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 الملخص

ة بقادم العقو تف مدة ث تختليح ، الفلسطيني يئانجلا في التشريع أحكام تقادم العقوبة الدراسة تناولت
ع الفلسطيني قد ر   مش  ل  ا ويتضح أن   ، كانت جناية أو جنحة أو مخالفة الف الوصف القانوني للجريمة إن  تخبا

 ع أن  ر   ش  ، وبي ن الم  1م2001( لسنة 3طيني رقم ) جراءات الجزائية الفلسن اإلقانو  عالج مسألة تقادم العقوبة في
ما ازدادت جسامة ، ويعود السبب في ذلك إلى أن ه كل  مةاادت العقوبة جسازدما ل  ك اددمدة تقادم العقوبة تز 

 ما احتاج نسيانها فترة زمنية أطول.ل  كالجريمة وكانت عقوبتها شديدة 

تبدأ في الحكم  مدة التقادم وأوضح بأن   التقادم، إلى مسألة بدء سريان  تهاسدر وتطرق الباحث في 
 .ا إذا كان في الدرجة األولىتاريخ صيرورته بات  ن وم ،رجة األخيرةي الدكان فا إذ الحضوري من تاريخ صدوره

سقط نصف مدة توفي هذه الحالة  ، التنفيذا، فمن يوم تهربه من احتياطي   اعليه موقوف   وإذا كان المحكوم  
 ا.بي  ر غياصدا ذوفيما يتعلق بالحكم الغيابي فمن تاريخ الحكم إ ،العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم

ز ما بين الوقف واالنقطاع، كما أوضح عها ومي  وقف تقادم العقوبة وانقطاث حاالت احلباكما وتناول 
 دولة في تنفيذها على المحكوم عليه.لباحث آثار تقادم العقوبة وما يترتب عليها من سقوط حق الا

التشريع  فيك ذلو  ؛ ارن قملاوصفي التحليلي والمنهج المنهج الالدراسة وقد استخدم الباحث في 
ما أمكن كل   بينها ن الباحث أوجه االتفاق واإلختالفوقد بي   ، من التشريع المصري واألردني ل  ني وك  طيلسفال

في الفصل األول عن مفهوم العقوبة وأنواعها الباحث تحدث  ،ولثالثة فصدراسة في ال ت هذهوقد جاء ، ذلك
 ةالعربية وذلك في ثالثلتشريعات ا عضبيني مقارنة بلفلسطائي اجنال وأحكام وأسباب موانع العقاب في التشريع

مفهومه ونطاقه والعقوبات المستثناة من التقادم في و  ادمقالفصل الثاني موضوع الت تناول في بينما ،مباحث
 في أما ،وقد كان ذلك في مبحثين اثنين ، وعوارضهلشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ومبررات التقادم ا
من العقوبة والدعوى الجزائية والتمييز بينهما وأحكام تقادم العقوبات  ل  ك   دماتحدث عن تقلث فقد صل الثالفا

خاصة في مواضع القصور في  ،لذلك ضرورة   ما رأىالباحث رأيه كل   بي نوقد  ،شريع الجنائي الفلسطينيتفي ال
لتي ا اتيوبعض التوص ،إليهاتوصل ي لتاختتم الباحث دراسته ببعض النتائج اوقد  ، التشريع الفلسطيني

 هذه النتائج. إلىا ستناد  اا وضعه
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Abstract 

This study dealt with the provisions of the statute of limitations in Palestinian 

criminal legislation ، where the duration of the statute of limitations varies with the 

legal description of the crime if it is a felony ، misdemeanor or contravention. It is 

clear that the Palestinian legislator has addressed the issue of statute of limitations 

in the Palestinian Penal Procedures Law No. (3) of 20011 ، and the legislator states 

that the period of the statute of limitations is increased as the penalty increases. 

This is because the greater the crime ، the more severe punishment Longer time. 

In this study ، the researcher pointed to the issue of the entry into force of the statute 

of limitations and explained that the period of limitation begins in the civilized 

judgment from the date of its issuance if it is in the last class and from the date of 

its becoming ، if it is in the first degree. 

If the convicted person is held in custody ، from the day he evades the execution ، in 

which case half the period of the sentence in which he was executed shall be 

deducted from the period of limitation. With regard to absentee rule ، it is the date 

of judgment if issued in absentia. 

The researcher also addressed the cases of stopping the statute of limitations of the 

sentence and its interruption and distinguishing between the waqf and the 

interruption. The researcher also explained the effects of the statute of limitations 

and the consequent fall of the state's right to implement the sentence. 

In this study ، the researcher used the analytical discriptive comparative approach in 

the Palestinian legislation and in both the Egyptian and Jordanian legislation. The 

researcher pointed out the differences and the differences between them when 

possible. This study came in three chapters. The researcher spoke in the first 

chapter about the concept of punishment and its types ، In the Palestinian criminal 
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legislation compared to some Arab legislation in three areas ، The second chapter 

deals with the limitation of both the penalty and the criminal case ، the 

discrimination between them and the provisions of the statute of limitations in 

Palestinian criminal legislation  ، And the researcher showed his opinion whenever 

he saw the need for this ، especially in the areas of shortcomings in the Palestinian 

legislation ، the researcher concluded his study of some of the findings ، and some of 

the recommendations that he developed based on these results. 
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 المقدمة

 لمبعوث رحمة  للعالمينالم على عبده ورسوله االة والس  والص   ، الصالحات تتم بنعمتهي الحمد هلل الذ
 وعلى آله وصحبه أجمعين.

دود  عن المسلم: "لى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا ص   ر ء وا الح  كان له مخرج،  استطعتم، فإن  ما ين اد 
 .1"يخطئ في العقوبة في العفو، خير من أن  يخطئ  اإلمام أن   فخلوا سبيله. فإن  

ى ومـا زاال حت ـ  ، فكـرة واضـحة عـن مبـدأين أساسـين فـي الحيـاةديـه نـت لومع وجود اإلنسان على هذه األرض تكو  
لقولـــه  والعمــل الســيئ يقابلـــه العقــاب،  ، لثـــوابه اابلــ العمـــل الحســن يق وهمــا:  ، اآلن أهــم أركــان المجتمـــع اإلنســاني

ُد اْْلِخ  َةِ  ِيسَسُ  وُءوا ُوُج  وَ كُْم َوِيسَ  ْدُخلُوا تُْم أَْحَسنتُْم ِِلَنفُِسكُْمۖ  َوإِْن أََسأْتُْم فَلََها ۚ فَِإذَا َجاَء َوعْ   إِْن أَْحَسن: تعـالى

ٍ  َوِيسُتَب ِةُ اْيَمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ  َل َمةَّ ا َماوا  أَوَّ َعلَْوا تَتْبِس  ة 
2

 ،  طلـب أن  يت ، ( لكـل فعـل رد فعـل) وبنـاء  علـى قاعـدة 
ـــع لـــردع الجـــاني وتحـــ  ولعـــل   ، يكـــون لكـــل جريمـــة عقوبـــة تناســـبها ذير وتخويـــف بـــاقي األفـــراد تشـــريع العقوبـــة و ض 

فـــوازع الـــدين  ، يهموبنـــاء الحصـــانة التربويـــة والعقيديـــة لـــد ر الـــوعي والتث يـــف الـــديني ل فــرادا ذلـــك مـــع نشـــ م تزامن ــ 
 تكاب الجرائم. والتقوى والخوف من هللا من أقوى ما يصرف الناس عن ار 

بمقتضى ح كم صادر من ينص عليه القانون ويختص القاضي بتوقيعه  والعقوبة ما هي إال  جزاء  
 .حددها القانون بشكل مسبق ول عن جريمة معينةؤ ص مسمحكمة م ختصة على شخ

ن التنفيذ غاية البنيا على اعتبار أن   ، عي لذلكوهو الطريق الطبي ذهانفيوتنقضي العقوبة ب تمام ت
هذه الحاالت هي ما  ولعل   ،تنفيذهاإال  أن  ه ناك حاالت عارضة تنقضي بها العقوبة دون تمام  ، العقابي كله

 تينمادوذلك في ال ؛ المحافظات الشماليةم المطبق في 1960لسنة  ( 16) أشار إليه قانون العقوبات رقم 
وقف  ، صفح الفريق الم تضرر ،فو الخاصالع ، العفو العام ، وهذه الحاالت هي: وفاة المحكوم عليه ( 48،47) 

نا بإذن هللا تعالى. إال  أن  قانون العقوبات زمن" وهو م حور دراستالتقادم أي "مرور ال ، عتبارإعادة اال ، التنفيذ
 لم يقف على أسباب انقضاء العقوبة آنفة الذ كر. ةوبيالمحافظات الجنم المطبق في 1936لسنة  ( 74) رقم 
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انقضاء العقوبة في الباب الرابع من قانون اإلجراءات مسألة تنظيم على طيني المشرع الفلس وعمل
ولم يتطرق إلى  ،"سقوط العقوبة بالتقادم ووفاة المحكوم عليه:"م بعنوان2001 لسنة)3(الفلسطيني رقم  الجزائية
. ويترتب على ري واألردنيصمكالقانون الرى كما تناولتها التشريعات الجنائية األخات قوبانقضاء العأسباب 

كم القاضي ب ومحو جميع آثاره بالنسبة أي جريمة  اإلدانة فيتوافر سبب من أسباب انقضاء العقوبة سقوط الح 
لتزامات المدنية على االثير لها ال تألكن  ، ج رمية أ خرى  بما في ذلك الحرمان من الحقوق وأي آثار ، للمستقبل

 المدنية. تظل خاضعة ل حكام التي يجب أن  

وهي م حددة  ، فةة أو م خالا في جناية أو ج نحختالف ما إذا الح كم صادر  اوتختلف مدة تقادم العقوبة ب
 .وليس لسلطة القاضي التقديرية أي أثر في تحديدها باعتبارها من النظام العام ، في القانون 

 وعلة ذلك أن   ة؛الجريم جسامة تدما ازدامدة التقادم كل  أطال  الفلسطيني قد عر   ش  الم   وكما سنرى فإن  
جميع  أن  والقاعدة العامة في هذا المجال  ، 1يرةها بمدة قصكتفاء حيالنسيانها فيمكن اال عالعقوبة اليسيرة يسر 

فلم ي ميز بين عقوبة وأ خرى في  سطيني على ذلكالقانون الفل وقد نص   ،نقضاء بالتقادمالعقوبات تخضع لال
ولكن هذا األصل العام ي ستثنى منه بعض العقوبات  ،وبة أصلية أو تبعية أو تكميليةقعسواء  كانت ال ، التقادم

       وت نفذ بقوة القانون بمجرد النطق يالحكم كعقوبة المصادرة.  ، لتقادمع لتخض لتي الا

 : مشكلة الدراسة

ادم قتنقضاء ومن ضمن أسباب اال ،ة مسألة انقضاء العقوباتقاطب نائيةيعات الجمت التشر نظ  
قوبات ومن انقضاء العينت أحكام إال  أن ه وبسبب تعدد التشريعات الجنائية الم طبقة في فلسطين؛ تبا ، العقوبة

 حافظاتفي الم المطبق م1960لسنة  ( 16) من التشريع الجنائي رقم  ل  ضمنها أحكام تقادم العقوبات في ك  
وقانون اإلجراءات  ،في المحافظات الجنوبية قالمطب م1936لسنة  (74) والتشريع الجنائي رقم  ،ليةالشما

التي نظمت أحكام تقادم العقوبات في هذه  ى النصوصلرجوع إلباو  ، م2001لسنة  3الجزائية الفلسطيني رقم 
 .التي نظمت مدد التقادم األحكاما في هذه اضح  ا و سنجد قصور   ،التشريعات كسبب من أسباب انقضاء العقوبة

 مالمح إشكالية هذا الموضوع الذي يمكن صياغته من خالل السؤال الرئيس التالي: زا مما سبق ت بر نطالق  او 

 ة؟ مها في التشريعات الجنائية المقارنوأحكام تقاد يفلسطينال ء العقوبة في التشريعنقضاا كامفق أحهل تت
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 :اآلتيةتساؤالت فرعية ال ئيسالسؤال الر ويتفرع عن 
 دم؟اقانقضاء العقوبة بالتما مفهوم  .1
 ما األ سس والمعايير التي تنبني عليها نظرية التقادم؟ .2
و ة من اختالفما الحكمة والغاية المر  .3  العقوبة من جريمة ألخرى؟ قادمت ج 
 ما أحكام عوارض تقادم العقوبة؟ .4
 ؟1ئيةالدعوى الجزا ما الفرق بين تقادم العقوبة وتقادم .5
ختالف اانسجام و مناسبة لكل جريمة؟ وما مدى  ينهل ت عتبر أحكام تقادم العقوبة في التشريع الفلسطي .6

 خرى؟هذه األحكام مع أحكام بعض القوانين األ
كم اإلدانة؟لومن حيث أثره ع ،بالتنفيذلتزام حيث االالعقوبة من  مدما أثر تقا .7  ى ح 

 
 : أهداف الدراسة

 ق األهداف التالية: حقيلت سة الحاليةتسعى الدرا
 بابها.سأنقضاء العقوبة ومعرفة االتعريف ب .1
 الوقوف على األ سس والمعايير التي تنبني عليها نظرية التقادم. .2
و  م  لاية االحكمة والغالتوصل إلى  .3  سقاط العقوبات بالتقادم.إة من رج 
 التعريف بالعوارض الطارئة على نظرية التقادم. .4
 وتقادم الدعوى الجزائية.ة وبتقادم العق التمييز بين .5
التقادم في التشريع الفلسطيني مع الج رم المرتكب ومقارنتها ببعض  ممة أحكاإلى مدى مالء   لالتوص .6

 .التشريعات األخرى 
 قادم العقوبة.ر المترتبة على تاثالوقوف على اآل .7

 

 
( لسنة  3( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )432نصت المادة )، حيث يضيف إليهما المشرع الفلسطيني نوع ثالث هو تقادم الجريمةو 1

، مبادئ قانون العقوبات  صابرالقادر   جرادة، عبد، من كتاب على أن: "تحتسب مدة التقادم اعتباراً من اليوم التالي ليوم ارتكاب الجريمة" م2001
 .817مرجع سابق، صالفلسطيني، 
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 أهمية الدراسة: 

ام ظويساهم ن ، الجنائي ية في القانون ت شديدة األهمموضوع التقادم من الموضوعا فيه أن   ك  ال شمما 
ا م  وذلك ل   ؛اف السياسة العقابية وعلى وجه الخصوص سياسة الردع العام والخاصدهالتقادم في تحقيق أ 

ا ي ثيره من م  ول   ،ع الفلسطينير   ش  تعترض الم   التي من الممكن أن  سد الثغرات  ةاسته ضرور على در  يترتب
 ية.ئاوذلك للحفاظ على نظام العدالة الجن ؛ قاطعة لها جاد حلولع على إير   ش  تساؤالت يحرص الم  

 تغلب رر ليق، قابيةسة العالسيا يحتل مكانة مهمة فيوهو نظام  ، التشريع الجنائي نظام التقادم ولقد أقر  
 هما: ،صورتينوقد ظهر هذا األمر على  ،ستقرار القانونيا لالالمصلحة في إنهاء النزاع على العدالة تح يق  

 الثانيةالمدة في إنهاء الدعوى الجزائية، و  يضم  على وهذا يؤثر  ،في الدعوى  قبل صدور حكم بات   األولى
هاء سلطة الدولة في تنفيذ المدة في إن يضالة يؤثر مذه الحوفي ه ، تكون بعد صدور الحكم البات فيها

 العقاب.

ستقرار المصالح امن وضمان ب األستتااالجنائي الهدف من تبني نظام التقادم  ومما يجدر ذكره أن  
 فإن   ، نقضاء العقوبة بالتقادمانطاق دراستنا يتمحور ويتمركز حول  ن  إحيث  جنائية، لاا لغايات العدالة تح يق  

 :تتمثل في مللتقاداألهمية 

  النظرية للموضوع: األهمية  . أ

أحكام انقضاء العقوبة  ن  إإذ  ،ماعيالوقوف على ما يعكسه هذا الموضوع من تطور في الميدان االجت .1
مع  ،الجريمة؛ وبالتالي يؤدي ذلك إلى انقضاء العقوبة بالتقادم رتتعلق بإمكانية نسيان المجتمع أث

 نقطاع وفصل بالميدان االجتماعي.بالوقف أو اال تتعلق مالتقادم من أحكا مراعاة ما يتخلل هذا
ومدى مالءمة  ، لتقادما يخص أحكام االفلسطيني فيمما ورد في التشريع الجنائي التركيز على بعض  .2

 لفة التي هي أبسط الجرائم وأخفها.اخهذه األحكام لجرم الم
الذي نحياه كي يد بالواقع دشرتباطه الاقاضي و مواكبة الموضوع للمستجدات الحاصلة على ساحة الت .3

 يتمكن القضاء من تحقيق أهداف السياسة العقابية.
بين التشريع الجنائي الفلسطيني وبعض التشريعات الموضوع موضوعية لهذا المقارنة المنهجية وال .4

 رتقاء بالتشريع الفلسطيني وتطويره. جنائية األخرى لاللا
 عقوبات التبعية والتكميلية.ه على الر يبات األصلية وتأثالوقوف على أثر تقادم العقو  .5
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التشريعات الفلسطينية  فيم نية لموضوع مهسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة الفلسطيت   من المتوقع أن   .6
 يث بما يتالءم التطورات المتسارعة.دحا للبحث والتالتي تحتاج دوم  

 
 تبرز في:للموضوع و األهمية العلمية  . ب

نقطاعها وممارسة السلطات امن حيث سريان المدة ووقفها و  ،العقوبات ميق تقادواقع تطب النظر إلى .1
 المختصة ألحكام تنفيذها.

في ذلك من أثر بالغ على  ام  ل   ؛ األصلية على العقوبات التبعية والتكميليةعقوبات قادم الآثار تترسيخ  .2
 فعالية السياسة الجزائية للدولة ومكافحة الجريمة.

 ة في فلسطين.يئااسة الجنداف السيتحقيق أه .3
تختص في  طالع على وجهات النظر المختلفة التيالتسهيل على الطلبة والدارسين وتمكينهم من اال .4

 الموضوع.هذا 
 .حول موضوع تقادم العقوبات مةهمختصاص بمعلومات تزويد الجهات المعنية وذوي اال .5

 

 منهجية الدراسة: 

لة أوذلك من خالل فهم المس ؛قارن منهج الملالوصفي التحليلي و الباحث في دراسته المنهج ا بعات  
 ،يشكل المصدر األساسي لهذا البحث يالذوني لنص القانوتحليل ا ،ع الفلسطينير   ش  وتحليلها وفق ما ابتغاه الم  

ات ومقارنتها مع شروح ، شريعات الفقهية الفلسطينية التي تناولت هذا الموضوعأهم الت   ىلومن ث م الوقوف ع
والتي ستساهم في معالجة  ، شريع المصري واألردني التي تناولت ذات الموضوعخرى كالت  ألابعض القوانين 
   الفلسطيني. عيشر والوقوف على آفاق المستقبل في الت   ،هاأي عيب يعتري ات القائمة مننصوص التشريع
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 خطة الدراسة: 

 اشتملت الدراسة على مقدمة وثالثة فصول وخاتمة.

 وخطة الدراسة.شكلة، وأهداف، وأهمية، ومنهجية تملت على مشاالمقدمة وقد : الً و أ
 كاآلتي: ى ثالثة فصولم تقسيمها إلوقد ت   ، الدراسة: اثانيً 

 الفلسطيني في التشريعة العقوبة ريالفصل األول: نظ
  .ة العقوبة وخصائصهاالمبحث األول: ماهي  

 .الفلسطيني في التشريع المبحث الثاني: أنواع العقوبات
 .الفلسطيني أسبابه في التشريعالثالث: موانع العقاب و  ثحبالم

 الفلسطيني شريعة التقادم وأساسه ونطاقه في التماهي   الفصل الثاني: 
 لتقادم وأساسه.ل: مفهوم او ألاالمبحث 

 .الفلسطيني والمقارن  المبحث الثاني: نطاق تقادم العقوبة في التشريع

 الفلسطيني عيالفصل الثالث: تقادم العقوبة في التشر 
 . العقوبة والدعوى الجنائية المبحث األول: التمييز بين تقادم

 الفلسطيني. عثاني: تقادم العقوبات في التشريالمبحث ال

 الباحث.  شملت أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليهاالخاتمة و  ا: ثالثً 
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 األول فصل ال

 ي نيالفلسط في التشريع وأنواعها وموانعها العقوبةة  ماهي  

 : يموتقس يدهتم

وقوعها وتكون  افح الجريمة وتحد منكتو جدت لكي العقوبة  على أن   الجنائيلقانون جمع فقهاء اي  
وأهم أقسامها  العقوبةمفهوم وقد جاء هذا الفصل ليتحدث عن ، 1بارتكاب جريمةل له نفسه سو   ا من ت  ا قوي  دع  را

 مباحث ةإلى ثالثالفصل م س  بحيث ق قوبة،انع العو مكما سيتطرق الباحث إلى  ، طينيفي التشريع الفلس
 :كاآلتي

 .الفلسطيني  العقوبة وخصائصها في التشريع ةالمبحث األول: ماهي  
 .الفلسطيني ا للتشريعفقً المبحث الثاني: أنواع العقوبات و 

 .يالفلسطين في التشريع موانع العقابالمبحث الثالث: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 218ص ،م2002 ،يةدار الهدى للمطبوعات، اإلسكندر ، لعامالقسم ا -ون العقوبات، شرح قانالشاذلي، فتوح عبد هللا، هوجي، علي عبد القادرالق  1
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ول المبحث األ  

الفلسطيني  التشريع  يئصها فوخصا  ةبة العقو ماهي    

 يد:هتم

رد إجراء ، ومن دون هذا االرتباط تصبح العقوبة مجقانون مه الوبة جزاء يرتبط بارتكاب فعل جر  قعال
وفرض  ،العدالة وروحها مقتضيات ذا ينافيريء ال جرم له، وهتعسفي، ووسيلة ظلم، هدفها التنكيل بشخص ب

الطابع، كالتعويض  اهذ ها من جزاءات أخرى ليس لهاز ميجنائي، ي عبيصبغها بطا جزاء  لجريمة العقوبة
ها مقررة لمصلحة المجتمع من أجل ضمان ألن   ؛ اأديبي، كما يصبغها بطابع اجتماعي أيض  المدني والجزاء الت

يتمثل  ، اعقوبة جزاء يتضمن إيالم  وازع اإلجرامية الموجودة في داخله. والأمنه واستقراره، وحماية المجرم من الن
استعماله حقه، ال  ود حينقه، بصورة كلية أو جزئية، أو بفرض قيو قتوقع عليه من حق من ح ن  ان م  مفي حر 

، أو كعقوبة اإلعدام التي تمس حق الحياة ؛عقوبة قد يتخذ صورة اإليالم البدنيم الوإيال ، تفرض على سواه 
لمحكوم عليه في سمعته ا، التي تمس هقكعقوبة نشر الحكم أو إلصا ؛ يصورة اإليالم المعنوي أو النفس

 .1ثل الغرامة التي تمس حق الملكيةالمالية م كالعقوبات ؛اوقد يكون اإليالم مادي   ، هواعتبار 

العقوبة أما تعرض في المطلب األول إلى ماهية سوف يهذا المبحث إلى مطلبين الباحث م س  د ققو 
 :ويشمل، العقوبةائص فيه خصالمطلب الثاني نعرض 

 .ة العقوبةهي  األول: ما بلطالم

 .ائص العقوبةصخالمطلب الثاني: 

 

 

 

 
، ، مكتبة جامعة األمة، غزة1ة(، ط( )النظرية العامة للعقوبة والتدابير اإلحترازي2سم العام )نون العقوبات القرح قا، الوجيز في شيمهمازن إبرا ، نور الدين 1

 .20ص م،2012
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 المطلب األول

ا وبة لغًة واصطالحً العق  تعريف  

 :ديهتم
 رتباط الوثيق بينيترتب على ارتكاب أي جريمة وبوجودها يتبين اال هم أثر جنائيالعقوبة هي أ 

ماية المجتمع من ناحية ودمج ح المجرم بهدف بة تتولى إصالح وتأهيلعقو ال كما أن   الجنائي. الجريمة والجزاء
العقوبات إجراءات األمن والتعويض المدني و  عنهي تختلف الجاني في المجتمع من جديد، وبذلك ف اذه

 .1اإلدارية 
خلق اإلنسان  ن  الخالق هو م   ن  إحيث وقد سبقت الشريعة اإلسالمية المدارس الجزائية الوضعية، 

 .2ةيننساالجزاء المالئم لصالح اإل يرقر در على تاقهو وحده اليعرف تكوينه، و و 
 

 العقوبة لغةً : تعريف أوالً 

واعتقبــت الرجــل إذا جازيتــه بخيــر  منــه، ذنبــه أخــذ بــه واقــتص ا أو معاقبــة بذنبــه وعلــى ن عاقبــه عقاب ــ م ــ  ة  قوبــ الع"
ِ ۚ  ُ  َو خَ لِِلَِّ  ةُ َوََلسَ   يْ ا ُنَاِيَك  : وله تعالىمن ذلك ق ، "4. والعاقبة الجزاء بالخير3روعاقبته أي جازيته بش ْس  ة   اْيَح  ِّ 

َواب ا َوَخْسة  عُْقب اثَ 
أَنفَقُ  وا ِممَّ  ا َةَنْقنَ  ا ُْم  َةب ِِهْم َوأَقَاُموا ايصَّ  َة َ وَ َوايَِّذسَن َصبَُةوا اْبتِغَاَء َوْجهِ  : تعالىوقوله  ، 5

ْجعَلَُه  ا تِْلَك ايدَّاُة اْْلِخ  َة ُ نَ  : لىاعوقوله ت ، 6 عُْقبَى ايدَّاةِ مْ ئَِك يَهُ يَ  وَسنَِة ايسَّس ِئَةَ أُ ا َوَعَةنِسَة  َوسَْدَةُءوَن بِاْيحَ ِسة  

اِيلَِّذسَن ََل سُ  فِي اِْلَْةِض َوََل فََساد اۚ  َواْيعَاقِبَ  ةُ ِيْلُمتَِّق  سنَ  ِةسُدوَن عُلُو 
 ، االرجـل بمـا فعـل سـوء  أن تجـزي والعقـاب   7

عقبــت مــن الخبــر إذا شــككت  تو  ، ذا أخذتــه بــذنب كــان منــهإجــل الر  تبــ ه وتعق  بــ  هذا أخــ قبــة وعقاب ــ ذنبــه معاوعاقبـه ب
سُ  َل فََح  َِّّ : بالعذاب قال تعالىفالعقوبة والمعاقبة والعقاب يختص  ؛ للسؤال عنه فيه وعدت   إِن كُلٌّ إَِلَّ َكذََّب ايةُّ

 
غــزة، مكتبــة نيســان للطباعــة والتوزيــع، ، 2القســم العــام، ط -م1936لســنة  (74)لعقوبــات الفلســطيني رقــم ن افــي شــرح قــانو  زالــوجي، قشــطة، نــزار حمــدي 1

 .252م، ص2016
 .719مرجع سابق، ص عقوبات الفلسطيني،قانون ال، مبادئ ، عبد القادر صابرجرادة 2
م، 1997اب، محمــد الصــادق العبيــدي، دار صــادر، بيــروت، لوهن محمد عبد ايا: أم، اعتنى بتصحيحه1العرب، ط ، لسانإبن منظور، محمد بن مكرم 3

 (.1/619)ج
وحققته: لجنة من علماء العربية، دون طبعة، دار الفكر،  ، راجعتهع ن ي بترتيبه: محمود خاطرمختار الصحاح،  ،بد القادرالرازي، محمد بن أبي بكر ع 4

  (.1/467ج)م، 1995روت، يون، بعة أخرى: مطبعة لبنان ناشر بيروت، وله طب
 .(44الكهف: ) 5
 (.22)الرعد:  6
 (.83)القصص:  7
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ِعقَابِ 
ِيَك بِ  أَنَُّهْم  َ   وقوله تعالى:  ، 1

َ َوَةسُ  وذَ  َ سُ  هُ ۖ َوَم  نيَ اقُّوا َّللاَّ ِ َّللاَّ َ َ   اِّ  وقولـه  ، 2 َ   ِدسُد اْيِعقَ  ابِ   فَ  ِإنَّ َّللاَّ
ِيَك َوَمْن َعاقََب بِِمثِْل َما عُوقِ ى: تعال

َ يَعَ َب بِِه ثُمَّ بُِغَي َعلَْس  ِه يَسَنُص  َةنَّ ذَ  ُ ۗ إِنَّ َّللاَّ فُ  وٌّ َففُ  وة  هُ َّللاَّ
 وقـال تعـالى:  ، 3

     ِبِِةسنَ  َصبَْةتُْم يَُهَو َخْس  ة  ِيلصَّ  اَما عُوقِْبتُْم بِِه ۖ َويَئِنْ  لِ وا بِِمثْ بُ َعاقَْبتُْم فَعَاقِ  نْ َوإ
 شـيءيـأتي  والتعقيـب أن   ، 4

ن بَْسِن سََدْسِه َوِمْن َخْلِفِه سَْحفَظُ تعـالى: ال فقـ  ، 5بعد آخر َ يَهُ ُمعَق ِبَات  م ِ ِ ۗ إِنَّ َّللاَّ بِقَ  ْوٍم  ا ََل سُغَس ِ  ُة مَ   ونَهُ ِمْن أَْم  ِة َّللاَّ

ُ بِقَ ى  سُغَس ُِةوا َما بِأَنفُِسهِ تَّ حَ  ا فََة َمَةدَّ يَهُ ۚ وَ ْمۗ  َوإِذَا أََةاَد َّللاَّ أي مالئكـة  ، 6 م ِ  ن ُدونِ  ِه ِم  ن َوالٍ َم  ا يَُه  م ْوٍم سُوء 
 . 7يتعاقبون عليه حافظين له

واء  كان هذا الجزاء س كلمة الجزاء غوي للعقوبة يدور حولالتعريف الل   أن   للباحثن يتبي   سبقا مم        
يطلق ا مكو  ، كذلك تطلق العقوبة على الجزاء في الدنيا ، ةبخير وهو العاقبو العقاب أو جزاء  هو جزاء  بشر 

 .عنى العقاب على فعل شر، وأما في القانون فإن  العقوبة جاءت بمالعقاب على الجزاء في اآلخرة

 اعقوبة اصطالحً الا: تعريف ثانيً 

دة  تجاهات  ال ئيلفقه الجناا جهات   أللفاظ لكنها ها اختلفت في اولعل   ، معالمهابة و و قتعريف العحددت ع 
ره القانون ويوقعه القاضي بحكم قضائي جزاء قر  " :هافها على أن  عر   ن  م   نهمفم ، كبير الجوهر إلى حد   اتفقت في

هم في شخصه أو ماله أو متجاني أو اللاها القانون ليصيب به ليع وليته عن جريمة نص  ؤ تثبت مس ن  لى م  ع
 .8" شرفه

وقيعه بمقتضى ويختص القاضي بت ،تتمثل في جزاء يقرره القانون  ا "ها على أن  هآخرون لتعريف هجت  او 
 . 9ول عن جريمة معينة"ؤ صادر من محكمة مختصة على شخص مس حكم

 . 10"جريمةالبب ارتكابه سبلقانون ليلحق بالمجرم األثر الذي ينص عليه ا" هان  على أ فتع ر  و 

 
 (.14 ص:) 1
 .(4الحشر: ) 2
 .(60 الحج:) 3
 .(126: )النحل 4
 .(14/403ج، )م1200 ،القاهرة ،عالنهجر للطباعة والنشر والتوزيع واإل ،1ط ،القرآن اتجامع البيان عند تأويل آي ،دمحمد بن جرير بن زي ،لطبري ا 5
 .(11عد: الر ) 6
  (.2/419ج) ، دار المعارف القاهرة،2طفي غريب الشرح الكبير،  المنير الفيومي، المصباحأحمد بن محمد بن علي  ،ئ المقر  7
 .730صالفلسطيني، مرجع سابق، بر، مبادئ قانون العقوبات لقادر صاعبد ا ،جرادة 8
 .16، صمرجع سابق ة(،( )النظرية العامة للعقوبة والتدابير اإلحترازي2سم العام )القبات نون العقو رح قا، الوجيز في شيمها مازن إبر ، نور الدين 9

 .52، صم1996، دار النهضة العربية، القاهرة، 6القسم العام، ط -العقوباتالوسيط في قانون  فتحي،د أحم ،سرور 10
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تثبت  ن  قعه القاضي بحكم قضائي على م  الجزاء الذي يقرره القانون ويو " : هي هافها آخرون بأن  وعر  
 . 1"على ألم يصيب المجرم جراء مخالفته للقانون وهي تنطوي  ،ريمةعن الجوليته ؤ مس

خص ثبتت ش المختص على يويفرضه القاض ، القانون  هجزاء يقرر  العقوبة عبارة عن أن   باحثويرى ال
 كبها لتصيبه بألم مادي أو معنوي.تر عن جريمة ما اوليته ؤ مس

 

 

 

 

 

 

 

 

 












 

 .435صم، 2011والتوزيع، عم ان،  لنشر، دار الثقافة ل3طالقسم العام،  -باتالعقو شرح قانون  على،محمد  ،الحلبي 1



 

12 
 

 المطلب الثاني 

 خصائص العقوبة 

 :يدهتم

 العقوبة،ثمرة تطور للعقوبة الجنائية خصائص معينة تعد  فإن   ؛ خصائصه المميزة له ءوكما لكل شي
 :نحو التاليلاهذه الخصائص على  ملج  نا ن  ل  لعو  عنها، التغاضي  غفالها أون األحوال إ وال يجوز بأي حال م

 شرعية العقوبة: أوالً 

ات مبدأ الشرعية الذي خضعت له تخضع لذ العقوبة وهي من أهم خصائص العقوبة، وعليه فإن  
م ل  سموضع هذا النص في ان ا كنص قانوني، أي  جنائي إال بناء  على ه ال جريمة وال جزاء ن  إالجريمة، إذ 

 .1أو التشريع الثانوي  يأو التشريع األصل ريعي: الدستورالتدرج التش

هو الذي يحدد األفعال التي تعد  عر   ش  م  الف ؛ تكون العقوبة مقررة بنص القانون  الشرعية أن  ويقصد بمبدأ 
إذ  ، قاضيلاتحدد سلطة لقانونية توبهذه النصوص ا ، المناسبة على مرتكبيهاويبين مقدار ونوع العقوبة  ، جرائم

عليه وفي  نص   عقوبة غير ماقع يو  وال أن   ، لم يرد نص بالعقاب عليه يقرر عقوبة لفعل ال يستطيع أن   هإن  
نون بيق أحكام قايمتنع عن تط كأن   ، يلتزم بما هو واقع عليه مما ي حتم على القاضي أن   ، اانون  الحدود المبينة ق

وص الجنائية صنفي ال المقررة للجرائم العقوباتيلتزم ب ن  وأ ،مه إذا كانت أصلح للمتالعقوبات بأثر رجعي إال
 ن عفضال   ،  ياس في تقرير العقوباتوال يجوز للقاضي الجنائي استخدام ال ،اومقدار   ات عليها نوع  التي نص  

  . 2اق  ضيا تفسير  قواعد قانون العقوبات وجوب تفسير 

حيث تفرد له الدساتير  ،الدولظم في مع ةيت من المبادئ الدستور ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبا
 .3صةاخا نصوص  

حيث  ، م2005 المعدل لسنة دأ في القانون األساسيعلى هذا المبع الفلسطيني ر   ش  وقد حرص الم  
وال عقوبة إال بنص  جريمة،وال  ية،ماعالجوتمنع العقوبات  شخصية،: "العقوبة على أن   ( 15) ت المادة نص  

 .1"قة لنفاذ القانون حوال عقاب إال على األفعال الال ، يقضائإال بحكم  ةبوال توقع عقو  نوني،اق
 

 .735، مرجع سابق، صنون العقوبات الفلسطينيمبادئ قا صابر، عبد القادر ،جرادة 1
 .253مرجع سابق، صالقسم العام،  -م1936لسنة  (74)الوجيز في شرح قانون العقوبات الفلسطيني رقم  ،حمدينزار  ،قشطة 2
   .73، ص2012األردن، ، اثراء للنشر والتوزيع، 2اب، طالعق، مبادئ علم هللا عبد، محمد اتيك الور 3
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باإلضافة  ، 2للعقوبة المبدأ اذه م2014من الدستور المصري الصادر سنة  ( 95) ادة دت الموقد أك  
 م،1952ني لسنة من الدستور األرد ( 8) حيث نصت المادة  ، د على ذلك المبدأأك   الذيإلى القانون األردني 

 . 3ذات المبدأ ىعل م، 1960لسنة  66قم العقوبات ر  من قانون  ( 3) ة داوالم

يرى  هوعلي على اختالفها، لعقوباتا قوانين اهت عليشرعية من المبادئ التي نص  أ المبد أن   ويرى الباحث
ذت في باب األحكام العامة كما ح الفلسطيني عقوباتضرورة تضمين نص الشرعية في قانون الالباحث 

 .4المختلفة التشريعات

 شخصية العقوبةا: ثانيً 

 أو يه سواء  كان فاعال  ل إال الشخص المحكوم علالعقوبة وألمها ال يطا ذىأ وهذا المفهوم يعني أن  
 .5ه بالمحكوم عليهثاره المباشرة إلى غيره مهما كانت صلتآوال يجوز تجاوزه ب ، اأو محرض   متدخال  ا أو شريك  

على  الالعقوبة ال تقع إ من ذلك أن   القانون، اء هلدى فق الوضعي ن و في القان وقد تقرر هذا المبدأ
ها ال تنفذ إال في أموال كانت العقوبة مالية فإن   ريمة، وإن  مسؤوليته عن ارتكاب الجمرتكبها الذي ثبتت 

  . 6المحكوم عليه وحده دون أصوله أو فروعه

قد  زائيةالجن الدعوى و الحكم تكصدور  لبالجريمة قه إذا توفي مرتكب ذا المبدأ أن  على ه ويترتب
إذ  ،يذبة أو أثناء تنفيذها سقط الحكم بوفاته وامتنع التنفالعقو  تنفيذ تبعد الحكم عليه وق ما إذا توفيأ ،انقضت

  . 7العقوبة الجزائية ال ت ورث ن  إ

 
 ر األردني.( من الدستو 8والمادة )( من الدستور المصري، 66)المادة لك لدول العربية على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ومن ذت الدساتير في انص   1
 .م1971سنة لمصري لمن الدستور ا (66)المادة  2
 .م1960لسنة  (66)عقوبات األردني رقم ون ال، المادة الثالثة من قانم1952تور األردني لسنة الدسالمادة الثامنة من  3
التــي  األفعــال تلــك "ال تفــرض العقوبــة إال علــى ه، والتي نصت علــى أنــ هتوتعديال 1950لسنة  1492ليوناني رقم ( من قانون العقوبات ا1نص المادة )  4
ت المــالى الحيث يستنبط من هذا النص على وجوب نص  القانون عا"، ها بصراحة القانون قبل ارتكابهددح ( مــن نفــس القــانون فــي 14دة )عقوبة، كما نص 

أن  "فــي ت علــى مــن المــادة نص ــ ( 2القــانون" وفــي البنــد ) ه، والــذي يعاقــب عليــ هاعلــ ف هي كــل فعــل غيــر مشــروع ومســؤول عنــ هــ ة ( علــى أن  "الجريمــ 1البنــد )
 يشمل االمتناع".    -فعل–طلح المصنصوص القوانين الجنائية 

 .76، صم2012ثراء للنشر والتوزيع، عمان، إ، 2اب، طمبادئ علم العق هللا،عبد  محمد ،الوريكات 5
 ،0122منشــورة، جامعــة وهــران، الجزائــر،  ة كتــورا د أطروحةوضعي، سالمي والبين التشريع اإل والعفو دراسة مقارنةالموازنة بين العقوبة  العشبي، ،ويدرق 6

 .34ص
 .736ابق، صوبات الفلسطيني، مرجع سالعق ، مبادئ قانون جرادة، عبد القادر صابر 7
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حكم اإلعدام ذ يف تنمثال  ف ؛ ر الجاني ويتعدى إلى ذويهقد يصيب غي أثر العقوبة ن  إ ؛وفي واقع األمر
لهم ائ  عليه ع  هم الكسب الذي كان يحصل ذويه وأفراد أسرته لفقد كلرية فإنه ي ضار من ذو العقوبة السالبة للحأ

 . 1اشرة ال تؤثر في شخصية العقوبة بالمعنى المنصوص عليه بالقانون ر غير المبهذه اآلثا إال أن  

وذلــك فــي المــادة  ؛ د علــى هــذا المبــدأك ــ أقــد  م2005 لســنة لالمعــد ينيساســي الفلســطالقــانون األ ن  فــإ ال شــك  بــ و 
ــــ  (، 15)   بــــنص لعقوبــــات الجماعيــــة، وال جريمــــة وال عقوبــــة إالشخصــــية، وتمنــــع ا ت علــــى: "العقوبــــةوالتــــي نص 

 ة لنفــاذ القــانون"، ويســتقي المبــدأحقــ الالقــانوني، وال توقــع عقوبــة إال بحكــم قضــائي، وال عقــاب إال علــى األفعــال 
ٍِ بَِم  ا : وذلك في قوله تعالى ؛ اإلسالميةيعة ر شمن ال ولهأص َوََل  : ه تعـالىولـ وق ، 2 َس  بَْت َةِ سنَ  ة  كَ كُ  لُّ نَْف  

  . 3  ِوْنَة أُْخَةى  تَِنُة َواِنَة   
وال جريمة وال  ، يةالعقوبة شخصعلى: " تإذ نص   ،هذا المبدأعلى  م2014د دستور مصر لعام ك  وقد أ

ة لتاريخ نفاذ حقالوال عقاب إال على األفعال ال ،بحكم قضائي وقع عقوبة إالت وال ،قانون عقوبة إال بناء على 
 ."القانون 

  ا: تفريد العقوبةلثً اث

العقوبة المقررة لجريمة ما  الميدان، ذلك أن  ا هذوهو من أهم خصائص ومبادئ العقوبة وأحدثها في 
تدرج تأقصى وحد أدنى، حيث  تتراوح بين حد تحتعد ثابتة محددة بل أصبلم ها إال أن   لف اكانت معروفة س وإن  

عقوبة ذات الجريمة ليست  ن  إإذ  ،الجريمة وخطورة الجانيمة والمقدار لتتالءم مع جساة في النوع العقوب
 . 4اا أو إداري  ا أو قضائي  ا، وهذا التفريد قد يكون تشريعي  للجناة جميع   بةنسمتساوية بال

 نوعة للجريمةتمشرع عند تحديد وتقدير عقوبات مله االذي يراعي ديوهو ذلك التفر ريعي: د التشالتفري .1
 أي ؛يحدد للجريمة عقوبة ذات حد أدنى وحد أقصى كأن   ؛ائم والجناةف الجر ظرو ا لتتدرج وتتفاوت تبع  

شددة سواء وكذلك تقدير الظروف الم ، قوبة أشد أو أخف من العقوبة العادية المقررة لذات الفعلع
أو شخصية مثل سبق  ي السرقةفي القتل واإلكراه فمادة السامة لل استخدام امث ةيا مادكانت ظروف  

 
 .وما بعده 323، صمرجع سابقلقسم العام، شرح قانون الع بات ا ،الحلبي، محمد علي 1
 .(38المدثر: ) 2
 .(18فاطر: ) 3
 .737صبق، انون العقوبات الفلسطيني، مرجع سابادئ ق، مالقادر صابرجرادة، عبد  4
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صة خاة وتقرير معامل الحمل،القابلة في إسقاط جريمة القتل أو صفة الطبيب أو في اإلصرار 
 .1ل حداث الجانحين وتبني نظام األعذار القانونية المخففة للعقاب

وبطريقة  الشارع، ند تقدير العقوبة بترخيص عيراعيه القاضي  يوهو ذلك التفريد الذضائي: التفريد الق .2
ى يراعي القاضي ظروف الجاني حت   وأدنىبين حدين أقصى العقوبة وح تترا وذلك كأن   ؛ غير ملزمة

ن نوعين أو درجتين ممن بين عقوبتين  لالختياركذلك إتاحة الفرصة للقاضي  ،امتهجسن  عفضال  
الخيار بين الحبس  في بعض الجنايات أواقة المؤبدة شأو األشغال ال ماعدبين اإل كاالختيارلفتين مخت

 يةصلوالحكم بالعقوبة األ ،2 عن إمكانية الجمع بينهما في بعضهافضال   ،جنحال في بعضأو الغرامة 
األعذار  لكن المخففة، ونظام الظروف القضائية  شروطه،مع النفاذ أو إيقاف التنفيذ إذا توافرت 

 .3نطاق التفريد التشريعي فة فهي تدخل فيفخالقانونية الم

ترجع في ذلك إلى  بة دون أن  رية القائمة على تنفيذ العقو داوهو ما تقوم به السلطة اإلي: اإلدار  التفريد .3
جواز اإلفراج تحت شرط عن المحكوم عليه إذا استوفى ثلثي المدة  هومن مظاهر  .4يةائالسلطة القض

أكدوا بعدم عودته ز اإلصالح والتأهيل وتوده في مركجا أثناء و سليم   هكوم عليه بها إذا كان سلوكالمح
 . 6جواز اإلفراج بشروط ع الفلسطيني علىر   ش  الم   ؛ فقد نص  5خرى إلى الجريمة مرة أ

الخاص عن العقوبة كلها أو بعضها بأمر من رئيس حق العفو  التفريد اإلداري  هرظام كذلك من
: لرئيس ن  ى أعل م2005سنة الفلسطيني المعدل ل يالقانون األساس نم (42) المادة  تكما نص   ، ةالدول

 يكون فالة أما العفو العام أو العفو عن الجريمالخاص عن العقوبة أو تخفيضها، و  عفوالسلطة الوطنية حق ال
 إال بقانون.

خف أو تفاوتت بين حدين أشد  وإن   ، ا هو وجوب تحديد شكل ونوع ومقدار العقوبةويبقى األصل دائم  
 ا عقوبة الجرم.لناس مقدم  اليعرف عامة 

 
 .199، ص(ت)نهضة العربية، القاهرة، ، دار ال1طقاب الحديث، م الع، المدخل في علسليم، طارق عبد الوهاب 1
 .م199مرجع سابق، صال، الوهاب سليم، طارق عبد 2
 .199السابق، صالمرجع  ،الوهاب سليم، طارق عبد 3
 .443، صم1989عة، الدار الجامعية، بيروت، ن طبم والعقاب، دو ادئ علم اإلجرار، مبمحمد، ومحمد أبو عام عوض 4
 .742ي، مرجع سابق، صانون العقوبات الفلسطينادئ ق، مبجرادة، عبد القادر صابر 5
 م.5200لسنة  (3)رقم  دلالمع راكز التأهيل واإلصالح الفلسطينيمن قانون م (،4542) تينالماد  6
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 المساواة في العقوبة : ارابعً 

انت ك إذ ،الناس دون تمييز من الناحية االجتماعية جميعتفرض العقوبة على  أن   اة المساو  تعنيو 
 ةقفالمجرم من طب ؛ يها الجانيق في العقوبة من حيث الشريحة االجتماعية التي ينتمي إلالقوانين القديمة تفر  

 . 1المجرم من الطبقة العامةقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها ايعاألشراف ال 

 قـال تعـالى:  ، يفـرق بـين أحـدم ولـ اإلسالم العظيم هو دين العدالة والمساواة بين فئات النـاس  فيه أن   شك  ومما ال 
 َإِنَّا َخلَْقنَاكُْم ِمْن ذ ُِ كُْم ۚ إِنَّ قَ  ا أَتْ  أَْكَةَمكُْم ِعْن  َد َّللاَِّ َل ِيتَعَاَةفُوا ۚ إِنَّ قَبَائِ وَ كُْم  ُعُوب ا اَكٍة َوأُْنثَى  َوَجعَْلنَ سَا أَسَُّها اينَّا

َ َعِلسم  َخبِسة   حـين 3"فاطمـة بنـت محمـد سـرقت لقطعـت  يـدها لـو أن  "م: وسـليـه هللا عل ىوقـول الرسـول صـل ، 2 َّللاَّ
المســاواة الــذي نــادى بــه  بــدأمان علــى يــل وبرهــ لدلهــو خيــر  مــن ســادة مكــة،  رأة المــ جــاءه أحــد الصــحابة ليتشــفع 

ا فـال ي عفـى منهـا اقتـرف جرم ـ  ن  تكون عامة تطبق علـى كـل م ـ  أن  بة ويعبر عن صفة المساواة في العقو  م. اإلسال
 ي العقوبـة الالمسـاواة فـ  جـدر اإلشـارة إلـى أن  تسـواء  لمركـزه أو شخصـه أو غيـر ذلـك، كمـا ار كان عتبي ا أحد أل

 ريــدن ذلــك يقــع تحــت حكــم تفإإذ  نفســه، جــرم وقــة ضــد جميــع الجنــاة المــرتكبين للطمنفــي العقوبــة ال تعنــي تســاويا  
      . 4لية الجاني ومدى خطورته وظروف وقوع الجريمةالعقوبة بحسب درجة مسئو 

والتي  (،9)  دةفي الما م2005المعدل لسنة  الفلسطينياألساسي وقد ورد مبدأ المساواة في القانون 
ن أو للو نهم بسبب العرق أو الجنس أو اييز بيال تم سواء،م القانون والقضاء ماأ ين"الفلسطيني أن   ت علىنص  

اليوم ضمن  تالخضوع للعقوبة أصبحفي اة المساو  وواقع األمر أن  الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة". 
ن أحد مبادئ القانو  اإلى حد اعتباره ةم الفقه بهذه الخاصيد سل  العقوبة، وقم بها في تشريعات ل  س  المبادئ الم  

 .5الجنائي

ساع السلطة التقديرية للقاضي في تخفيفها أثناء تفريدها يحد من ات  ات إحاطة العقوبة بضمان أن   الباحث رى وي
وبة تهدف إلى دها، وبالتالي يرى الباحث ضرورة تعديل قانون العقوبات ليتضمن قواعد لتفريد العقشديو تأ

 دانين.ا في إيقاع العقوبة على الموضوح   المساواة أكثر أدجعل تطبيق مب

 
 

دار الثقافة ، 1ط ،م2011لسنة  (8) وفق أحدث التعديالت التي طرأت بالقانون المعدل رقم  لعامسم االعقوبات الق ، شرح قانون فيقمن تو أحمد، عبد الرح 1
 .420، صم2012ان، وزيع، عم  للنشر والت

 .(13ت: الحجرا) 2
 (.1/1680)ج ،م2002 ،1ط ،مرجع سابق ،صحيح البخاري  ،اري، محمد بن إسماعيلالبخ 3
 .742وبات الفلسطيني، مرجع سابق، صلعقمبادئ قانون ا ،د القادر صابرة، عبجراد 4
 .204ق، صلعقاب الحديث، مرجع سابعلم ا، المدخل في سليم، طارق عبد الوهاب 5
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 ا: قضائية العقوبةخامسً 

وفي واقع  القضائية،طة السل من اختصاص احصر  العقوبات الجنائية هو  توقيع   بدأ أن  هذا المد بويقص
 ،كم قضائيحبال عقوبة إال ة إال بنص و إذ ال عقوب ،تتمة لمشروعيتها األمر نعتبر خاصية قضائية العقوبة

المدني أو التي تقع عويض تالك باالتفاقمن الجزاءات التي قد تقع ا يميز العقوبة عن غيرها ن أهم مموهذا 
بينما العقوبة ال يمكن إيقاعها إال بقرار من محكمة  ، 1ديبيلتأء ابمقتضى قرار تصدره السلطة اإلدارية كالجزا

 . 2اا وكم  إقرارها نوع   العقوبة التي تم   هالقاضي المختص بهذنطق به بحيث ي ،مختصةقضائية 

"العقوبة شخصية وتمنع العقوبات  على أن   نص  ذ إ ، عليه القانون األساسي الفلسطيني نص  هذا ما و 
وال عقاب إال على  قضائي، وال توقع عقوبة إال بحكم  قانوني،وبة إال بنص عق والوال جريمة  الجماعية، 
من قانون اإلجراءات  (459) ن المصري في المادة القانو  عليه وهو ما أكد   . 3الالحقة لنفاذ القانون"األفعال 

 .الجنائية المصري 

قدر الكافي من العلم باللى يتح يجب أن  القاضي المسؤول عن إقرار العقوبة  فيه أن   ما ال شك  مو 
 يالنهائدار حكمه صإليتمكن من  ؛ة والتنفيذيةويتمتع بشخصية مستقلة لمواجهة السلطتين التشريعي ،القانوني

 .4في حياد تام

 عقوبةعدالة الا: سادسً 

تكون هناك ضرورة لتقريرها أي ال تكون  فمن ناحية تعني أن   ، عدةا أمور   العقوبة   عدالة   تضمن  تو 
عدالة العقوبة ومن ناحية أخرى  ، 5إذا كانت الزمة ال غنى عنها وتقدر بقدرها دون إفراط أو تفريطال ة إعادل

 .6لتي تقررت لها هذه العقوبةم العقوبة والجريمة ااسب بين إيالنمراعاة التب يج ةي بالضرور ه

 
 .444جرام والعقاب، مرجع سابق، صمحمد، ومحمد أبو عامر، مبادئ علم اإل ،عوض 1
 .95، صم2000اإلسكندرية،  رف،ة، منشأة المعاعقاب، دون طبعام وال، أساسيات علم اإلجر شاذلي، فتوح عبد هللاال 2
 .م2005لسنة  لمعدلمن القانون األساسي الفلسطيني ا (15)المادة  3
 .743رجع سابق، ص، مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني، معبد القادر صابر جرادة، 4
 .98، صع سابقإلجرام والعقاب، مرج، أساسيات علم اهللا الشاذلي، فتوح عبد 5
 .744، مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني، مرجع سابق، صبرصادة، عبد القادر جرا 6
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الفقه الجنائي  أن  ويجدر التنويه إلى  المرتكب، ة فقط عندما تتناسب مع الجرم تكون عادلبة فالعقو 
ى وأقصى حت   وأصبحت بين حدين أدنى ،اةبالنسبة لجميع الجنالحديث أنهى مفهوم العقوبة الثابتة أو المحددة 

 . 1جنائية ال وهو ما ي عرف بمبدأ تفريد العقوبة ،امة الجريمة وخطورة الجانيم مع جسءتتال

قرر القاضي ما هو أقرب إلى وي كمةومبدأ تناسب العقوبة يعد مسألة موضوعية تحضع لتقدير المح
عض به مرفوض في توجلاهذا  ف ومالبسات إال أن  ا لكل ما أحاط بارتكاب الجريمة من ظرو العدالة مستند  

  غتصاب.الجرائم كالقتل واال

ا من خالل األحكام التي تصدر عن ها ومراقبتهئل التي يجب متابعتمساعدالة العقوبة من ال أن   الباحث رى وي
كد أا للتهرنتمختصة في الفصل في الدعاوى الجزائية وإجراء الدراسات المستمرة على األحكام ومقاال اكمالمح

 يفي إصدار األحكام الستقرار العدالة كما يجب العمل على عدم التباطؤ ف ،بةعدالة العقو  أدمن تطبيق مب
 .فوس أفراد المجتمعن

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 .م2007طوب بريس، الرباط،  ،زاءة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجفريد الجزاء راجع لطيفضوع تللمزيد حول مو  1
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 لثاني المبحث ا

 الفلسطيني  لتشريعا لوفقً  ةأنواع العقوب
 :المبحث يدهتم

وبات األصلية قعلوا ،التقسيم المتبع غالب  تصنف العقوبات إلى عقوبات أصلية وتبعية وتكميلية وهو ا
 اي التي تطبق تبع  ت التبعية فهباأما العقو  ، و حريته أو ذمته الماليةان أكان بعضها يمس جسد اإلنس اهي م

ا مع العقوبة ا جواز  ا وأحيان  ا وجوب  لية هي التي يحكم بها أحيان  كميالتبينما العقوبة  أصلية،للحكم بعقوبة 
ني، وحدد لذلك الفلسطي ت في التشريعباأنواع العقو  ديث عنحلهذا المبحث ل ص الباحثص  خوقد  ، 1األصلية
 مطلبين:

 .العقوبات األصلية: المطلب األول
 . العقوبات التبعية والتكميليةالمطلب الثاني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .747ص ،746ص  ،الفلسطيني، مرجع سابق ، مبادئ قانون العقوباتدة، عبد القادر صابرجرا 1
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 المطلب األول

 العقوبات األصلية 

 يد:هتم

 ابسياسة التجريم والعق جرائم ذات الخطر العامة نجد أن  بالنظر إلى التشريعات الجنائية الخاصة بال
 ن  وضعت كأساس لهذه التشريعات، إال أي وذلك بحسب الفلسفة الفكرية الت ؛خرى تختلف من دولة إلى أ

 رتبة على هذا الفعل اإلجرامي ووضع عقوبات مناسبة معها.لمتج اع راعى جسامة النتائر   ش  الم  

العقوبات ن و نصوص عليها في قانملالعقوبات األصلية ا ن  يني نجد ألو نظرنا للتشريع الفلسطف
ها اإلعدام واألشغال الشاقة نجد أن   ةالمحافظات الشمالي فيوالقانون المطبق  محافظات الجنوبيةلاالمطبق في 

ا من التفصيل في هذ ءلكل منها بشي الباحث تعرضيس والغرامة والوضع تحت المراقبة، وسلحبوا عتقالواال
 المطلب.

 اإلعدامعقوبة : أوالً 

التشريعات  هاالعقوبات الجزائية التي عرفت ر أقدموتعتب ، وأكثرها قسوة مةي أشد العقوبات جساهو 
ه وأن   ؛ افض لها وداع إللغائها بذريعة قسوتهار ر وآخوقد اختلفت وجهات النظر بشأنها بين مؤيد لها  الجزائية. 

ة وهو الذي ياح الحلى هو الذي مناعهللا سبحانه وت كون أن   ؛ان آخرنهي حياة إنسي   ال يجوز إلنسان أن  
فإذا نفذت وثبت خطؤها كيف يمكن تدارك  ، ة الخطورةايهي في غهذه العقوبة  فة  إلى أن  ضاإ ،يأخذها
 . 1الواقع

وذلك بعد  ؛إزهاق روح المحكوم عليه أو الجاني بأي وسيلة يحددها القانون  هي دامإلععقوبة او 
 . 2ون القان عليها رة نص  به جريمة خطيكاوذلك الرت ؛ باإلعدام من قبل محكمة مختصة عليهبات حكم صدور 

 ن  وي ذكر أ ، 1كما عرفتها الشرائع السماوية ،3في التشريعات القديمة امعدوقد شاع تطبيق عقوبة اإل
ها تمعن في إذالل ن  وذلك أل ؛ باه اإلنسانية، مما تأوحشهاديمة قد استخدمت أفظع األساليب وأالتشريعات الق

 
  .423، صسابقمرجع العام،  شرح قانون العقوبات القسم ،د، عبد الرحمن توفيقأحم 1
 .253، صم1998ان، عم   نشر والتوزيع والطباعة،رة لل، دار المسي1جرام والعقاب، طحسن طوالبة، علم اإل وعلي، العاني، محمد شالل 2
تخويــف، وقررهــا قــدماء ام كــأداة ردع و هــم نــادوا بعقوبــة اإلعــدأن  فالطــون إال أسقراط و مثال: أغريق كانوا دعاة حرية وفكر، فة اإلمعظم فالس بالرغم من أن   3

   =مائروا هــذه العقوبــة لجــر الرومــان أقــ  وي شــير المؤرخــون إلــى أن   ،ن المجــرمينرهم مــ غريق للمجرمين القتلــة والســحرة والخونــة وللنســاء ســيئات الســلوك ولغيــ اإل
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لتوقيع العقوبة ي كانت الدافع الرئيسي ال تقف عند حد هذه الرغبة والت ألن   ؛ 2نهرغبة في االنتقام م ، الجاني
  عليه. 

 ا للجدل في التشريعات القديمة ولم تكن محال  ثار  م   عقوبة اإلعدام لم تكن ومن الجدير ذكره أن  
العصر  إال أن   . 3ت ذكرة تبريرها ودون مقاوم ةء والفالسفة دون محاولالفقهام بها فقد سل   ،لالعتراض أو النقاش

فيما  إلغائها،ا في اآلراء بين وجوب اإلبقاء على عقوبة اإلعدام أو ف  ا واختال وتباين  جدال   قد شهد لحديثا
نجمل  ع أن  ونستطي ، عدد قليل من الجرائم وتغيرت أشكال اإلعدام عن السابق علىعقوبة اإلعدام  صرتانح
ع هو ار ضي وال يشغل نفسه بآلية تنفيذه والشثة نوع واحد ينطق به القاديريعات الحم في التشادعقوبة اإلع ن  بأ

 .4الذي يحدد طريقة التنفيذ

لعقوبة اإلعدام على  م1922فلسطين لسنة  دستورمن  ( 49)  ادةالم ع الفلسطيني فير   ش  تطرق الم  وقد 
كم على شخص با : أنه السامي نسخة من  وبيرفع إلى المند أن   ةالقضا إلعدام، فيجب على قاضي"إذا ح 
 ندوب السامي".لمال ي نفذ الحكم إال بعد تأييده من البيان و ا

 اإلسرائيلي،بأمر من االحتالل  شماليةال ظاتالمحاف في  م1968وقد أ وقف العمل بعقوبة اإلعدام عام 
ينية عام سطالسلطة الوطنية الفل عيد العمل بها بعد إنشاءن أ  ولك م1971عام  المحافظات الجنوبيةوكذلك في 

 

جرائم  :منها ،عديدةرائم ة تقررت عقوبة اإلعدام لجيد وسرقة المعابد الدينية أو تدنيس حرمتها، وغيره وفي مصر الفرعونيالعب وم بهاوالسرقة التي يق القتل=
 الفرغون.وكتم مؤامرة ضد  ،والشعوذة ،والسحر ،طف، الزنا، القتلالخ

صت عليه المادة الخطف والزنا واالغتصاب، ومثال ذلك ما ن  قتل و رى والتقررت لجرائم السرقات الكبو  ق.م(1700حمورابي )كما وردت العقوبة في قانون 
ذا ضــبطت زوجــة إ" :هوالتــي تــنص علــى أن ــ  (129)وكــذلك المــادة  ،عليــه بــالموت"ا آلخــر يحكــم ا صــغير  بن ــ رجــل اقنــين حمــورابي "إذا اختطــف مــن ت (14)

مــن  ذا تنصل رجل بخطيبة آخر ولم يكن قد واقعها رجــلإ" :هالتي تقرر أن   (130)لمادة وأما ا ،بهما في النهر..."ن فسيوثقونهما ويلقو  آخر، تضاجع رجال  
 ه ي قتل، أما المرأة فتذهب طليقة". وضبطوه فإن   يها، ثم رقد على صدرها،بأيت قبل، وكانت ت يم في ب

يـــر الــرب، وجـــرائم الزنــا، واالتصـــال الجنســـي وتحق األوثــانمنهــا: أعمـــال الســحر، عبـــادة  ،ررهـــا لــبعض الجـــرائمرف التشـــريع اليهــودي عقوبـــة اإلعــدام وقعــ 1
فتــرة الزمنيــة التــي ما فــي المختلــف العصــور، واتخــذتها إدارة رادعــة وال ســي   دام والحكــم بإيقاعهــا فــياإلعــ  انة المســيحية نــادت بعقوبــةالدي كما أن  ، بالمحرمات

بــد المجيــد الحفنــاوي وعكاشــة محمــد عبــد العــال، تــاريخ الــنظم حمــد عانظــر: م لمزيــد مــن التفاصــيل يالسياســ كنيســة لفــرض نفوذهــا عظمــت فيهــا شــوكت ال
 .208-200، صم1989ر الجامعية، بيروت، الدا ية والقانونية، دون طبعة،االجتماع

أجــزاء بعــض  ني تقطيــعبمــا يــتالءم مــع خطــورة الجــا كان يختارها القاضي والتي ،تي كانت تقترن بعقوبة اإلعداممن أساليب التعذيب الوحشي الجسدية ال 2
بالزيــت المغلــي، أو بــإطالق ، أو وضــع المحكــوم عليــه المــوت ىا، الصــلب حتــ الجــاني حي ــ  عدام بعض الحواس قبــل اإلعــدام، اإلحــراق بالنــار، دفــنإ الجسم، 

بيه أبة اإلعدام بقاتل ذ عقو كانت تنف وفي مصر الفرعونية مثال   مختلفة لتمزيق جسده،رافه بأربع أحصنة وإطالقها باتجاهات  ربط أط وحيوان مفترس عليه أ
 بالنار ببطء. جسده ا صغيرة ويحرق لحمه قطع   بغرز قطع حادة من القصب بجسده ومن ثم يقطع

 .107، صسابق مرجعجرام والعقاب، ساسيات علم اإلأ، ي، فتوح عبد هللاالشاذل 3
 .713، صم1989اهرة، ، القالعربية ، دار النهضة6قسم العام، طح قانون العقوبات ال، شر حسني، محمود نجيب 4
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 ( 74) ا لقانون العقوبات رقم ستناد  الطائفة من الجنايات و  امع الفلسطيني عقوبة اإلعدر   ش  ر الم  وقد قر   ،1م 1994
أمن الماسة بعقوبة اإلعدام ق ررت في الجرائم  فإن   م1960لسنة  ( 16) نون العقوبات رقم قاو  م1936لسنة 
، وكذلك تجنيد الجنود للقتال 3، وجريمة الخيانة2فلسطينى لريض على اإلغارة عحتلة ومن ذلك جريمة الالدو 

 .4لة أجنبية معاديةدو لصالح 

السلطة  ن  إى مشاركة السلطات الثالث، حيث  إل اجةتنفيذ عقوبة اإلعدام هو بح ويقتضي التنويه أن  
تحكم بهذه العقوبة ي طة القضائية هي التلسعاقب عليها باإلعدام، والي   التشريعية هي التي تحدد الجرائم التي

كم هاية بالمصادقة علىلنص محدد وتقوم السلطة التنفيذية في اعلى شخ  اجاهز   القرار   اإلعدام وبذلك يكون   ح 
 . 5يذللتنف

 : العقوبات السالبة للحرية اثانيً 

 ،البة للحريةسلنوعين من العقوبات ا م1936ة لسن ( 74) قد أورد المشرع في قانون العقوبات رقم ل
المطبق في  م1960لسنة  ( 16)  رقماألردني العقوبات  قانون  ذكر نمابي ،6شغال الشاقةواأل ، بسلحا :هي

أما القانون المصري فقد  ،7والحبس ، واالعتقال ، شغال الشاقةاأل :يوه ،ثالثة أنواع منها المحافظات الشمالية
ت ل  وقد ح ،جنايةدد كعقوبة للمشوالسجن ال ، لمؤبدا نجالس : سالبة للحرية وهيبات الالعقو  في مواده استعرض

 ،8ةوالحبس البسيط كعقوبة للجنح ، والحبس مع الشغل ، ة والمؤقتةقة المؤبدشاشغال الن محل األهاتان العقوبتا
ات األردني رقم ن العقوبمن قانو  ( 16،15،14) القانون األردني العقوبات السالبة للحرية في المواد  قر  بينما أ

العتقال واالشاقة بشقيها المؤبدة والمؤقتة  الشغ، وهي األم2017ت لسنة يالمع التعد م1960لسنة  ( 16) 
 بنوعيه والحبس.

 

 
 .676، صبات الفلسطيني، مرجع سابق، مبادئ قانون العقو جرادة، عبد القادر صابر1
 .م1936لسنة  (74)رقم الفلسطيني نون العقوبات من قا (50)المادة  2
 .م1960لسنة  (16)رقم الفلسطيني قانون العقوبات  من (111)، والمادة م1936لسنة  (74)رقم الفلسطيني ن قانون العقوبات م (49/1)المادة  3
 .م1936لسنة  (74)رقم الفلسطيني من قانون العقوبات  (120)المادة  4
 .275صمرجع سابق، القسم العام،  -م1936لسنة  (74)م العقوبات الفلسطيني رق قانون ، الوجيز في شرح زار حمديقشطة، ن 5
 .م1936لسنة  (74)الفلسطيني رقم من قانون العقوبات  (29،27)المادتين  6
 .م1960لسنة  (16)ون العقوبات الفلسطيني رقم قان من (16،15،15)المواد  7
 .م2003لسنة  (95) انون العقوبات المصري رقملق (19،10)المواد  8
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 لي:لتاويمكننا استعراض هذه العقوبات على النحو ا 

 :اقةشغال الش  األ .1

 م1960لسنة  (16) عقوبات رقم من قانون ال ( 18) شغال الشاقة في المادة وقد ورد ذكر عقوبة األ
سواء  في  ه،وسن  ه حتشغال الم جهدة التي تتناسب وصفي األهي تشغيل المحكوم عليه ة اقشغال الش"األ : قولهاب

 و خارجه".داخل السجن أ

ات من ا تلي عقوبة اإلعدام في سلم العقوبصلية فهي أيض  عقوبة أ قةلشال اشغااألعقوبة وفيما تعتبر 
عقوبة بدنية في ها عقوبة سالبة للحرية و ن  إذ إ ، تها المزدوجةعيبشغال الشاقة بطوبة األيز عقوتتم ،حيث شدتها

 م 1883 سنةشغال الشاقة في قانون العقوبات األهلي لون المصري على عقوبة األقانال نص   وقد ،تذات الوق
 اعبارة )مقيد   ال منم خ1937التشريع المصري لعام  ن  إال أ ، م1937و م1904والقوانين الالحقة لسنة 

من قانون ة دته المادة الثانيوما أك   م1954ة سنل (57) جراء بالقانون رقم إلتم إلغاء هذا ا حتى (دبالحدي
ا جاءت به المادة الثانية من م  ا ل  ة وفق  شاقال شغاللغاء عقوبة األإحتى تم  ، م1956لسنة  (396)  السجون رقم
وبة عقشغال مؤبدة وبكانت أ اوبة السجن المؤبد إذاضت بعقيث استعح ، م2003لسنة  (95) القانون رقم 

شغال الشاقة العقوبة األه ردني بنوعي هذألوقد اعترف الشارع ا ،1شغال مؤقتةأت ذا كانالسجن المشدد إ
وعرفها في المادة  1960لسنة  16من قانون العقوبات األردني رقم  14مادة ال في المؤبدة والمؤقتة وقد قررها

 .2لى اآلن ذه العقوبة إهبوما زال معموال   ،القانون  من نفس 18

  لى قسمين: إ شغال الشاقةاأل وتنقسم  

م ى وفاة المحكو وتستمر حت   ، وهي التي تستغرق حياة المحكوم عليه كلها ة:شغال الشاقة المؤبداأل.أ
ا في عام   تقف عندما يقضي المحكوم عليه عشرين هافإن  أما من الناحية العملية  ،اهذا نظري   ليهع

 . 3اه حسن  وكان سلوك   المؤسسة العقابية

وأقصى وهو خمس  ،نواتس التي تدور بين حدين أدنى وهو ثالثي وهشغال الشاقة المؤقتة: األ.ب
 . 1عشرة سنة ما لم ينص القانون على خالف ذلك

 
 .م2003لسنة  (95)من قانون العقوبات المصري رقم  (15_14)المواد  1
 .م0201ديالت وتع م1960وتعديالته لسنة  (16)ات األردني رقم من قانون العقوب (713/1)المادة  2
 .108، صمرجع سابقمبادئ علم العقاب،  ،الوريكات، محمد عبد هللا 3
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 : حبسال .2

رر فيها عقوبة الجرائم التي يتق جميعلالمطبق في فلسطين وهي العقوبة العامة المقررة في القانون 
 .2والجنايات نحمخالفات والجمقررة لل بة للحريةسال

المدة المحكوم بها  والتأهيلراكز اإلصالح م حدالمحكوم عليه في أ عوض"ه: ن  أعلى  ويعرف الحبس
وهذا ما  ، ساعة وال تزيد عن خمس وعشرين سنة وهي مدة الحبس المؤبد 24عن على الشخص بحيث ال تقل 

المحافظات والمطبق في  م1936لسنة  ( 74) ات رقم بو من قانون العق (5) ن المادة استنتاجه م مكني
أنواع  جميعطلقها عامة لدة لتحديد مدة عقوبة الحبس بل أدحمحيث لم ي وفق في وضع رؤية  ،لجنوبيةا

 ةسنل ( 16) رقم  األردنيقانون العقوبات  ن  إال أ ، و جنايةأو جنحة أة فكانت مخال واء  م سرائعقوبات الج
فته وقد عر   جنحوي س الالحب :وهما ،حبسعين من النو قد قرر  الشماليةات ظفالمحاوالمطبق في  م1960
ن أسبوع وثالث بي اوححد سجون الدولة مدة تتر "وضع المحكوم عليه في أ : هانون بأن  القذات ن م ( 21) المادة 

ون نامن ذات الق (23) فته المادة وقد عر   ،والحبس التكديري  ،سنوات ما لم ينص القانون على خالف ذلك"
غير المخصصة  كنسبوع وتنفذ في أماوأ اعةع وعشرين سبر الذي تتراوح مدته بين أ بسالح " هو :هبأن  

 . 3"ما أمكن م عليهم عقوبات جنائية أو جنحيهللمحكو 

لذكر آنف ا م1960لسنة  ( 16) رقم  من القانون  ( 19) لى عقوبة االعتقال التي قررتها المادة إ فة  ضاإ
حد سجون عليه في أ المحكوم: "وضع االعتقال هو أن   لىت عوالتي نص   ،ماليةشلالمحافظات المطبق في ا

ي وعدم تشغيله بأ ، اءسجنلزامه بارتداء زي الإمع منحه معاملة خاصة وعدم ة المحكوم بها عليه مدالدولة ال
 م1960 لسنة ( 16) نون العقوبات رقم من قا ( 14) ا للمادة ووفق   ، ال برضاه"عمل داخل السجن أو خارجه إ

وهذا على  ، رة للجناياتقر وهي العقوبة الم ، 4قال مؤقتؤبد واعتاعتقال م: لىإتقال تنقسم ععقوبة اال فإن  

 
 .776سطيني، مرجع سابق، صدئ قانون العقوبات الفل، مباجرادة، عبد القادر صابر 1
 .877مرجع سابق، صلا، جرادة، عبد القادر صابر 2
 .م1960لسنة  (16)رقم الفلسطيني قانون العقوبات من  (23) ةالماد 3
يــاب كــز اإلصــالح والتأهيــل لغي مراوجــوده فــ  زمنية معينــة مــن   تغرق حياة المحكوم عليه بها، وال يجوز اطالق سراحه بعد مرور فترة: يسال المؤبداالعتق 4

ا د  ســتناة مؤقتــة اؤبــدة والتــي تتحــول إلــى عقوبــ شغال الشــاقة الماأل قت كما هو الحال بالنسبة لعقوبةلى مؤ عتقال المؤبد إؤول عقوبة اإلص الذي بموجبه ت  الن  
ين: أدنــى وهــو فهــو يتــراوح بــين حــد   الجــرائم شــرع لطائفــة مــن  ه المعتقــال: المؤقــت والــذي قــرر ا اإلقانون مراكز اإلصالح والتأهيــل، أم ــ  من   (35)المادة  لنص  

عنــه إذا قضــى ثالثــة  يفــرجالعقوبــة  المحكــوم عليــه بهــذه ، فــإن  ي القانون بخــالف ذلــكعشرة سنة إال إذا ورد نص خاص ف و خمس ثالث سنوات وأقصى وه
 نون مراكز اإلصالح والتأهيل.قا من   (34)لنص المادة ا ند  ده في المؤسسة العقابية سأرباع مدة محكوميته وكان حسن السلوك خالل وجو 
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عقوبة الحبس  قر  أالذي  ي المحافظات الجنوبية،ق فمطبال م1936لسنة  (74)  خالف قانون العقوبات رقم
 .و الجناياتأ الفات أو الجنح كانت من المخلمختلف الجرائم سواء  

سبوع أ ينب اوح ماقط عن عقوبة الجنحة والتي تتر مصطلح الحبس ليعبر ف خدامستا ضرورة الباحثويرى 
 الثالث سنوات حتى اإلعدام تراوح ما بيني تالتبينما عقوبات الجنايات و  ،العقوبة الماليةأو  سنواتوثالث 

والتي ت خالفاعلى عقوبة الم زجويطلق مصطلح الح السجن،وبة يطلق عليها عق ن  فيجب أ والعقوبة المالية
 .مثل التشريع الجنائي اليوناني ارنةمقالتشريعات ال بعض في لى شهرن ساعة إمن أربع وعشريتبدأ 

حد السجون المحكوم عليه في أ "وضع :وهي ،ن المصري انو القوقد ورد تعريف عقوبة الحبس في 
ثالث سنوات  عنساعة وال تزيد  24عن   تنقصحكوم بها عليه بحيث الو العمومية المدة المأالمركزية 

 م، 1981لسنة  ( 169) ن رقم ي المخالفات بموجب القانو ف ثم أ لغيت عقوبة الحبس ، والمخالفات لجرائم الجنح
الحبس مع الشغل  وهما:  ، الحبس وعين من  من قانون العقوبات المصري بين ن ( 20)  زت المادةوقد مي  

وقد  ،ذلك ذا رغب فيإال إاخل السجن د بالعملالمحكوم عليه  فصل فيه أال ي كلاألهو و  سيطالحبس البو 
مزايا ال بعضو المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أيمنح  ن  نائب العام أبموافقة الن ير السجو أجاز القانون لمد

 عمالحبس أما  ، بالحبس البسيط ه يحق لهم استبدال الشغل خارج السجنن  كما أ ،اي  احتياطالمقررة للمحبوسين 
ها كما جاء في نص ب عمال التي يلتزم ال ياميام ببعض األن يحكم عليه به ال م   ملز ي ذلك الذي هوف غلالش

و أكثر أ وإذا كانت العقوبة المقضي بها سنة أا بي  وجو وقد يكون  ، من قانون العقوبات المصري  ( 19) المادة 
 . 1قل من سنةألمقضي بها ذا كانت المدة اإا قد تكون جوازي  

قة كما شاشغال الخف من األاأل ات وهي العقوبةلجرائم الجناي قوبة السجنع ر القانون المصري قر   دوق
 ، 2حد السجون العموميةأنما في إ صرامة كما،  قل  أ فرض نظام  السجن ي  وفي عقوبة  ، ها تليها في سلم التدرجن  أ

السجن المشدد و  مؤبد إذا كانت مؤبدةلاوحل محلها عقوبتي السجن  هاشغال الشاقة بنوعيوقد أ لغيت عقوبة األ
من قانون العقوبات  ( 14) وجاء في المادة  ، م2003ة سنل ( 95) ا للقانون رقم وذلك وفق   ؛ قتةذا كانت مؤ إ

ذلك حد السجون المخصصة لضع المحكوم عليه في أالمؤبد والسجن المشدد هما و  سجن"ال: ن  المصري على أ
مؤبدة أو المدة لعقوبة ذا كانت اك مدة حياته إذلو  ، ي تعينها الحكومةالت عمالوتشغيله داخلها في األ اقانون  

 
  .م2003لسنة  (95) رقم بات المصري العقو من قانون  (20)المادة  1
 .231صم، 2003ربية، الع ار النهضةالجنائي، جامعة القاهرة، دمحاضرات في الجزاء  ،بالل، أحمد عوض 2
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تزيد  ن  ت وال أاو سنتنقص مدة عقوبته السجن المشدد عن ثالث  ن  وال يجوز أ ،ا كانت مشددةإذالمحكوم بها 
 .1"اال في األحوال المنصوص عليها قانون  ة عشر سنة إخمس عن

 : الغرامة .3

 إحدىوهي  ،هحقوق المالية للمحكوم عليالتي تمس ت المالية الابواحدة من العقو هي الغرامة 
كانت في أحوال نادرة عقوبة تكميلية كما هو  ن  وإ ، الجنح والجناياتالمخالفات و  ادالعقوبات األصلية في مو 

حكم ت ن  لذا يجوز أ ،ةها في الجرائم الجسيموتعتبر عقوبة بسيطة ال يمكن االكتفاء ب ، في الجرائم الماليةال الح
رامة رفت الغع  وقد  ، 2ا عقوبة تبعيةبد  تكون أا ال لكنه ، عقوبة السجن إلىفة إضاو مصادرة أ بغرامةالمحكمة 
المفهوم الحديث  هان  كما أ ، اا مقدس  حيوان  صد ر ققتل بغي ن  حيث فرضها قدماء المصريين على م   ، منذ القدم
وتستخدم  ، هيض للمجني عليللجاني وتعو  ض كعقابر فذ كانت ت  إ ،ليةدية التي عرفت منذ زمن الجاهلنظام ال

أموال الغرامة في وقتنا الحالي  ن  در التنويه إلى أيجو  ،الطابع االقتصاديالتشريعات ذات  فيا بتوسع حالي  
وم "إلزام المحك : هاالغرامة على أن   م1960لسنة  ( 16)وعر ف قانون العقوبات رقم  ،ولةالدال لى أمو إتضاف 
ومائتي دينار إال ن خمسة دنانير وهي تتراوح بي ، في الحكم المبلغ المقررلى خزينة الحكومة إ عفيد عليه بأن  

  . 3"القانون على خالف ذلك ص  ن إذا

دين وهو المحكوم عليه والدائن هي عالقة دائنية بين الم  مة غراعقوبة ال ن  ويترتب على هذا المفهوم أ
 تقريرها ال يجوز الغرامة الجنائية أن  في  ،دنينائية والتعويض المجلامة يز بين الغراويجدر التمي ، 4وهي الدولة

 في حقهيسقط  أن   في الغرامة المدنية وللمتضرر ، يحدد في النص ن  يجب أ ارهاقدم وبالتالي فإن   ، بنصال إ
 .5ةرامة الجنائيغبالنسبة للوهذا غير جائز  ، يتصالح مع الجاني ن  التعويض برضاه أو أ

ي حالة تعسف الخصوم تي هي التزام مالي يفرض فمة المدنية الة عن الغراة الجنائيماوتختلف الغر 
 ،6جريمة صلباأل عد  وهي مجرد جزاء مالي يترتب على فعل ال ي   ، في إجراءات التقاضي همفي استعمال حقوق

 
 .231، صقالمرجع الساب ،بالل، أحمد عوض 1
 .781ي، مرجع سابق، صلسطينمبادئ قانون العقوبات الف، جرادة، عبد القادر صابر 2
 .م1960لسنة  م16رقم سطيني لالفقانون العقوبات  من (22)المادة  3
 .(2/109)، م2011نشر، غزة، دون دار  ،2ط ت الفلسطيني،مة في قانون العقوباحكام العا، األالوليد، ساهر إبراهيم 4
، شــرح قــانون ذلي، فتــوح عبــد هللاالشــا، هوجي، علي عبد القــادرالق، 379ص، فلسطيني، مرجع سابق، مبادئ قانون العقوبات الجرادة، عبد القادر صابر 5

 .248، صمرجع سابق، لعامالقسم ا -العقوبات
 .259جع سابق، ص، مر ي الجزاء الجنائي، محاضرات فبالل، أحمد عوض 6
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وكون  ،تأديبيء كجزا ةإلداريلقوانين ات عليها اوتختلف كذلك الغرامة الجنائية عن الغرامة التأديبية والتي نص  
 أع لمبدوتخض لمقصودا يالمجوهرها اإل حيث إن   ، العقوبات تخضع لجميع خصائص هافإن   ة عقوبةالغرام

ها ن  إإذ  ، وهي عقوبة شخصية ، مة جزائية مختصةمحكمن وفق حكم صادر  الإيقاعها إذ ال يمكن إ ، الشرعية
وقف تنفيذها يجوز الحكم ب هأن  كما  ،و ورثتهأ هبأحد من أقار  أليال شخص الجاني وال تتعدى ال تصيب إ

 . 1سابقة في العودكذلك تعتبر و 

ال  اهن  إحيث  ، باقي العقوبات مصدر إيراد للدولةفهي وعلى خالف  ،زات عديدةميوتتميز الغرامة بم
تأثره  محكومين واحتمالوهي تقي من اختالط المحكوم عليه بغيره من ال ،في تنفيذها الدولة أمواال   تكلف  

ال تباعد  اهن  لى أإضافة إ ، وخطورة الجاني جريمةمة الامرنة تتدرج بحسب جسر عقوبة تعتب كذلك ، بإجرامهم
وهي  ،هو الحال في العقوبات السالبة للحرية ماك هتأهيلمشكلة إعادة  ثاري  وبالتالي ال  ، بينه وبين مجتمعه

 ، 2الفعلجنس من  زاء  ن الجى يكو لغير حت  مال ا يفن باعثها الطمع عقوبات للجرائم التي يكو التعتبر أنسب 
 ل غنياءها تفقد قوة الردع بالنسبة ن  ومن سلبيات الغرامة أ ،اض  سلبيات أيلها  ن  يء إيجابيات فإل شلك وكما أن  

ا تتعدى شخص رهثاآ إضافة إلى أن   ،وبهذا فهي تثير مشكلة المساواة في العقوبة ،بالنسبة للفقراءرة خطيوهي 
 . 3بطريقة غير مباشرة انك ن  أسرته وإ إلى أفرادحكوم عليه ملا

ها ها في واقع األمر يتأثر بلى إيالم مقصود فإن  من العقوبات تنطوي ع هاكانت الغرامة كغير  وإن   يرى الباحثو 
ن مواد و نسن في القاي   ن  ا أه ليس ضروري  أن  يرى الباحث قراء أكثر مما يتأثر بها األغنياء، وفي هذا الشأن الف
بحيث يتأثر  رامة، لغتقدير الطة التقديرية لاضي كامل السبل تترك للق ، رى ل غنياءة للفقراء وأخاصة بالغرامخ

وبذلك يتأثر من هذه العقوبة أهل بيته  ؛ ستدانةواال السإلفال تصل بالفقر لدرجة ا كما أن   ، الغني كما الفقير
 الذين ال ذنب لهم.

وص ية المنصن العقوبات المالحيدة من بية و صليبة أالمصري كعقو  ن و غرامة في القانلوقد جاءت ا
ة الوحيد صليةوتعتبر الغرامة العقوبة األ ،الفاتالجنح والمخفي مواد  لكفهي كذ ،عليها في القانون المصري 

 ،4ةر ها في حاالت نادما في الجنح فقد تكون العقوبة الوحيدة لأ ،وذلك بعد إلغاء عقوبة الحبس ؛لمخالفاتي اف
 

نون ، شــرح قــاعبــد هللاالشــاذلي، فتــوح ، علــى عبــد القــادر القهــوجي، 260، صمرجــع ســابقالقســم العــام،  -، شــرح قــانون العقوبــاتالحلبــي، محمــد علــي 1
 .283صالعام، مرجع سابق،  القسم -العقوبات

 هوما بعد (2/104)ج، م2005 ، أكاديمية الشرطة،(ط ،د)، القسم العام، النظرية العامة للعقوبة -انون العقوبات، شرح قراشد، حامد 2
 .784مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني، مرجع سابق، ص ،رادة، عبد القادر صابرج 3
 .م2003لسنة  (95) رقم صري ن قانون العقوبات المم (157)المادة  4
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كون ت وقد ، 3حبس على سبيل التخييررر مع الوقد تتق ، 2جوازيةأو  ، 1يةس كعقوبة وجوبوقد تكون مع الحب
وقد  ، ريمة الرشوة واختالس المال العاموكجية صلية السالبة للحر وبة تكميلية في الجنايات بجانب العقوبة األعق

 .4ير المشروعغ ءثرارتكابها اإلتتقرر في حاالت نادرة في جنايات ال يدفع ال

 يقدره الحكم إلى وددفع مبلغ من النقالمحكوم عليه ب مزاإليالم فيها في يتمثل اإلجنائية  عقوبةوهي ك
نقص هذا المبلغ عن مائة ي ن  وال يجوز أ ، نون لقاه اعلي الذي نص   و يتم تخصيصه للغرضأ الدولة، خزينة 

ي يعينها اة الحدود التوذلك مع مراع ؛جنيه (500) الجنايات عن يزيد عن حدها األقصى في  ن  قرش وال أ
ت عليها مات المالية التي نص  غيرها من االلتزا عنالغرامة تختلف  ن  لى ذلك فإوع ،5مةجريالقانون لكل 

 القوانين المختلفة.

قوبة عتبرت عكما وا  ،6صلية في الجنح والمخالفاتع األردني عقوبة الغرامة كعقوبة أر   ش  ر الم  ق  أ وقد
ر قر ففي الجنح تت ،تكون عقوبة تبعية ن  ا أله ال مجال مطلق  ن  ا أكم ، 7الحاالت كميلية في بعضة أي تيفإضا

التخيير وهي تتراوح بين خمسة يل سب علىو مع الحبس الحبس كعقوبة وجوبية أو منفردة أ انبالغرامة إلى ج
يل و على سبدها ألغرامة وتقرر وحهي ا اعة فيهلشائوبة االعق ن  أما في المخالفات فإ ، 8دينار دنانير ومائتي

ولذلك قررت الغرامة كعقوبة  ،ادرةي أحوال نف اللمخالفات إا في اواجب   ن الحبس  يكو  وال ،ير مع الحبسالتخي
لم يقم  اذوإ ، 9بالعقوبة التكديرية وتتراوح بين دينارين وعشرة دنانير اعليه طلقا يصلية دون غيرها وهي مأ

ال ا على أا واحد  ما يوم  ارين أو كسورهقابل كل دينبه يحبس في م لغ الغرامة المحكوممب ديدكوم عليه بتسالمح
م عليه ال حكو الملى وفي حال كانت الجريمة المسندة إ ، 10الة سنة واحدةلحبس في هذه الحا تتجاوز مدة

 . 11عليه ىا توقيف المشتكبد  أنه ال يجوز جب عقوبة أخرى غير الغرامة فقط فإتستو 

 
 .م2003لسنة  (95) رقم ي من قانون العقوبات المصر  (308)المادة  1
 .م2003لسنة  (95) رقم من قانون العقوبات المصري  (341)المادة  2
 .م2003لسنة  (95) رقم المصري  من قانون العقوبات (242)دة الما 3
 الخاص باألسلحة والذخائر. م5419لسنة  (394) القانون رقممن  (26)المادة  4
 .م2003لسنة  (95) رقم انون العقوبات المصري من ق (22)المادة  5
 .م1960لسنة  (66)رقم  ردنيات األمن قانون العقوب (15،16)المادة  6
 .م1960لسنة  (66)رقم  ردنيمن قانون العقوبات األ( 170،171،174،175)المادة  7
 .م1960لسنة  (66)رقم  يردنقانون العقوبات األ نم (22)المادة  8
 .م1960لسنة  (66)رقم  ردنيالعقوبات األ قانون من  (24)المادة  9

 .م1960لسنة  (66)رقم  ردنيمن قانون العقوبات األ (22)بداللة المادة  (25)ة الماد 10
 .244ص قسم العام، مرجع سابق،ال -ون العقوبات، شرح قانأحمد، عبد الرحمن توفيق 11
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اختارها القاضي دون حبس  إذا يةصلفهي كعقوبة أ ، ار نقاش  غرامة ال تثيلا ن  وكقاعدة عامة فإ ؛ اوختام  
 جمع بينهما. إذاتكميلية ن وتكو 

الة فيما يتعلق لم ينجح في اتباع سياسة عقابية فع   م1936نة لس (74) قانون العقوبات رقم  أن   ويرى الباحث
من ا يوسع "أو" ممية باستعماله لفظ السالبة للحر  العقوبةها كبديل عن ر بمن األحيان اعت ابعقوبة الغرامة، وكثير  

 وبةلعقوقد ال تتناسب مع جسامة الجريمة في حالة اختيار ا ، اختيار العقوبة فيالسلطة التقديرية للقاضي 
  من العقوبة السالبة للحرية.المالية بدال  
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 ثاني المطلب ال

 ة التبعيالعقوبات التكميلية و 

 يد: هتم

إضافة  ولضمان ذلك تم   ، الحديثةقتضيات السياسة العقابية صلية هي من متفعيل دور العقوبة األ
هي العقوبات التبعية ات زاءوهذه الج ، ندة األهداف العامة المتوخاة من فرض العقابمن شأنها مسا اتجزاء

 ،كميليةالتبعية والتعقوبات لاأهم هذه  الباحث تناوليا، وفي هذا المطلب سوالتكميلية المنصوص عليها قانون  
صراحة   م1960لسنة  (16) قم ر  وقانون العقوبات م 1936لسنة  ( 74) قم ص قانون العقوبات ر لم ين والتي

 اآلخر.ها بعضا لوبشكل واضح في بعضها ولم يتطرق بتات  

 : المصادرةأوالً 

بة وتستهدف عقو  ، 1دولة"للا ك  بل ليصبح ملا وبدون مقاإلى الدولة قسر   أكثر"نقل ملكية مال أو  : وهي
فقد  ؛والمصادرة نوعان له،ملك و الذي ه افها مال المحكوم عليهالستهدوذلك  ؛يالم المحكوم عليهإ المصادرة

ا لقسوة هذه لة وبدون مقابل ونظر  و المحكوم عليه لصالح الدات تلكوتعني نزع كل مم : تكون المصادرة عامة
ة اطه بجريمبمال معين الرتبالتي تختص  هيو  :مصادرة خاصةتكون  ن  أوإما  ،2بهال إيقاف العم العقوبة تم  

ها قد كما أن   ، تكون بأي حال عقوبة أصلية أو تبعية أن  ة وال يمكن ليعقوبة تكمي المصادرة وتعتبر ، وقعت
 .4وقد تكون جوازية 3وبيةوج كون ت

 تباراعوب التعويض،  من انوع   وقد تمثل ، اازي  ا احتر وقد تكون تدبير   ، وبطبيعة المصادرة قد تكون عقوبة
عقوبات ال ألحكاملك فهي تخضع كذوهي باعتبارها  جوازية،وبية أو ن وجتكو  هي إما أن  فة رة عقوبالمصاد

 
 .291، مرجع سابق، صم1936( لسنة 74يني رقم )فلسط، الوجيز في شرح قانون العقوبات القشطة، نزار حمدي 1
 .132ص العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، مرجع سابق، ، األحكامليد، ساهر إبراهيمالو  2
قائي، وال يملك الو  عل لها طابع التدبيرجا يها أو بيعها جريمة في ذاته، مم  عمالاء يعتبر صنعها أو استدما ترد على أشينكون أمام المصادرة الوجوبية عن 3

القهوجي، علي عبد شوشة، للمزيد انظر رة النقود المزيفة، أو المتفجرات أو األغذية المغمصاد ء منها، ومثال ذلك أن  إلعفاأي سلطة تقديرية في االقاضي  
 وما بعده 306القسم العام، مرجع سابق، ص -عقوباتن ال، شرح قانو وح عبد هللاالشاذلي، فت، درالقا

ســلطة جريمــة، ممــا يجعــل لهــا طــابع العقوبــة، ويملــك القاضــي ا أو بيعهــا أو التعامــل فيــه يازتهــ د علــى أشــياء ال تعــد حادرة الجوازيــة عنــدما تــر المصــ تكون  4
البضائع  ي أوي حصل عليها الموظف المرتشمن الجريمة، مثل الفائدة الت  صلت ي تحادرة األشياء الت  ها، ومثالها: مصتقديرية في الحكم بها أو اإلعفاء من

، شــرح قــانون راشــد، حامــدة، للمزيــد قة، أو السيارة التــي تســتخدم فــي نقــل المــواد المخــدر تح األبواب أو الخزائن للسر في ف ي استعملتألدوات الت  المهربة، أو ا
 .135مرجع سابق، ص القسم العام، -تالعقوبا
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 صلة،أشياء حيازتها مشروعة ولكن قامت بينها وبين الجريمة لى  عإذا وردت أصال   وتكون عقوبة تكميلية،ال
 .1روعةيازتها غير مشإذا وردت على أشياء ح ااحترازي  ا بير  بينما تكون المصادرة تد

ف الغرامة التي قد تكون عقوبة أصلية خالا عقوبة تكميلية بن الغرامة في كونهوتختلف المصادرة ع
والمصادرة  ، 2ا لهو جوازي  أا عليه طق بها القاضي والنطق بها قد يكون وجوب  ا نإذ وهي ال تتقرر إال ،أو تكميلية

 ،ي في مواد المخالفاتأما الغرامة فهي جزاء أصل ،ن المخالفاتجنايات والجنح دو ال دافي مو ال ل بها إال يعم
شروط يجب وجد تة ادر لمصوللحكم با ، 3اا احترازي  ما المصادرة فقد تكون تدبير  ن إال عقوبة، أكو والغرامة ال ت

ة صدر فيها حكم جنح وأجناية الجريمة  تكون هذه أن  و  ، تتعلق المصادرة بارتكاب جريمة ن  أ : وهي ، توافرها
سن حقوق الغير ح  مصادرة بالعقوبة خالل إوعدم  ، مصادرة بالجريمةيرتبط الشيء محل ال ن  وأ ،بعقوبة أصلية

 النية.

ا بحسب ا وتعويض  ا احترازي  ع على اعتبار المصادرة عقوبة وتدبير  ر   ش  الم   وفي الفقه المصري فقد استقر  
 على ذلك قضت محكمة النقض اوتأكيد  ، 4اتالعقوبمن قانون  ( 30)  ا لنص المادةاد  وذلك استن ؛ األحوال

ا عن مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهر   منه تمليك الدولة أشياء رض: "المصادرة إجراء الغالمصرية أن  
 ،غير ذلكالقانون على  وهي عقوبة تكميلية اختيارية في الجنايات والجنح إال إذا نص   ،مقابلير وبغصاحبها 

وقد تكون المصادرة وجوبية  ،ةته وقضى عليه بعقوبة أصليشخص ثبتت إدانم بها إال على الحك زو وال يج
العتبار تدبير وقائي ال ا اهذ وهي على ، يعته عن دائرة التعاملالنظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبا يقتضيه

ويضات صة من قبيل التعالخا نفي بعض القواني كما قد تكون المصادرة ، من اتخاذه في مواجهة الكافة مفر  
ا سببته زانة الدولة كتعويض عم  خ المصادرة إلى المجنى عليه أوألشياء تؤول ا ت على أن  إذا نص   المدنية

 .5"الجريمة من أضرار" 

من قانون العقوبات األردني "مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة  ( 30) دة لماص انوقد جاء 
أو ارتكابها  و التي استعملت فيقصودة أو جنحة ماية ألت نتيجة لجنالتي حص ءدرة جميع األشيايجوز مصا

 
 .131، صالعقوبات، مرجع سابق، الوجيز في شرح لدين، مازن إبراهيمور ان 1
 .م2005المعدل لسنة طيني لقانون األساسي الفلسمن ا (21)المادة  2
 .133ات الفلسطيني، مرجع سابق، صحكام العامة في قانون العقوب، األد، ساهر إبراهيمالولي 3
 .547، صم2012كندرية، اإلس، دار الفكر الجامعي، 1شخاص المعنوية )دراسة مقارنة(، طل  ، المسئولية الجنائيةدحسام عبد المجي جادو،  4
 .639/ ص115قضائية/ رقم  17ام النقض/ س ة أحكمجموع 17/5/1966نقض  5
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ال إذا إ ياءفة فال يجوز مصادرة هذه األشو في المخالا في الجنحة غير المقصودة أأمكانت معدة القترافها، 
 ورد في القانون نص على ذلك".

 ،كميليةكونها تصادرة اتفقت على مفهوم الم دق -كرآنفة الذ -القوانين التشريعية ن  أ يرى الباحثومما سبق 
 وافرها إلصدار الحكم بها.الواجب ت لى الشروطإضافة إ

 شرطة: مراقبة الانيً ثا

 الي  ي غير مطبقة عموه "ابةتحت الرقاإلفراج " م1936لسنة  ( 74) رقم  العقوباتقانون وتعرف في 
 (42) رقم  بالقانون  لغيتوأ   م، 1936لسنة  ( 74)  عليه قانون العقوبات رقم وقد نص   الفلسطينية، في األراضي 

يخ طينية الصادر بتار من الوقائع الفلس ( 1380) العدد  (1) الثاني الملحق رقم  ذيلال م1944لسنة 
ها ن  إ إذ ،ف عن العقوبات السالبة للحريةوهي تختل ، ريةوهي تعد من العقوبات الماسة بالح م، 1944/ 12/ 28

 .1ة والتنقلركحريته في الح ل كامل بل هي ت قيدكشبال ت سلب حرية المحكوم عليه 

رء الخطورة اإلجرامية ها تحاول د  ر أن  باعتبا االحترازيةر هي من التدابي شرطةمراقبة ال ن  أ حثويرى البا
 للجاني.

 منها عقوبة أصلية مرة وعقوبة فرعية مرة أخرى سواء كانت عليها جاعال  ري لمصالقانون ا وقد نص  
لذلك فهي تنفذ  ؛وم عليه وال تسلبهاثل في تقييد حرية المحكالمختلفة تتم وهي في صورها لية، ميكتتبعية أو 

 . 2ةبيرج المؤسسات العقاخا

يستثنى منهم سوى  والاص ها تطبق على جميع األشخمنها: أن   ،ولهذه العقوبة خصائص عديدة
كون غرضها  يةاالحتراز ابير ها أقرب إلى التدأن   أ درجت ضمن العقوبات الماسة بالحرية إال وهي وإن   اث، د  ح  األ  

ها عقوبة كما أن   دامهم على جريمة ما،مل إقليهم والتي تحتلدى المحكوم ع رةو مواجهة الحالة الخطالرئيسي ه
تزيد مدتها على  ا عقوبة مؤقتة فال يجوز أن  ها دائم  إضافة إلى أن   ،تلفامخامقررة للجنايات والجنح دون ال

 
 .779ن العقوبات الفلسطيني، مرجع سابق، ص، مبادئ قانو جرادة، عبد القادر صابر 1
 .176، صم2009 ،اهرةالق ،دار النهضة العربية ،4طللعقوبة والتدابير االحترازية، امة ، النظرية العبو العالعقيدة، محمد أ 2
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تكميلية أو عقوبة أصلية في بعض  تبعية أوقد تكون عقوبة اقبة الشرطة ر م ا. وأخير  1و تعددتلو خمس سنين 
 .2ل المنصوص عليهاوذلك حسب األحوا ؛تالحاال

إذ  ،لم ينص على عقوبات بديلة لعقوبة السجن دنيألر القانون ا أن   إلى اإلطاروتجدر اإلشارة في هذا 
إلصالح ن مراكز اكان قانو  وإن   ،األخرى  العربية وانينأسوة  بالقة الشرطة بقه لم يأخذ بنظام الوضع تحت مران  إ

 :مثل ،عنه من تعليمات قد تطرق لبعض النقاط اإليجابية صدر وما م2001لسنة  (40) والتأهيل المهني رقم 
بدائل لاوإشراك المؤسسات االجتماعية لل يام بدور يهدف لتحقيق بعض  ،والرعاية الالحقة ،عيةلشر الخلوة ا
 . 3والنساء حداثتعلق باألا فيما يخصوص  

 ان من الحقوق والمزاياحرمال : اثالثً 

يالم فيها بحرمان المحكوم عليه من التمتع ببعض الحقوق اإل قوبات يتمثلنواع العنوع من أهو 
ع مه المشر  ظ  نوهو على هذا النحو لم ي   ، صليةاألصلي والتي يتمثل بالعقوبة األ يالمفة  إلى اإلضاإ ، والمزايا

 ، 4تبعية أو تكميليةوما إذا كان هذا الحرمان عقوبة  ، رمانلحقوق والمزايا محل الحيه اقل يحدد فبنص مست
مان من الحقوق والمزايا قد وردت لحر ة اإال أننا نجد عقوب ، 5ي خالف التشريع المصري في قانون العقوبات اوهذ

رمان لعقوبة الحع األردني شر  فيما لم يتطرق الم ، 6ةفي بعض فروع القانون الفلسطيني ضمن نصوص عقابي
 في أي مادة من المواد.وق والمزايا من الحق

وص نص ويجب إدراجها ضمن ، بعض الحقوق والمزايا تعتبر عقوبات تبعية ن  مان مالحر  أن   الباحث رى وي
 ، على أن  ونها عقوبةك ئيةالجنا جزاءاتا لمبدأ شرعية الجرائم والقانون العقوبات في باب األحكام العامة احترام  

 .اهوتقادم ر إلى أنواعها ومددهاصريحة تشيبنصوص واضحة و يتم تحديدها 

 

 
 

 .م2003لسنة  (95) رقم بات المصري العقو من قانون  (38)لمادة ا 1
 .176، صمرجع سابق حترازية،، النظرية العامة للعقوبة والتدابير االأبو العالعقيدة، محمد  2
 .27، ص م2018، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان، سنة 1، طنسان بين النص والتطبيقإلا، حقوق حمد سليمالطراونة، م 3
 .128ابق، صالعقوبات الفلسطيني، مرجع سانون األحكام العامة في ق ،الوليد، ساهر إبراهيم 4
 .م2003لسنة  (95) رقم ري من قانون العقوبات المص (25)المادة  5
 .129بق، صعقوبات الفلسطيني، مرجع ساامة في قانون الالع ، األحكامالوليد، ساهر إبراهيم 6
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 ثالث ال  بحثالم

 الفلسطيني  في التشريع وبةالعق موانعة  ماهي  

 يد: هتم

بمرتكب وللدولة كل الحق بإنزال الجزاء الجنائي  قتضاؤه، انقضاء أي حق هو ي الالطريق الطبيع
د التنفيذ ليس الطريق الوحي ا، إال أن  نقضاء  طبيعي  ا يكون  اوبهذ ، ق بالتنفيذذا ينقضي هذا الحبهو  ، الجريمة

    . 1ي هذا الجزاء نتيجة لوجود أسباب تقوم مقام التنفيذجنائي، فقد ينقضنقضاء الجزاء الال

 وفي هذا المبحث سيتم تناول الموضوع في مطلبين:

 .ةبو قعال موانعة هي  ماالمطلب األول: 

 .العقوبةاألسباب العارضة لسقوط  المطلب الثاني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 227ص ،بقعقوبات الفلسطيني، مرجع ساال انون امة في ق، األحكام العالوليد، ساهر إبراهيم 1
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 المطلب األول

ة موانع العقاب هي  ما  

كم   ة  بتنفيذها إن  تنقضي العقوبة عاد وهو تها مد ليهوقضى المحكوم عا باإلدانة ا قطعي  كان قد صدر ح 
إال  ضغائن، ير أي إشكاليات أوي ث هذا الطريق الصحيح ال ولعل  ، نقضاء العقوبةالالطريق الطبيعي واألمثل 

ة طرأت ألسباب الحقة بيعيباب أخرى غير طفقد تنقضي بأس ، النقضائهاطريق األوحد ليس ال العقوبةتنفيذ  أن  
لناحية القانونية ولها ذات األثر في انقضاء حق الدولة ن اذ مالتنفيكم القطعي لكنها تقوم مقام على صدور الح

 العدول عن المجتمع مصلحةه من أن   يرى  ع قدر   ش  الم   إلى أن   وترجع هذه األسباب ، يئفي اقتضاء الجزاء الجنا
 .1به ىكتفتنفيذ جزء ال بأس به من أغراضها ي   ه تم  لعقوبة أو أن  تمام تنفيذ ا

العقوبة  لى سقوط حق المجتمع في اقتضاءإها تؤدي ن  أعقوبة في ال قوطوتشترك جميع أسباب س
 . 2اوحكم   لعقوبة فعال  يسقط وتنقضي ا وم عليه بالتنفيذم المحكفالتزا ، حكوم عليهالم المحكوم بها على

اصطالح أسباب سقوط  تقد استخدمع المصري واألردني ا التشريومن بينه بيةت العر تشريعاال ولعل  
ن لفظ ر ميبفي التعلفظ السقوط أدق  وح يقة األمر أن   ، اصطالح أسباب انقضاء العقوبة تستخدملم العقوبة و 

 لعدم التنفيذ الكامبينما السقوط هو  ، ي وهو تمام التنفيذبالطريق الطبيعها تعني االنتهاء ن  إإذ  ، اءاالنقض
 .3لسبب أو آلخر

تنقضي  األصل أن   ن  إون إحداث مشاكل إذ ا دائهعي النقضالطبيو السبب الوحيد ويعتبر تنفيذ العقوبة 
أصلية أو ت عقوبات  كانسواء   ،لعقوبات المختلفةا التي تحكم تنفيذ اعدو قا ل حكام والالعقوبة بتنفيذها وفق  

 . 4ن اإلجراءات الجزائيةتخضع ألحكام قانو وهذه الموضوعات  ، ةية كانت أو تكميليثانوية تبع

 

 

 
 .419، صمرجع سابق، محاضرات في الجزاء الجنائي، بالل، أحمد عوض  1
 . 420ص ،م1998 دون دار نشر، دون طبعة، امة للجزاء الجنائي،، النظرية العالجوهري، مصطفى فهمي 2

 .292ص  سابق،جيز في شرح العقوبات، مرجع ، الو الدين، مازن إبراهيم نور 3
 .421، ص420، صمرجع سابق امة للجزاء الجنائي،، النظرية العالجوهري، مصطفى فهمي 4
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 المطلب الثاني 

 الفلسطيني  عفي التشري ة لسقوط العقوبةارضالع األسباب 

 تمهيد:

قوبة يذ العاقتضاء تنفحق المجتمع في تؤدي إلى سقوط ها ن  أفي  جميعها موانع العقابتشترك 
 أو فيذ يسقط وتنقضي العقوبة فعال  يه بالخضوع للتنتزام المحكوم علالالمحكوم بها على المحكوم عليه، و 

ي: تنفيذ العقوبة، وفاة المحكوم عليه، العفو الخاص عن العقوبة، العفو العام، مضي ب هسباوهذه األ ، 1احكم  
ضوع مضي الباحث سيتناول مو  أن   ىشارة إلر اإلويجد ، المتضرربار، صفح الفريق تعو التقادم، رد االأ ةلمدا

 بالشرح والتفصيل في الفصلين القادمين. "ادمتقال"المدة 

هعلي: وفاة المحكوم أوالً   

 ، كـم اإلدانـةح ضـدهصـدر  نال ت نفذ العقوبة إال على شـخص م ـ  والذي يقضي بأن   ،  بمبدأ شخصية العقوبةعمال  
َ  : ىه تعـالفـذ علـى غيـره لقولـ ك ال ت نوهـي بـذل  َوإِنْ   ۖاْيكُْف  ةَ  ِيِعبَ  اِدهِ  سَْةَض  ى   َوَلَ  َفنِ  يٌّ َع  ْنكُْم ۖإِْن تَْكفُ  ُةوا فَ  ِإنَّ َّللاَّ

 َعِل  سم   هُ إِنَّ     ۚتَْعَملُ  ونَ  كُْن  تُمْ  ابِمَ    فَسُنَب ِ  ئُكُمْ  كُمْ َم  ْةِجعُ  َةب ِكُمْ  إِيَى   ثُمَّ   ۗأُْخَةى   ِوْنةَ  َواِنَة    تَِنةُ  َوَلَ  كُْم ۗ يَ  هُ ضَ سَةْ  تَْ كُُةوا

والـذي يحقـق الغـرض اإلصـالحي للمحكـوم  ، ية البنيـان العقـابيقوبة هو غاتنفيذ الع ن  إث يح ، 2 صُُّدوةِ اي بِذَاتِ 
 .  3إعادة تأهيلهه و علي

عليه م كو اة فيمن سوى المحفو لد اإذ ال يجوز تنفيذها بع ،الوفاة تحول دون تنفيذ هذه العقوبة ولعل  
"إن : مصرية بقولهاالنقض ال ضت محكمةولذلك ق ، 4الجاني م ال محل لهما بوفاةوالعا فالردع الخاص ،بها

 فإن   الشخصية،عمله من هذه الدنيا سقطت كل تكاليفه  طعوانقإذا توفاه هللا وأمحى شخصه من الوجود المرأ 
ه في هذه ال يرثا عليه أ سقطت عقوبته وم  كان محك وإن   ، يمتهجر  محتا لم يحاكم أ  كان قبل الوفاة جاني  

 .5د"ول  أو صاحبة  أوا من أم  أو أب  التكاليف أحد  

 
 .420اء الجنائي، مرجع سابق، ص، النظرية العامة للجز فهميالجوهري، مصطفى  1
 .(7 الزمر:) 2
 .306حترازية، مرجع سابق، صر االامة للعقوبة والتدابي، النظرية الععقيدة، محمد أبو العال 3
 .230العقوبات الفلسطيني، مرجع سابق، ص ، االحكام العامة في قانون لوليد، ساهر إبراهيما 4
 .(2/610)ج، (104)م محكمة النقض، رقم ، مجموعة أحكا20/11/1930، نقض جنائي مصري  5
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واألحكام تسقط  ،ن أوقعها القضاء عليهم   خذ بجريرتها غير جناتها وال ت نفذ إال في نفس  ؤ فالجرائم ال ي  
على  يلسطينع الفر   ش  الم   ولذلك نص   ، 1يجوز الطعن فيها الو  ،وتنعدم قوتها في حالة وفاة المحكوم عليه قانونا  

الجزاء الجنائي المحكوم به بوفاة المحكوم  األمر يسقطوفي واقع  ، 2عليه تنقضي العقوبة بوفاة المحكوم أن  
 هذه ع العقوبات األصلية والتبعية والتكميلية فيما عدا العقوبات المالية على اعتبار أن  جميمل بحيث يش ، عليه

ع ر   ش  الم   ديد نص  وفي هذا البند بالتح ، حكوم عليهمة الما في ذا مدني  رد النطق بها دين  الجزاءات ت صبح بمج
ية والتعويضات وما يجب رده مالال وفاة المحكوم عليه ال تمنع من تنفيذ العقوبات الفلسطيني على أن  

 . 3في تركتهوالمصاريف 

الوفاة  ن  إإذ  ، ةالمالية للحرية والعقوبات لسالبأو ا قوبات المدنيةعلاين ع األردني لم يفرق ببينما المشر  
وال يجوز تحصيل شيء  ، النقضاء العقوبة 4ها ودون استيفاء الرسوملغرامات المحكوم بتحول دون استيفاء ا

ة على فاو للير ه ال تأثا على أن  أيض   قد نص   هإال أن   بريئة،القانون يعتبر ذمته  ن  أل ؛د وفاتهبع الهمن م
الدولة في  لشيء الم صادر إلىالحكم النهائي البات قد نقل ملكية ا وأن   ، 5وعلى إقفال المحل لعينيةالمصادرة ا

 . 6ثر الوفاة على تنفيذهحياته وقبل وفاته فال ت أ  

العفو الخاص  : اثانيً   

بجزاء أخف بناء   هلبداأو إ بعضه، إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ الجزاء الجنائي كله أو د به صويق
 . 7ولةس الدى مرسوم صادر من رئيعل

 
 .813ص سابق،بات الفلسطيني، مرجع ، مبادئ قانون العقو جرادة، عبد القادر صابر 1
طبقــا  ألحــدث  جنائيــة المصــري مــن قــانون اإلجــراءات ال (535)، مــادة م2001لســنة  (3)ن اإلجــراءات الجزائيــة الفلســطيني رقــم انو قــ مــن  (425/3)مــادة  2

 .م مع أحدث التعديالت1961( لسنة 9رقم ) ل المحاكمات الجزائية األردنيمن قانون أصو  (336/1)مادة ، م2003( لسنة 95)رقم التعديالت بالقانون 
طبقــا  ألحــدث  جنائيــة المصــري ال تمــن قــانون اإلجــراءا (535)ة ، مــادم2001لســنة  (3)ي رقــم مــن قــانون اإلجــراءات الجزائيــة الفلســطين (426)مــادة  3

 .م2003( لسنة 95)رقم التعديالت بالقانون 
 .م1960لسنة  (66)رقم  ات األردنيمن قانون العقوب (49/2)مادة  4
 .م1960لسنة  (66)رقم  وبات األردنيمن قانون العق (49/3)مادة  5
شــر ة للنلثقافــ ، دار ا3الجزائيــة، ط دراســة تحليليــة فــي النظريــة العامــة للجريمــة والمســئولية -قــانون العقوبــات القســم العــام ، شــرحالمجــالي، نظــام توفيــق 6

 .448، صم2010والتوزيع، عمان، 
ن العقوبــات األردنــي مــن قــانو  (51)صــري، والمــادة من الدستور الم (149)، والمادة م2005لسطيني المعدل لسنة من القانون األساسي الف (42)المادة  7

 .  م2017وتعديالت  م1960لسنة  (16)وتعديالته رقم 
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يصدر لشخص  فله أن   ،فلسطينيةلا الوطنية ق لرئيس السلطةء حجراهذا اإل ن  إهذا التعريف فل اووفق  
بأي حال حكم اإلدانة ي وهو ال يمحو الصفة الجنائية للسلوك وال يمس نائء جمحكوم عليه بحكم بات بجزا

 من أعمال السيادة ال يملك عمال   د  عبة ي  العفو عن العقو  نحو فإن  وعلى هذا ال ، 1عقوبةلاقط ي سفقط  وهإنما 
وقانون  يةنوبالمحافظات الجقانون العقوبات المطبق في  إال أن   ، 2عليه عقيبو التلقضاء المساس به أا

 اذلك قصور   عد  وي   ،وفعال لم يتحدثا عن هذ النوع من م2001لسنة  (3) الفلسطيني رقم  اإلجراءات الجزائية
لسنة  لمصري فقانون العقوبات ااولته بنصوص صريحة ات العربية التي تنلتشريعبخالف بعض ا ،اتشريعي  
من قانون العقوبات هو عمل من  ( 74) ادة المنى "العفو عن العقوبة في مع : أن   على نص   وتعديالته م1937

 .3عنه" ليه فيما صدر العفوع بعقيعمال السيادة ال يملك القضاء المساس أو التأ 

فو ة الملك الع"يمنح جالل :نيرداأل أصول المحاكمات الجزائيةمن قانون  ( 51) ة وقد ورد في الماد
قانون العقوبات المطبق في  ويجدر التنويه أن   ، يه"ببيان رأا الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوع  

 .لذكر في القانون األردنينفس المادة سابقة ا ىلع نص   م1960لسنة  ( 16) الضفة الغربية رقم 

نفيذية في صالحيات السلطة لسلطة التن جانب اه تدخل مالخاص اعتبار البعض أن   العفووعلة 
هذا النظام يؤدي إلى  ويرى البعض أن   ،4لسلطات الثالثن ابي ا لمبدأ الفصلم  يمثل هد وهو ما ،القضائية

خطاء القضائية التي ألا حصالإلالعفو الخاص هو سبيل  إال أن   بالعقاب،ة ر داالصإهدار قوة األحكام الجنائية 
وهو يعتبر  العادي، حه بطريق المراجعة غير نوع الذي ال يمكن إصاللحكم وهو من الم ابراإبعد  اكتشفت

  .5العدالة تقتضيهقسى مما أها ن  أذا ثبت إ كاإلعدامنب تنفيذ بعض العقوبات القاسية لتجلة وسي

العفو ون يك ن  أو أا و مسن  أا مريض   شمل العفو  ندما يوظيفة إنسانية ع عفو يحققنظام ال ن  ألى إافة ضإ
صلية العقوبات األ ميعل جونطاق العفو عن العقوبة يتسع ليشم ، 6و وطنيةأب حلول مناسبة دينية بسبصدر أ  
و أتم تنفيذ العقوبة  وسواء   كالغرامة، لية امو أو السالبة للحرية كالسجن أ كاإلعدامبدنية  ا كان نوعها سواء  أي  

 
 .814، صالفلسطيني، مرجع سابققوبات ن الع، مبادئ قانو د القادرجرادة، عب 1
 .714، صمرجع سابقالقسم العام،  -وبات، الوسيط في قانون العقسرور، أحمد فتحي 2
العفــو عــن  ، ولقــد أسســت محكمــة الــنقض هــذا القضــاء علــى أن  334، ص68، رقــم18لــنقض، س ، مجموعــة أحكــام محكمــة ا7/3/9761قض جنــائي، ن 3

 أو التعقيب عليه. به يملك القضاء المساس  ادة الالسي عمالأ وبة يعد عمل من العق
 .024الوجيز في شرح العقوبات، مرجع سابق، ص ،نور الدين، مازن إبراهيم 4
 .275، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط"دراسة مقارنة"قانون العقوبات  حكام العامة في، شرح األملالسعيد، كا 5
 .248قوبات الفلسطيني، مرجع سابق، صالعكام العامة في قانون ح، األراهيمالوليد، ساهر إب 6
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قرار العفو  ذا نص  إال إو التكميلية أالتبعية بات ر العفو العقو وال يشمل قرا ،يقاف التنفيذم بها مع إحكر الصد
  . 1على ذلك صراحة  

وقد يصدر  ، ذ ال يستفيد منه سوى من صدر بحقه القرارإ ،لعفو الخاص بطابع شخصيز اتميوي
سيتهم ا كانت جنبين المحكومين أي  و ال يميز عفر القرا إال أن   ، 2ي الجريمة جميع المشاركين فال  مشا القرار
أخرى أخف بحسب بة عقو بداله بإسقاطه كله أو بعضه أو إوالعفو عن الجزاء يقتضي  عائدين،وا ى لو كانوحت

العقوبة لم  أن  و  ، ا وغير قابل للطعنبات  يكون الحكم الصادر بالعقوبة  ويلزم لذلك أن   ،ما نص عليه قرار العفو
 . 3العفو ال محل لهكان  وإال دبع تنقض  

ل السلطة التنفيذية على السلطة  جب أن  العفو الخاص ي ن  أ ويرى الباحث يحاط بضمانات تكفل عدم تغو 
 اهعلية من خالل توظيف آلية العفو الخاص للعفو عن شخص ما ال تتوافر فيه الشروط التي ينص ائيلقضا

 القانون.

 (الشامل) و العام لعف: ااثالثً 

 ذلك الفعل بعد أن   ارتكاباب على وعليه فال عق ،ريم للتجالفعل اإلجرامي لم يعد محال   ن  أ د بهويقص
ويترتب عليه امتناع السير في اإلجراءات  ، لك ينتفي ركن الشرعيةوبذا. اإلجرام وأصبح مباح   صفة د منج ر  

صدر عن الرئيس خاص الذي يالعفو ا للوخالف   ، 4لصادر بشأنهر للحكم بالعقوبة اأث كل الجنائية له أو زوال
 عفوال ويصدر ، 5ه ال يدخل حيز التنفيذ إال بنص قانون لطة التشريعية أي أن  صدر عن السالعام يالعفو  فإن  

بل صدور قانون ق تفعوال يجوز رفعها وإذا ر   ،العام في أي وقت وعلى أي حالة كانت عليها الدعوى الجزائية
محى ه ي  لحكم البات فإنأو بعد صدور ا ، تقضي بأي جزاء جنائيعوى والت ثبت المحكمة سقوط الدو عفال

 
 .320_321ازية، مرجع سابق، صالتدابير االحتر ، النظرية العامة للعقوبة و حمد أبو العالعقيدة، م 1
 . 754حكام العامة في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص، شرح األالسعيد، كامل 2
، مبــادئ قــانون العقوبــات ادر صــابر، عبــد القــ وجــرادة، 195ة للجريمــة، مرجــع ســابق، صعامــ قســم العــام النظريــة الال -اتلعقوبــ ، شرح قانون اد، حامدراش 3

 وما بعده 815، مرجع سابق، صالفلسطيني
العامــة النظريــة لعــام القســم ا -العقوبــات ، شــرح قــانون ، حامــدوراشــد، 899القســم العــام، مرجــع ســابق، ص -، شرح قــانون العقوبــاتد نجيبحسني، محمو  4

 ..197بق، صسا للجريمة، مرجع
 الدستور األردني. من (38)ر المصري، والمادة من الدستو  (491)، والمادة م2005ي الفلسطيني المعدل لسنة من القانون األساس (42)المادة  5
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محى الحكم وال تنفذ الجزاءات ي   ذلكوب ،الدعوى بحكم بات انقضاءوقد يصدر العفو بعد  ، بسقوط الدعوى 
 . 1الجنائية التي تضمنها

وال يسري  تايصدر إال بعد صدور حكم بما العفو الخاص فال نيب ،ويسري العفو العام بأثر رجعي
لتكميلية أو اآلثار الجنائية ما لم ينص أمر العقوبات التبعية أو الخاص ال يسقط فو االع ي ذكر أن   ،بأثر رجعي

ة يئالجنا صفةال يمحوه بينما العفو العام فإنه يمحو كل ما يترتب على الجريمة ألن   ،لى خالف ذلكو علعفا
ألنواع موضوعي  جراء  ام إالع العفو   لكل فرد على حدة فإن   منحي   اي  الخاص شخص لعفو  ن اكا وإن   ،الفعل عن

لى العفو الشامل عقب إمشرع ال لجأوي ، عينة من الجرائم يستفيد منه جميع المساهمين في الجريمةم
 برة التجريم والعقاالسلطة وتتسع دائ ضةبققات تشتد ففي هذه األو  ،السياسية التي تمر بها البالد االضطرابات

 ي   ط  من و  األ بوالستتباالعام لتهدئة المشاعر  لعفولى اإع ر   ش  الم   أيلج االستقراروبعد عودة  ،استثنائية بنصوص
  . 2يرلمر صفحات الماضي ا

ر دصسواء  أ ،ا لزوال الصفة اإلجرائية للفعل وما يترتب على ذلكب على العفو الشامل خالف  تويتر 
العام  ه ال تأثير للعفوى بعد انقضاء الدعوى بحكم بات إال أن  أو حت   لحكم أو بعد إصدارهو قبل إصدار االعف

عليه المطالبة بالتعويض عن األضرار  كوملمحوبالتالي ال يحق ل ،قبل صدوره يذ العقابي الذي تم  على التنف
 يف يجبالغرامة والمصار  عين أن  رى بعض المشر  يو  العفو،ر التي أصابته نتيجة تنفيذ العقوبة عليه قبل صدو 

للعفو العام على الحقوق ه ال تأثير ن  كما أ ، 3جراء قانونيلحكم بالمصادرة كإولكن العفو ال يمنع ا إليه، ت رد  أن  
كن هذا الحق شخصي ال يم ن  إإذ  ،ن أصابه ضرر من الجريمةعويضات التي تم الحكم بها لم  التأو المدنية 

إعفاء الجاني من تضمن قانون العفو العام  ى هذا وإن  علو  ،عنهحق للدولة التنازل العفو العام وال ي هلميش أن  
 . 4فعلى الدولة أن تعوض المتضرر ، عويض األضرارت

 
 .828ص سابق،، مبادئ قانون العقوبات الفلسطيني، مرجع جرادة، عبد القادر صابر 1
 .304سابق، ص ، مرجعم1936لسنة  (74)عقوبات الفلسطيني رقم ال الوجيز في شرح قانون  ،ار حمدية، نز قشط  2
، م2003لســنة  (95) رقــم مــن قــانون العقوبــات المصــري  (76)، والمــادة م0012لســنة  (3)الفلســطيني رقــم  اءات الجزائيــةمــن قــانون اإلجــر  (10)المــادة  3

 . م1960لسنة  (66)رقم  نيمن قانون العقوبات األرد (50)والمادة 
طبقــا  الحــدث  ري صــ نون اإلجــراءات الجنائيــة الممــن قــا (259)، والمــادة م2001لســنة  (3)ني رقــم ســطيانون اإلجــراءات الجزائيــة الفلمــن قــ  (11)المــادة  4

أحــــدث م مــــع 1961ســــنة ( ل9رقــــم ) لجزائيــــة األردنـــيثانيـــة مــــن أصــــول المحاكمــــات االفقــــرة ال (337)، والمــــادة م2003( لســــنة 95التعـــديالت بالقــــانون )
 . التعديالت
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 ،بشكل رئيسييمتد إلى اآلثار الجنائية التي تتعلق بالعقوبات األصلية  شامل يجب أن  ال عفوال أن   ويرى الباحث
دنية أو لما ر بأي حال على الحقوق ل، على أال يؤثاألحوافي بعض  يةة والتبعالتكميليوبات ى العقلإقد يمتد و 

 درة. ر االحترازية والمصاالتدابي

  رد االعتبار ا: رابعً 

ثاره بالنسبة آمحو الوصمة التي يمثلها حكم اإلدانة فيسقط وتسقط سطتها بواتم وهو الوسيلة التي ي
ثار الجنائية يتلخص بمحو اآل عتباراالرد مفهوم  ن  إوعليه ف ، 1عتباراال حدوث رد خك من تاريللمستقبل وذل

در يص لم ي مواطن عاديأك عتبارها ستقبل ويصبح المحكوم عليه من لحظة رد بة للمبالنس باإلدانةكم للح
امل فيما الش لعفومع ا يتفق عتباراالرد  ن  أه يتضح لنا ن  إومن خالل هذا التعريف ف ، بحقه أي حكم جزائي

كونه يمحو  ؛ قوى أار ثار رد االعتبآ ن  أالفارق بينهما  ن  أال إكم اإلدانة على ح ثار المترتبةحو اآليتعلق بم
رد  ن  ألى ما سبق إضاف ي   ،امل على بعض هذه العقوباتالشفو العقوبات التبعية والتكميلية بينما قد يبقى الع

العفو الشامل قد  نمابي ،يذخلت حيز التنفوبة دالعق ن  أو  ، باإلدانة ر حكم باتا ما يفترض صدو االعتبار دائم  
تكون  ن  أوال يشترط  ،و بعد صدورهأالدعوى جراء من إجراءات إأي قبل بل  باإلدانةبات  يتم قبل صدور حكم

يسترد  ن  ألى إة جزائية ثار الحكم بعقوبآ"تظل قائمة  :هن  أع الفلسطيني على ر   ش  الم   وقد نص   ، 2ة قد نفذتقوبالع
ائي محو لقضو اأبار القانوني ويترتب على رد االعت ، و حكم قضائيأون القان عتباره بحكما عليه  المحكوم

ثر له في حقوق أثار جنائية ولكن ال آمن يه عل لى المستقبل وزوال كل ما يترتبإالحكم باإلدانة بالنسبة 
 . 3"الغير

االعتبار د ا: ر وهم ، قسم إلى نوعينشريع الفلسطيني ينت  لاي عتبار فرد اال وبناء  على هذا النص فإن  
. وبالرغم من وجود الفارق 4القانوني ويكون بقوة القانون ئي، ورد االعتبار لقضائي يكون بمقتضى حكم قضاا

 .5رهما واحدةآثاأن بينهما إال 

 
 .969ص ،م2006شر والتوزيع، القاهرة، ة للندار النهضة العربي ،(القسم العام، ط -، مبادئ قانون العقوبات المصري بالل، أحمد عوض 1
 .919القسم العام، مرجع سابق، ص -، شرح قانون العقوباتحسني، محمود نجيب 2
 .م2001لسنة  (3)سطيني رقم لجزائية الفلن اإلجراءات امن قانو  (436)المادة  3
كــوم عليــه اعتبــاره بحكــم القــانون لمحيســترد ا عقوبــة جزائيــة إلــى أن  حكــم ب"تظل قائمة آثار المن قانون اإلجراءات الجزائية على  (436)حيث تنص المادة  4

ستقبل وزال كل ما يترتب عليه من آثــار جنائيــة ولكــن نسبة إلى المباإلدانة بال ائي محو الحكم، ويترتب على رد االعتبار القانوني أو القضأو حكم قضائي
 ال أثر له في حقوق الغير".  

 .306، مرجع سابق، صم1936لسنة  (74)قم ي ر شرح قانون العقوبات الفلسطين يز في، الوجة، نزار حمديقشط 5
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 (452) إلى  ( 436)  دفي الموا التشريع الفلسطيني تبنى نظام رد االعتبار في الباب الخامس ي ذكر أن  
ي المادة ري عليه فشريع المصالت   ص  وقد ن ، م2001لسنة  (3) الفلسطيني رقم  جزائيةن اإلجراءات القانو من 

بموجب  ( 365_364) أضاف المادتين  ع األردني بأن  ر   ش  لم  اإلجراءات الجنائية، كما تبناه امن قانون  ( 536) 
 . م1991لسنة  ( 16) ية رقم ئاكمات الجز القانون المعدل لقانون أصول المحا

 : واع رد االعتبار كالتالي سيتناول الباحث أنضائي والقانوني، و إلى رد االعتبار القعتبار وينقسم رد اال

و الحكم السابق الصادر باإلدانة بحكم قضائي الحق مح جبهوهو الذي يتقرر بمو  : رد االعتبار القضائي  .1
 .1واسعةديرية أنه القضاء سلطة تقار ويمارس بشاالعتب در وم عليه بيتم بموجبه التثبت من جدارة المحك

 أربعة شروط مجتمعة وهي:ء توافر العتبار عبر القضاويستلزم إلمكانية الحكم برد ا

 ،بالفعل تكون العقوبة األصلية التي تضمنها حكم اإلعدام قد ن فذت أن  أي  ا:تنفيذ العقوبة حقيقة أو حكمً .أ
ا من ا أو اعتبار  فذت حكم  ن   قدكون ها توبهذا فإن   ،ابتنفيذه االلتزام قطسلها سبب ي  يكون قد عرض  أو أن  

الفقرة األولى من قانون  ( 438) وقد جاء هذا في نص المادة  ، التنفيذ مقامبب الذي يكون خالل الس
 قد ن فذت تكون العقوبة أن  م "ي شترط لرد االعتبار 2001لسنة  (3) ءات الجزائية الفلسطيني رقم جرااإل
 المصري  الجنائيةوبالطبع تضمن قانون اإلجراءات  ، قادم"بالت تانقضنها أو ر عفو ع أو صدا كامال  يذ  تنف
جزائية األردني على هذا ال ماتوقد نص قانون أصول المحاك ،الفقرة األولى ( 537) الشرط في المادة  ذاه

 الفقرة األولى. (364) الشرط في المادة 
 (3) ة الفلسطيني رقم لجزائينون اإلجراءات اقا من (438) ادة نص الم يفوقد جاء  مدة التجربة: انقضاء.ب

يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدر العفو عنها  أن   اراالعتب"يشترط لرد  :م أنه2001لسنة 
في  وتضاعف هذه المدة ، واحدة إذا كانت العقوبة جنحةوسنة  ، وات إذا كانت العقوبة جنائيةسن 5ة مد

م ع قد ربط الحكر   ش  الم   لمادة السابقة أن  وبناء  على الواضح ومن ا ، ة بالتقادم"انقضاء العقوبالعود و  حالتي
 ،وجدارته للحكم برد االعتباريه عل وذلك للتحقق من صالح واستقامة المحكوم ؛ر بفترة تجربةبرد االعتبا

 اتدئ  ا أو مبئد  محكوم عايكون ال وأن  التنفيذ  ا وبطريقةهذه الفترة قد ربطت بنوع العقوبة المحكوم به كما أن  
خمس سنوات أما إذا كانت العقوبة صادرة في  تكون فترة التجربةكانت العقوبة المحكوم بها جناية  فإن  

ا تكون فترة التجربة أقل فيما لو كان وإذا كان تنفيذ العقوبة فعلي   ، احدةة و سن ون فترة التجربةجنحة فتك

 
 .044رجع سابق، ص، محاضرات في الجزاء الجنائي، مل، أحمد عوضبال 1
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رة فيما لو كانت قد ن فذت بة ضعف الفتر التج فترة التقادم فإن  الة سقوط العقوبة بح يوف ،اكمي  التنفيذ ح
 .1حكم اإلدارة صادر ضد المحكوم عليه العائدك إذا كان وينطبق ذل ، افعلي  

 تكون االلتزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم   أي أن   مدنية المحكوم بها: ال ماتوفاء االلتزا.ت
يتمكن لن ا و ه كان وال زال معسر  حكوم عليه أن  بت الملتقادم عليها أو أثطت أو أجرى اأو أسق اهالوفاء ب
ه قضى الدين أو أ برأ ن  س أي ثبت المفل ويشترط في حالة الحكم باإلفالس أن   ، ء بتلك االلتزاماتمن الوفا

 .2منه
 راءات الجزائيةاإلج ن و من قان ( 444) ت على هذا الشرط المادة وقد نص   صالح المحكوم عليه:.ث

حكمة نون تحكم الممن هذا القا (463) المادة  بأحكامخالل "مع عدم اإلم 2001لسنة  (3) الفلسطيني رقم 
 ،دور الحكم عليه يدعوا إلى الثقة بتقويم نفسه"ذ صمن طالب رد االعتبارسلوك  رأت أن   لرد االعتبار إن  

حكوم لما أن  القاضي  اطمأنفإذا  ، هذا الشرط ى توافردميتحقق من وللقاضي السلطة التقديرية الكاملة ل
 (545) ع المصري على ذات الشرط في المادة ر   ش  م  ال وقد نص   ، بذلك عليه جدير برد االعتبار قضى له

من قانون أصول  ( 1/ 364) من المادة  ( د) ت الفقرة وعلى نفس الشرط نص   ، ئيةجناال من قانون اإلجراءات
 ردني.أللجزائية االمحاكمات ا

 ودون حاجة للتدخل اإلدانة بقوة القانون، بموجبه محو حكم يتقرر وهو الذي  :لقانوني رد االعتبار ا .2
القانون شريطة أال  يهاعل القضائي، أو طلب صاحب الشأن وذلك بمجرد مرور مدة التجربة التي ينص

 . 3يصدر خالل هذه الفترة حكم بعقوبة معينة

رد  ن  إحيث  ائي،قضالعتبار ني ورد االبار القانو عترد اال نيالفارق ب ومن هذا التعريف يتضح
ا للحكم برد اعتباره أم ال، أما كان جدير   وإن   الب االعتبار،وتمحيص بشأن طبحث االعتبار القضائي يتطلب 

يصدر  وكل ما يتطلبه هو مرور مدة زمنية معينة دون أن   ،القانوني فهو ليس بحاجة إلى ذلك بارعترد اال
ضده، مضت هذه المدة دون صدور أحكام إدانة  ة. فإنبة في جناية أو جنحليه حكم بعقو محكوم علاعلى 

 .4ة قرينة قاطعة على جدارة المحكوم عليه وذلك بقوة القانون لز نفيعد هذا بم

 
 .260_261حكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، مرجع سابق، ص، األساهر إبراهيمالوليد،  1
 .456، صالقسم العام، مرجع سابق -وباتالعق ، شرح قانون م توفيقالمجالي، نظا 2
 .446لجنائي، مرجع سابق، ص، محاضرات في الجزاء ابالل، أحمد عوض 3
 .265ات الفلسطيني، مرجع سابق، صقانون العقوبام العامة في حك، األبراهيمالوليد، ساهر إ 4
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من الباب الخامس من الكتاب الرابع من قانون  ( 449) ارع الفلسطيني في المادة الشدد وقد ح
 :1وتتخلص في ، لقانونيد االعتبار اشروط ر  ةيات الجزائاإلجراء

 دم.سقطت بالتقاأو أو تكون العقوبة قد نفذت أو صدر عنها عف أن  .أ
قادم ومدة التجربة والتي تختلف التا بتكون قد انقضت على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضائه أن  .ب

 ا للعقوبة المحكوم بها والجريمة والمحكوم فيها.تبع  
بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه ل حكم ليه خالل تلك اآلجاعلى المحكوم عقد صدر  أال يكون .ت

 جل تحقيق الشخصية.بس

من وكل ما يترتب عليه  انةإلدرد االعتبار يمحو حكم ا أن   : اهمهأ ، آثاروتترتب على رد االعتبار 
تبها حكم تي ر ر الحو اآلثاعليه م بتي فال يتر رد االعتبار ليس له أثر رجعآثار جنائية بالنسبة للمستقبل، و 

يتعلق بالرد والتعويض غير خاصة ما يمحو حقوق ال ال ه، كما أن2الماضي قبل تحقق رد االعتبارنة في اإلدا
 .3اها واجب  ؤ داأويظل 

 ريق المتضررالففح ص: اخامسً  

يرى المشرع  قد نولك ،عامةاألصل في إقامة الدعوى وتحريكها هو من اختصاص النيابة ال أن   ال شك  
أكيده على جديته ني عليه وشكواه وتيتوقف تحريك الدعوى على إرادة المج ن  أ بأس ه الض الجرائم أن  في بع

ا ه عن االدعاء أثر  ح  ف  ومن ثم يكون لتنازله وص   ،يوذلك باتخاذه صفة االدعاء بالحق الشخص ؛ في االدعاء
م الدرجة ب الحكوم بها ما لم يكتسكلعقوبات المحتنفيذ ا فحكم أو وقا في وقف الدعوى ما لم يصدر بها كبير  

 القطعية.

لسنة  ( 16) رقم  األردنيمن قانون العقوبات  (52)  مادةتضرر في نص الورد الصفح المولقد 
صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات  "إن   : ت الشماليةفظامحاالالمطبق في  م1960

 
طبقاااً ألحاادت التعاادي ت  يــة المصــري لجنائمــن اإلجــراءات ا (505)، م2001( لســنة 3رقــم ) اإلجــراءات الجزائيــة الفلســطينيقــانون مــن  (449)المــادة  1

 .ديالتم مع أحدث التع1961( لسنة 9رقم ) مات الجزائية األردنيحاكمن أصول م (364/3)، م2003( لسنة 95بالقانون )
طبقاااً ألحاادت التعاادي ت  ة المصــري راءات الجنائيــ مــن اإلجــ  (552)، م2001( لســنة 3رقــم ) اإلجــراءات الجزائيــة الفلســطينيقــانون مــن  (451)المــادة  2

 .ديالتم مع أحدث التع1961( لسنة 9رقم ) العقوبات األردني من قانون  (47/7)، م2003( لسنة 95بالقانون )
طبقاااً ألحاادت التعاادي ت  ي اءات الجنائيــة المصــر مــن اإلجــر  (553)، م2001( لســنة 3رقــم ) اإلجــراءات الجزائيــة الفلســطينيقــانون مــن  (452)ة لمــادا 3

 .ديالتم مع أحدث التع1961( لسنة 9رقم ) يردنمن قانون العقوبات األ (48)، م2003( لسنة 95بالقانون )
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ى اتخاذ صفة االدعاء تتوقف عللدعوى ة إذا كانت إقامة الدرجة القطعيتكتسب ا ما والتي لالمحكوم به
حيث كانت هذه  ، من ذات القانون موضحة ألحكام صفح المتضرر (53) ة بينما جاءت الماد ،الشخصي"

 ، عهمالصفح ال ينقض  وال يعلق على شرط والصفح عن أحد المحكومين عليهم يشمل عنهم جمي ن  م أحكااأل
 .( 52،53)  ةالماد ذلك فيات األردني و قانون العقوب دهأك   اموهو 

جاء خاليا  من النص على  المحافظات الجنوبيةفي  طبقالم 1936لسنة  74 أن قانون العقوبات رقم إال  
 .صفح المتضرر
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 الثاني فصل  ال

 الفلسطيني ة التقادم وأساسه ونطاقه في التشريعماهي  

 :وتقسيم دتمهي

ال يباشر صاحب نما القانون المدني والقانون الجزائي، فحين رة مشتركة بين كل مالتقادم ي عتبر فك ن  إ
ث ينقضي حقه ع يقرر عندئذ  عدم قابلية دعواه القبول، حير   ش  م  ال الحق دعواه القضائية خالل مهلة معينة، فإن  

 .1بفعل التقادم

ى ك من خالل مبحثين علذلو  ؛لجنائي بالتقادماء جزاوفي هذا الفصل سيتم الحديث عن انقضاء ال
 النحو التالي: 

 .الفلسطيني في التشريعادم وأساسه لتقة االمبحث األول: ماهي  
 .والمقارن  الفلسطيني  تقادم العقوبات في التشريعاني: نطاق المبحث الث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .817ص  ،سابقالعقوبات الفلسطيني، مرجع ، مبادئ قانون جرادة، عبد القادر صابر 1
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 المبحث األول 

الفلسطيني  ريعفي التشة التقادم وأساسه ماهي    

 :تمهيد

ريع الجنائي اسه في التشوأس التقادمفهوم م ض الباحث بالحديث عنفي هذا المبحث سيتعر 
 :كاآلتيك مطلبين ولقد أفرد الباحث لذل ، الفلسطيني

  . مفهوم التقادم المطلب األول: 
 .الفلسطيني في التشريع أساس تقادم العقوباتي: الثان المطلب

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

 المطلب األول

 ا واصطالحً  غةً ل تقادمال مفهوم

 تمهيد:

سبق  ديدة كماا أخرى عهناك ط رق   تنفيذ العقوبة، إال أن  الجنائي هو  جزاءء النقضاالطريق الطبيعي ال
قد أفرد هذا الفصل للحديث عن انقضاء الجزاء الجنائي بالتقادم احث الب ، غير أن  سابقلنا ذ كرها في الفصل ال

صطالحين الا وفي فهوم التقادم في اللغةناول هذا المطلب ميتوسنصت عليه التشريعات المختلفة، ما هو و 
 الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. 

  لغةً  متقادال: أوالً 

؛ 2يقاربه" يدل على سبق ورعف ثم ي فرع عنه ما: "القاف والدال والميم أصل صحيح 1فارس ابنقال 
 .عدة قاتلهذا األصل إطال ألن  

م   العتق، نىأي بمع الحدوث،والق دم  ضد  م  ق  ي قال ق د  م   ي قد  والجمع قدماء  قديم، وهو  م،قدوت ، امة  وقدا د 
وأصله  من أسماء الزمان؛  ام  اسمن القديم ج عل   اسم  والق دم :  ا، سالف  نه ا كان زماقديم  إذ شيء  يقال  وقدامى، 

، ينثا لم يعرج ولم ا ق دم  قولهم: مضى فالن   ال: حل ن يض آخرته، وقلر ا يوصف به الذكر واألنثى ومقدمة ن 
 .3؛ أي له حسن متقدم أو سوءسوء   قدم لفالن قدم صدق  أو

م  فــالن  ي قــال كمــا ي طلــق علــى الشــخص  معنــى فــي آيــات  هــذا الونلحــظ  . 4ا عادتــه هكــذا؛ أي طالمــا عادتــه كــذاق ــد 
ِ إِنَّ  َك يَِف  ي َض  ةَ  واايُ قَ    قــال تعــالى:  منهــا:  ، عديـدة فــي القــرآن الكــريم أنــك مــا زلــت فــي  أي؛ 5  اْيقَ  ِدسمِ كَ يِ تَ  الِلَّ

 ِدسمِ َل َحتَّ  ى  َع  اَد َك  اْيعُْةُجوِن اْيقَ   ْةنَاهُ َمنَ  انِ َواْيقََمَة قَ  دَّ  كـذلك: عليه زمن طويل، وقولـه  الذي مر  ديم الق كخطأ


 .1وجوده زمن طويل على  ؛ أي العتيق الذي مر  6

 
ــ، مــن 395 في اللغة محتجا  به، توفى سنة هو أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي كان إماما   1 ن والصــاحبي المجمــل وغريــب إعــراب القــرآ مصــنفاته: كتــابـه

 . (1/418،410)جم، 1993ب اإلسالمي، الغر  ار؛ بيروت: د1ط ،باس دباء، تحقيق: إحسان عاأل : ياقوت الحموي الرومي، معجماللغة، أنظرفي فقه 
م، مــادة 1997ـهــ_1399ر الفكــر، القــاهرة، دون طبعــة، دا اييس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســالم محمــد هــارون،، معجــم مقــ بــن زكريــا اللغــوي أحمد بــن فــارس  2

م (،   .(5/65)ج)ق د 
م ( خرون،وآهللا علي الكبير  سان العرب، تحقيق: عبد، لإبن منظور، محمد بن مكرم 3  .3552، صدار المعارف، مادة )ق د 
م (، ص1987لبنان، بيروت، ، محيط المحيط، مكتبة البستاني، بطرس  4  .720م، مادة )ق د 
 .(95)يوسف:  5
 (.39)يس:  6
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 ت  م  ل  س  لي ف  ص   وهو ي  على رسول هللا ت  م  د  ق  " بن مسعود رضي هللا عنه قال:  هللا ث عبدوكذلك في حدي
ل   نه اودة أحزاد بذلك معصقي  ؛ أي الحزن والكآبة، و 2"ث  د  ا ح  م  و   م  د  ق   ما   ين  ذ  خ  أ  قال ف   ،السالم د علي  ر  م ي  ل  ف   ي ه  ع 

ا في ا كان سبب  ميهمة والحديثة ومحاولة معرفة أالقديواله القديمة والحديثة وتجددها، وقيل إنه كان يتفكر في أح
 . 3م علي  رد السال ترك

غير أن أقرب هذه  عدة باينة متمعان  له التقادم في أصل اللغة  إلى أن   خلصي الباحث إن  ذا فه لىوع
و هو ن يض الحدوث والذي ههو حدوث أمر في زمن  مضى منذ عهد  طويل، و المعاني لموضوع دراستنا 

    ب.في الحاضر أو بالماضي القري ل أمرحصو 

 ااصطالحً  ا: التقادمثانيً 

 .القانون الوضعيو  اإلسالمي ين التعريف في الفقهثن  اقادم عبر محورين م التمفهو  احثسيتناول الب

 وهذا في -ا للتقادمالفقهاء األوائل أنهم كتبوا تعريف   ذكر أن  ي  لم  :فقه اإلسالمي مفهوم التقادم في ال.أ
 همفي   لملكن  ، وتفصيالته كامها بأحاهتمو هم م من أن  رغالب -طلعت عليه من مصادر فقهيةما ا حدود

ر إثبات الجريمة عند من كالمهم أن   أو التأخر في تنفيذ العقوبة بمدة زمنية  ،القاضي التقادم هو تأخ 
 . 4معينة

ضي فترة معينة "م   : التقادم هو أن   منها:  ، المعاصرون فقد ذكروا مجموعة من التعريفات هاء  قأما الف
  . 5فيذ العقوبة"ضي هذه الفترة تنع بميمتنتنفذ، ف قوبة بدون أن  بالع من على الحكملز ا من

حكم لتقادم قبل الولم يتناول ا ،على التقادم بعد الحكم بالعقوبة اقتصاره يؤخذ على هذا التعريف  
مسألة  ألن   ؛ سلمي اله ذكر الفترة المعنية وهو أن   ماك ، قطوعلى هذا فهو يصح لتقادم العقوبات ف ، 1بالعقوبة

 
ــرالقرطبـــــي، أ 1 ــي بكـــ ــد بـــــن أبـــ ــد هللا ـبــــ حمـــ ــق: عبـــ ــام القـــــرآن، تحقيـــ ــرو ن عـبــــ ، الجـــــامع ألحكـــ ــي وآخـــ ــال، مؤسســـــة الر 1ن، طد المحســـــن التركـــ روت، ة، بـيــــ ســـ

 .(11/450)جم، 2006/هـ1427
أن يــرد بعــد كتاب الصالة، باب من رأى  هـ،1355عارف، ، مطبعة مجلس دائرة الم-الهند-، حيدر آباد 1، السنن الكبرى، طالبيهقي، أحمد بن الحسين 2

حــدث أن تكلمــوا فــي هللا قــد أ وإن   ،ره مــا يشــاءمــن أمــ دث قــال: إن هللا ي حــ قضــى رســول هللا الصــالة لمــا ، وتكملــة الحــديث "ف(2/260)جالفــرام مــن الصــالة، 
 .الصالة فرد على السالم"

 .(33/238)ج م،2000/هـ1421، الكويت، 1طاهر القاموس، ، تاج العروس من جو بيدي، محمد مرتضى الحسينالز  3
 .(5/265)جم، 2003/هـ4241وت، بير الكتب العلمية،  ، دار1ح فتح القدير، ط، شر ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد 4
 .(1/778)جعربي، بيروت، ، دار الكاتب ال(ط ،د)ا بالقانون الوضعي، ، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارن  دة، عبد القادرعو  5
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الحاكم أو من ينوبه  ن  جماع يحددها إال إذا ق صد به التعيين م  إلم يرد نص أو بات لعقو في الجرائم وا التقادم
  ا.كالقاضي فيكون صحيح  

لى حق أقل عر أو ا أو أكث"انقضاء زمن معين كخمسة عشرة عام   :هبأن  التقادم آخرون  وكذلك عر ف
 . 2ادر على المطالبة"هو قها و يطالب صاحبها ب ون أن  لغيره في يده ، د ن  عيفي ذمة إنسان، أو على 

كر ؛ وأنه ذ3الخصوص من منظور ادم من منظور العموم الل التقه تناو ويالحظ على هذا التعريف أن    
 . 4ةما ت بين الماهي  ف وإنلتعرياألسباب ال تدخل في ا ألن   ؛وهذا ال يست يم ، بب التقادمعلة س

كم على وقوع جريمة قبل الرفع زمن يحددها الحان الدة م"مرور م : هبأن مالتقادتعريف يمكن  هأن   حثباويرى ال
 ."يتم تنفيذها بعد الحكم دون ع ذر مانع عنها، أو لم

سواء  تعلق  ، ملتقادلعدة تناول فقهاء القانون وشراحه تعريفات قانوني: في االصطالح المفهوم التقادم .ب
 ه التعريفات:ن هذ، ومقادم في الفقه الجنائينون المدني أو التقاالاألمر بالتقادم في 

 . 5المدة"قوع الجريمة أو من يوم انقطاع "مضي مدة زمنية معينة من يوم و التقادم هو:  .1

قادم بعد االنقطاع ف التستئناه تحدث عن اكما أن   ، ه ال ي مثل على تقادم العقوبةالتعريف أن   ويالحظ على هذا
 عد التوقف.استئناف التقادم بن ع ولم يتحدث

تقوم  يذ دون أن  ضي مدة من الزمن يحددها القانون على الحكم واجب التنف"م  هو: وبة تقادم العق .2
 . 6ا من االلتزام بتنفيذ العقوبة الواردة في الحكم"هائي  الجاني ن  ف ي عفىالسلطات المختصة بتنفيذه فعال  

ا هائي  كم نالح بدأ من صدور أو صيرورةن تيحددها القانو  دةم "زوال العقوبة بمضيعقوبة هو: م التقاد .3
 . 1مخالفة" وهي مدة تختلف بحسب نوع الجريمة جناية أو جنحة أو

 
ــريمبراهمـــي، عبـــد ا1 ــدلكـ ــريع الجنـــائي "الحـ ــادم وتطبيقاتهـــا فـــي التشـ ــتنموذج ـــ ود أ، نظريـــة التقـ ــةا"، رســـالة ماجسـ ــر، لـــواديا ير منشـــورة، جامعـ م، 2014، الجزائـ

 .20ص
 .(1/335)جم، 1997/هـ1418القلم، دمشق،  ، دار1، المدخل الفقهي العام، طرقا، مصطفى أحمدالز  2
 . 2م، ص0052/هـ1426، 1األردن، ع مية،أثره في اسقاط الحدود، المجلة األردنية في الدراسات اإلسال، تقادم الشهادة و  مصطفىفواز، عبد هللاال 3
 ،1ع ،1مجلــد ،ميةالمجلة األردنية فــي الدراســات اإلســال ،قانون""دراسة فقهية موازنة بال ،وأثره في إسقاط الحدودالشهادة  تقادم مصطفى،هللا  ، عبدوازالف 4

 .3ص ،م2005
 .24م، ص2013ئر، لجزا، دار هومة، ا8، مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية، طحمدحزيط، م 5
 .(2/516)ج، 0052، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4لعام، طالقسم ا -ن العقوبات الجزائري قانو  رح، شمان، عبد هللاسلي 6
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يتخذ خاللها إجراء لتنفيذ العقوبة مما  نون دون أن  "مضي فترة من الوقت يحددها القاالتقادم هو:  .4
 .2ا"قاء الحكم باإلدانة قائم  مع ب ضائهايبني عليه انق

إلى هوم تقادم العقوبة أو الدعوى الجزائية، ولم تتطرق إلى مفت رقتط اهة الذكر أن  فات سابقى التعريوي الح ظ عل
: "مرور مدة من الزمن حددها القانون مه العام هوم بمفهو التقاد يرى الباحث أن  وبالتالي  ،التقادم بشكل عام

 دة".لما لذي يتطلبه القانون خالل هذهراء ااإلج دون تحقيق

 

 
 .430م، ص2011دار موفم، الجزائر،  القسم العام، -ات الجزائري قانون العقوب، شرح ايبية، عبد هللاأوه 1
 .907ص ،م1989 ،القاهرة ،ربيةة العهضدار الن ،1طعام، القسم ال -ون العقوباتقان ، شرححسني، محمود نجيب 2
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 اني المطلب الث

 الفلسطيني  تشريعي الات فأساس تقادم العقوب

 تمهيد:

 لذلك،ر قانوني نقضاء العقوبة بالتقادم دون مبر نية المختلفة لتنص على الم تكن التشريعات القانو 
 ين، وقد سبق الفقه اإلسالمي هذه القوانعقوبةدم المعظم هذه التشريعات قد أجمعت على تقا ما وأن  سي  
صدرها بعض الفقهاء من خالل نصوص شرعية أإلى مبررات تند واس ،رة تقادم العقوبةلوضعية في تبني فكا
يث عن مبررات تقادم العقوبة تعرض الباحث بالحدوفي هذا المطلب سي، العقوبةيدت ما ذهبوا إليه من تقادم أ

 لوضعي.نون اوالقافي الفقه اإلسالمي 

االسالمي في الفقهت باتقادم العقو  ِوغاتس  م  : أوالً   

عند فقهاء المذهب من المسائل االجتهادية  عد  الجرائم والعقوبات ت   تقادم يةر ظن من أن   على الرغم
 ى بعضل خذ بنظرية التقادم عل اوجعلها أساس   ، ملتي أثبتوا بها مبرراتههم لم ي عدموا النصوص اإال أن   الحنفي

ومن بين  ،لعقوباتوا معلى تقادم بعض الجرائهب األخرى ء المذا هافقاتفقوا مع  ائم والعقوبات بعد أن  الجر 
 روها ما يلي:ذك األسس التي

 لحدود عن الناس: رع في درء اترغيب الشا  .1

ايته ا بجنمقر   -المليه الس  ع  -الجاني كان يأتي إلى النبي  تي مفادها أن  وقد ذكروا بعض األحاديث ال
هذا الشخص قد  سالم من أن  ال هد النبي عليإذا تأك   ىء رفع الحد عنه حت  جار  -المليه الس  ع  -فيراجعه النبي 

الحد بما يالئم ما  م  ليه السالأقام عليه النبي ع   ، ي إقامة الحد على نفسهغب فه ير  وأن  أصاب هذا الحق فعال  
 ومن بين هذه األحاديث: ، اقترفته يداه 

 من ما وبالرغماعز   ن  ه أوفي ، 1ى بالجناياتعنت  الذي امت ت به الكتب التي امدية والغ ماعز حديث.أ
ولى والثانية والثالثة ولم يكتف  بهذا بل سأل في األرده  -المليه الس  ع  -النبي  إال أن   عدة تاعترافه مرا

 من الحجارة ا فر  ولم   ، هبرجم تأكدوا من سالمة عقله أمر بعد أن  و  ،ه يكون به جنون ه ومعارفه عل  أهل
 م.ي عليه السالالنب همتبقوا به عاولح

 
  .716، ص6724مست أو غمزت، رقمك للمقر لعل  ، كتاب الحدود، باب هل يقول اإلمام لع سابقمرج، الجامع الصحيح، البخاري، محمد بن إسماعيل 1
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ن رأى ه م  ى أن  على هذا المعنى وتتحدث بعمومها عل سالم أحاديث كثيرة تدلال هوقد ذكر النبي علي.ب
-المليه الس  ع  -ألحاديث قول النبي ب له الستر، ومن هذه اا في غير مجاهرة ي ستحا ي صيب حد  مسلم  
محارم عن  تنتهوا ن  قد آن لكم أأيها الناس " :لكذك له، وقو 1ا ستره هللا يوم ال يامة"لم  م س ستر ن  : "وم  
صفحته ت قم عليه  ي بد  لنا ن  هللا فإنه م   تر بسترا فليستأصاب منكم من هذه القاذورات شيئ   فمن  هللا 

 . 2"وجل   هللا عز   كتاب

ي ف رعقادم إنما يدور في فلك ترغيب الشابالت عقوبةسقوط الجريمة أو ال ومن خالل ما سبق يتضح أن  
س ا من مظاهر تقرير هذا األصل، فلي، وأنه ليس إال مظهر  ال  سبي لناس ما أمكن إلى ذلكدرء الحدود عن ا

 . 3ة عثرات الناسلا االعتداد به إلقاغريب  

 مة فيه مظنة توبة الجاني: الجري تقادم أن   .2

 هاندو ات خاصة هي زجر الجاني ومنعه من علعقوباصد افمن بين مقاصد الشريعة عامة ومق
 لعقوبةقد تحقق مقصد ا حينئذ فيكون  ،يعقوبة فيه مظنة توبة الجانال ويكون تقادم الجريمة أ وإفساده، وبهذا
يؤدي عقابه إلى انحرافه من  أن  بل من المحتمل  ،تائب فائدة من معاقبة شخص وبالتالي ال ،دون استيفائها

 يتوال الشريعة السامية يتعارض مع مبادئ رماألوهذا  ،وشيوع خبره بين أهله وذويهأمره كشاف بعد ان جديد
 .4إلى صيانة األسرة والمحافظة على تماسكها دعوت

 متقادمة تورث شبهة تدرئ بها الحدوث: نة الالبي أن   .3

مرور الزمن على  أن  حيث قالوا ب ،مه القائلون بتقادم الجرائم والعقوباتيل قد  أهم دل هذا هو لعل  
وبالتالي يكون الدافع الذي  ،هلتادا في عجرح  هادته يعد عن أداء ش وامتناعه هرسكوت الشاهد دون عذر قا
ومثل هذه الشهادة ال  مرور هذه المدة ليس إال خصومة حصلت بينه وبين المشهود دافعه لإلدالء بشهادته بعد

 
 .(3/128)سابق، الرجع مال ،البخاري، محمد بن إسماعيل 1
 .(4/134)جم، 2003/هـ1424التجارية،  فرقانالهاللي، مجموعة اليم بن عبد ، تحقيق: سل، الموطأاألصبحي، مالك بن أنس  2
ــد3 ــد أحمـــ ــراهيم، محمـــ ــي إبـــ ــادم فـــ ــه اإلســـــالمي، ، أحكـــــام التقـــ ــةالفقـــ ــورا  أطروحـــ ــاهرة،جا منشـــــورة، ة دكتـــ ــة القـــ ــريعة معـــ ــم الشـــ ــة العلـــــوم، قســـ اإلســـــالمية،  كليـــ

 . 67م، ص2004/هـ1425
رة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية ينة جدة، رسالة ماجستير، منشو في مدالحدود وتطبيقاتها في اسقاط وبة وأثرها  ، التالغرير، سليمان بن محمد 4
 .وما بعده 100م، ص2006/هـ1427اض، الري -قسم العدالة الجنائية -دراسات العلياال
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وكذلك  ،2على أخيه 1رلم يقبل بشهادة ذي الغم -مالليه الس  ع  -بي الن ودليلهم على ذلك أن   ،تقبل عند الفقهاء
نما ذلك عن شهد على أحد لم يكن بحضرته فإ ما رجل  ال: " أي  ق  ه  عنهللا يضن الخطاب ر  ول عمر بق

 .4"3ضغن

فقد  ،دمت شهادتهالستدالل على تواجده في كل شاهد تقاوالضغن أمر نفسي  غير منضبط ويصعب ا
 عضمو  اأيض  يكون المدعي م شهادته فقد تقادت ماتهام عنداا لذلك وليس الشاهد وحده محل ضابط  جعل التقادم 

النسيان وارد  على  كما أن   ، ال يقام به الحدتهام إذا تأخرت دعواه دون عذر وبسبب هذا الخلل في دعواه ا
أو ادعاء  ، ادة الشاهدشه رد ا ال يخفى أن  مك ،والنسيان قادح في صحة الشهادة ،طال عهد الجريمة دعواه إذا
 ،لعقوبةت دون المساس بأصل الجريمة أو اباثمن رد دليل اإل هو نوعإنما  ،إقرار المقر ىأو حت   ، المدعي

 . 5ي أساسهالكن ال يلغ ، الجريمة أو تنفيذ العقوبةثر فحسب في اثبات فالتقادم إنما يؤ 

  االستقرار وعدم نبش الماضي:  .4

أذهان نفوس و  ذلك في واستقر   د  ع  ب  عاقب الجاني لم ي   وأن   ،ه الجريمةمع هذالمجتا نسي ه لم  ويعني أن  
الفضيلة  نشر   ألن   ؛ هذا الوقتن هناك مبرر  إلحياء هذه القضية من جديد بعد مرور كل يك مل ،الناس

 ا زمن  لناس بجريمة قد مضى على اقترافهرعي وليس من الصالح العام تذكير اومحاربة الرذيلة مقصد  ش
  . 6لطوي

 قياس التقادم على العفو:  .5

ن كـاا ه لم ـ ن ـ إحيـث  ، ه ال بأس بذكره في هذا المقامإال أن   ، ةصخا العقوبات التعزيريةهذا التوجيه يصح في  ولعل  
فســقوطها بالتقــادم مــن بــاب  ، بــة فــي حــق هللا عــز وجــلالعفــو عــن العقوبــات التعزيريــة المرتكي للقاضــي الحــق فــ 

 
أحمــد الــزاوي ومحمــود محمــد طــاهر يث واألثــر، تحقيــق: غريب الحد النهاية فيبارك بن محمد الجزري بن األثير، مر: هو الحقد والضغن، ينظر: المالغ 1

م  الطن (، احي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، مادة )غ   .(3/374)جر 
أبــو ، ســنن تاتيبو داود، سليمان بــن األشــعت السجســ أوال ذي غمر على أخيه"، أخرجه   خائنة وال زان وال زانيةهادة خائن والونص الحديث: "ال تجوز  ش 2

  .646، ص3601، كتاب القضاء، باب من ترد شهادته، رقمليمان، مكتبة المعارف، الرياضآل س اعتنى به مشهور حسنداود، 
(، بق، مرجع سابن األثير،  الجزري ارك بن محمد المب الضغن: هو الحقد والعداوة، ينظر 3 غ ن   .(3/91،92)جمادة )ض 
م، كتــاب 1983/ـهــ1403ي، جرات )الهنــد(، المكتــب اإلســالم، كــو 2الــرحمن األعظمــي، ط قيــق: حبيــبالمصــنف، تحعبــد الــرزاق بــن همــام الصــنعاني، 4

 البيهقي، أحمد بــن عنه"، ينظر: ما بين الثقفي وعمر رضي هللاهذا منقطع في، قال البيهقي: "(7/432)ج، 13760لحدود، رقمالطالق، باب ال يؤجل في ا
 .  (10/159)جي خبر الشهداء، ما جاء ف هادات، باب، السنن الكبرى، كتاب الشالحسين

 .70-69حكام التقادم في الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص، أإبراهيم، محمد أحمد 5
 .130م، ص1991/هـ1411بيروت،  ، دار الشروق،1اإلسالمي، طية في الفقه ، العقوبة البدنجاد، الحسيني سليمان 6
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 ولــهوذلــك لق ، ء الشــهادةزمنيــة معينــة ألدا دةمــ  يحــدد خــول للحــاكم أن  جتهاديــة التــي ت  ل االلمســائه مــن األن ــ  ؛ أولــى
وا ذََوْي َع  ْدٍل م ِ  نكُْم َوأَقِسُم  وا أَْ   ِهدُ بَِمْع  ُةوٍ  أَْو فَ  اِةقُو ُنَّ بَِمْع  ُةوٍ  وَ  فَِإذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُو ُنَّ  تعـالى: 

  ِۚ يِ اي ََّهاَد َ لِِلَّ
اِِّ تَّ ْْلِخِة ۚ َوَمن سَ  َواْيسَْوِم االِلَِّ سُوَعظُ بِِه َمن َكاَن سُْؤِمُن بِ كُْم ذَ  َ سَْجعَل يَّهُ َمْخَةج  قبـل وإال ال ت   ، َّ1 َّللاَّ

 . 2ويترتب على ذلك سقوط كل حق متعلق بها ، شهادةذه اله
  التقادم جزاء للتفريط من قبل أعوان الحاكم:  أن   .6

 حتى تمكن ، من الحاكن قبل أعوام الالتفريط واإلهماألحكام الجزائية هو نفيذ عدم تالسبب في  أي أن  
أعوان الحاكم  ألن   ؛دود بالشبهةالح درء ىوقد مال القائلين بهذا إل ،قبضة العدالةاإلفالت من  من المجرم

 .3من جديد بدافع العداوة ه  ب  ل  وط  ثم عادوا للبحث عنه تركوا المجرم مدة 

 م العقوبات في القانون الوضعيتقاد ِوغاتس  : م  اثانيً 

فهو  ، قض المنطق السليموبة يجافي العدالة ويناقالعدم تقرير نظام تقا ن  دو للوهلة األولى أبي دق
مما يشجع الجناة على الهروب  ؛ذلكمن العقاب بمجرد مرور الوقت القانوني ل وم عليه اإلفالتيضمن للمحك

فيه ن نفذت أ ساحة م  ر تبا مثلم ،وم عليه الهارب من التنفيذالمحكساحة  أوالتخفي عن أعين السلطات وتبر 
ضي العدالة تنفيذ العقوبة المقررة ئ الهارب على هربه بإسقاط التنفيذ عنه، بينما تقتكاف  ي   لكبذو  ، قوبة بالفعلالع

 كذلك تطلبهء  للمشاعر العامة ومشاعر المجني عليه وذويه وشفاء  لغيظهم كما تن إرضامهما طال الزما
 .4السياسة العقابية

تقاعس السلطات المكلفة بذلك فإن  ردهة و ت دون تنفيذ العقوبمرور الوق إذا كانق ياوفي ذات الس
األسباب ظهر تيار  هذهول ،ا لتبرير إسقاط حق الدولة في العقابيكون سند   ن  أل مثل ذلك التقاعس ال يصلح

نت ترى كاي فكر بكاريا والمدرسة الوضعية التح في بوضو  ر عنهمعارض لنظام تقادم العقوبة وهو ما عب  
    . 5فةدمصابالطاقه على المجرمين وجود قصر ن

 
 .(2 الطالق:) 1
 .71ابق، صرجع سالفقه اإلسالمي، م لتقادم في، أحكام ادإبراهيم، محمد أحم 2
 .(9/70)جت، دون تاريخ، ، المبسوط، دون طبعة، دار المعرفة، بيرو أبي سهل السرخسي، محمد بن 3
 .423-424ص سابق،عام، مرجع القسم ال -العقوبات المصري قانون  مبادئ، بالل، أحمد عوض 4
  .423-442ص السابق،مرجع ال ،ل، أحمد عوضبال 5
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تقادم العقوبة وهو ما أخذ به لمقارنة تكرس نظام الغالبية العظمى من التشريعات ا ورغم ذلك فإن  
موعة من المبررات لى مجوبة إويستند نظام تقادم العق ، وذلك على غرار تلك التشريعات ؛الفلسطينيالمشرع 

 أهمها ما يلي:

 النسيان:  رةفك.أ

ة، سوى تطبيق لقانون النسيان الذي هو سنة الحيا العقوبة ليسدم اتق نظام لى أن  لبعض إيذهب ا
تتخذ خاللها السلطات المختصة أي اجراء فهذا يعني  ة دون أن  فمرور فترة زمنية طويلة على ارتكاب الجريم

ر لمالحقة الجاني م يعد هناك أي مبر ل يهوعل ، محىت   رة الناس أو كادت أن  ن ذاكحيت مأن الجريمة قد م
وال يجوز إعادة ذكرى الجريمة إلى  ،فمرور الزمن يؤدي إلى تالشي الحاجة إلى الموعظة والعبرة ،بهعقاو 

 ، 1نالزم مصلحة المجتمع عدم تهييج أحقاده واستثارتها لنشر ما طوي بمرور منف ؛أذاهن الرأي العام
ي ال ت أكل إال تال باقثأر الفردي من األطريمته شأنه شأن الج عنفالقصاص االجتماعي وتكفير المجرم 

 . 2ساخنة

  إهمال المسائلة الجنائية: .ب

ئية ضد المتهم من يوم علمها ذا األساس هو تماطل النيابة العامة في رفع دعوى قضاون هومضم
تي الو  ،يابة العامةالنن م ة تنازلنزلذا اإلهمال الذي هو بمزاء هإال جلوضع بالجريمة فليس التقادم في هذا ا

حقه إذا لم  ن الذي يفقدا على الدائوذلك يتم بعقاب المجرم قياس   ،لمطالبة بحقوقهافي مع تنوب عن المجت
 . 3يباشر دعواه في ميعاد محدد

علم النيابة العامة  تاريخة من ت حسب مدة تقادم الدعوى الجزائي ا أن  لى هذا األساس يكون منط ي  عو 
 . 4ةريمالجليس من تاريخ وقوع استطاعة تحريكها و و  بةبوقوع العقو 

 

 

 
 .194م، ص2012هومة، الجزائر، دار  ،2ئة عن الجريمة، ط، الدعاوى الناششمالل، علي 1
 . 233ن العقوبات الفلسطيني، مرجع سابق، ص، االحكام العامة في قانو الوليد، ساهر إبراهيم 2
  .130، صم2012يلة، ية، دون طبعة، دار الهدى، عين ملإلجراءات الجزائ، محاضرات في قانون الرحمنخلفي، عبد ا 3
 .819، صلعقوبات الفلسطيني، مرجع سابقنون ا، مبادئ قاادر صابرجرادة، عبد الق 4
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 القانوني:  االستقرار.ت

فهم من لة الخوف والتهديد بسبب خو ئفة من أفراد المجتمع تحت طائومفاد هذا األساس عدم وقوع طا
م المستمر بالمطاردة الذي ال شعورهائه برجال األمن ما ينتج عنه عدم مشاركتهم في حركة المجتمع وبن

 . 1بشكل قانوني ماتهحي وني تجعلهم يمارسواعه أي استقرار قانم ققيتح

الثبات القانوني في داخل المجتمع هي التي تبرر  وأرار دواعي االستق ويرى أصحاب هذه الفكرة أن  
خاذ أي اجراء ضد الجاني يترتب ون اتمن بدمرور فترة من الز  ومرد ذلك إلى أن   ،ألخذ بنظام التقادم الجنائيا

وفي هذه الفترة تعامل  ، دانته بحكم باتإى تثبت ت  ص حلشخي يقضي باعتبار اذلهدم مبدأ البراءة ا يهعل
إلى فرض راقع للجاني يلزم لذي أدى األمر ا ؛ لى أساس براءتهع أفراد المجتمع وتعاملوا معه عالجاني م

        وضع قانوني ى إلفي أذهان الناس وتحويله  استقر   الذي واقعياحترامه للمحافظة على الوضع ال
 .2نظرية التقادم ريقن طوذلك ع ؛به معترف

 المعاناة النفسية للمجرم: .ث

ار يعيش في معاناة نفسية المجرم المحكوم عليه والمتواري عن األنظ لمبرر إلى أن  ويستند هذا ا
لذلك  ،ا عن جريمتهفي  ا كاير  فا له وتكوهذا يعد ردع   ، بحقه عقوبةمن ال بض عليه وتنفيذ الصعبة وخوف دائم 

 . 3أغراض العقوبة ا في اإليالم يتنافى معتعتبر إفراط  بعد كل هذه المعاناة  فيذلتنالعودة إلى ا فإن  

رين من التنصل من خطات عديدة باعتباره يسمح للمجرمين الورغم ذلك فقد تعرض هذا المبدأ النتقاد
ال ا ممو  ، 4ها الجزاء العقابيالة التي يرمي إليعدالتغلونها وهو ما يتنافى مع تحقيق وف يسعل ظر العقاب بف

ا كان األمر وأي   ، 5هن تنفيذ العقوبة المقررة لجريمتمرور الزمن سوف يصلح الجاني دو  عتقاد به أن  ز االيجو 
عام ومما يتوجب على المحكمة ام الالنظ القانون الجزائي الفلسطيني ومعظم القوانين تأخذ به وتعتبره من فإن  
 به. كمتح أن  

 
 .43مرجع سابق، ص ،طبيقاتها في التشريع الجنائي، نظرية التقادم وتبراهمي، عبد الكريم 1
ون وقــان ســالميضــوء الفقــه اإلتبار، مقــال نقــدي مقــارن فــي علشرف واإلى العمومية في الجرائم الماسة بافي تقادم الدعو  ، التقادم وأثرهعبد الرحمنخلفة،  2

 .456، صت(لوم اإلسالمية، قسنطينة، القوانين المقارنة، جامعة األمير عبد القادر للععالم الجزائري الجديد و اإل
 .(1/172ج)م، 1988، عة، دار النهضة العربية، القاهرةلجنائية، دون طب، مبادئ قانون اإلجراءات ا، عمر السعيدرمضان 3
 . (2/214)جم، 1993والنشر، بيروت، ، المؤسسة الجامعية للدراسات طبعة انون العقوبات، دون ، قعالية، سمير 4
 .230م، ص2009اق، غزة، طبعة، مكتبة آف لسطيني، المجلد األول، دون التشريع الف ، موسوعة اإلجراءات الجزائية فيالقادر صابرجرادة، عبد  5
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 وبعد استعراض مبررات تقادم العقوبة يمكننا أن  حيث  ،ةبعقو ال ادات لنظام تقادمتقانهت جوقد و  
أو الجزاء الجنائي التي تهدد الجاني بعد  ى الجزائيةسقاط الدعو إنظام التقادم الذي يدعو إلى  أن  بالقول مل نج

و أ همحالصإ ظام لن يؤدي إلىالعمل بهذا الن أن  و  ، جع المجرمين على اقتراف الجرائممن يشن الز فترة معينة م
رم في كل مرة أن تسقط الدعوى عنه بمضي المدة الة خطورتهم اإلجرامية بحيث يبقى األمل لدى المجإلى إز 

ما طال الزمن ته مهجريم لجزاء وهو ما يتنافى مع أسس العدالة التي تتطلب معاقبة الجاني عنلت من افيف
أو يسقطه وإذا ما قيمنا هذا النظام على  احق  شئ الزمن ال ي ن أن   فيه ومما ال شك   ،هحبويحول بين الحق وصا

وال يحد مع رة الجريمة على المجتضي المدة ال يمحي خطو م   ه منتقد ذلك أن  جتماعية فإن  أساس المنفعة اال
كان سواء أرة التقادم فكض بعضها اآلخر رف ام العقوبة فإن  ت بنظد أخذبعض التشريعات ق ومع أن   ، 1منها
 .اا أو جزئي  كلي  

ها من الجرائم غير الخطيرة ألن   ؛ئم المخالفاتيؤخذ بنظام التقادم في بعض جرائم الجنح وجرا أن   احثالب ويرى 
  الخطيرة. ائم الجناياتر جبعض وعدم األخذ بنظام التقادم في  ، اا وليس خاص  عام   اتمس حق  دة  ما والتي عا

مثل هذه الجرائم الخطيرة تمس الحقوق  ألن  ؛ ال  مث اتلالعقوبة عن قتسقط  من أسس العدالة أن   يسه لن  إ حيث  
كون ال تسقط تحت أي ظرف لي تفرض لها عقوبات رادعة لخاصة وتهدد أمن المجتمع يجب أن  العامة وا

 تبار. عاالع الفلسطيني العمل به وأخذه بعين ر   ش  الم  وهذا ما نطالب به  ،الجاني عبرة لغيره

 

 

 

 

 

 

 

 
 .821، صسابق ات الفلسطيني، مرجع، مبادئ قانون العقوبصابر عبد القادرجرادة،  1
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 الثاني   بحثالم

 الفلسطيني والمقارن  يعقوبات في التشر عال  ادمنطاق تق
 تمهيد:

على مجموعة من الجرائم  اها أجمعت أيض  إال أن   وبةغالبية القوانين أجمعت على األخذ بفكرة تقادم العق أن  مع 
 :تيآللباحث في هذا المبحث مطلبين كاوقد أفرد ا ، 1دمالتقاالمستثناة من 

 
 .قه اإلسالميادم في الفالتقمن  مستثناةالعقوبات الالمطلب األول: 

 .اة من التقادم في القانون الوضعي المستثن العقوباتالمطلب الثاني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 232ص الوجيز في شرح العقوبات، مرجع سابق، ،نور الدين، مازن إبراهيم 1
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 مطلب األوللا

 العقوبات المستثناة من التقادم في الفقه اإلسالمي 

 هيد:تم

عند اء  ت سو العقوباض الجرائم و كانت سارية على بع إن  و  -اوالتي سبق الحديث عنه -فكرة التقادم إن  
رائم ذلك ال يمنع من وجود بعض الج فإن   ،أو القانون الوضعي ها أو المنكرين لهافقهاء الشريعة القائلين ب

بعض الجرائم والعقوبات التي ث عن الباحوفي هذا المطلب سيتحدث  ،ام التقادموالعقوبات غير خاضعة لنظ
   من التفصبل. ءاولها بشيم تنوسيتتقادم، من نظام ال يعة على استثنائهاشر الأجمع فقهاء 

 : القذفأوالً  

قـذف مـا فـي يـده رمـاه وتقـاذفوا  فرمـاه، ف الحجـر ذ  ق ـ ا ف  ا أم معنوي  ا أم حسي  هو الرمي سواء أكان مادي   غًة: القذف ل
 قـــال أ حرقـــتالشـــياطين ر ميـــت ف فتذوتقـــاذفوا بالصـــواريخ رمـــى كـــل فريـــق خصـــمه بهـــا وق ـــ  ، بهـــا بالحجـــارة ترامـــوا

عُوَن إِيَى اْيَمََلِ اِْلَْعلَى  َوسُْقذَ سَ  َلَ : تعالى  مته قال تعالى: وقذفت بولدها في النهر ر  ، 1 فُوَن ِمْن كُل ِ َجانِبٍ سَّمَّ
  قَْسُت َعلَْس  َك َمَحبَّ  ة  أَيْ  وَ  يَهُ ۚي َوَعُدوٌّ ُخْذهُ َعُدوٌّ يِ أْ سَ  م ِ فَْلسُْلِقِه اْيسَمُّ بِايسَّاِحلِ اْيسَ فِي أَِن اْقِذفِسِه فِي ايتَّابُوِت فَاْقِذفِسِه

ِ قـال تعـالى:  ، بطلـهوقـذف بـالحق علـى الباطـل أي رمـاه بـه فأ ، 2 َعلَى  َع  ْسنِ ِمن ِي َوِيتُْصنََع  بَ  ْل نَْق  ِذُ  بِ  اْيَحِّ 

ا تَِصفُونَ  لُ سْ  فَِإذَا  َُو َناِ ِّ  ۚ َويَكُُم اْيوَ غُهُ ْدمَ َعلَى اْيبَاِطِل فَسَ  ه ا سـب  رمـاه بـه وقـذف فالن ـ ر كفالب ن االفوقذف  ، 3 ِممَّ
فقذفـه  ايـر بالزنـ والقـذف التعبوقذفـه غيـره  ، يـا غبـي ، يـا شـارب الخمـر ، فقال له: يـا فاسـق ، وشتمه آذاه بكالم قبيح

 اتهمه به.  ابالزن

ة الشافعي أما عند ، 5الزيديةه ليوهذا ما ذهب إ ، 4اه: الرمي بصريح الزنة بأن  لشريعف القذف في ايعر  و
كان أكثر  ، 7ولعل تعريف المالكية ،يربالتعفي معرض  االرمي بالزن : القذف هو ن  إ ، 6لشربينييه االف قد ذكر ف

األعم نسبة آدمي  القذفهو:  القذف أن   -رحمه هللا-فقد ذكر الحطاب  ،اا مانع  اء جامع  ره إذ ج من غيتفصيال  
ا مسلم  ا ا عفيف  مكلف غيره حر   يآدم نسبة ه:لحد بأنجب لالمو وعرف األخص  ،لممسنسب أو قطع  اغيره لزن

 
 .(8الصافات: ) 1
 .(39ه: ط) 2
 .(18األنبياء: ) 3
 .(10/210يع، )جللنشر والتوز اب العربي لكتدار ا ،لكبيرالمغني والشرح ا ،وشمس الدين ان قدامة ،دينابن قدامة، موفق ال 4
 .(1/252)ج ه،1396 ،المطبعة العالمية ،2ط ،مباني تكملة المنهاج ،الخوئي، السيد 5
 (.5/55بيروت، ) ،دار الكتب العلمية ،معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى  ،شمس الدينيني، الشرب 6
 .(6/256)ج ،ون تاريخد ،القاهرة ،دار الحديث ،ى لمدونة الكبر ا ،مالك ابن أنس  األصبحي، 7
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 ؛وإلى هذا ذهب الزيدية نفسه، فيخرج قذف الرجل   ، 1أو قطع نسب مسلم الزن ءوطق التطي ةا أو صغير بالغ  
 عند الحنابلةو  ا. أيض   3واإلباضية ، 2وهو رأي فقهاء الظاهرية ، نايةصراحة وك االقذف عندهم الرمي بالزن ألن  

 . 4طاللواو أ ازنمي بالهو الر 

 وبهذا يتبين أن   ، 5"حصنة بصريح الزنامرأة ما أو ا محصن  قذف الرجل رجال  : "هبأن   ، وعرف الحنفية
ا أو اذف محصن  ن القاء كاأو بنفي النسب سو  اة اإلسالمية يعني رمي المحصن بالزنف في الشريعمفهوم القذ
 .نغير محص

 امن  إيكون القذف بالزنا و  ن  ون أقانء الفقهافيه رط لم يشت :القانوني  حطالوالقذف في االص .1
    العقوبات قانون ف قد عر  ف ، 6ى لو كان اختالسه لمال في عهدتهت  سمعة المقذوف حعلى كل ما يمس  أطلقوه
ه أنش أو سوء تصرف لوظيفة عامة أو أي أمر منريمة كاب جه: "ارتأن   ىالقذف عل م1936لسنة  ( 74) رقم 
لى بغض الناس أو احتقارهم أو وظيفته أو يعرضه إأو  اعتهه أو صنمهنتعته في إلى سم ءيسي أن  
ا كل يعد قاذف  النص التالي: "المصري ت قانون العقوبامن  ( 1/ 302) تضمن نص المادة بينما  ، 7"خريتهمس

ألوجبت ا لو كانت صادقة ور  أم من هذا القانون  ( 171) لمبنية بالمادة طرق ادى البواسطة إح سند لغيرهأ   من  
قانون  في حين أن   ،8"وطنهره عند أهل أوجبت احتقاأو  اإليه بالعقوبات المقررة لذلك قانون   تدنسمن أ   عقاب

 10القدحو  9في نصوصه بل اكتفى بذكر وتعريف الذمم يذكر مصطلح القذف صراحة العقوبات األردني ل
 . 1960ة لسطيني لسنلفا قانون العقوباتكذلك حذا حذوه  ، 11والتحقير

 
 .(325324،/4)جالشرح الكبير،  حاشية الدسوقي على ،الدسوقي، محمد عرفة 1
 .(11/321)ج ،اهرةالق ،مكتبة الجمهورية العربية ،بيروت ،ي للطباعةالمكتب التجار المحلى،  ،أحمد لي بنبن حزم، ع 2
 .231، ص2دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط ،مية "دراسة مقارنة"ريعة اإلسالبات في الشالعقو عاني، فقه ال ومحمد، ، عيسىالعمري  3
 . (10/201)ج، (9/56)ج، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ نشر، (ط ،د) ،، المغني والشرح الكبيرأبي عمر من بنمة، شمس عبد الرحابن قدا 4
 .(2/12بيروت، )ج ،ار احياء التراث العربيدالمبتدي، شرح بداية داية اله ،ي بكريناني، علي بن أبالمرغ 5
 .206مرجع سابق، صسالمية، ة اإلقوبات في الشريع، فقه الع، محمد شاللالعانيو ، العمري، عيسى 6
 .م3619من قانون العقوبات الفلسطيني لسنة  (203/1)دة الما 7
 .543، صم1986لقاهرة، لعربية، ار النهضة ا، دا(ط)لجنائي، أحكام القانون ا ،عبد الستار، فوزية 8
اس واحتقــارهم فه وكرامتــه أو تعرضــه إلــى بغــض النــ مــن شــر تنــال  شــأنها أن  مــن  -ولــو فــي معــرض الشــك واالســتفهام -سناد مادة معينــة إلــى شــخصإهو  9

 زم العقاب أم لسواء  أكانت تلك المادة جريمة تستل
 من دون بيان مادة معينة. -الشك واالستفهامفي معرض  ولو -تبارهفه واعغير أو شر داء على كرامة العتهو اإل 10
و بكتابــة أو رســم لــم يجعــال علنيــين أو بمخــابرة ا لوجــه بــالكالم أو بالحركــات أجه  ليه و ه إلى المعتدى عيوج -غير الذم والقدح -هو كل تحقير أو سباب 11
 ليظة.ية أو هاتفية أو بمعاملة غبرق
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أو  افاالتهــام بالزنـــ  ؛ اإلجمـــاعالقــذف مـــن الكبــائر المنهــي عنهـــا بالكتــاب والســنة و  ن  أ قنننذفلحنننريم اأدلنننة تومنننن 
َِ قُويُ    َوتَ إِْذ تَلَقَّْونَهُ بِأَْيِسنَتِكُمْ : ا، قال تعالىنة حرام شرع  الطعن في نسب اآلخرين بال بي وَن بِ  أَْفَواِ كُْم َم  ا يَ  ْس

ِ َعِظسم  َو َو ُ  س ِن اَسبُونَهُ  َ ِه ِعْلم  َوتَحْ بِ  مْ يَكُ ِعْنَد َّللاَّ
 ال تبعـة فيـه وهـو عنـد هللا نه سـهال  قـال البيضـاوي: تحسـبو  ، 1

 . 2ء العذابعظيم في الوزر واستجرا
 ِظ  سم   عَ َع  ذَاب   ِ  َويَُه  مْ ْنسَا َواْْلِخ  ةَ دُّ اي   َةِت اْيُمْؤِمنَاِت يُِعنُوا فِي ْيغَافِ اِت اإِنَّ ايَِّذسَن سَْةُموَن اْيُمْحَصنَ  وقال تعالى: 


 رم بــل إن  مــة هللا واللعــن عقوبــة مــن الشــارع علــى فعــل محــ فاآليــة لعنــت القــاذف واللعــن هــو الطــرد مــن رح ، 3
-فعــن أبــي هريــرة  ، اللعــن صــاحبه ا مــن الصــغائر إنمــا هــو كبيــرة مــن الكبــائر اســتحقحرم ــ   يس فعــال  ذف لــ القــ 

الســبع  ن  فالســبع الموبقــات ه ــ  ، قــات"موبع الالســبوا جتنبــ : "ا-مالســالعليــه -رســول هللا  القــ  قــال:  -رضــي هللا عنــه
ــات  ــار جهـــ المهلكـ ــي نـ ــاحبها فـ ــيمصـ ــذاب األلـ ــي العـ ــي   ، نم وفـ ــديث تبـ ــن الحـ ــات  أن  ن ومـ ــنات المؤمنـ ــذف المحصـ قـ

 ، تـاب منهـا ن  م ـ  الرة مـن الكبـائر ت سـعر النـار بفاعلهـا إهـو كبيـ وب بـل الغافالت ليس مجرد ذنب من صـغار الـذن
األمــر  ذلــك ألن   ؛ ال تفعلوهــا وهــا وهــي أبلــغ فــي التحــريم وأقــوى مــنعنهــا وال تقرب عــدواابت معناهــا اجتنبــواارة وعبــ 

 .  4منه االقترابعدم الفعل أو عدم  ضيمنها يقت باالبتعاد عنها أو االقتراب

في صحيحه  ممسلاإلمام رواه  ، ه"رض: "المسلم على المسلم حرام دمه وماله وع-لمليه وسصلى هللا ع-وقال 
قذف محصنة يحبط عمل مائة  ا: "إن  أيض   -المعليه الس  -وقال . 5ي في السنن الكبرى ورواه يهقالب كما ذكر

 .7ن السلف والخلف على تحريم القذفمة السلمين موقد أجمع أئ ، 6سنة"

تــان همــا رد جلــد وعقوبتــان تبعيالو للقــذف ثــالث عقوبــات: عقوبــة أصــلية بدنيــة وهــ ف ، القنننذفعقوبننة وبالنسننبة ل
ِلُدو ُْم ثََمانِسَن َجْلَد   ْةبَعَِة  َُهَداَء فَاجْ نَاِت ثُمَّ يَْم سَأْتُوا بِأَ َوايَِّذسَن سَْةُموَن اْيُمْحصَ  : ، قـال تعـالى8قتفسيوال الشهادة

ئَِك  ُُم اْيفَاِسقُونَ د ا ۚ أَبَ َوََل تَْقبَلُوا يَُهْم َ َهاَد     . 9  َوأُويَ 

 
 .(15النور: ) 1
 .464، صم1982التنزيل وأسرار التأويل، المجلد األول، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق،  ، أنوارين، ناصر الدبيضاويال 2
 .(23النور: ) 3
 (.8/249)ج ،مرجع سابق ،برى السنن الك ،يهقي، أحمد بن الحسينالب 4
 .(8/250)ج ،المرجع السابق ،يهقي، أحمد بن الحسينالب5
 .(4/155)ج، (ت ،د)ث العربي، بيروت، حياء التراإعة، دار دون طبلمنهاج، ا، شرح متن ا يحيىالنووي، أبو زكري 6
القانون وتطبيقاتها في المملكــة العربيــة صاص والسرقة والقذف في الشريعة و ت القخصومة على موجبا، أثر الالغزي، سليمان بن عبد هللا بن عبد العزيز 7

 .249، ص1999األمنية، الرياض، ايف العربية للعلوم يمية نية، أكادئسم العدالة الجنا، رسالة ماجستير منشورة، قالسعودية
 .219جع سابق، صة، مر ريعة اإلسالمي، فقه العقوبات في الش، محمد شاللوالعاني، العمري، عيسى 8
 .(4النور: ) 9



 

63 
 

لقرآن كما ورد في ا ،وحد عقوبة القذف ثالثون جلدة ، 1أة امر   أوا رجال  كان حر  إذا  لقاذفلعقوبة  الجلدو 
كانت الجرائم فيها عدم استيفاء الحد ة لعقوبة الجلد مهما يراعي القواعد العام ويتحتم على الجالد أن   ، الكريم

 أن   جالدط في الكما يشتر  ،هلمريض لحين استفائا عنحرارة أو البرد وتأخير استيفاء الحد ديد اليوم ش منه في
و ا أقد يلحق بالقاذف فيما لو كان الجالد متهور   لجسيم الذيمن الضرر اا ت  يش  ا خ  ا متزن   راشد  يكون عاقال  

 ن  إحيث  ، يحقق غرض العقوبةسه ال حد حواتالف أحد أعضائه أو فقدانه أإهالك القاذف أو  إذ أن   ، ديدا  ش
 ا بالفرو والقطنإنما ي نزع عنه ما كان م بطن  و عرى  ي  اذف اللقا كما أن   ،وليس هالكه زجره دتقصالشريعة 

 . 2ا إال ما يستر العورةثيابه جميع   إذ ي ستوفى منه الحد بعد خلع ،ا للزاني أو شارب الخمرف  الخ

أستر لها  هألن   ؛ أما إذا كانت أنثى فتضرب جالسةرجال  ا كان دود إذا غير ممويجلد القاذف قائم  
يقام الحد على  الو  ، يؤدي تنفيذ الحد في موضع واحد إلى التلف أن   خافةاء مى األعضرق الضرب علويف

 . 3ى تنقضي مدة نفاسها خشية الهالكحت  وال على النفساء  ، الحامل حتى تضع حملها

 أوا يجلد الرقيق ذكور   بأن   4ذهب الجمهورف ا، رقيق  ذف لو كان ة القار عقوبوقد اختلف الفقهاء في مقدا
    لدة. ين جربعا أإناث  

في السنن الكبرى عن  -رحمه هللا- البيهقيروى فقد  وغيرهم، ومستند هؤالء فعل الخلفاء الراشدين 
فلم أرهم  فاء،خلالدهم ومن بع -رضي هللا عنهم-لقد أدركت أبا بكرة وعمر وعثمان "ة قال: عامر بن ربيع

المملوك إذا قذف ان ال يضرب ب كطال بن أبي اعلي   أن   اوروى أيض   ، ربعينأ اليضربون المملوك في القذف إ
 ،ذابى المحصنات من العفعليهم نصف ما عل ،في العبيد واإلماء االقذف على حد الزن إال أربعين وقاسوا حد

 . 5"رهلد أربعين أي نصف حد الحر إذا قذف غيقذف يجك إذا يجلد خمسين فكذل االعبد إذا زن فكما أن  

 
لمملكــة العربيــة ن وتطبيقاتها في اوالقانو  لشريعةالسرقة والقذف في صومة على موجبات القصاص وا، أثر الخغزي، سليمان بن عبد هللا بن عبد العزيزال 1

 .281السعودية، مرجع سابق، ص
 .220اإلسالمية، مرجع سابق، ص شريعةقوبات في ال، فقه الع، محمد شاللوالعاني، العمري، عيسى  2
 .171ص جدة، )ت(، زيع،و عودية للنشر والتالعليم الخبير، الدار الس ، إقامة الحد الحكم الحق من تشريعير، عمر باعمورباغش 3
يقاتها في المملكــة العربيــة وتطب عة والقانون ، أثر الخصومة على موجبات القصاص والسرقة والقذف في الشريسليمان بن عبد هللا بن عبد العزيز الغزي، 4

 .282مرجع سابق، ص السعودية،
 .178ابق، صجع سر العليم الخبير، مالحد الحكم الحق من تشريع ، إقامة باغشير، عمر باعمور 5
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عاني العزيــز وأبـو بكـر عمـرو بــن حـزم، ورجحـه األميـر الصــنعبـد بـن  رصــة وعمـ آخـرون كقبي بينمـا ذهـب فقهـاء
 ا وال فرق وسند هؤالء عموم قوله تعالى: لدة كالحر تمام  القاذف الرقيق يجلد ثمانين ج أن   ، 1المفي سبيل الس  

   َّأَبَ  د ا ۚ انِسَن َجْلَد   َوََل تَْقبَلُوا يَُه  ْم َ   َهادَ ثَمَ ْم ِلُدو ُ َداَء فَاجْ بِأَْةبَعَِة  ُهَ  واتُ ُموَن اْيُمْحَصنَاِت ثُمَّ يَْم سَأْ سَةْ  ِذسنَ َواي   

ذفوا دة إذا قـ ت عامة ولم تفرق بين الحر والعبد وأوجبـت جلـدهم ثمـانين جلـ ة جاءفاآلي، 2 ئَِك  ُُم اْيفَاِسقُونَ َوأُويَ  
 فيفات. الع

الحد منه أكثر  توفىواس لمحصناتاعتاد قذف اص في القاذف الذي خاي ولفقهاء الشيعة اإلمامية رأ
 . 3ا القاذفا، ولكنهم اختلفوا في عدد المرات التي ي حد فيهتله تعزير  من مرتين ولم يرتدع، إذ أوجبوا ق

ومن الفرد  ، نسانإليكرم فيه ا اصل الذيجتمع الفعلى بناء الم عمل فقه اإلسالميال ويتبين أن  
على حماية حقوق الفرد ومصالحهم وصيانتها  حرص يقه االسالمفلا كما أن   ، المجتمع الصالح ون تكالصالح ي

وضعت عقوبة لكل جريمة على أدب لك لذ ؛ إلى الجريمةولهذا حاربت الدوافع النفسية الداعية  ، ررمن كل ض
 ،اذفاجرة والرادعة للقلز ا لذلك وضع هللا سبحانه وتعالى العقوبة ؛ ملجنس الع مقاييس العدل فكان الجزاء من

 ذف وأسبابها كثيرة كالحقد واألنانية والحسد. الق مةريدوافع ج ن  إإذ 

المطبق في المحافظات  م1936نة سل ( 74)  القانون  نجد أن  فوبة القذف في القانون الوضعي عق أما
ا بد  ه لم يتطرق أأن   الإ والقدح وتناولها من جميع جوانبهاف والذم ضوع القذا في مو قد فصل م ل ي  الجنوبية 

يوضح عقوبة القاذف ليكون  كان الباحث يرى بوجوب سن قانون  ية وإن  ب حيثيات القضحسة مة المالئللعقوب
ئم بما يال ىوأدنتكون العقوبة واقعة بين حدين أقصى  جريمة كما ي ستحسن أن  ا للناس فال يقربوا هذه الرادع  
افظات لمحا فيالمطبق  م1960لسنة ( 16رقم ) ى القانون علة ف القضية والجاني. وإذ ألقينا نظر ظرو 

 وإن   ، بذكر الذم والقدح والتحقيراكتفى  بلف في نصوصه كان لم يتحدث صراحة  عن القذ وإن  الشمالية 
من  بالحبس ( 188) مادة في البينة المحدى الصور بإن عقوبة مقترف الذم فقد بي   ،انى القذف ضمني  ت معشمل

وكذلك على التحقير  ( 189،188) لمادتين ا فيالمذكورة إحدى الصور أما مقترف القدح  ب ، 4شهرين إلى سنة
أشهر أو بالغرامة من خمسة بالحبس من أسبوع إلى ثالثة  ( 190)  ةلصور الواردة في المادالحاصل بإحدى ا

و بغرامة ال أ هريعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ش التحقير ما عقوبةبين ، 5انير إلى خمسة وعشرين ديناردن
 

 .262، ص2011 وزيع، إربد،، دار الفرقان للنشر والت(ط ،د)ر أبو فارس، الفقه الجنائي في الشرع اإلسالمي فقه العقوبات، محمد عبد القد 1
 .(4النور: ) 2
 .220اإلسالمية، مرجع سابق، ص ، فقه العقوبات في الشريعة، محمد شاللوالعاني، ىالعمري، عيس 3
 .م1960لسنة  (16رقم )الفلسطيني قوبات من قانون الع (835)المادة  4
 .م1960لسنة  (16رقم )الفلسطيني من قانون العقوبات  (359)المادة  5
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العقوبة المقررة بقانون العقوبات المصري فقد أخذ مشروع قانون حد القذف ا أم ، 1انيرعلى عشرة دنتزيد 
حرص واضعوا المشروع على قد و  ،ا بجلده ثمانين جلدةالقاذف حد  في المادة التاسعة على عقاب  نص  ف ،اشرع  

 ،2نهافو علعا المقذوف رال يجوز لغيها أو استبدالها و ير قدها حق هلل فال يترك لولي األمر تبة بأن  صف العقو و 
من  ها جريمة تستحق الحد وهو الجلد وإنما وضع عقوباتعلى أن   بينما القانون األردني لم يبحث قضية القذف

ن عقوبته تتراوح بي وإن   ، والقدح أو الشتمالتحقير ه الذم أو كلها تناولت القذف على أن   ( 188،199) مواده من 
  . 3لت ذلك مواد القانون كما فص   اكحد مطلق   يتطرق للجلدولم حبس والغرامة ال

جعلت  اواتهام بالزن ها جريمة اعتداء على األعراضأخذت بالقذف على أن   ين التيالقوان وهكذا نرى أن  
ية في تقنين مسالمما يؤكد سبق الشريعة اإل ؛ الميةيعة اإلستها الشر وهي نفس العقوبة التي قرر  ،له عقوبة الحد

 ومكان. انزمسب مع كل بما يتنا امحكاأل

 ن  إحيــث  ، القــاذف طعــن فــي عفــة المقــذوف ن  إحيــث  ، للقــاذفوهــي العقوبــة المعنويــة  رد الشننهادة والتفسننيقو 
بأربعـة شـهداء ليسـتدل لهـم  يـأت  إذا لـم  في العفة م وجـب للتفسـيق فقـد وجـب علـى القـاذف عقوبـة التفسـيق طعنال

 يلحقهـا بالمقـذوف القـاذف أراد أن   وألن   ، دالتـهأو ع تـهعفا إال فـي كان مطعون ـ  ن  ال ي فسق إال م  و  لهعلى صدق قو 
طبــق بــه العقوبــة هــل يفســق القــاذف بعــد اســتيفاء وقــد اختلــف جمهــور الفقهــاء بصــدد الوقــت التـي ت ، 4أ لحقـت بــهف

 القــاذف أن  يعة اإلماميــة إلــى لشــ ا ذف بينمــا ذهــب الشــافعي وبعــض فقهــاءصــيغة القــ تلفظــه ب حــد الجلــد أم بمجــرد
القـاذف ال  ذهبـوا إلـى أن  وجمهـور المالكيـة  آخـرين كـأبو حنيفـة فقهـاء   القـذف إال أن  تلفظـه بصـيغة د جـر بمي فسـق 

لقولــه  ، وت جلــدهف بعــد ثبــ دة القــاذالعلمــاء اختلفــوا فـي عــدم قبــول شــها كمــا أن   ، اســتيفاء الحــد منــه ي فسـق إال بعــد
ْلَد   َوََل تَْقبَلُوا يَُه  ْم َ   َهاَد   سَن جَ َمانِ تُوا بِأَْةبَعَِة  َُهَداَء فَاْجِلُدو ُْم ثَ أْ سَ مَّ يَْم َصنَاِت ثُ ْةُموَن اْيُمحْ سَ  نَ سَوايَّذِ   تعـالى: 

ئَِك  ُُم اْيفَاِسقُوَن أَبَد ا ۚ  يِ   وا ِم  ن بَ إَِلَّ ايَّ  ِذسَن تَ  ابُ  ٰى َوأُويَ 
َ ْع  ِد ذَ  ِح  سم  فَ  َك َوأَْص  لَُحوا فَ  ِإنَّ َّللاَّ فقـد ذهـب  ، 5 فُ  وة  ةَّ

، 6 تقبـل شـهادة القـاذف رغـم توبتـهنـاف فـالا ل حة القـاذف بعـد جلـده وتوبتـه خالف ـ إلى قبول شـهاد اءقهجمهور الف
 ، نــيالــنص القرآوهــو صــريح  ، توبتــهقبــل نعقــد علــى عــدم قبــول شــهادة القــاذف بعــد جلــده و م جمــاعاإل ا فــإن  وأخيــر  

 
 .م1960لسنة  (16) رقمالفلسطيني ت ن العقوبامن قانو  (360)المادة  1
 .222سابق، صمية، مرجع ، فقه العقوبات في الشريعة اإلسال، محمد شاللعانيوال، العمري، عيسى 2
 .222، صالمرجع السابق ،ل، محمد شالعانيوال، العمري، عيسى 3
 .222سابق، صالمرجع ال، ، محمد شاللوالعاني، العمري، عيسى 4
 .(5،4النور: ) 5
كــة العربيــة اتها في الممللشريعة والقانون وتطبيقومة على موجبات القصاص والسرقة والقذف في االخص ، أثرالغزي، سليمان بن عبد هللا بن عبد العزيز 6

 .283السعودية، مرجع سابق، ص
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صـلية ودون الحاجـة إلـى الحكـم بهـا ألا بالعقوبـة ء علـى الحكـمب القـاذف بنـاة تصـيعيتبها عقوبة ن  أوعلى اعتبار 
 . 1يصدر الحكم بجلده لشهادة أن  ته لأهليفيكتفي النعدام 

من الزمن  ا هو مضي فترة معينةناه سابق  التقادم كما بي  : جريمة القذفأثر التقادم في عقوبة  .1
اء والفقهاء على لملعد اختلف االعقوبة، وقتنفيذ  هذه الفترةي مضتنفذ فيمتنع ب لعقوبة دون أن  لى الحكم باع

ا ه سبب  ال يجعل للعقوبة ان يراه مسقط  وم   ،أغلب الفقهاء ال يسلمون به ن  إذ أ ،موضوع التقادم المسقط للعقوبة
 في نظريتين: اء المختلفةآراء العلم نجمل ويمكننا أن   ، ا لكل عقوبةا مسقط  عام  

العقوبة ال تسقط مهما مضى عليها من  أن  ت لخص في فعي وأحمد و هب مالك والشاى مذعلم وهي تقو  األولى: 
محاكمة ما لم تكن العقوبة من الجريمة ال تسقط مهما مضى عليها من الزمن دون  كما أن   ، الزمن دون تنفيذ

ذلك  أولو األمر ىرأ ن  إ دمهما تسقطان بالتقان  إإذ  ، يررائم التعاز لجريمة من جلم تكن اما عقوبات التعازير و 
 على أن   صها ليس فيها ما يدلقواعد الشريعة ونصو  ويستند هؤالء الفقهاء على أن   ،مةعاا لمصلحة تح يق  

حق ليس له أي  ولي األمر فإن   كذلك ،ة معينةالقصاص والدية تسقط بمضي مد عقوبات جرائم الحدود وجرائم
سقاطها فقد إر ماأليكن لولي سقاطها ولم إجيز كن هناك نص يي لمى ولو بالعفو ما سقاط العقوبة حت  إفي 

 .2امتنع القول بالتقادم

ت ظرية األولى في تقادم العقوباأصحابها يتفقون مع أصحاب الن المذهب الحنفي ومع أن  دمها ويتق الثانية: 
رائم ذف دون غيرها من جلقا رائم القصاص والدية وفي جريمةالمقررة لج في العقوباتالتعزيرية وامتناع التقادم 

جمهور الفقهاء  وعلى ما سبق فإن   ، 3معقوباتها تسقط بالتقاد هم يرون أن  الحدود فإن  ائم جر ة أما ب ي ، الحدود
 .4األخرى  حد القذف بالتقادم دون ب ية الحدود اتفقوا على عدم سقوط

وردعه ني هو زجره عقوبة الجا يعة منشر المن مقاصد  ألن   ؛  تسقط بالتقادمالقذف العقوبة  أن  ويرى الباحث 
حد القذف هو  وأن  ، ه عظيم عند هللافيما أن   ،ا على الناسنه وبتقادم جريمة القذف يصبح األمر هين  واعدعن 

 وأن   ،رفهف وسمعته وشعلى المقذو  ا له شديد الضررم  ل   ،5حتى العفو عنه سقاطه أوإلى ال يجوز حق هلل تعا

 
 عربيــة، أثر الخصومة على موجبات القصاص والسرقة والقذف في الشريعة والقانون وتطبيقاتها في المملكــة الزيزن بن عبد هللا بن عبد العاالغزي، سليم 1

 .287ودية، مرجع سابق، صالسع
 .779وضعي، مرجع سابق، صالقانون الب االمي مقارن  س، التشريع الجنائي اإلعودة، عبد القادر 2
 .779صالمرجع السابق،  ،عودة، عبد القادر 3
 .31مرجع سابق، صالجنائي، ، نظرية التقادم وتطبيقاتها في التشريع مبراهمي، عبد الكري 4
 .330، صمرجع سابق، (ط)سالمي، ئي في الشرع اإلالجنالفقه ، اأبو فارس، محمد عبد القادر 5
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للعبد التصرف فيه ولو كان المقذوف  حقي تعالى ال كان حق هلل هولة وماالناس بس ينب األمر ال يزولهذا 
  ذكرها الرسول عليه السالم. القذف من السبع الموبقات التي كما أن   ، التنازل أو العفونفسه فال يحق له 

 القصاص والدية ا: ثانيً 

 ، به عليـهغضـ و  لعنـة هللاال يامـة وب عـذاب الشـديد يـومالب تلد القام القتل العمد وتوع  سالم قد حر  إلا علوم أن  من الم
د ا فَ َوَمْن سَْقتُْل ُمؤْ  حيث قال هللا تعالى:  ُ َعلَْس  ِه َويَعَنَ  هُ َوأََع  دَّ يَ  هُ َجَناُؤهُ َجَهنَُّم َخاِيد ا فِسهَ   ِمن ا ُمتَعَم ِ ا َوَفِض  َب َّللاَّ

سم    ا ذَاب ا َعظِ عَ    
ــذه العقوبـــة ولـــم يكتـــف   ، 1 ــة دنع عقو خرويـــة بـــل شـــر  ألا اإلســـالم بهـ  هـــيو  لـــى الجـــانييويـــة عبـ

وقال الرسول صـلى . 2 نَ يَعَلَّكُْم تَتَّقُو اِْلَْيبَابِ  سَا أُوِيي  َحسَا    ِص اْيِقَصا َويَكُْم فِي  تعالى: القصاص حيث قال هللا 
ــ  ، صــاص"هللا عليـه وســلم: "كتــاب هللا الق ضــت عقــل عليــه واقتالو  وقــد أجمــع الفقهــاء ، قتــل قتلنــاه" ن  ا: "م ــ وقــال أيض 

فلـو لـم تشـرع األجزيـة الزاجـرة  ، اءأطباع البشرية واألنفس الشريرة تميل إلى الظلم واالعتد ن  إإذ  ، هلحكمة شرعيتا
ضـعاف إة علـى القتـل و يـ ر زيادة وانتقاص لتجرأ ذوي الجهل والحميـة واألنفـس األبعن التعدي والقصاص من غي

    فساد. التفاني ونشر الى إلك ما جنى عليهم في االستيفاء فيؤدي ذل

غة نوردها على النحو في الل مختلفة ، وله معان  3القصاص مأخوذ من مادة قصص إن   غة: للفي ااص قصالو 
 اآلتي:

  عـالى: لقولـه ت ، 4كـالمفيقـال عـن ذلـك فـي رأسـه قصـة ونحـوه أي فـي رأسـه  ، مـن الكـالمالقصة: وهي الجملة  -1
 َغَافِِلسنَ ا اْيقُْةآَن َوإِْن كُْنَت ِمْن قَْبِلِه يَِمَن ايْ ذَ يَْسَك َ   ْوَحْسنَا إِ ْيقََصِص بَِما أَ ا نَ نَْحُن نَقُصُّ َعلَْسَك أَْحس 5 ،  أي نبـين

 . 6لك أحسن البيان
ــر: ف -2 ــت القـــــص األثـــ ــال قصصـــ ــرهيقـــ ــت أثـــ ــيء إذا تتبعـــ ــالى:  ، 7شـــ ــه قـــــول هللا تعـــ ْختِ      ِه َوقَايَ      ْت ِِلُ  ومنـــ

 . 9ثرهأ عيأي اتب ، 8 ْ عُُةونَ ٍب َو ُْم ََل سَ نُ جُ  سِه ۖ فَبَُصَةْت بِِه َعنقُص ِ 
 

 
 .(93النساء: ) 1
 .(179البقرة: ) 2
 .560، صمرجع سابق ،، مختار الصحاحن أبي بكر عبد القادرمحمد بالرازي،  3
 .(11/190)ج ،مرجع سابق، لسان العرب، منظور، محمد بن مكرمإبن  4
 .(3يوسف: ) 5
 .(2/177)ج، م2005ر النفائس، بيروت، دا، (ط)الشعار، حمد ، تفسير النسفي، تحقيق، مروان ممد بن محمودبن أحهللا النسفي، أبو البركات عبد  6
 .  (11/019)جلعرب، مرجع سابق، ا، لسان إبن منظور، محمد بن مكرم 7
 .(11القصص: ) 8
 .(3/183)ج ، تفسير النسفي، مرجع سابق،النسفي، أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود 9
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 .1ل قصة من الشعر يقال له القصةالطرة: وهي الناصية تقص حذاء الجبهة وقيل ك -3

 . 2القطع: يقال قص أي قطع -4

ا واستقصه تله قود  ثل جرحه أو قمنه فجرحه م نقول: أقص األمير فالن من فالن إذا اقتص له: 3القود -5
 . 5رسول هللا يقص من نفسه" تي عنه: "رأعمر رضي هللا، وفي حديث 4ه منهقصي سأله أن  

 اص هوالقص اتفق فقهاء المذاهب خاصة المذاهب األربعة على أن   : القصاص في االصطالح الفقهيو 
 .6"القود"

وهذا هو تعريف القصاص  ،ني مثلما فعلفي فعل بالجا 7والقود في اللغة يعني قتل النفس بالنفس
ن من فالن إذا في مختار الصحاح وهو أقصى األمير فال والذي ورد فه في اللغةوهو يوافق تعري ا،ح  الاصط
هم ألن   ؛ وسمي القود بهذا االسم ، 8منهه قصي جرحه أو قتله قودا  واستقصه سأله أن  له منه فجرحه مثل  اقتص

 . 9االستيفاءإلى محل  بل أو غيرهحبيقودون الجاني 

نفس وما دونها من ناية على الجلاص في القصع اشر   وجل   هللا عز  في أن   اصقصمشروعية ال وتكمن
 جماع. وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة واإل ،ركانهات شروطها وأا إذا استوفالجراحات عمد  

تْلَى ۖ ِقَصاُص فِي اْيقَ يْ ا َن آَمنُوا كُتَِب َعلَْسكُمُ ا ايَِّذسسَا أَسُّهَ ومن اآليات الكريمة التي شرعت القصاص قوله تعـالى: 

بِ  اْيَمْعُةوِ  َوأََداء  إِيَْس  ِه  َي يَ  هُ ِم  ْن أَِخس  ِه َ   ْيء  فَات ِبَ  ا  ى  ۚ فََم  ْن عُفِ   ة ِ َواْيعَْب  ُد بِاْيعَْب  ِد َواِْلُنثَ  ى  بِ  اِْلُنثَ حُ ُحةُّ بِ  ايْ ايْ 

ِيكَ 
ب ِكُ تَْخِفس   بِِإْحَساٍنۗ  ذَ  ن ةَّ ِي  كَ دَ تَ   ْم َوَةْحَمة  ۗ فََم  ِن اعْ م ِ

 م  سذَاب  أَيِ    فَلَ  هُ عَ   ى  بَْع  َد ذَ 
َوَكتَْبنَ  ا وقولـه تعـالى:  ، 10

 
زيــد،  عبد الحميد مختار، مكتبة أســامة بــن ،فاخوري ، تحقيق، محمود 1ب المعرب، طتيالمغرب في تر  طرز،ناصر الدين بن عبد السيد بن علي ابن الم 1

 .(2/182)ج، 1979حلب، 
 .(2/182)جالمرجع السابق، طرز، ناصر الدين بن عبد السيد بن علي ابن الم 2
 .(2/325)جر، نشت، دون تاريخ رو ل، بيالجي ، دار(ط)الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب  3
 . 560صسابق، ، مختار الصحاح، مرجع حمد بن أبي بكر عبد القادرالرازي، م 4
 (.1/286)ج، م1995، دار الحديث، القاهرة، 1اإلمام أحمد بن حنبل، طابن حنبل الشيباني، مسند  أحمد بن حنبل أبو عبد هللا 5
رة، القــاه ، دار السالم،2حافظ عاشور حافظ، ط، ه: محمد تامرة شرح بداية المبتدئ، حققايرغيناني، الهدلماني االرشدعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل  6

  . (4/1601)ج، م2006
 .(11/192)جرب، مرجع سابق، ، لسان الع، محمد بن مكرمرإبن منظو  7
 .260، مختار الصحاح، مرجع سابق، صالرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر 8
 (2/397يروت، )جمية، بدار الكتب العل تعليق: علي معوض، عادل الموجود، اع في حل ألفاظ أبي شجاع،قنالشربيني، اإل دس محمشم 9

 .(178البقرة: ) 10
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ِِ َواْيعَ َعلَْسِهْم فِسَها أَ  َِ بِاينَّْف نَّ ْسَن بِاْيعَْسِن َواِْلَ نَّ اينَّْف ن ِ وَ ْنَ  بِاِْلَْنِ  َواِْلُذَُن بِاِْلُذُِن َوايس ِ َصاص  ۚ اْيُجُةوَح قِ بِايس ِ

ئَِك  ُُم ايظَّ سَ َمْن يَْم  يَهُ ۚ وَ فَُهَو َكفَّاَة    هِ بِ فََمْن تََصدََِّّ  ُ فَأُويَ   . 1 اِيُمونَ ْحكُْم بَِما أَْنَنَل َّللاَّ

صلى هللا عليه -قال: قال رسول هللا  -هللا عنهما يرض-ر عموقد جاء بالحديث الشريف عن عبد هللا بن 
والثيب فس نلث النفس با بإحدى ثالي رسول هللا إالن   أو  اال هللا إلهال  ن  أ  مسلم يشهد  أمرئ دم  : "ال يحل-سلمو 

-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-سمرة بن جندب  عنو  ، ارق من دينه التارك للجماعة"فالزاني والم
 .2دعناه"جدع عبده ج ن  قتل عبده قتلناه وم   ن  : "م  -ليه وسلم عصلى هللا

 قصاص فيال في ةقدام نباوما دونها، يقول س نفالفقهاء على مشروعية القصاص في ال أجمعوقد 
مجدوع األطراف معدوم الحواس، والقاتل كان  قاتله وإن  الحر المسلم ي قاد به  أهل العلم على أن   النفس: "أجمع

المسلمون على جريان  معأج" : فسن الن  دو  فيماويقول في القصاص  ، 3أو كان العكس" ،ي الخلقو  ا س  صحيح  
فكان  ، فالحاجة إلى حفظه فالقصاص ، فسلن  النفس كاما دون  ن  وأل ؛ أمكنفس إذا لن  ا دون  فيماالقصاص 

 .4"كالنفس في وجوبه

بغير وجه حق هي جريمة في جميع على النفوس بإزهاقها أو جرحها  االعتداء إن  ف الديةوأما 
متع ى جميع الناس بالتاو تسمقدس هو الحق في الحياة والذي ي سه بحقا لمسانظر   ؛مألعراف والشرائع منذ القدا

 االنتقاما إلى وعشيرته دافع   ا االعتداء من األلم والحقد في نفوس الطرف المجني عليهذهما يسببه  به وكان
ويض بالمال إلى التع االلتجاءهرت فكرت كانت وبدون أي ضوابط؛ لذلك ظ والتآمر من المعتدي بأي صورة

مة وشاع يدالشعوب القميع لفكرة جت هذه اوقد عم   ،هليع معتدي إلى الجانب المعتدىدمه الجانب اليق
وقد كان ما يدفع من المال في هذه الحالة دية تارة  ، سالمب في الجاهلية قبل بزوم اإلاستعمالها عند الغر 

م ل هذا القدر اإلبل إال أن  يده بمائة من يما بينهم تحدى شاع فحت   اا معين  ولم يكن له مقدار   ، تارة  أخرى  5ارش  وأ
بل في هذا القدر كان يصل إلى ألف من اإل ن  إلقوة الطرفين إذ  ل كان يخضعوال بل األحا في كم  لز  يكن م  

 
 .(45دة: ئالما) 1
، (ت)الريــاض، ، معــارفبــة ال، مكت1ســنن أبــو داود، اعتنــى بــه: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، ط، ، ســليمان بــن األشــعت السجســتاتيأبــو داود 2

 (.4/297)ج
 .(9/335)ج، مرجع سابقون طبعة، بير، دالمغني والشرح الك، الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن قدامة، شمس  3
 .(9/411)جالمغني والشرح الكبير، مرجع سابق، ، وشمس الدين أبي الفرج ابن قدامة ،حمدقدامة، موفق الدين أبي م ناب 4
انظــر عبــد الباســط  (،لعــدلكومــة الم يرد فيه تقــدير فيطلــق عليــه الفقهــاء )ح ا ماأم  ن النفس، فيما فيه تقدير دو الواجب فيما  الى المرش عليطلق لفظ األ 5
ش م، هــام2002غيــر منشــورة، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان،  ة دكتــورا  أطروحــة رائم ذات الخطــر العــام،، النظريــة العامــة للجــ د ســيفمحمــ  ،حكيمــيال

 .299ص
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ض عن القرف المجني عليه من ناحية وأمن وكان الهدف من دفع هذا المال هو التعوي ، بعض الحاالت
ل كانت ابتدعها اإلسالم ب عة  شري وعلى ذلك لم تكن فكرة الدية ، أخرى  تقام من ناحيةلجاني من شر االنا

عد ثابتة تمكنها من أداء وظيفتها في الشريعة اإلسالمية أقامت نظام الدية على قوا  إال أن   هر فة قبل ظهو معرو 
مطهرة تبين جاءت السنة الذكر الدية في القرآن الكريم وهو أساس مشروعيتها ثم  ورد لقد ، سالمياإلالمجتمع 

 .  1دارها وكيفيتهامق

ليه المال الذي هو بدل النفس، دية  إذا أعطى و  هيديالقتيل القائل  وديمصدر وهي لغة: ال في  ةالديو 
 .2لك هبة من الوهبوزنة  من الوزن. وكذدية، فهي محذوفة الفاء كعدة  من الوعد وأصلها و 

 عدة، أذكر بعضها: ريفاتا العلماء بتعفهلقد عر  الدية في االصطالح الفقهي: و 

 .3"بدل النفس اسم للمال الذي هو" ة:_ عرفها الحنفي

 . 4"الدية اسم  لضمان يجب بمقابله اآلدمي أو طرف منه" : وقيل 

 .5"ا عن دمهمال يجب بقتل آدمي حر عوض  " : هي ، ا المالكيةرفه_ ع

 . 6"ما دونهافي نفس أو في المال الواجب بالجناية على الحر" :هي ، _ عرفها الشافعية

 .7"بب جنايةسبأو والده  ليه أو وليهل المؤدى إلى مجني عماال" : هي ،_ عرفها الحنابلة

 ا وذلك لوجهين: أيض  وتسمى الدية عقال  

خذت من اإلبل تجمع فتعقل ثم ت ساق إذا وجبت وأ  الدية كانت  والثاني أن   ، تراق أن  ها تعقل الدماء أن   هماأحد
 .1لدمإلى ولي ا

 
امعــة لجير منشــورة، كليــة الشــريعة والقــانون، اجســتفــي الــنفس اإلنســانية "دراســة فقهيــة مقارنــة"، رســالة ماالعفــو عــن القصــاص ، جــالل اربــد الســتع، فــراال 1

 . 100ص م،2009اإلسالمية، غزة، 
 .ودية ا بعدها، مادم، و 838، صم0002، دار الحديث، القاهرة، 1المصباح المنير، ط، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ،المقرئ  2
 .(1/345)ج، م2000روت، ي، دار الكتب العلمية، ب1التعريفات، ط، ن علي الجرجانيأبي الحس ،الحنفي 3
 .(8/301)جبق: المرجع السا ،ن علي الجرجانيأبي الحس ،الحنفي 4
ـ، ، دار الفكــــرقـــاعيلبالشــــيخ محمــــد ا ، حاشــــية العـــدوي علــــى شـــرح كفايــــة الطالــــب الربـــاني، تحقيــــق: يوســـفلعــــدويعلــــي الصـــعيدي ا ،المـــالكي 5  ،بيروـتـــ

 .(2/387)ج
 . (2/823)ج، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط)فتح الوهاب بشرح منهج الطالب،  ،محمد بن أحمد زكريا زكريا بن ،األنصاري  6
 . (6/75)ج، م1961، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب اإلسالمي، دمشق، السيوطي ىمصطف ،لرحيبانيا 7
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فيه دية النفس  وار كهم ذوألن   ؛م وأشملأعه والحنابلة بأن  ة عييرجح الباحث تعريف الشاف ريفاتعبق من توفيما س
 وما دون النفس. 

ِيُمْؤِمٍن أَن سَْقتُ  َل ُمْؤِمن   ا إَِلَّ َكاَن َوَما من القرآن الكريم: قـال تعـالى:  أوال  في التالي:  يةمشروعية الدوتتمحور 

َس  لَّ ْؤِمنٍَة َوِدسَ مُّ  ةٍ َطأ  فَتَْحِةسُة َةقَبَ  ُمْؤِمن ا خَ  َوَمن قَتَلَ َخَطأ  ۚ  ْوٍم أَْ ِل  ِه إَِلَّ أَن سَصَّ  دَّقُوا ۚ فَ  ِإن َك  اَن ِم  ن قَ    َمة  إِيَ  ى  ة  مُّ
ْؤِمنٍَةۖ  َوإِن َكاَن ِم  ن قَ  ْوٍم بَْس  نَكُْم َوبَ  يَّكُْم َو َُو ُمْؤِمن  فَتَْحِةسُة َةقَبَ َعُدو ٍ  سٍة مُّ َس  لََّمة  إِيَ  ى  أَ ثَ  اِّ  فَِدسَ  ة  ْس  نَُهم م ِ ِه لِ    ْ  مُّ

ؤْ َوتَْحِةسُة ةَ  ُ َعِلسم   ا َحكِ  تَْوبَ  ة  م ِ   َمن يَّْم سَِجْد فَِصسَاُم َ ْهَةْسِن ُمتَتَابِعَْسنِ فَ ِمنٍَة ۖ قَبٍَة مُّ ِ ۗ َوَك  اَن َّللاَّ اآليـة  ، 2 سم   اَن َّللاَّ
حـــاالت ي فــ  العمـــد، وب الديـــة فــي القتــل معــوا علـــى وجــ العلمــاء أج ن  إال أ الخطـــأ، الكريمــة وإن كانــت فـــي القتــل 

د الـــرق طالقهـــا مــن قيــ إ رقبــة مؤمنــة؛ ألن   إعتـــاقالخطــأ فعليــه وجـــه  ا علــىمؤمن ــ قتـــل  ن  وم ــ  ، 3القصــاصســقوط 
وقــد أوجــب  الديــة، فأســقطوا  القاتــل، ن ال إذا عفــا الورثــة عــ إلــى ورثــة المقتــول إ مــؤداة وعليــه كــذلك ديــة  كإحيائهــا، 

ل علـى بـ مائـة مـن اإلوالديـة هـي  القاتـل، نة في مال ؤمم الكفارة وهي تحرير رقبة ل الخطأ شيئين: الشارع في القت
   . 4العاقلة

 منها: ، أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الديةة النبوية ذكرت السن ا: من السنة النبوية: ثانيً 

: -عليه وسلم هللاصلى -سول هللا قال: قال ر  ،عن أبي هريرة سلمة،عن أبي  بكر، بن أبي حيى عن ي
 .5"ديما أن يفيقتل وإ أن  إما  ، بخير النظرين هوف ؟قتل له قتيل ن  "م  

وقد فسر ابن  ،وال ي شترط رضا القاتل ، لمقتولاالختيار في الدية أو القصاص راجع إلى أولياء ا إن  
 . 6طلب القصاصياء الذين لهم ه راجع إلى األولوقبول الدية بأن   ،بول الدية في العمدعباس العفو بق

 "إن   :كتب إلى أهل اليمن -عليه وسلمصلى هللا - بيالن   ن حزم أن  ب روعن أبي بكر بن محمد بن عم
 ، 2"اإلبلالنفس الدية قائمة من ي ف ن  إو  ،يرضى أولياء المقتول ن  أال إه قود ن  إنة في   ب    عن  ا قتال  مؤمن   1اعتبط ن  م  

 ية الدية.مشروع  لىع فهذا دليل -المعليه الس  -لب جد الرسول اإلبل عبد المطوأول من سنها مائة من 

 
 .(5/58)ج، م2002لمعرفة، بيروت، ، دار ا(ط)المختار،  االختيار لتعليل الموصلي، مودودعبد هللا محمود بن  ،يلحنفا 1
 .(92لنساء: ا) 2
 .(7/5702)ج، م1997بيروت،  ، دار الفكر،4مي وأدلته، طقه اإلسال، الفوهبة ،الزحيلي 3
 .(1/272)ج، م1997اهرة، الق ي،، دار الصابون1، صفوة التفاسير، طمحمد علي ،الصابوني 4
 محمـــد ،بينيشــر ال، 45072ح  لعمــد يأخــذ الديــة،، بــاب: ولـــي ا(4/293)جداود، مرجــع ســابق، ســـنن أبــو ، السجســتاتي أبــو داود، ســليمان بــن األشــعت 5

 .(4/49)ج، (ت)، دار الفكر، بيروت، (ط)معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ، مغني المحتاج إلى الخطيب
من قتل له قتيل  8، كتاب الديات، باب م1200صر للطباعة، مصر، ، دار م1لشرح صحيح البخاري، طباري  ، فتح البن علي حجرحمد أ  ،العسقالني 6
 .(12/288)جهو بخير النظرين ف
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 فإن   ، ا أصح من كتاب عمرو بن حزمة كتاب  أعلم في الكتب المنقول سفيان: ال ل يعقوب بناق
 .3ويدعون رأيهمالصحابة من التابعين يرجعون إليه 

  . 4في الجملةلقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية ا: من اإلجماع: لثً اث

 ؛ عبـد فيـه غالـبلاوربـه وحـق  ة بـين العبـدمـن الحقـوق المشـتركص صـاالق ن  أ  أثر التقادم في القصاص والديةو 
ــ  االســتعبادتعــالى حــق القتــل جنايــة علــى حــق اإلنســان وهلل  ألن   هــذا ومــن  ، بجســمه االســتمتاعا حــق وللعبــد أيض 

 ا كـان وجــوبقطــع دابـر الفسـاد ولم ــ رعت لوقـد ش ـ  ، اين مع ــ لمبـدأ كانـت العقوبــة الواجبـة بسـببه مشــتملة علـى الحقـ ا
 ا معنـى المقابلـة ومـن جهـة أخـرى هـوقد اإلمكـان وفيـه أيض ـ  ربل معنى الجة والتي تشمريق المماثلصاص بطلقا

وقــد نــدب هللا ســبحانه وتعــالى ولــي  ، ةعفــو بــدون ديــ  منــه أو المــر أو قبــول الديــة بــدال  لــولي األتفــويض اســتيفائه 
قَتْلَ  ى ۖ اْيُح  ةُّ بِ  اْيُحة ِ يْ اَص  اُص فِ  ي كُُم اْيقِ نُ  وا كُتِ  َب َعلَ  سْ مَ آ سَا أَسَُّها ايَِّذسنَ لح قال تعـالى: إلى العفو والصالمقتول 

ۚ  فََمْن عُِف  َي يَ  هُ ِم  ْن أَ ِد َواِْلُ َواْيعَْبُد بِاْيعَبْ  ِي  كَ يَْس  ِه بِِإْحسَ   ِخس  ِه َ   ْيء  فَات ِبَ  ا   بِ  اْيَمْعُةوِ  َوأََداء  إِ نثَى  بِاِْلُنثَى 
 اٍن ۗ ذَ 

ب ِكُ ن ةَّ  ِن اْعتََدى  َوَةْحَمة  ۗ فَمَ  مْ تَْخِفس   م ِ
 . 5 ِيَك فَلَهُ َعذَاب  أَِيسم   بَْعَد ذَ 

يدرجوه ضمن لم هم ن  إإذ  ، ى القصاص والدية بالتقادمهاء على عدم سقوط دعو ولقد اتفق جمهور الفق
 طةسلأو  بالتقادم، ال تنقضي  ي جرائم القصاصعوى الجنائية فالد ويترتب على هذا أن   ، 6مسقطات القصاص

لك ؛ ذ7براءإبل تظل قائمة حتى يرد عفو أو صلح أو  العقاب،  يأو وليه ف عليه، لمجني أو شخص ا الدولة، 
ن المجني عليه والشاهد غير مكلف باإلبالم عنها هذه الجرائم يتوقف تحريك الدعوى فيها على الشكوى م أن  

 هنا ومن ،ي عليهة الدعوى من المجنامإقألداء الشهادة إال بعد  ؛ فهو غير مكلف يورثه التهمةته الوسكو 
وإذا كانت  ،الدعوى غير مباشر في سقوط والتي تؤثر بطريق  ،ال يثير التهمة التي ت سقط الشهادة هفسكوت

 . 8مدةبها بعد مضي اليقبل اإلقرار  فمن باب أولى أن   ، الجرائم بعد مضي المدةالشهادة تقبل في هذه 
 

 ،ي الفيــومين علــ بــ  أحمــد بــن محمــد ،المقــرئ انظر:  صل من اعتبط الناقة: إذ ذبحها من غير مرض وال داء،و القتل بغير سبب موجب، وأمن اعتبط: ه 1
 ة أوول بالدي ــ يرضى أولياء المقتــ  د إال أن  نة بالقتل وجب عليه القو ي   قامت عليه الب  ا كذلك، و قتل مؤمن   ، فمن  232-233صر، مرجع سابق، المنيالمصباح 

 يقع منهم العفو.
 (.8/428)ج ض،الريا لين له،باب في العقول واختالف الناق ،1، سنن النسائي، طن شعيبأحمد ب ،النسائي 2
 .(3/356)ج، (ت)، دار الحديث، (ط)يات، بلوم المرام، باب الد، سبل السالم شرح اعيلمحمد بن إسم ،الصنعاني 3
 . (4/722)ج مرجع سابق،الكبير،  دسوقي على الشرح، حاشية السوقي، محمد عرفةالد 4
 .(178البقرة: ) 5
 (.7/246)ج، ه1402، بيروت، دار الكتب العربي، 2ط ئع،رافي ترتيب الش ، بدائع الصنائععالء الدين ،لكسانيا 6
ومــا بعــدها، محمــد فــاروق  033بــارك البغــدادي، صار قتيبــة، تحقيــق: أحمــد م، د1االحكام الســلطانية، والواليــات الدينيــة، ط ،محمد بن حبيب ،اورديالم 7

 دهوما بع 131، ص، دار القلم1النبهان، مباحث في التشريع الجنائي االسالمي، ط
 .179-178سابق، ص القانون الوضعي، مرجعنائي االسالمي مقارنا  بع الج، التشريودة، عبد القادرع 8
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 المطلب الثاني 

 ون الوضعي لقانالتقادم في ا منة العقوبات المستثنا 

 تمهيد:

من التشريعات الجنائية استثنت  اجانب   أن   ه الجنائي بمبدأ تقادم العقوبة بشكل عام، إالد أخذ الفققل 
 الية.قرات التفها الباحث في اليتناولنظام التقادم لخطورتها  بعض الجرائم من

 
جريمة اإلرهاب : أوالً   

 نحياه،الحديث الذي  ا في عصرنامسامعنلى ا عمصطلحات تكرار  الر مصطلح اإلرهاب هو أكث لعل  
ا أكثر يض  ها أولعل   والمرئية، ا في عالم الصحافة المكتوبة والمسموعة قضية اإلرهاب هي األكثر شيوع   ولعل  

ماذا قد يصبحون أو  س ال يدرون علىب حتى بات الناقت مضاجع الدول وأفزعت الشعو القضايا التي أر  
 يمسون.

يرة ا وحوادث كثل أحداث  لوجدنا التاريخ قد سج   ، وزمن بروزه بأثر اإلرهالنتقتضي  و رجعنا إلى الوراءلو 
مصطلح  وقد يسعنا القول أن   ، راد أو على الدولةمن أبشع الجرائم وأكثرها خطورة سواء  على األف قد كانت
ور ومع التط ، 1ل الطبقة العاملةغالستا مع عصر النهضة األوروبية كنتيجة الن  قد ظهر م تزام اإلرهاب

لة باتت تخلو من اإلرهاب تكاد دو والتي ال ، ا أساليب القتل واإلرهابيض  ي فقد تطورت معه أجو لالتكنو 
ذلك  ولعل   ، إلرهابلم يتفق على تعريف جامع وثابت ل العالم ومع ذلك فإن   ، السياسي بأي صورة من صوره

  . 2ةة المشروعم الوطنية والقوميهيفاإلى تشابك مفهوم اإلرهاب مع م ى عز ي  

 الراء،" والذي يتألف من ب  ه  الثالثي "ر   تعود فردة "اإلرهاب" في اللغة إلى الجذر اإلرهاب لغة:  ةمجريو 
ومنها ر ه ب   ،3ةوالخفلى الدقة واآلخر يدل ع ،وهي تدل على أصلين: أحدهما يدل على الخوف والياء، والهاء،

 
 .11ص ،م2009 افة للنشر والتوزيع، عمان،، دار الثق1ومة، طهاب الدولي وشرعية المقا، اإلر الفتالوي، سهيل حسين 1
 .11ص السابق،المرجع ، الفتالوي، سهيل حسين 2
 .(2/447)جهـ، 1399القاهرة،  محمد هارون، دار الفكر،سالم ، تحقيق: عبد ال(ط)لغة، ، معجم مقاييس الد بن فارس حمأبو الحسن، أ 3
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با  بار  و  بالكسر ي ره ب  ر هب ة   با  ور ه  ت ه : أيكيبالتحر با  لضم ور ه  ه  ف  ب ت  الشيء ر هب ة : أي خ  وقيل  ، 1خاف، وتقول ر ه 
  . 2مخافة من تحرز واضطرابالر ه ب ة: هي الخوف والفزع والخشية وقيل الر ه بة: 

أجل ن م تعمال المنظم لوسائل استثنائية للعنفاالسه: "رهاب بأن  قاموس روبير الفرنسي اإلوعرف 
ي ترتكبها ه: "مجموعة أعمال العنف التي الروس يعرف اإلرهاب بأن  سنقاموس الفر سي". أما تحقيق هدف سيا

 . 3أسلوب عنف تستخدمه الحكومة" مجموعات ثورية أو

من الفعل  مشتقة" والTerrorism"أما الكلمة اإلنجليزية التي ترادف اصطالح اإلرهاب فهي 
أكسفورد كلمة اإلرهاب بأنها: س و ماق يعرف قاالسي هذا وفي الخوف،  رعب أوالي والتي تعن ، "Ter"الالتيني

 .4ويف بصفة خاصة لتحقيق أغراض سياسية""استخدام العنف أو التخ

تكن  خاصة وأنها لم ا،فكلمة "اإلرهاب" من الكلمات المستخدمة حديث   س العربيبالقامو  وفيما يتعلق
التي جاءت بها المعاجم  ريفاتالتع بين جميع أما القاسم المشترك ق، فة لدى المعاجم العربية فيما سبمعرو 

     . 6لذي يعني الخوف والتخويفتدل على الفعل "رهب" وا 5العربية

يف وذلك لصعوبة التعر  ؛ هناك اتجاه فقهي يرفض تعريف اإلرهابا: جريمة اإلرهاب اصطالحً و 
اإلرهاب  حيث أن   ،من الحشو وما هي إال لمزيد ، 7وى التعريف عديم الجد البعض يرى أن   ن  إل ب ،ومعوقاته

ا أسبابه الح ي ية المتمثلة في القهر والظلم م  تفي دائحيث تخ ،مصطلح ومفهوم عسير الفهم ومتفاوت الفهم
إلى  ةليست مدعا ،رهابتوصل لتعريف اإلالصعوبة لل ألن   ؛ األمر الذي يرفضه أغلب الفقهاء ؛ غيانوالط

لذلك يعرفه محمد عودة  ، 8اب في الدساتيرهر تعريف اإل ورة تحديدالبعض يرى ضر  ن  إل ب ،التخلي عن تعريفه
 ا لعمل فردي أو جماعييقع تنفيذ  ا كانت بواعثه وأغراضه أي   ،ام العنف أو التهديد باستخدامهالجبور: "استخد

 
 .415، صمرجع سابق، ، لسان العربإبن منظور، محمد بن مكرم 1
حي، المكتبـــــة اإلســــــالمية، طنـــــامحمـــــود محمــــــد ال، تحقيـــــق: 1ة فـــــي غريـــــب الحـــــديث واألثــــــر، ط، النهاـيـــــ ين المبـــــارك الجـــــزري ن األثيـــــر، مجـــــد الــــــداـبــــ  2

 .(2/280)جهـ1383
 وما بعده 90، صم0042، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 1يان القانوني للجريمة، طن، اإلرهاب والبمام حسنين، إعطا هللا 3
 .29مرجع السابق، صلا ،مام حسنين، إعطا هللا 4
 .82، صم1988، ةالعربية، القاهر ، دار النهضة (ط)دولي العام، نون الا لقواعد القااب الدولي وفق  ، اإلرهحلمي، نبيل أحمد 5
 .102، صم1997، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1ط ، اإلرهاب السياسي،رلناصعبد احزيز،  6
والعلــوم السياســية،  الحقــوق  منشــورة، كليــة دكتــوراة  أطروحــةة بــين الشــريعة والقــانون"، اخلي "دراســة مقارنــ الماســة بــأمن الدولــة الــد ، الجرائمعرشوش، سفيان 7

 .143ص، م2016الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 .144جع السابق، صالمر ، انعرشوش، سفي 8
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ن لك إلقاء الرعب بيذ أنوأمنه للخطر إذا كان من ش سالمة المجتمع لعام أو تعريضهبهدف اإلخالل بالنظام ا
ك العامة أو رافق واألماليض حياتهم وأمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المر عترويعهم وتالناس و 

د ر و تعريض المواأي منها واالستيالء عليها أات الدبلوماسية أو االحتالل الخاصة أو المرافق الدولية والبعث
   . 1ر والقوانين"تو دسالوطنية للخطر أو تعطيل تطبيق أحكام ال

في المادة ة المطبق في المحافظات الشمالي م 1960 سنةل ( 16) رقم وبات قعلص قانون اوقد جاء ن
ل يع األفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائمج" : هاعلى أن  ألعمال اإلرهابية ليعرف ا ( 147) 

التي من شأنها  ةو الجرثوميالبيئية أالمحرقة والعوامل و أ الملتهبة والمنتجات السامةتفجرة والمواد كاألدوات الم
 ذاه أشكال ووسائل األعمال اإلرهابية إال أن  لتعريف المختصر ويتبين من هذا ا". اعام  ا تحدث خطر   أن  

قت مضاجع لمية التي أر  ضايا العاعد من القتي ت  لم أو يشمل جميع جوانب قضية اإلرهاب الالتعريف لم ي  
 صال  مف ا شامال  يكون التعريف جامع   واألولى أن   ،م للناسوآال رأخطا ن  م   ا سببهم  وذلك ل   ؛ت أركانهاهز  الدول و 

 ن  ويجدر بنا التنويه أ ، سوة  بالقوانين العربية والعالميةلجميع تفاصيل هذه القضية لتكون واضحة للرأي العام أ
مواده  اإلرهاب فيية اول قضلم يتن ت الجنوبيةظاافالمطبق في المح م1936 سنةل (74رقم )  وباتقانون العق

 ا فيه.لتفصيل ما يعد قصور  ال باإليجاز وال با

المادة المعدلة فجاءت  م2017بموجب القانون األردني المعدل لسنة  (147) ت المادة نص  ما بين
ع ه أو وسائله يقراضأغو  ا كانت بواعثهتناع عنه أي  لتهديد أو االمعمل مقصود أو اكل ه: "ن  بتعريف اإلرهاب بأ

لخطر أو إحداث فتنة إذا ض سالمة المجتمع وأمنه لامي فردي أو جماعي من شأنه تعرير جلمشروع إ اتنفيذ  
هم للخطر أو لقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتعام أو إكان من شأن ذلك اإلخالل بالنظام ال

أو البعثات  ةيرافق الدولصة أو المة أو األمالك الخااملعيئة أو المرافق واألمالك احاق الضرر بالبإل
إرغام تعريض المواد الوطنية أو االقتصادية للخطر أو  ء عليها أوالدبلوماسية أو احتالل أي منها أو االستيال

تعطيل تطبيق الدستور أو متناع عنه أو بأي عمل أو اال سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على ال يام
 ". ين أو األنظمةانقو ال

 رواح والممتلكاتكل اعتداء على األهو ه: "رحان اإلرهاب الدولي بأن  يز سز ععبد التور ويرى الدك
على  وهو بذلك يمكن النظر إليه ، ون الدولي، بمصادره المختلفةالعامة أو الخاصة بالمخالفة ألحكام القان

 
، عمــان، ار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، د2ين العربيــة، طالقــانون األردنــي والقــوان، الجرائم الواقعــة علــى أمــن الدولــة وجــرائم اإلرهــاب فــي ور، محمد عودةالجب 1

 .337، صم2010
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ء  قام ة دولية سواميتالي جر بالا و دولي   ايعد الفعل ارهاب  و  ي،اسها مخالفة القانون الدولجريمة دولية أسأساس أنه 
 . 1"ا أعمال التفرقة العنصرية التي تباشرها بعض الدوليض  بمفرد أو جماعة أو دولة، كما يشمل أ

وس مجموعة غير ورعب في نف ه إحداث فزعأن  ش " كل سلوك من   : اهاب على أن  هجريمة اإلر عرف الباحثيو 
موضوع الجريمة  ا لهذا الفهم فإن  ه وفق  لمالحظ أن  او  ،ة"الغاي ا لهذهيق  ا تح ا ارتكب عمد  إذ، محددة من الناس

اص أو األموال، وكما قد تكون من الجرائم بموضوع معين، فهي قد تكون من جرائم األشخرهابية ال يتحدد اإل
 عب.إحداث الفزع والر  هاأنالحاسب اآللي، مادام من ش نسان أو بواسطةممتلكات أو اإلالمرتكبة ضد ال

حيث إلرهاب، على عقوبة جرائم ا م2015لسنة  ( 94) لمصري رقم اإلرهاب ا ةنون مكافحاقونص 
وأخذ بذلك قانون منع و الغرامة كأدنى عقوبة، حبس أأو التنحصر العقوبات بين اإلعدام كأقصى عقوبة 

 ؛رهابيةلجرائم اإلي تناول فيه صور الذوا ،ا آلخر التعديالتوفق   م2014لسنة  (18)  اب األردني رقماإلره
اإلرهابية تنحصر بين حدين اإلعدام لى األعمال العقوبات ع ها وضحت أن  ن  إإذ  ، (7) ك من خالل المادة لذو 

 حبس ثالث أشهر كحد أدنى.كحد أقصى وال

ل جمع بين ب ابا بمكافحة اإلرها خاص  لم يفرد قانون   ينيع الفلسطر   ش  الم   وفي ذات السياق ي ذكر أن  
ن مكافحة شأب م2015لسنة  (20) رهاب في قانون واحد وهو القانون رقم إلل وتمويل اسل األموارائم غج

  .2رهاب بالسجن والغرامةمويل اإلعقوبة ت حيث أقر   ، غسل األموال وتمويل اإلرهاب

ج على عر   دقالمطبق في المحافظات الشمالية  م1960 نةلس ( 16) ات رقم قانون العقوب إال أن  
ن اإلعدام بات ما بيدرج العقو فقرات وتت (5) وأجملها في  ( 148) في المادة ها تاوعقوبابية ائم اإلرهموضوع الجر 

المطبق في المحافظات  م1936لسنة  ( 74)  ت رقمون العقوبابينما قان سنوات،شغال الشاقة لخمس واأل
 .داابعوم 96ة في المادة وعشر تناول موضوع اإلرهاب تحت مسمى الجمعيات غير الملجنوبية ا

إذ  ، ألهميةا لهذا الموضوع من ام  ل   ؛رائمه وعقوبتهاإلرهاب وصوره وجفراد قانون خاص بب إجو و  الباحث رى وي
ه من المجتمع سواء  األفراد أو المؤسسات، كما أن   ي عد من الموضوعات الخطيرة التي تمس أمن وسالمة

 .ب محاربتهفها بوجو الختالدول على ا جميع ايا التي أجمعتالقض

 
م، 2007بيــة المفتوحــة، الــدنمارك، منشــورة، االكاديميــة العر ســتير ماجونيــة مقارنــة"، رســالة ، اإلرهــاب فــي القــانون الــدولي "دراســة قانالحلــو، حســن عزيــز 1

 .40ص
 األموال وتمويل اإلرهاب.بشأن مكافحة غسل  م2015لسنة  (20)نون رقم من القا (39/1،1/43)المواد  2
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تقادم التشريعات المختلفة أوردت استثناءات على قاعدة ال ن  إف اإلرهابجريمة ادم على ثر التقة ألوبالنسب
ا لخطورتها البالغة والتي تستدعي نظر   ؛رائم معينةفال يسري التقادم على ج ،سواء  في الدعوى أو العقوبة

فال م اإلرهابية رائالجتثناءات االس تلك ومن ،يمة وارتكابهار لجى اا طال الزمن علة المجرمين مهممالحق
تهديد كبير ل من  ن  ا لها م  م  ل   ؛ مي تلك الجرائموتظل مالحقة مجر  ،دعوى فيها بالتقادم وال عقوباتهاقضي التن

 نةلس ( 94) لمصري رقم افحة اإلرهاب اقانون مك حيث نص   ،لدولة ككلالسلم االجتماعي بل لكيان االقومي و 
ة وال تسقط العقوبة ائية في الجرائم اإلرهابيتنقضي الدعوى الجن "اله: على أن   ( 52) ادة  في الممثال   م2015

 فيها بمضي المدة". المحكوم بها

اب هاإلر لجرائم المطبق في المحافظات الجنوبية  م1936لسنة  (74)  عدم تطرق القانون رقم أن   ويرى الباحث
عدم النص  ، كما أن  خطر الجرائمأ تكاد تعد منالجرائم  على فئة مناب العقو  يمسة التجر ير في سياخلل كب

اب همين بارتكاب جرائم إر هقيد مطلق في عدم محاكمة المتاب يضع القاضي أمام ع بة أو هعلى جرائم اإلر 
ائم الخطيرة جر ال هذهعن تقادم مثل  يمكن الحديث ذلك ال ن  م م  هعية الجرائم والعقوبات، واألر ا لمبدأ شام  احتر 

ذا العجز التشريعي الخطير مع التأكيد على هجة ى الباحث ضرورة معالوير ا. هرر نص يقيوجد ال  طالما
 .بنص واضح وصريح اهبات المقررة لالجرائم وعدم تقادم العقو  هذهالمشرع قاعدة عدم تقادم مثل  وجوب تبنى

 
  ليةالجرائم الدو : اثانيً 

ة وأسفرت كبت بحق اإلنسانيرت  ا  والتي  ،وةار ضوأشدها الجرائم وحشية ثر أكخ التاري م على مر   شهد العال
وقد تمثلت تلك الجرائم  ، جسيمة ال حصر لها وأضرار   ث يعجز اللسان عن وصفها وتسببت في مآس  عن كوار 
 ،1لمعاالمن في للسلم واأل لعدوان المهددةنسانية وجرائم الحرب وااإلبادة الجماعية وجرائم ضد اإل في جرائم

مير اإلنسانية ضحايا هذه الفظائع التي هزت ضرجال األبرياء ساء والال والنطفأليين من احيث وقع المال
يتدارك هذه  تمع الدولي أن  المج ا علىوعلى هذا كان ل زام   ،ديباجة روما األساسيعترفت به ا  وهو ما ،بقوة

ة حكمأسست المولذلك ت ، نحه األمن والعدالةمر عب لحماية اإلنسانوالبحث عن سبل ويمنع تكرارها  الخطايا
     . 2نظر وتفصل في النزاعات بين الدوللجنائية الدولية لتا

 
ة محمد خيضر والعلوم السياسية، جامع لحقوق ة ادكتوراة منشورة، كلي  أطروحةلجرائم الدولية بين القضاء الدولي والقضاء الوطني، ، ردع اةعمراوي، ماري 1

 .1، صم2016بسكرة، الجزائر، 
علــوم السياســية، جامعــة محمــد حقــوق والشــورة، كليــة المن ة دكتــورا  أطروحــةلدوليــة، مكافحة الجريمة ا لقضاء الجنائي الدولي في، دور اهشام، فريجه محمد 2

 .(ب .ص)، م2014خيضر بسكرة، الجزائر، 
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إذ عرفها  ،الخصوصوقد تعددت المفاهيم بهذا  ، للجريمة الدوليةعلى تعريف موحد لم يتم االتفاق و 
وهي  ، ليةولية الدو ويترتب عليها المسؤ  ليلدو حكام القانون اتي تتعارض مع أتلك األفعال ال:"هابأن   الف يه كرافن

من العام للمجموعات األا ب واضطراب  التي تحدث إخالال   ، فعال ذات الجسامة الخاصةال بالنسبة ل تكون إ ال
ك أمر تعريفها ا للجريمة الدولية بل تر تعريف   انون الدولي الذي لم يضعواألمر كذلك بالنسبة للق . 1الدولية"

 . 2مة الدوليةية تعرف مفهوم الجريولثمة قاعدة دتوجد ال  حيث ،هادات الفقهيةتجلال وتحديد عناصرها

مشروع يعاقب ها: "تصرف بأن   PLAWSKIفعرفها ية تعريفات الفقهية للجريمة الدولوقد تعددت ال
 . 3عة الدولية"إلضراره بالعالقات اإلنسانية في الجما ، القانون الدولي عليه بمقتضى

الضرر بأكثر  يترتب وقوعها إلحاقتي ال الجريمة ها: "تلكيمة الدولية بأن  ر لجا فيعرف SaLdanaأما 
 ،خرى وتنفذ في دولة أ ،دبر لها في دولةوي   د  ع  لعملة فهي قد ي   بجريمة تزييف اويضرب لذلك مثال   ". من دولة

 . 4وتوزع في دولة ثالثة"

اتها النتهاك ، قانون الدولي العاملا اعدوالمعادية لقو  صرفات المخالفة: "بالتLAMBOIS كما يعرفها
ا على مصلحة دوان  ها سلوك يمثل عوأن   ، 5حمايتها بقواعد هذا القانون  ي قرروالت ، ماعة الدوليةالجلح مصا

 . 6ائي"لي من خالل قواعد القانون الدولي الجنظام القانوني الدو تتمتع بحماية الن ، أساسية للمجتمع الدولي

 
 .269، صم2007، 01العدد، 14ا وأركانها، مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، مجلدصوره -، الجريمة الدوليةمحمد فاحخضر، عدي طل 1
 .14مرجع سابق، صلدولية، فحة الجريمة اضاء الجنائي الدولي في مكا، دور القيجه محمدهشام، فر  2

3 PLAWSKi (s): Etude des principles fondamentaux du droit intemational penal. LGDJ، Paris، P75 ،1972 . 
4 SALDANA (Q): La Justice female lntenationale، RCADl، VoLio 10،  P319 ،1925 . 
5 LAMBOIS (s) op. Cit، P33- Et GLASSER (s): Droit international Penale Conventionnel، Tome 1، Bruant، PP 49-

51. 
 كيف يتم تقرير الجزاء الجنائي لكل إرادة جنائية: ت أساسية حتى يمكننا فهممصطلحا عأربيجب التفريق بين  6
عات الجنائيــة الوطنيــة مــن حيــث المكــان، ن التشريلتي تحكم سريا"بقواعد القانون الداخلي ايتعلق  (Droit Penal lntematialي الدولي )القانون الجنائ -

يتجســد  حينما ترتكب جرائم داخلية يظهر فيها عنصر أجنبي؛ سواء  في ذلــك أن   ية بين الدول؛ الذي يثورالجنائن تي تحل تنازع القوانيإذ يتضمن القواعد ال
أكثر من إقليم كأن ترتكب جريمة في إقليم وتحدث نتائجها  وزعت علىاصر الجريمة تية المجني عليه، أو كون عنسية الفاعل أو جنسهذا العنصر في جن

 ي إقليم آخر". ف
أشخاص القــانون  ائم الدولة دون غيرها منوينصرف للداللة على "القواعد القانونية التي تحكم جر  (droit penal interetigueنائي للدول )ون الجانالق -
 التي يقترفها األفراد".الدولية يشمل الجرائم عام من غير الدول؛ كما ال ال
التشــريعات  جميــعلية أي مجموعة األفعال اإلجرامية التــي تتفــق لجرائم العالمية ال الدو علق "باتفي (Droit Penal Universelالقانون الجنائي العالمي ) –

ا من الدول كما هو الحال بالنسبة لتزييف ع ويشمل عدد  عدى ليتسأثرها يت ن  ا ألا والمجازاة عليها نظر  تعاون دولي لقمعه ة على تجريمها وتكون محلالعالمي
 =ت". المخدراو تجار بالرقيق لة واالالعم
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 ضعت دول والحكومات أن  للا كان لزام   حيث ، 1ماظام رو دولية حسب نالم دم عقوبة الجرائقاتتال و 
تحدد الخطوط  وأن   ،ت السلم أو وقت الحربا ينظم عالقاتها مع بعضها البعض سواء كان في وقميثاق  

 ائمات التي تعد جر فعال والسلوكيكفات السياسية وتحديد األم تعديها أثناء الحروب أو المناالحمراء الواجب عد
عليها عالقات الدول  ىبنعد السليمة التي ت  وضيح القوا اإلنسان لت هاكات لحقوق رائم وانتنتهاكات دولية أو جاو 

ولما كانت هذه  ، الدوليةن تجاوز أو كسر للحريات ليب الناجحة في الدفاع عن النفس دو والطرق واألسا
أو  ولبات للدوضع عقو من الضروري  انفك ،الموقعة عليه تعهد من الدول ةنزلاالتفاقيات والمواثيق هي بم

 واثيق لم تفردكانت تلك الم وإن   ،اص المتعدية أو الفاعلة لجرائم الحرباألحزاب أو األشخت أو الحكوما
لية على حدة بل حددتها جملة واحدة وهو ما يؤخذ على هذه عقوبة بعينها لكل شكل من أشكال الجرائم الدو 

ة لكل جريمة والضمانات الدولية الناجععقوبة يد الا تحدزام  ا فيها إذ كان لصور  وقا ويعتبر عيب   ، يةالمواثيق الدول
 از ألي دولة أو مؤسسة قامت بالفعل اإلجرامي.ولعدم االنحي لدول المخالفةدع اإليقاع العقوبة وذلك لر 

 ةألمس شر أو تعرج علىي جريمة ولم تألالمواثيق الدولية خلت من ذكر أي عقوبة محددة  ومع أن  
 م1948أو اتفاقية قمع اإلبادة عام  م1949جنيف األربعة لعام اقيات في اتفذلك  سواء وليةتقادم الجرائم الد
لخلو إلى لفت انتباه الجمعية وأدى هذا ا م، 1950أقرتها الجمعية العامة عام التي  2نورمبرمأو في مبادئ 

وق ية حقك حماوكذل ، ار الجرائم الدوليةكر ت دي عدم وقوع أوه المسألة وتفاهذالعامة في ضرورة معالجة 
ية بشأن عدم تقادم دولال االتفاقية فقد تبنت الجمعية العامة ؛ وبناء على ذلك ، الحريات األساسيةنسان و اإل

المادة ت حيث نص   م، 1970والنافذة في عام  م1968نسانية في عام جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإل
 ت ارتكابها:عن وق النظر بصرف تاليةئم الأي تقادم على الجرا ري يسمنها على: "ال األولى 

 _ جرائم الحرب الوارد تعريفها. 

 ب أو زمن السلم الوارد تعريفها.اإلنسانية سواء في زمن الحر _ الجرائم ضد 

 ". م1948ادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام _ جريمة اإلب

 

محمــد صــالح  :ظــرقــانون الــدولي"، انا لللية التي يتضمن خرق ــ وهو الذي يتعلق "بالجرائم الدو ( Droit lntemational Penalالجنائي )القانون الدولي  –=
 .62ر هامش ص، انظم2009، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، (ط)مقارنة"،  ة "دراسةجريمة الدوليلالعادلي، ا

 م.1998تموز/ يوليه  17كمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في نظام روما األساسي للمح من (29) المادة 1
 . 21ص ابق،مرجع سدولية،  فحة الجريمة الضاء الجنائي الدولي في مكا، دور القيجه محمدهشام، فر  2



 

80 
 

جرائم الخطيرة بصورة في ال لتقادمعدم امبدأ تها لها جاءت في معالجن  أ التفاقيةه يؤخذ على هذه ا أن  إال
ها أم الجرائم م ضد السالم أو ما تعرف بجريمة العدوان خاصة وأن  شر إلى الجرائها لم ت  ن  إحيث  ،ناقصة
 .األخرى في غالب األحيان الدولية الرتكاب الجرائمها تفتح الباب على مصراعيه ذلك أن   ، الدولية

الدولية بالنظر  1لجرائم التي تختص محكمة الجناياتعلى قائمة ا مة العدوانج جرياعتماد إدرا قد تم  لو 
وافقت أكثر من  ، حيثم2017ؤتمر الدول األطراف في ميثاق روما الذي انعقد في نيويورك سنة ا في مهفي
ة الجريم هذهالي تخضع ر في جريمة العدوان، وبالتفي النظ ختصاص محكمة الجناياتادولة على  ( 123) 

لدولية الدولية ما من حيث عدم األخذ بنظام تقادم الجريمة مثلما يسري ذلك على الجرائم اام نظام رو ألحك
 ا نظام روما.هالثالثة األخرى التي نص علي

ا جريمة هومن ضمن 2وليةرائم الدتطرق إلى عدم تقادم الج هتحليل أحكام نظام روما بأن  وب ويرى الباحث
نظام روما بينما نجح في إدراج  ، وبالتالي يرى الباحث أن  ادم العقوباتبدأ عدم تقخذ بميأم ل هن  دوان، إال أالع

ا أخفق إخفاق   هإال أن ا بنص واضح وصريح، هوكفل عدم تقادم هالجرائم األكثر بشاعة وخطورة في نصوص
ين دفع المجرمالجرائم البشعة، مما ي هذه دم العقوبات المقررة لمثلابعدم تقا عندما لم يدرج نص يقضي شديد  

احث ضرورة النص على عدم تقادم ا، ويرى البهنحو ارتكاب المزيد من الجرائم الدولية على اختالف أنواع
 العقوبات المقررة للجرائم الدولية.

 

 

 

 

 

 

 
 . 178ص مرجع سابق،فحة الجريمة الدولية،  ضاء الجنائي الدولي في مكا، دور القيجه محمدهشام، فر  1

 . 22ص مرجع سابق،، يجه محمدهشام، فر  2
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 الثالث فصل  ال

 لسطيني الف تقادم العقوبات في التشريع
 :سيموتق مهيدت

ادم الدعوى الجزائية، كما أنه العقوبة وتقتقادم  فصل بالحديث عنسيتعرض الباحث في هذا ال
تناول موضوع أحكام تقادم العقوبات على اختالفها سواء  أكانت ختالف بينهما، كما أنه سيسيعرض أوجه اال

 ثين إثنين:ل مبحلك من خالوذ ،وكذلك أحكام تقادم العقوبة المالية ،حة أم مخالفةجناية أم جن

 . عوى الجنائيةلعقوبة والدتقادم االتمييز بين : المبحث األول

 .سطينيالفل تقادم العقوبات في التشريع المبحث الثاني: 
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 ول المبحث األ

 ئية التمييز بين تقادم العقوبة والدعوى الجنا

 تمهيد: 

ن ومن شأ الجزائية،تقادم الدعوى علق باألول يت لى نوعينالتقادم في مجال القانون الجنائي ينقسم إ
وبة أو الحكم البات الدولة حقها في العقاب. أما النوع الثاني فيتعلق بتقادم العق يفوت على لتقادم أن  هذا ا

هذا المبحث للحديث عن ذلك من خالل مطلبين احث ولقد أفرد الب، 1العقابفي تنفيذ  الدولة وينقضي به حق
 هما: ،إثنين

 .ادم العقوبةل: تقطلب األوالم

 .الجنائية عوى الد ادمتقاني: المطلب الث

 

 

 

 

 

 

 

 
 

األزهر،   ق، جامعةالحقو ة، كلية ي "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير منشور جراءات الجزائية الفلسطينالمدد في قانون اإل، المواعيد و ور، مي خميس عصف 1
 .176ص ،م2010غزة، 
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 المطلب األول

 تقادم العقوبة  

 تمهيد: 

لتقادم فلسطيني نظام تقادم العقوبة بإعتباره أحد حاالت نقضاء العقوبة، ويقصد بالقد تبنى المشرع ال 
يان، لى حادثة قد طواها النسزمن عو مرور اللتقادم همرور الزمن على فعل أو واقعة قانونية، وأساس ا

تنفيذها مرور مدة معينة على صدور حكم بالعقوبة دون  ن  إحيث  ، للجريمةفلسفة خاصة بالنسبة لتقادم ول
 فضاال  تنفيذها ال يحقق أغراض العقوبة،  يعتبر قرينة على نسيان الجريمة والحكم الصادر فيها، بالتالي فإن  

 .1اء األدلةختفا يؤدي إلى ور الزمنمر  عن أن  

أحد حاالت انقضاء  باعتبارهنظام تقادم العقوبة  بنىقد ت مشرع الفلسطينيال أن  ا آنف   ذكرنا كماو 
: م على أن  2001نة لس (3) من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  ( 425) ت المادة يث نص  ح ،العقوبة

وذلك  ؛المصري  لجنائيةراءات اده قانون اإلجا ما أك  ا أيض  وهذ ،ادم"قتبال يةاالحتراز "تنقضي العقوبة والتدابير 
  المحاكمات األردني.  من قانون أصول ( 341) دت عليه المادة ما أك   اوأيض   ،( 528) مادة في ال

 : تعريف تقادم العقوبةأوالً 

 دور الحكمتاريخ ص مضي فترة من الزمن يحددها القانون تبدأ من :هعلى أن  ويعرف تقادم العقوبة 
بتنفيذ  االلتزامرتب على التقادم انقضاء ؛ ويتلعقوبة التي قضى بهاتنفيذ ااجراء ليتخذ خاللها  ت دون أن  البا

  . 2حكم اإلدانة قائما   العقوبة مع بقاء

ونوع آخر يرد على الدعوى الجنائية  ، اسقاطهانوع يرد على العقوبة ويؤدي إلى  ؛ والتقادم نوعان
 . 3اانقضائه ويؤدي إلى

وقد اعتبر التقادم  النسيان.نسيان وأصبحت في طي لفها الواقعة  قادم هو مرور الزمن علىس التوأسا
مضي المدة المقررة للتقادم دون اتخاذ إجراءات تنفيذ العقوبة  ي إلى أن  عقوبة الشخص المعنو  النقضاءا سبب  

رته الذي أثا واالستياءسخط م بالشعور العاث هدأ الحي النسيان،ها ألقت الجريمة وعقوبتها في سلة يعني أن  
 

 .293-294صمرجع سابق،  م،1936لسنة  (74)قوبات الفلسطيني رقم في شرح قانون الع ، الوجيزقشطة، نزار حمدي 1
 .907صسم العام، مرجع سابق، الق -، شرح قانون العقوباتد نجيبحسني، محمو  2
 .231ق، صمرجع سابرح العقوبات، ، الوجيز في شمنور الدين، مازن إبراهي 3
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ل تنفيذ إثارة هذا الشعور من جديد يبعث الذكرى السيئة للجريمة من خال وأصبح عدم المجتمع،  ريمة فيالج
ازل المجتمع عن حقه في التنفيذ مما ال كما ي ستفاد من ذلك تن العامة، عقوبتها أصبح من أبجديات المصلحة 

 . 1وبةالعق يد بتنفيذار التهديسوم معه استمر 

 دم ن التقابدء سرياا: ثانيً 

نفيذ إذا كان الحكم ومن يوم تهرب المحكوم عليه من الت ا، غيابي  تاريخ صدور الحكم  يجري التقادم من        
ريخ الذي كان يجب فيه تنفيذ الجزاء الجنائي المحكوم واألصل في ذلك هو بدء مدة التقادم من التا ، 2احضوري  

: "ت حسب ني على أن   نص الشارع الفلسطيك ممثال  على ذل ا تنصعات العربية مواد  لتشريررت بعض اوقد ق ، هب
هذا النص قاصر عن  وبال أدنى شك يتضح لنا أن   ،3م ارتكاب الجريمة"ا من اليوم التالي ليو مدة التقادم اعتبار  

على  وقد يحكم ،وقوع الجريمةليوم م التالي عن اليو  ه يتحدثالغاية التشريعية التي يبتغيها الشارع؛ ألن   تحقيق
ة منذ تاريخ وب المحكوم عليه من التنفيذ وتقديمه طلب للحكم بانقضاء العقوبلمحكوم بها بمجرد هر عقوبة اال

 وقوع الجريمة. 

دعي ه كان خطأ  في الصياغة من المشرع يستق القانوني ولعل  ه يخالف المنطوبالنظر إلى هذا النص نجد أن  
من قانون اإلجراءات  (529) دة ت المالمصري فقد نص  قانون اأما ال ،4اإلشكالية القانونية ة هذهخل لمعالجالتد

ا غيابي   ا إال إذا كانت العقوبة محكوم بهاريان التقادم من وقت صيرورة الحكم بات  ه: "تبدأ مدة سالجنائية على أن  
ان سواء أك ،الحكم الغيابي ل أن  واألص ،ر الحكميوم صدو  فتبدأ المدة من ،من محكمة الجنايات في جناية

 وقد نص   ، 5بةفال تسري عليه أحكام تقادم العقو  ، هو حكم يخضع لتقادم الدعوى  ا في جناية أو جنحةصادر  
 ،تاريخ صدور الحكم إذا كان في الدرجة األخيرة دأ من  ها تبأن   وأقر   ،القانون األردني على بدء سريان التقادم

صول المحاكمات من قانون أ (/أ1/ 345) لمادة لك في اان في الدرجة األولى وذإذا كبرامه إخ ومن تاري
 و صيرورته كذلك هو سبب إجراءات تنفيذ العقوبة.صدور الحكم المبرم أ وتعليل ذلك أن   ،الجزائية

 
 .622، صمعنوية، مرجع سابقلية الجنائية ل شخاص ال، المسئو جادو، حسام 1
 .629مرجع سابق، ص م،1936لسنة  (74)، الوجيز في شرح قانون العقوبات الفلسطيني رقم قشطة، نزار حمدي 2
 م.2001لسنة  (3)م رقالفلسطيني ة قانون اإلجراءات الجزائيمن  (432/1)راجع المادة  3
 .825بق، صوبات الفلسطيني، مرجع سا، مبادئ قانون العقالقادر صابردة، عبد جرا 4
 . 560ص ،م2014، 3طالقسم العام،  -ون العقوبات، شرح قانلدين، أشرف توفيقشمس ا 5
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تقادم يان مدة في قانون اإلجراءات الجزائية األحكام الخاصة ببدء سر  لمشرع الفلسطينياوقد نظم 
  لى: ع ( 428) ت المادة نص  في ذلك و  ،( 428،429) وذلك في المادتين قوبة الع

وم تهرب المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم ومن ي ،ا"يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابي   . 1
 .ا"حضوري  

يه من مدة فذت فبة التي ندة العقو لمحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية أسقطت نصف م"إذا تهرب ا. 2
 التقادم".

 التقادم:  دةه تبدأ مت على أن  نص   من نفس القانون فقد ( 429) ة ا المادأم

في  ا إذا كانتاريخ صدوره إذا كان في الدرجة األخيرة ومن تاريخ صيرورته بات  "في الحكم الحضوري من  . 1
 .الدرجة األولى"

ط نصف مدة الة يسقهذه الحوفي  التنفيذ،تهربه من يوم  فمن ا، طي  احتياا "وإذا كان المحكوم عليه موقوف   . 2
 لتي نفذت فيه مدة التقادم".العقوبة ا

من قانون اإلجراءات الجنائية الكيفية التي يبدأ  ( 529) نت المادة وبالنظر إلى المشرع المصري فقد بي  
وبة إال إذا كانت العق ،اي  نهائ ورة الحكموقت صير  ه: "تبدأ المدة منوذلك بقوله أن   ، لها تقادم العقوبةمن خال

سابق وفي نفس السياق ال ،جنايات في جناية فتبدأ من يوم صدور الحكم"ا من محكمة الغيابي  وم بها محك
فية التي يبدأ احتساب مدة تقادم من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني الكي ( 345) أوضحت المادة 

إذا كان في الدرجة صدوره  ن تاريخفي الحكم الوجاهي م -أ قادم:ي مدة التتجر  .1" العقوبة وذلك بقولها: 
حكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم وفي ال -ب ألخيرة ومن تاريخ إبرامه إذا كان في الدرجة األولى. ا

 عليه بذاته أو في محل إقامته.

التي يسقط نصف مدة العقوبة  لحالةوفي هذه االتنفيذ فمن يوم تفلته من  ، اوإذا كان المحكوم عليه موقوف   . 2
 من مدة التقادم."ذت فيه نف

والتي هي على  ، دة تقادم العقوبةنجمل األحكام الخاصة ببدء سريان م ما سبق لنا ذكره نستطيع أن  وم
 النحو التالي:

 ة بحكم غيابي:إذا كانت العقوبة مقرر  . 1
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 ن  وإ ، عةالمراف ا جميع جلساتلخصم حاضر  كون اي ن  أدون الدعوى  والحكم الغيابي هو الحكم الذي يصدر في 
لخصم عن بعض فإذا تغيب ا ، لنطق بالحكم طالما لم تجر  مرافعة في هذه الجلسةكان قد حضر جلسة ا

عكس ذلك كان ما ذهب إليه المشرع المصري وعلى  ، 1في غيبتهالجلسات التي تمت فيها المرافعة جاز الحكم 
 ،2ر الحكمية فتبدأ من يوم صدو في جنا لجناياتا من محكمة ابها غيابي  حكوم عقوبة المتقادم الد على حيث أك  

وذلك على  ؛العامة القواعديفضي إليها تطبيق  ن أن  كان لتفادي نتيجة شاذة كان من الممك االستثناءوهذا 
يدي يسقط م تهدوإنما حك انهائي   ايابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية ال يعد حكم  الحكم الغ اعتبار أن  

إخضاع هذا الحكم للتقادم المسقط للعقوبة هو  وأن   ،3وم عليه أو قبض عليهر المحكإذا حض من تلقاء نفسه
جراء من إجراءات يعد مجرد إ وكان يجب أن   ، خروج على القواعد العامة باعتباره حكم غير باتفي ذاته 

صه على شارع حر ولكن يبرر خطة ال ،مدة أقصر لدعوى وهوالمسقط ليخضع للتقادم  وأن   ، الدعوى الجزائية
وم عليه الذي ا أفضل من وضع المحكم عليه الهارب الذي يصدر ضده الحكم غيابي  أال يكون وضع المحكو 

كي  ،فأخضعها لهذا النوع من التقادم ،بةا ويخضع للتقادم المسقط للعقو فيصدر ضده الحكم حضوري   ، يحضر
  . 4لقانونيالوضع ا يكون لهما ذات

 يذها: المحكوم عليه من تنفوتهرب  للحرية إذا كانت العقوبة سالبة . 2

من قانون اإلجراءات الجزائية  ( 428) المادة األولى والثانية من ت على هذه الحالة الفقرتان وقد نص  
م ث ، ا عليهمحكوم بهدة تفترض خضوع المحكوم عليه لتنفيذ جزء من العقوبة الهذه الما حيث أن   الفلسطيني، 

يتم  يوم تهرب المحكوم عليه من التنفيذ على أن   تبدأ مدة التقادم منالحالة في هذه ف ،ن بعد ذلك من الفرارتمك
كم لعقوبة التي سبق تنفيذها قبل الهرب من مدة التقادم. فعلى سبيل المثال إذحسم نصف مدة ا ا كان قد ح 

محكوم كان ال فإذا ،ر أربعة عشرة سنةي مرو العقوبة هادم هذه مدة تق على شخص بالحبس سبع سنوات فإن  
هذه المدة وهي سنتان  فهنا يخصم نصف ، أربع سنواتها قبل الهرب من ذ  ف  ن  قد  ع سنواتبعقوبة مدتها سب ليهع

 
 .239لسطيني، مرجع سابق، صبات الفالعامة في قانون العقو حكام ، األالوليد، ساهر إبراهيم 1
 .م2003( لسنة 95طبقاً ألحدت التعدي ت بالقانون ) الجنائية المصري  إلجراءاتمن قانون ا (529)المادة  2
 .646ابق، صء الجنائي، مرجع س، محاضرات في الجزاد عوضبالل، أحم 3
 .911ابق، صالقسم العام، مرجع س -، شرح قانون العقوباتنجيبحسني، محمود  4
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مدة التي تسقط فيها العقوبة بالتقادم هي اثنتا عشرة وبذلك تكون ال ،من مدة التقادم وهي أربعة عشرة سنة
 . 1نةس

 وبة مقررة بحكم حضوري:العق إذا كانت . 3

 فلسطيني،المن قانون اإلجراءات الجزائية  ( 429) ى من المادة الحالة الفقرة األولجت هذه وقد عال
ومن  ، كان في الدرجة األخيرةت بقولها: "تبدأ مدة التقادم في الحكم الحضوري من تاريخ صدوره إذا ث نص  حي

 ولى".لدرجة األكان في اا إذا تاريخ صيرورته بات  

 ا من  يكون صادر   حكم الحضوري أولهما: أن  ز بين حالتين للمي   عر   ش  الم   ن  ويتضح من نص المادة أ 
ة من محكمة دت محكمة البداية بصفتها درجة ثانية الحكم بالعقوبة الصادر كما لو أي   ، ةمحكمة الدرجة الثاني

ا إذا أم ، رجةاية بصفتها محكمة أول دالبد حكم محكمةبتأييد  االستئنافالصلح أو الحكم الصادر من محكمة 
من نفيذ طالما كان  للتبر قابال  تفإن هذا الحكم ال ي ع ، محكمة أول درجة ا من  در  ان الحكم الحضوري صاك

 وثانيهما: ،لذلك ال يبدأ سريان مدة تقادم العقوبة ، يذالجائز الطعن فيه بالطرق العادية وهي طرق موقفة للتنف
ذا فات ميعاد الطعن ويكون ذلك إ ،كم باتل إلى حثم يتحو ول درجة أمحكمة  بة من  العقو ر الحكم بيصد أن  

 ،بهذا الشكل وفي هذه الحالة ال يجوز الطعن باالستئناف باالستئناف دون أن يقوم صاحب الشأن بالطعن
يصبح  لذلك ونتيجة ،فاالستئنالطعن بالنقض إال بعد اللجوء إلى الطرق العادية كطريق ومن ثم ال يجوز ا
كم   ن محكمةعقوبة مالحكم الصادر بال   .  2ت ابا اأول درجة ح 

 :اطي  احتيا اموقوف   حكوم عليهإذا كان الم . 4

 هذه الحالة أن  حيث افترضت  ،لهذه الحالة 4والتشريع األردني 3ض كل من التشريع الفلسطينيوقد تعر 
ن يخصم م فحينئذ   ، تهرب من التنفيذ ، زمنمن القيفه مدة وخالل تو  ، يكون قد صدر على المحكوم عليه عقوبة

 . 5دة التوقيف التي قضاها المحكوم عليه أثناء توقيفهمدة التقادم نصف م

 
نســانية، امعــة األزهــر، سلســلة العلــوم اإلمجلــة ج، ع الفلســطيني "دراســة تحليليــة"لجــزاء الجنــائي فــي التشــريتنفيــذ اد محمد براك، ، وأحميمالوليد، ساهر إبراه 1

 .132، صم2015، غزة، ، عدد خاص17مجلد
 .133صمرجع سابق، ال ،يمالوليد، ساهر إبراه 2
 م.2001لسنة  (3)م ة الفلسطيني رقاإلجراءات الجزائيمن قانون  (429)الفقرة الثانية من المادة رقم  3
 مع أحدث التعديالت.م 1961( لسنة 9)رقم المحاكمات الجزائية األردني ون أصول ن قانم (345)ثانية من المادة لفرة الا 4

 .193ص ،مرجع سابق ي "دراسة مقارنة"،جراءات الجزائية الفلسطينالمدد في قانون اإل، المواعيد و ور، مي خميس عصف 5
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 دد تقادم العقوبةما: ثالثً 

م مراحل الدعوى الجزائية وصدور حكم بات وذلك بعد تما ؛ العقوبة تنقضي بتنفيذها من المعروف أن  
 وقطعي فيها.

راءات الالزمة ا أو دون اتخاذ اإلجتنفيذه وبة دون لزمن على صدور حكم العقيمر ا ممكن أن  كن من الل
ا تختلف المدة الزمنية لكن منط ي   العقوبة، الحق في توقيع وفي هذه الحالة يسقط  ،لتنفيذها خالل مدة معينة

فمدة تقادمها  عدامعقوبة اإل صادرة هيفلو كانت العقوبة ال ،بحسب العقوبة الصادرة في الحكم إلسقاط العقوبة
ومدة  ،اصادرة هي السجن المؤبد فمدة تقادمها هي عشرون عام  العقوبة اللو كانت  بينما ،ان عام  هي ثالثو 

وز خمس عشرة سنة وال تقل قادم في أي عقوبة جزائية أخرى ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أال تتجاالت
 . 1عن عشر سنين

ل عن هذه المدد التفصي من ءبشيعن مدد تقادم العقوبات حديث الثاني للالمبحث  وسيفرد الباحث
 لقانون الفلسطيني والقوانين المقارنة. في ا

 لعقوبةعوارض تقادم اا: رابعً 

ة تقادم العقوبة هذا في حالة عدم ا يبدأ سريان مدصار الحكم أو القرار بحق المتهم نهائي   بمجرد أن  
بتها القضائية تقادم عقو  لقراراتام أو اتب على عدم تنفيذ األحكذ يتر إ ،لتنفيذجراءات ااتخاذ أي إجراء من إ

، إال الجزائيةنح أو المخالفات في قانون اإلجراءات ا سواء كان في الجنايات أو الجحسب المواد المقررة قانون  
قطع أو تنالسريان  توقف مدةت أي عقوبة قد يعترضها عرض ما يحول دون تنفيذها كأن   مدة سريان تقادم أن  

في القانون تنظم سريان تقادم العقوبة  انصوص  لسطيني ع الفر   ش  أورد الم  ولقد  ، 2أو ماديلوجود حائل قانوني 
نون اإلجراءات الجزائية بفقرتيها الثانية والثالثة من قا ( 432) نقطاع وذلك في نص المادة وقف واالمن حيث ال
 ل.لتفصيمن ا ءشيالباحث بوهذا ما سيتناوله  ، الفلسطيني

 

 

 
 .م2001لسنة  (3)الفلسطيني رقم  انون اإلجراءات الجزائيةمن ق (742) المادة 1
 .235ص ،234ص ز في شرح العقوبات، مرجع سابق،، الوجيمنور الدين، مازن إبراهي 2
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 وبةانقطاع تقادم العق .1

يعرض سبب يمحو المدة التي مضت بحيث يتعين زوال سبب  أن   ع مدة تقادم العقوبةبانقطا يقصد
ع العربي في ر   ش  ما تبناه الم   وهو. 1ت بهفال تضاف إليها المدة التي مر   ،تبدأ مدة جديدة كاملة طاع أن  االنق

 ما يلي:    تقادم بع مدة الة الفلسطيني على: "تنقطجزائيراءات النون اإلجقا فقد نص   ،تشريعاته

 ض على المحكوم عليه.ال ب -أ
 من السلطة المختصة.إجراءات التحقيق أو المحاكمة الصادرة  -ب
 ه أو تصل إلى علمه.إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم علي -ج
أو جريمة لتدبير وبة أو احكم عليه ألجلها بالعق التي للجريمة ى معادلةارتكاب المحكوم عليه جريمة أخر  -د

 . 2ضعفيها"تطول مدة التقادم في كل حالة إلى أكثر من  منها. وال يجوز أن  أشد جسامة 
النسيان طيلة الفترة المقررة  ذكراها ظلت مطموسة وبقيت في طي فاألصل في تقادم العقوبة أن  

 ن  ادم قد انتفى. كما أيه التقي قام علاألساس الذ فإن   ،جديدن من ى األذهاعيدها إلعرض ما ي فإن   ،للتقادم
فإذا تخلل  ، مباشرة إجراءات التنفيذ لكنها تقاعست السلطات التنفيذية كان في وسعها تقادم العقوبة يفترض أن  

ن إرجاع عدم  يمكإذ ال ،اتك المعطيم تلا تعديل مدة التقادم بما يالئ  الموانع وجب منط ي  فترة التقادم مثل تلك 
 .3المعينة السلطاتى تقاعس التنفيذ إل

ني ال بض على المحكوم ثلة على األسباب القاطعة للتقادم وكما وضح في القانون الفلسطيومن األم
وعلة انقطاع التقادم  ،ليه جريمة مماثلة أو أشد جسامةوارتكاب المحكوم ع ،عليه أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه

يكتفي المشرع في هذه و  ،ن جريمته السابقةاألذها يعيد إلىسلوكه اإلجرامي  ي أن  مثل فلحالة تتفي هذه ا
حتى لو تراخى صدور الحكم إلى ما بعد اكتمال  ، في مدة التقادم الحالة إلحداث أثر االنقطاع وقوع الجريمة

م من تاريخ آخر إجراء دة يتتساب الماح فإن  المعلوم أنه في حال تعدد اإلجراءات القاطعة للتقادم  المدة. ومن
 .   4اطعق

 
 .911ع سابق، صالقسم العام، مرج -قوبات، شرح قانون العحسني، محمود نجيب 1
 .م2001( لسنة 3رقم ) لجزائية الفلسطينيت اة من قانون اإلجراءاالفقرة الثالث (432)لمادة ا 2
 . 646عربية، القاهرة، صر النهضة ال، دا)ط( ائي،اء الجن، النظرية العامة للجز بالل، أحمد عوض 3
 .452ني، مرجع سابق، صقانون العقوبات الفلسطي ، االحكام العامة فيالوليد، ساهر إبراهيم 4
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راءات من قانون اإلج ( 530) ي لموضوع انقطاع تقادم العقوبة في المادة ع المصر ر   ش  رق الم  وقد تط
م عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل ت على: "تنقطع المدة بال بض على المحكو والتي نص   ، الجنائية المصري 

 من (531) ليه المادة ت عنص   وكذلك ما ،واجهته تصل إلى علمه"في م تي ت تخذتنفيذ الإجراء من إجراءات ال
ذا ارتكب المحكوم عليه في إ ،امدة أيض  نفس القانون والتي قضت أنه: "في غير مواد المخالفات تنقطع ال

 كوم من أجلها أو مماثلة لها".خاللها جريمة من نوع الجريمة المح

ه إال أن   اءات لتنفيذ العقوبةشرة إجر م هو مباب العام النقطاع التقادالسب لنا أن  ن يتبي   وبناء  على ما سبق ذكره
 مرتبط بشرطين:

حيث قصد المشرع  ، يصل إلى علمه والثاني: أن   ، واجهة المحكوم عليهاألول: هو أن ي تخذ هذا اإلجراء في م
ه  حيث يقنزللفظ ال بض ليكون بم استخدام أما سبب  ، اإلعدامقوبة تقادم ع طع ال بضة مثال إلجراء تنفيذ 

من ح والجنايات فهو ارتكاب المحكوم عليه خالل مدة التقادم جريمة لتقادم في مواد الجنيقطع ا طاع الذياالنق
سلوك المحكوم عليه ي عيد  ذا السبب أن  وعلة قطع مدة التقادم به ، نوع الجريمة المحكوم من أجله أو مماثلة لها

 .1نسيانها فينتفي بذلك ، من أجلها قوبتهسابقة وعريمته الإلى الذاكرة ج

من  (349) فقد أوردت المادة  ،ع األردني من أسباب انقطاع تقادم العقوبةتطرقنا لموقف المشر  وإذا
ذا االنقطاع سواء أكانت متعلقة بالدعوى ا عامة لهقانون أصول المحاكمات الجزائية األردني في نصها أسباب  

إجراءات  -م: أه: "يقطع التقادأن  ت على التي نص   يتضح في الفقرة الثالثةوذلك  ، لعقوبةتعلقة باالجزائية أو م
 ختصة بالجريمة ذاتها.التحقيق وإجراءات الدعوى الصادرة من السلطة الم

 أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.   -ب

ة أهم منها على أنه جريم تدبير أوبة أو الالمحكوم جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقو  ارتكاب -ج
التقادم يقطع إما بحضور  ن  إبحيث  ، ل إلى أكثر من ضعفهادة التقادم في كل حاتطول م يمكن أن  ال 

ب المحكوم عليه جريمة أخرى وإما بارتكا ، وم أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات تنفيذ العقوبة في مواجهتهالمحك
 . 2و جريمة أهمبير أأو التد العقوبة معادلة للجريمة التي أوجبت

 
 

 .912مرجع سابق، ص ،سم العامالق -رح قانون العقوبات، شحسني، محمود نجيب 1
 .862، صم2002ي الحقوقية، بيروت، شورات الحلب، من)ط( عام،لقسم الا -شرح قانون العقوبات، القهوجي، علي عبد القادر 2
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 وبةادم العقوقف تق .2

زال السبب  فإن   ، اا أو قائم  وقف سريان المدة طالما بقي هذا السبب موجود  صد به طروء سبب ما يويق
وال تتقادم  ،لمساس بالمدة السابقة عليها فيها دون اأسقطت من الحساب المدة التي كان هذا السبب قائم  

 .1المدةاستكمال العقوبة إال ب

من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني أسباب الفقرة الثانية  ( 435) مادة ني في الع الفلسطير   ش  ن الم  ي  وقد ب
يذ العقوبة أو ه: "يوقف سريان مدة التقادم كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفله أن  وقف التقادم بقو 

 ادم".  دة التقسريان م ا يوقفا قانوني  م مانع  الحك بر تأجيلويعت ، يهولم ينشأ عن إرادة المحكوم عل ، التدبير

وقد حددت  ،ري من قانون اإلجراءات الجنائية المص ( 532) ق السابق جاءت المادة وبنفس السيا
 ،ا يوقف سريان المدة"وم عليه في الخارج مانع  ه: "يوقف سريان المدة المحكت على أن  فقد نص   ،أسباب الوقف

ا المعنى بقولها: ائية األردني على هذات الجز المحاكم الثانية من قانون أصول لفقرةا ( 349)  ت المادةوقد أكد
 ،ون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه""يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال د

المادية أو القانونية وانع ر في المادم تنحصأسباب وقف التق ن لنا أن  النصوص التي أوردناها يتبي  ومن هذه 
تطبيق ويقصد بالمانع القانوني كل سبب يحول دون التنفيذ نتيجة  ، دبيرنفيذ العقوبة أو التل دون تالتي تحو و 

ات معينة على بعض األشخاص المعنوية ومثال ذلك تأجيل تنفيذ عقوب ، قاعدة قانونية تحظر التنفيذ أو تؤجله
ع نائية التي ال تستطياالستث قاهرة أود به الظروف المادية الفيقص ع الماديما المانبين ،في ظروف خاصة

 ،2ه محكوم لديهاعليه المطلوب استرداده ألن   ي ؤسر المحكوم معها السلطات اتخاذ إجراءات التنفيذ كمثل أن  
ط التقادم حتى ال  يسقه: "الن  لمقررة أا لسريان التقادم ووفقا  للقاعدة اني أو المادي موقف  وعلة اعتبار المانع القانو 

 الحق لم يستعمل فيسقط بسبب ذلك. ض أن  ذلك السقوط يفتر  ن  إإذ  ، "استعمالهيمكن 

 وعليه فإن   ، ا عن أسباب االنقطاعأسباب الوقف مختلفة تمام   نستنتج أن  وفي نهاية هذا المطلب 
زوال  في النقضاء العقوبة بعدويك ،قف يحتسبقبل الو  ما سرى من مدة التقادم الوقف يتميز عن االنقطاع بأن  

 . 3ا يكمل تلك المدةزمن   يستمر عدم تنفيذها أن   ، وقفال

 
 .601، صم1996ة، الجديدة للنشر، اإلسكندري طبعة، دار الجامعةالقسم العام، دون  -وبات، قانون العقأبو عامر، محمد زكي 1
 .484القسم العام، مرجع سابق، ص -، شرح قانون العقوباتة، سميراليع 2
 .662، صم2012ن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عما1ا ألحدث التعديالت، طوفق   ،لعامالقسم ا -اتن العقوبقانو ، شرح لأبو عفيفة، طال 3
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 آثار تقادم العقوبةا: خامسً 

تتخذ  أن   فال يجوز ،لى تقادم العقوبة سقوط حق الدولة في تنفيذها على المحكوم عليهيترتب ع
ا ب  فسه طالتلقاء ن و تقدم المحكوم عليه منى لت  لتنفيذ حجراءات االسلطات القائمة على التنفيذ أي إجراء من إ

 نظام العام.بتنفيذ العقوبة بالتقادم هو من ال االلتزامسقوط  رده إلى أن  التنفيذ؛ وذلك م

م ال يحتاج إلى صدور حكم بذلك وال يشترط فيه علم سقوط االلتزام بتنفيذ العقوبة بالتقاد ومن الجدير ذكره أن  
 اسوابقه ومنتج  ي صحيفة فيظل سابقة ف ، زائيةاره الجا آلثتج  ا ومنإدانته يبقى قائم  حكم بلكن ال ، كوم عليهحالم
اءات سالبة للحقوق أو المصادرة والتعويضات للمضرور من الجريمة  فيما قضى به أو استتبعه من جز اال  فع  

 . 1بهاالتي قضي 

 الحقوق والمزايا لنظام ان منجب الحرملتي تستو عدم خضوع طائفة العقوبات ا ويجدر التنويه بأن  
الحرمان من سقوط العقوبة األصلية ال يبرئ المحكوم عليه من عقوبة  ى: أن  األول ؛عليه نتيجتينيترتب  التقادم

ه إذا أقام المحكوم عليه في مكان ال يعرف فيه أحد والثانية: أن   ،الحقوق والمزايا التي لحقت بالعقوبة األصلية
مقررة للتقادم كما لة تزيد عن المدة المدة طوينه منها ق التي قضى الحكم بحرماالحقو ه وباشر عن ماضي شيء
أهلية  ألن   ،عقوبة الحرمان من الحقوق والمزاياك ال يزيل عنه ذل فإن   ،تعيينه في الوظيفة العامة لو تم  

  . 2 تكتسب وال تسقط بالتقادماألشخاص ال

 ثار الجنائية؟اآل ميعجخلص من يمكن للمحكوم عليه الت و متىذهاننا هدر إلى أالسؤال الذي يتبا ولعل  

بيل للخالص من هذه اآلثار باختصار رد االعتبار فال س هولهذه المعضلة كون الدواء الشافي وقد ي
امس وذلك في الباب الخ ، لمشرع الفلسطيني كحق للمحكوم عليهعليه ا وهو ما نص   ، الجنائية إال برد االعتبار

 . ( 436،452) لمواد ت الجزائية الفلسطيني اجراءاانون اإلمن ق

لمستقبل وزوال كل عتبار القانوني أو القضائي محو الحكم باإلدانة بالنسبة إلى اويترتب على رد اال
إجراءات  ( 436) ت عليه المادة وهو ما نص   ،ما يترتب من آثار جنائية ولكن ال أثر له في حقوق الغير

ليه اعتباره أن يسترد المحكوم ع ئية إلىقوبة جزابع ظل قائمة آثار الحكما: "تجاء فيه حيث ، ينيجزائية فلسط

 
 .278ص فلسطيني، مرجع سابق،، مبادئ قانون العقوبات ال، عبد القادر صابرجرادة 1
، منشأة المعارف، اإلسكندرية، (ط)، "نقضام محكمة الحكأفقه و ء العلى ضو   دراسة تحليلية"قوبتها ، انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عفودة، عبد الحكيم 2

 .419، ص)ت(
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أو القضائي محو الحكم باإلدانة بالنسبة إلى  ار القانونياإلعتب ى ردبحكم القانون أو حكم قضائي، ويترتب عل
 ر".قوق الغيولكن ال أثر له في حكل ما يترتب عليه من آثار جنائية المستقبل وزوال 

عليه وضعه الطبيعي في فيأخذ المحكوم  ، نتهسبق إدامن لم ت ح المحكوم عليه في مركزك يصبوبذل
وقد اعترف المشرع  ، طن صالح لم تصدر بحقه أي أحكام جزائيةويتمن من االندماج فيه كأي موا ،المجتمع

من  ل الموادك من خالحق للمحكوم عليه في قانون اإلجراءات الجنائية فنظم ذلالمصري بهذا ال
يه تحت عنوان إعادة االعتبار في المادتان هذا الحق للمحكوم علألردني ع ار   ش  كما نظم الم   ، ( 536،553) 
مة في المشرع األردني كان أكثر صرا إال أن   ، أصول المحاكمات الجزائية األردني( من قانون 365،364) 

ما لم نهإحيث  ، سطيني والمصري الفل التشريع ا جاء فيالشروط الواجب توافرها لرد االعتبار على خالف م
رد  ه حق ألي شخص محكوم بجناية أو جنحة أن يتقدم لطلبن  إحيث  ، ارحد من طلب رد االعتبتثنيا أيس

نى كل من صدر بحقه حكم بجريمة بينما المشرع األردني استث ، االعتبار مع مراعاة األحكام الخاصة بذلك
 بذلك.الخاصة األحكام اية أو جنحة مع مراعاة م بجنق لمن حكهذا الح وأعطى ، الخيانة والتجسس

قد صدر بجانبه حكم مدني التي تترتب على تقادم العقوبة لكن في حال كان الحكم الجنائي  هذه هي اآلثار
 تقادم الحكم الجنائي؟فما مصير هذه العقوبة المالية في حال  ، بالتعويض

س للجريمة مة النانسيان عاوبة الجنائية يقوم على العق في تنفيذالدولة  سقوط حق ا أن  نا سابق  فكما بي  
عقوبتها بعد مضي كل هذه  المصلحة العامة تقضي بعدم إحياء ذكرى الجريمة بتنفيذ وأن   ، نبمضي الزم

 ا.المدة. وهذا ما يسمى بتقادم العقوبة جنائي  

ي تنفيذ الحكم لحق فس سقوط اعلى أسا هناك نوع آخر من التقادم وهو التقادم المدني وهو يقومو 
الدائن قد تنازل عن  إلهمال المستمر يصبح هناك شعور بأن  ومع ا ،لفترة معينة الدائن لى إهمالبالدين ع

 حقه.

قترن أحكامها بحكم التعويض ال بأس به منها ت اعدد   ولو ألقينا نظرة على القضايا الجزائية نجد أن  
ع صادر بالتعويض التابلحكم الا مصير اضاء العقوبة بالتقادم مد انقه عنأن   لسؤال هوا للدعوى الجزائية. واتبع  

 لهذه العقوبة؟
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الفقرة  ( 435) جراءات الجزائية الفلسطيني المادة ولإلجابة على هذا التساؤل نرجع إلى قانون اإل
لتقادم اعد اا لقو فق  جزائية و ه: "ينقضي االلتزام بالتعويض المحكوم به في الدعوى الاألولى والتي تنص على أن

 ي".ن المدني القانو المنصوص عليها ف

ض والمصروفات بها الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالتبعية بالتعوي ضح لنا أن  ومن هذا النص يت
ويسقط الحكم بالتعويض  ، مقررة في القانون المدنيبل يخضع في تقادمه ل حكام ال ،ال يتأثر بسقوط العقوبة

 النهائي.مدة من يوم صدور الحكم دأ السنة وتب خمس عشرةبمضي 

 الفلسطيني قد اتفق مع نظيره المصري بالنسبة لموضوع التعويضات عر   ش  الم   نجد أن  وبذلك 
ره المشرع وهذا ما قر   ، 1القانون المدنيها تتبع األحكام المقررة لمضي المدة في ن  إإذ  ،والمصاريف المحكوم بها

ردني محاكمات الجزائية األأصول الن قانون الفقرة األولى م ( 352)  لمادةا في نص  ما جاء  وذلك ، األردني
جزائية بالتقادم المنصوص عليه ل حكام ال ى "تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاو 

ا هفإن   ، بالتعويضفي الدعوى المدنية التبعية غيابية من محكمة الجنايات أما في حال صدور أحكام  ، المدنية"
م إذ جاء فيها "إذا سل   ،اءات جزائية فلسطينيإجر  ( 296) يه المادة ت علنص  وهو ما  ، ان قابلة للتنفيذ فور  تكو 

تبر الحكم وسائر فيع ، ه أو قبض عليه قبل اكتمال مدة انقضاء العقوبة المحكوم بها بالتقادمالمتهم الفار نفس
 ل المتبعة".  ل صو ة وفقا  المحاكم ا وتعاداإلجراءات الجارية ملغاة حتم  

ه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ا من تلقاء نفسيابي  م ضده غ ر المحكو فعند حضو 
نظر أمام ويعاد ال ، ما تعلق بالعقوبات أو ما تعلق بالتضمينات سواء   ،السابق صدورهيبطل حتما  الحكم 

ن ل وفاة موفي حا ،تحصلة أو بعضهاغ المد المبالمحكمة بر أمرت ال ، وإذا حكم بالتضمينات ونفذ ، المحكمة
 لتضمينات حتى في مواجهة الورثة. ليه يعاد الحكم في احكم ع

وفي حال  ، ي بالتعويض يبدأ من اليوم الذي أصبح فيه الحكم واجب التنفيذتقادم الحكم المدن أن  ي ذكر 
يضات ة للتعو ا بالنسبه قابل للتنفيذ مدني  ال أن  ا إنائي  لتنفيذ جكان غير قابل ل ه وإن  ا في جناية فإن  ن الحكم غيابي  كا

 وما في حكمها.

وهي ما تختص بالرسوم والنفقات  ،ادمومن اآلثار المالية األخرى المترتبة على انقضاء العقوبة بالتق
 ،الجزائيةجراءات الفقرة الثانية من قانون اإل (435) فقد عالجتها المادة  ،المحكوم بها لمصلحة الخزينة العامة

 
 .م2003( لسنة 95طبقاً ألحدت التعدي ت بالقانون ) ائية المصري من قانون اإلجراءات الجن (534)المادة  1
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ا للقواعد الخاصة الخزينة العامة وفق   المحكوم بها لمصلحة النفقاتالرسوم و ت على أنه: "تنقضي نص   حيث
ا ألي فاذ  التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في مركز التأهيل واإلصالح "السجن" إن ويوقف ، باألموال العامة

 حكم". 

نفقات نقضاء الاسطيني قد أحال ما يخص الفل الجزائيةجراءات قانون اإل ومن هذا النص يتضح لنا أن  
 العامة. المتهم للخزينة العامة إلى القواعد واألحكام الخاصة باألموال الرسوم المترتبة علىو 

ام في المال العام بالتقادم فيما القواعد الخاصة فيما يتعلق بانقضاء االلتز  لذلك يصار إلى تطبيق
 ن األحكام. ذلك ماع وغير واالنقط يتعلق بالمدة والوقف

 ،انقضاء االلتزام في المال العام والمترتب على المحكوم عليه لحالة وقف مدة اال  أورد مثالشرع  أن   د  ي  ب  
يذ أي حكم كان ولم ينص على وذلك لتنف ؛ ا في مراكز اإلصالح والتأهيلهي حالة كون المحكوم عليه موجود  و 

وعلى ذلك  ،اممال العام في الا للحكم المتضمن االلتز نفاذ  إالسجن  في اجود  مو ضرورة كون المحكوم عليه 
م العقوبة ومن ثم خرج منه ألي سبب كان ه إذا تواجد المحكوم عليه في السجن أثناء مدة تقادالقول أن   يمكننا

ب المدة نما تحتسوإ ،والتأهيل ال تحتسب من مدة التقادم في المال العاممدة بقائه في مركز اإلصالح  فإن  
المشرع قد استعمل كلمة وقف  ك أن  ذل ،خروجه من السجن مدة بعديكمل ال سبقت وجوده في السجن ثمالتي 

قط تحتسب وال تسالمدة التي سبقت الوجود في مركز اإلصالح والتأهيل  عني أن  نقطاع ما يالتقادم وليس اال
  كاملة.  ال المدةلغايات إكم لتلتحق بالمدة الالحقة لخروجه من السجن
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 المطلب الثاني 

ة الجزائيالدعوى  تقادم  

 تمهيد:

فإنه يخسر  ،ن الزمنوال يمارسه خالل مدة م ، ا تجاه حقها سلبي  الحق الذي يقف موقف  صاحب  إن  
ى معظم التشريعات اإلجرائية تتبنى مبدأ انقضاء الدعو  لهذا فإن   ،سبيل االلتجاء إلى القضاء لحماية هذا الحق

مالحقة المتهم فإذا طرأ  عام النقضاء الحق فيسلوب الوى هو األتقادم الدع ولعل   ، 1ادمالتق ية بطريقالجزائ
ريك الدعوى الجزائية ضد المتهم خالل المدة التي تم تحديدها في تحسبب ما وامتنعت النيابة العامة عن 

 .2قادمت الدعوى التشريع ت

  تقادم الدعوى : تعريف أوالً 

من  تخذ خاللها أي إجراءي ن أن  الجريمة دو القانون من تاريخ وقوع ددها زمن يحرة من الوهو مضي فت
  . 3مما يترتب عليه انقضاء هذه الدعوى  ، إجراءات الدعوى 

التي ينقضي بها الحق في  حد األسباب العامةأالتقادم هو  ا على هذا التعريف يمكننا القول أن  سيس  وتأ
ه ينصرف إلى ا فإن  ا إجرائي  م  نظا -ط دعوى الحق العامب سقو د أسباوهو كأح-وإذا كان التقادم  ، المالحقة
مضي المدة المحددة  ن  إحيث  ،وع التقادما موضوعية مرتبطة بموضهناك آثار   إال أن   ، الجزائية فينهيها الدعوى 

 لتقريرالوحيد  مالحقة وفي استكمال إجراءات الدعوى التي تعتبر الطريقبالقانون يسقط حق المجتمع في ال
البراءة التي يستفيد منها المتهم بقدر ما  يستحيل إلغاء احتمالالسبيل إغالق هذا انة والحكم بالعقوبة وباإلد

 . 4إلدانة والنطق بالعقوبةيستحيل معه إقرار ا

   مدد تقادم الدعوى الجزائية ا: ثانيً 

يعاته وحدد مدد ي تشر قادم فنظام التالمشرع الجزائي في أغلب الدول قد أخذ ب على أحد أن   ال يخفي
وعلى أثر تلك  ، سلطة التقديرية للنيابة العامة أو للقضاءأمر تحديدها خاضع للم يجعل للتقادم ولمختلفة 

 
 . 334، ص2004سكندرية، الجزء األول، منشأة المعارف، اإلة، صالح، نبيه، الوسيط في شرح مبادئ اإلجراءات الجزائي 1
 .180ص ،مرجع سابق ي "دراسة مقارنة"،جراءات الجزائية الفلسطيننون اإلدد في قاالم، المواعيد و ور، مي خميس عصف 2

 .682، صم2005وزيع، عمان، ، دار الثقافة للنشر والت1لقانون أصول المحاكمات الجزائية، ط اءات الجزائية شرح، أصول اإلجر ور، محمد سعيدنم 3
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دم ضمن مواد قانون ه وبشكل واضح وصريح حدد مدد التقان  إبحيث  ، سار التشريع الفلسطينييعات التشر 
 م. 2001لسنة  ( 3) اإلجراءات الجزائية رقم 

ء أكانت جناية أم جنحة وع وشكل الجريمة سوادم مع نمدد التقا نون الفلسطيني في موادهالقا د وازن وق
وعلة ذلك ترجع  ؛ للجناية أطول منها في الجنحة و أطول منها في المخالفة مدد التقادم بأن   وال شك   ، أم مخالفة

فلسطيني ع الر   ش  ن ذلك الم  بي  وقد  ، خالفةة من الملى كون الجناية أشد خطورة من الجنحة والجنحة أشد خطور إ
في هذا ا الطريق على االجتهاد ألزم النيابة العامة والقضاء بها قاطع  دعو للشك في مواده و كل ال يبش

الجزائية الفلسطيني بقولها: "تنقضي  الفقرة الرابعة من قانون اإلجراءات ( 9) ت المادة فقد نص   ،الموضوع
ني النهج قانون الجزائي األردنهج ال وقد ، ..." ، _ التقادم4الية: "... ت التالحاالفي إحدى الدعوى الجزائية 

صول المحاكمات الجزائية األردني: "تسقط دعوى من قانون أ ( 335) ا في المادة وذلك يظهر جلي   ،السابق
 ليه أو بالعفو العام أو بالتقادم". تكي عالحق العام بوفاة المش

ئم ة لجميع أنواع الجرابالنسب ى الجزائيةلمقارنة في تقادم الدعو ظام الفة بنات المختولقد أخذت التشريع
 ن  إإذ  ، 1عيد التقادم وذلك حسب نوع الجريمةسواء كانت مخالفات أو جنح أو جنايات وتمسكت بمبدأ تدرج موا 

مضي الدعوى بوفي مواد الجنح تنقضي  ،رائم الجنايات بمضي عشر سنواتالدعوى الجزائية تنقضي في ج
كدت أوهذا األمر  ،بمضي سنة واحدةعوى الجزائية تنقضي الد ن  فإ ، خالفاتوات بينما في جرائم المث سنثال

ية من قانون اإلجراءات الجنائ (15) والمادة  ،اإلجراءات الجزائية الفلسطيني من قانون  (1/ 12) عليه المادة 
 األردني.ائية ت الجز المحاكمامن قانون أصول  ( 340 ، 339 ، 1/ 338) والمواد  ،المصري 

ا لنوع الجريمة فيسري التقادم التقادم تتدرج وفق  لنا أن مواعيد ومدد يتبين  اد السابقةومن نصوص المو 
ا لمدى ع وفق  اعها سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة لكن تختلف مدته بالنسبة لكل نو على جميع أنو 

وليس  قعة الدعوى عبر المحكمة به على والذي ت  لوصف اا ي أن  العبرة في هذا ت ك م ن ف ولعل   ، خطورتها
الواقعة ال يعدو عن وصف النيابة العامة على  ذلك أن   ؛ االتهاماإلحالة أو الئحة  لوصف الوارد في قرارا

التي هي في النهاية صاحبة الرأي والحكم األخير مجرد رأي من أحد أطراف الدعوى فال تتقيد به المحكمة 

 
 .180صمرجع سابق، طيني، مواعيد والمدد في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسال ،خميس صفور، مي ع 1
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وبة الجناية لكن إياها مستوجبة  لعق معتبرة  يابة دعوى  إذا رفعت النها فمثال  مامأ مطروحةواقعة العلى ال
   . 1العبرة لما ارتأته المحكمةفها مستوجبة لعقوبة الجنحة المحكمة ارتأت أن  

لممكن ه من ان  إإذ  ،صبغه القانون وليس الذي تصبغه المحكمةاألولى هو الوصف الذي ي أن   ويرى الباحث
بالوصف  ئها قد تخط  لتالي فإن  وبا ، تطبيق القانون  ا فييض  المحكمة أ ئخط  ت   يابة العامة أن  ر النلى غراوع

ا في الدعوى بعكس النيابة العامة المحكمة ليست في أي حال طرف   م من أن  القانوني لهذه الواقعة على الرغ
على  دواوالذين أك   ، القانون قهاء بعض ف ذهب إليههذا ما  ولعل   ، التي هي طرف أساسي في الدعوى الجزائية

القانون ال التي نوع الجريمة يتوقف على العقوبة التي قررها  كما أن   ، الجريمةقادم تتوقف على نوع مدة الت أن  
       . 2حكم بها القاضي

 الجزائية سريان مدة تقادم الدعوى ا: ثالثً 

وقد حددت  ، ه من دون اليوم األولى مثليوم إليحسب من و  ، يبدأ سريان التقادم من يوم وقوع الجريمة
ا في إجراءاتها وفق   مدد معينة للتقادم سواء أكانت متعلقة بإقامة الدعوى أو السير ت الجزائية المختلفةلتشريعاا

ال القاضي التقديرية ليس لها أثر في تحديد مدة التقادم و سلطة  وكما هو معلوم أن   ، لجسامة الجريمة المقترنة
ن اإلجراءات الجزائية وقد جاء في قانو  ،صةن المختكام القانو ه تقيده أحن  إإذ  ،نهاسريا عد بدءفي مو 

ا ة نص: "تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحاالت اعتبار  الفقرة الثاني (12) الفلسطيني في المادة 
المحاكمات الجزائية  أصول قانون  ألولى منالفقرة ا ( 349) وجاءت المادة  ،ريخ آخر إجراء تم فيها"من تا

 بينما لم يتضمن قانون اإلجراءات الجنائية ،ه دون اليوم األول"التقادم من يوم مثل "ي حسب ردني أنه:األ
 ا على اعتبار أن  ا تشريعي  ذا نقص  ومع ذلك ال يعتبر ه ، ا يحدد به بدء سريان مدة التقادما صريح  المصري نص  

. وتحتسب مدة 3نون ات القاعليها في ذأحكام التقادم المنصوص ا من ا ضمن  استنتاجههذه األحكام يمكن 
ردت في قانون اإلجراءات الجزائية بشأن ويمكن استنتاج ذلك من النصوص التي و  ،تقادم بالتقويم الميالديال

ئية ات الجزاوالتي وردت في الباب الخامس من قانون اإلجراء ( 480) ة المدد في اإلجراءات منها نص الماد
بات أربع وعشرون ساعة والشهر ثالثون ه: "يوم العقو ى أن  ت علنص  والتي  ،منوالمتعلقة بحساب الز ني فلسطيال

 
ة ، الساااعtopic-t/t131fdal.nehttp://adala.ala  ،12/9/1820، الجزائــي فــي التشـــريع الفلســطيني، مقــال بعنـــوان: التقــادم مــدبعلوشــة، شــريف أح 1

 .م08:30
حــث بكــالوريوس منشــور، ب، م2001( لســنة 3الجزائيــة الفلســطيني رقــم )ات ، تقــادم الــدعوى الجزائيــة فــي ظــل قــانون اإلجــراءقمصــيه، طــارق جبرائيــل حنــة 2

 .13، صم2012هلية، بيت لحم، الحقوق، جامعة فلسطين األكلية 
 .182-831ص سابق،مرجع  ات،جراء، المواعيد والمدد في قانون اإلعصفور، مي خميس  3
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ين مر الذي يب  األ ؛ا للتقويم الشمسي"وتحسب مدة العقوبة وفق   ،ا للتقويم الشمسيا وفق  ر  والسنة اثنا عشر شه ايوم  
حساب  وم أن  ومن المعل ،يم الشمسي أي الميالديالتقو ائية بءات الجز حساب المدد في قانون اإلجرا معه بأن  

هما: الفعل  ، كون من عنصرينالركن المادي للجريمة يت ن  إوحيث  ،ختلف باختالف نوع الجريمةمدة التقادم ي
يتوجب  السؤال الذي يتبادر ألذهاننا هو أيهما أساس هذا فإن  وعلى  ، المكون للركن المادي والنتيجة الجرمية

 وم تحقق النتيجة؟عل أم يم وقوع الفيو  ،لبدء سريان التقادمد به العتداا

الفعل والجريمة الجرمية  ن  إإذ  ، الوقتية هذا التساؤل ال ي ثير أي إشكال بالنسبة للجرائم ن المؤكد أن  وم
حقق عل وتن الفزمني بي ا في الجرائم التي يكون فيها فاصلالمشكلة تظهر جلي   نفس الوقت إال أن   قد وقعتا في

 ن التقادم على مختلف أنواع الجرائم.من التفصيل بدء سرياح بنوع نا سنوضولعل   ، 1النتيجة الجرمية

لنتيجة فالفعل وا ،وهي بطبيعتها ال تقبل االستمرارا وفي الحال رائم ارتكبت فور  وهي ج_ الجرائم الوقتية: 
ام به هو واجب ال يا م  متناع أو الترك ل  قق االو تحالمادي أوهي تنتهي بوقوع الفعل  ، 2يتمان في ذات اللحظة

ومن  ، لى الفعل أو التركومهما كانت النتائج المترتبة ع ، ستغرقه في التحضير أو التنفيذال يهم الوقت الذي او 
ن وم ، الركن المادي يتمثل في فعل ويرجع ذلك إلى أن   (ضاإلجها ، الحريق ، السرقة ،الضرب ، القتل) أمثلتها: 
     . 3م المحكمةلف عن أداء الشهادة أماالتخ ترك: صور ال

لزمن ومع ذلك ا قد تظل فترة طويلة من اهناك بعض الجرائم يترتب عليها آثار   الرغم مما سبق فإن  وب
كمثل جريمة لصق اإلعالنات في مكان  ،ريمةمدة التقادم فيها من تاريخ تمام الجفهي جرائم وقتية ت حسب 

يوم الثاني من ا من الفيها اعتبار  لتقادم يبدأ سريان او  ،ص خارج حدود التنظيمترخي بدون البناء  محظور وجريمة
ومن اليوم التالي لتاريخ تحقق النتيجة غير المشروعة إذا  ،وقوع الجريمة إذا كانت من جرائم السلوك المجرد

  . 4ه غير م عاقب عليهكان السلوك وحد

المصلحة  داء علىر فيها االعتعلى الجريمة التي يستم ستمرةالم الجريمة ويطلق لفظ_ الجرائم المستمرة: 
هذه  أي أن   ، 5لجريمة قد وقعتوبانتهاء حالة االستمرار تعتبر ا ،وجب القانون لفترة من الزمنالمحمية بم

 
 .16ص ،مرجع سابق ،م0012( لسنة 3يني رقم )اإلجراءات الجزائية الفلسط، تقادم الدعوى الجزائية في ظل قانون حنة ئيلقمصيه، طارق جبرا 1
 .63، صم2009ان، ثقافة للنشر والتوزيع، عم  ال ، دار1، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، طالحلبي، محمد علي 2
 .106بق، صمرجع ساالجنائي، رية التقادم وتطبيقاتها في التشريع ، نظكريم، عبد البراهمي 3
 .120، صم2008عمان،  ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،1كمات الجزائية، طحامل ال، الوجيز في قانون أصو نجم، محمد صبحي 4
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ها ي أن  أ ؛إال بانتهاء هذا السلوكفال تنتهي  ، لمدة من الزمن الجريمة تنشأ من سلوك إجرامي متجدد ويستمر
ال تعد الجريمة مستمرة إال إذا وبهذا  ، رائم متعددةوليست ججريمة واحدة فهي  ، ا فعل واحد مستمر يقتهفي ح

ا باستمرار حيازته للمال إجرامي   اا يباشر نشاط  ا مسروق  من يخفي شيئ  ف ، 1امتد ركناها خالل وقت طويل
 سروق وعدم الكف عن ذلك. الم

عند  مرار أيع حالة االستمن اليوم التالي النقطاتمرة المسالجرائم ويبدأ مدة سريان التقادم في 
يمة حبس الناس بدون وجه فعلى سبيل المثال جر  ، 2ة لعناصرها وانتهاء المتهم من ارتكابهااستكمال الجريم

أ ا للمبدوذلك تطبيق   ؛ م من اليوم التالي النتهاء الحبسويبدأ التقاد ،حق هي جريمة تستمر طوال مدة الحبس
 ه. ذكر  السابق

وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الغرض متعددة يجمع بينها  بأفعال ي جريمة تقوموهالجرائم المتتابعة:  _
 .3الذي يجمع بين الجرائم المتتابعة األفعال هو "التماثل" و "وحدة الغرض"و  ، اإلجرامي المستهدف بها

ر ا جريمة واحدة ذات عناصهأن   على لمتتابعةها تنظر لهذه األفعال اومن حسن السياسة الجنائية أن  
ميمادية متعد ومن  ، 4كل فعل منها يصلح لتكوين جريمة مادية متعددة ة مع أن  ت بالجريمة المتتابعدة س 

وجريمة البناء  ، ى يأتي عليهغياب سيده عن المنزل فيسرق مسكنه على دفعات حت  أمثلتها خادم ينتهز فرصة 
ربائي بشكل ار الكهمة سرقة التيوجري ،عدة  د على دفعاتالنقو ييف جريمة تز و  ،عدة  بدون ترخيص أعمال

تالي الرتكاب آخر فعل من أفعال في هذا النوع من الجرائم يبدأ سريان تقادم الدعوى من اليوم الو  ،مستمر
ن هذه يكون هناك رابط يجمع بي شريطة أن   ، 5قعة في هذا اليومالتنفيذ بحيث تعتبر الجريمة المتتابعة وا

القصد الجنائي في كل من هذه  تباين حدث وأن   فإن   ، الغرضمثل في وحدة وهذا الرابط يت ،جراميةل اإلفعااأل
تقع تامة الجريمة  وبالرغم من أن   ، وتتقادم كل واحدة منها على حدة ، األفعال اعتبرت مستقلة عن بعضها

إال من التقادم ال يسري  أن   إال ، رائمباقي الجويجوز رفع الدعوى عنها قبل حدوث  ، د حدوث الفعل األولبمجر 
مة المتهم لم تكتمل المدة من هذا التاريخ جاز محاك فإن   ، جرامية للجانيل جنائي في الخطة اإلآخر فع تاريخ

 
 .53، صم2004الزمان، بغداد،  عةب، مط1، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، طمال محمدمصطفى، ج 1
 .205، صم1988لنهضة العربية، القاهرة، ر ا، دا2، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، طحسني، محمود نجيب 2
 (.1/101)ج ،م2012 ،قانون اإلجراءات الجزائية شرح ،فيقأشرف تو  مس الدين،ش 3
 .110ع سابق، صرجمها، ، انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبت، عبد الحكمفودة 4
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التقادم ال يتجزأ في الجريمة  ألن   ؛ اقانون   سقط أحد هذه األفعال ى وإن  عن جميع األفعال كمجموعة واحدة حت  
 . 1اناصرهدت عولو تعد الواحدة

إذ ال يكفي وقوعه مرة واحدة  ،تكرار الفعل الماديجب القانون ل يامها تي يستو ي الجريمة الوهجرائم االعتياد: 
د ذاته ال يكون جريمة الفعل الواحد بح ن  إحيث  ، 2يتكرر هذا الفعل أكثر من مرة جريمة فيجب أن  ل يام هذه ال

ب تكرار الفعل يمة فيجاشئة عن الجر م تقرر إال للدعاوى النمدة له الهذ ألن   ،يسقط بمضي المدة فال يمكن أن  
دام لم يمض   الدعوى الجزائية تبقى قائمة ما يترتب أن  وبناء  على ذلك  ، الجريمة وإمكان انقضائها بالتقادملتتم 

يض وتحر  بغاءد على الومن أمثلة هذه الجرائم: جريمة االعتيا ، 3ليها القانون ع على الفعل األخير مدة نص  
 االعتياد على اإلقراض بربا فاحش. وجريمة ،ريمة التسولوج ، فسقى الفجور والر علص  الشباب والق  

الجرائم من اليوم التالي آلخر فعل يدخل في تكوين الجريمة دون النظر  ويبدأ سريان التقادم في هذه
 . 4 تخضع للتقادممة فالجري ال تشكل هذه األفعال منفردة ألن   ؛المدة بين أفعال االعتياد إلى

 عوى الجزائيةادم الدعوارض تقا: رابعً 

اب تؤدي إلى انقطاع مدة تعترض مدة سريان تقادم الدعوى الجزائية أسب م به أن  من المسل  ه لعل  
ب أو واالنقطاع عادة  يحدث عند وجود سب ،ارض تقادم العقوبةمعنا في عو  ا كما مر  تمام   ، السريان أو إيقافها

، 5زوال السبب أو الع بةوذلك بعد  من جديد، حتسابهات، ثم يعاد اى سقوط المدة التي انقضدي إلة تؤ ع ب
التقادم  فإن   ،ى زوال هذا السببيوقف هذا السريان أو استمرارها حت  بينما الوقف فإنه يتحقق بتحقق سبب ما 

  . 6فهال توقة قبم السابقإلى سريانه مع األخذ بعين االعتبار مدة سريان التقاد يعود
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 ئيةالدعوى الجزاانقطاع تقادم  .1

تاريخ ارتكاب  ت منه كل عمل عارض يطرأ على المدة التي مر  دعوى الجزائية أن  اد بانقطاع تقادم الي ر 
فال ت ضاف إليها  ، تبدأ مدة جديدة كاملة سببه أن   بحيث يتعين بعد زوال ،أو من تاريخ الحكم بالعقوبة الجريمة

 الجزائية من شأنه أن  من إجراءات الدعوى  ذ إجراءالعوارض اتخاوقد تكون هذه  ،1نقطاعلى االقة عدة السابالم
وبمجرد زوال هذا اإلجراء القاطع لمدة التقادم يتم  ، هذا اإلجراء سقاط مدة التقادم السابقة علىإيؤدي إلى 

 . 2ت الدعوى إجراء من إجراءامدة تقادم جديدة يبدأ سريانها مع آخر احتساب 

 م2001لسنة  (3) زائية رقم قانون اإلجراءات الجمن  (13) في المادة  ع الفلسطينير   ش  د الم  قد حدو 
وذلك في نصها: "تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع  ، يةا قاطعة لتقادم الدعوى الجزائأسباب  

 ،بشكل رسمي أو إذا أ خطر بها ، متهمهة المواجخ ذت في المحاكمة إذا ت   والستدالالت أو التحقيق أو االتهام أا
ها يبدأ من تاريخ سريان وإذا تعددت اإلجراءات التي تقطع المدة فإن   ، االنقطاع لمدة من جديد من يوموتسري ا

ت بينما نص   ،من قانون إجراءات الجنائية المصري  ( 17) دت المادة نفس السياق السابق أك   ىوعل ،آخر إجراء"
لها: "يقطع التقادم: طاع مدة التقادم بقو على انقئية األردني ن أصول المحاكمات الجزاقانو  من ( 3/ 349) ة الماد

أي عمل تجريه  -ب ، درة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتهاإجراءات التحقيق وإجراءات الدعوى الصا -أ
التدبير أو  وأ عقوبةت اللتي أوجبارتكاب المحكوم جريمة أخرى معادلة للجريمة ا -ج ،نفيذالتالسلطة بغية 

 التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفها". أن تطول مدة نال يمكه أن   على ، هم منهاجريمة أ 

م ا كانت درجة مشاركتهالتقادم بالنسبة إلى جميع المشاركين في الجريمة أي   وينتج أثر انقطاع مدة
ه مين أمعلو ء كانوا سواء بصفتهم فاعلين أصليين أو فاعلين مع غيرهم وسوا اإلجراء و مجهولين وسواء و ج 

. وهذا 3للتجزئة هذه الجريمة و حدة قائمة بنفسها وغير قابلة م على اعتبار أن  ادم ضد أحدهم أو كلهطع للتقالقا
لجزائية الفلسطيني في نصها: "انقطاع المدة بالنسبة من قانون اإلجراءات ا (14) دت عليه المادة المبدأ ما أك  

ضدهم إجراءات قاطعة تخذت الو لم تكن قد خرين و للمتهمين اآل عليه انقطاعها بالنسبة يترتبمين حد المتهأل
في  ،ون اإلجراءات الجنائية المصري التي تبنت االتجاه السابقمن قان ( 18) وهو ما جاء في المادة  ، للمدة"

 . ا سبقعم  ا ي عبر ن قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني نص  حين لم يتضم

 
 .48مرجع سابق، صالجنائي، وتطبيقاتها في التشريع  ، نظرية التقادمبراهمي، عبد الكريم 1
 .841-183، المواعيد والمدد في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني، مرجع سابق، ص، مي خميس رفو صع 2
 .67ص رجع سابق،زائية، مكمات الج، الوجيز في أصول المحاالحلبي، محمد علي 3
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 ادم الدعوى الجزائيةقف تقو  .2

مدة التقادم ال تعود  وأن   ،ن مدة التقادم أو استمرارهامانع يحول دون سريا سبب أو به وجودقصد وي  
 ،1اكم بسبب ثورة أو غزووعلة الوقف هي وجود مانع مادي لتعطيل المح ، لسريان إال بزوال هذا المانعإلى ا

ى زوال ا حت  جراءاتهم السير في إفع الدعوى الجزائية وعدعدم ر على نون فيه القا أو وجود مانع قانوني نص  
نائية على الفصل في مسألة أولية الفصل في الدعوى الجأو حالة توقف  ،انع كحالة الجنون أو العتههذا الم

 التقادم ع المادي أو القانوني يعود سريان مدةنا السبب أو الماومع زوال هذ ، 2تدخل في والية محكمة أخرى 
 .3ل الوقفسرى التقادم فيها قبة التي احتساب المد مع األخذ بعين االعتبارجديد من 

من أي نص يحدد أسباب أو موانع إليقاف سريان  اوقد جاء قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني خالي  
 قانون من  (15) ادة ت عليه الموذلك ما نص   ؛السريان ال ي وقف ألي سبب كاند على أن وأك   ،مدة التقادم

ألي ن المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية يها: "ال ي وقف سرياي جاء ففلسطيني والتاإلجراءات الجزائية ال
والذي ورد في  ،ع الفلسطيني قد حذا حذو المشرع المصري في تبني المبدأ السابقر   ش  ن الم  ي ذكر أ ،سبب كان"

المشرع والمصري قام خالف المشرع الفلسطيني وعلى  ، ري ئية المصمن قانون اإلجراءات الجزا ( 16) المادة 
من قانون  (2/ 349) مادة انع واألسباب التي إذا توافرت ي وقف سريان التقادم وذلك في الاألردني بتحديد المو 

التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ ت على: "ي وقف أصول المحاكمات الجزائية والتي نص  
 عليه".ينشأ عن إرادة المحكوم ولن  بريرة أو التالعقوب

نع مادية يستوجب تطبيق مفهوم وقف تقادم الدعوى الجزائية في ظل وجود مواالمنطق السليم  أن   الباحثويرى 
يابة العامة في حال وجود مانع مادي أو يظل سريان مدة التقادم ضد الن إذ ليس من العدل أن   ، أو قانونية

لى إثرها تعطل عمل لحرب ع تعرضت الدولةففي حال  ، ه رفع الدعوى بسبب عامةنيابة القانوني تعجز ال
التي تعجز فيه النيابة العامة عن رفع تبقى مدة التقادم سارية في الوقت  لمحاكم فإنه من اإلجحاف أن  ا

 ،ع قانونير خارج عن إرادتها والوضع مماثل لذلك في حال وجود مانالدعوى ال لتقصير منها بل لسبب قاه
قف تقادم الدعوى الجزائية وإدراج تطبيق مفهوم تطبيق و جه نحو يت سطيني أن  يب الباحث بالمشرع الفلا ي هلذ

  الت التي تجب فيها وقف التقادم.  نص قانوني يبين الظروف والحا

 
 .64ت الجزائية، مرجع سابق، ص، الوجيز في أصول المحاكماالحلبي، محمد علي 1
 .177، صم2010ان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عم  1صول المحاكمات الجزائية، طأن و قان، شرح السعيد، كامل 2
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 آثار تقادم الدعوى الجزائيةا: خامسً 

عوى ها في القانون تكون الدررة لالمقت المدة إذا مضت مدة تقادم الدعوى الجزائية دون انقطاع واكتمل
 ويترتب على ذلك مجموعة من اآلثار: ، د انقضت بمضي المدةلذلك ق الجزائية

وال يجوز أي جهة التنازل عنه أو  ، زائية يعتبر من النظام العام للدولةانقضاء الدعوى الج ن  إإذ 
عوى ل عن الفعل بانقضاء الدتزو  ن أن  ة ال يمكالصفة اإلجرامي كما أن   ، 1تغاضي عنه أو التصالح عليهال

على رفع  هذا الفعل يظل غير مباح بالرغم من عدم قدرة النيابة العامة العفو الشامل بل إن   كما في بالتقادم
نون محسوبة من اليوم التالي من وقوع فالقا . دعوى الحق العام ومتى اكتملت مدة تقادم الدعوى الجزائية

دولة اع المدة يسقط حق الها انقطتي يترتب عليإجراء من اإلجراءات ال ن آخرلي ميوم التاالجريمة أو من ال
قبل اكتمال مدة التقادم فال يجوز تحريكها بعد  وفي حال لم يتم تحريك الدعوى الجزائية ، في معاقبة المتهم

المحكمة  ت إلىر فعوفي حال فال يجوز رفعها إلى القضاء وذلك النقضائها بالتقادم  كان تم تحريكها وإن   ، ذلك
 . 2اي التقادم إلى سقوط الدعوى المدنية أيض  كذلك يؤد ،بانقضائهاتحكم  ى المحكمة أن   توجب علفعال  

د كل ما سبق ي طبق على جميع المساهمين في الجريمة في حال سريانه على واح ويجدر التنويه أن  
ي كالجرائم قانون األساسي الفلسطينها العلي التي نص  التقادم يطبق على جميع الجرائم عدا  كما أن   ، منهم

وق أو التي تقع على حرمة الحياة الخاصة باإلنسان وغيرها من الحق الشخصيةعلى الحريات لواقعة ا
"كل اعتداء  م2003المعدل لسنة  من القانون األساسي الفلسطيني ( 32) ت المادة فقد نص   ،والحريات العامة

ات العامة التي والحري ها من الحقوق اة الخاصة لإلنسان وغير الحي حرمةخصية أو على أي من الحريات الش
من ض  وت   ،ة وال المدنية الناشئة عنها بالتقادمها القانون األساسي أو القانون جريمة ال ت سقط الدعوى الجنائييكفل

رع المش ردهاأخرى أو  هناك استثناءات إال أن   ، ن يقع عليه الضرر لم  عادال  ا الوطنية تعويض   السلطة  
من قانون الكسب غير  ( 33) المادة وذلك م ستفاد من نص لمشروع الكسب غير ا الفلسطيني وهي قضايا

ت على: "ال تخضع للتقادم قضايا الكسب غير المشروع وكل ما التي نص  و  م2005لسنة  ( 1) المشروع رقم 
 بها من إجراءات". يتعلق 

 

 
 .117سابق، صمرجع  الجنائي،نظرية التقادم وتطبيقاتها في التشريع ، ريم، عبد الكبراهمي 1
 .68محاكمات الجزائية، مرجع سابق، صلا لأصو ، الوجيز في الحلبي، محمد علي 2
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 يةجزائلدعوى الالفرق بين تقادم العقوبة وتقادم ا .3

ويتم تقادم  ،اء الدعوى الجزائيةي هو أحد أسباب انقضلفلسطينبه القانون اا جاء م  ا ل  تقادم وفق  ال
حالة أو في  ، اع النيابة العامة لسبب  ما عن تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمالدعوى الجزائية في حالة امتن

ن ف التحقيق دو ق ثم لسبب أو آلخر يتوقلتحقيات افي إجراءمباشرة النيابة العامة الدعوى الجزائية والشروع 
 .1ل مدة حددها المشرع في نصوص مواد القانون نقطع هذا التوقف خالي أن  

ادم الدعوى الجزائية هو نظام إجرائي يؤدي في محصلته إلى انقضاء الدعوى تق فإن   ؛ وعلى هذا
مرور المدة  بل تتثبت من ، ث التقادمدى بحة لي الواقعالمحكمة ال تفصل ف ه من المعلوم أن  ن  إإذ  ،لجزائيةا
 ،ببراءة المتهم وبالتأكيد ال تحكم ، فرت تقضي المحكمة بإسقاط الدعوى النقضائهاتوا في القانون فإن  لمقررة ا

 األدلة في الدعوى وتفحصها.قضية البراءة من عدمها ال يحكم بها إال بعد سماع  ألن  

من تنفيذ الفرار الذي نجح في  ستفيد منه المحكوم عليهلذي يم اه التقادأما تقادم العقوبة فيقصد ب
 .2بات بحكم قضائي بعد انقضاء الدعوى الجزائية بالفصل فيها محكوم بها ضده فعال  العقوبة ال

الفروق الجوهرية بين تقادم العقوبة وتقادم الدعوى  هناك بعض ا لنا أن  ه يظهر جليً وعلى ما سبق فإن  
 حو التالي:ى النجملها علجزائية نال

تقادم الدعوى يفترض  في حين أن   ،بصدور حكم بات فيهااء الدعوى الجنائية رض انقضقوبة يفت_ تقادم الع
 . 3ة فيهاا الستمرار إجراءات الخصومهذا الحكم وعدم انقضاء الدعوى الجزائية تالي   عدم صدور

فبمرور  ،فيذ لهذي صدر بالعقوبة دون تنات اللحكم البلصدور ا نطاق تقادم العقوبة هو المدة الالحقة _ أن  
نطاق تقادم  في حين أن   ،ه دون تنفيذه في المحكوم عليه يؤدي إلى سقوط العقوبة بالتقادمفترة زمنية بعد صدور 

زالت  ها مافتقادم الدعوى يفترض أن   ،ون صدور حكم بات فيهاالدعوى الجزائية هي المدة السابقة والتي تمر د
 . 4ها بالتقادمنقضائمة حتى اقائ

 
 .98ص  ،مرجع سابق ،جنائية، شرح قانون اإلجراءات القشمس الدين، أشرف توفي 1

 .429ص، مرجع سابق، ائيللجزاء الجن العامة   ، النظريةالجوهري، مصطفى فهمي 2

 .429، مرجع سابق، صالجوهري، مصطفى فهمي 3
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أما أثر تقادم الدعوى الجنائية فهو عدم  ، راءات تنفيذ العقوبةعدم جواز مباشرة إج قوبة هوقادم الع_ أثر ت
ا أطول مما يفترضه تقادم دد  م  تقادم العقوبة يفترض  وعليه فإن   ،جواز مباشرة إجراءات الدعوى الجنائية

 .1عقوبةتنفيذ في حالة تقادم الجب الم بات والصدور حكوذلك  ؛ الدعوى الجنائية

ا من صر زمني  وهي أق-سقوط الدعوى لتقادم تختلف من الدعوى إلى العقوبة فمدد د الالزمة للسقوط باد_ الم  
وفي  ،وفي الجنح ثالث سنوات ، ريمةفي الجنايات عشر سنوات من يوم وقوع الج -دد سقوط العقوبةم  

 ،ايات عشرين سنةفي الجنالعقوبة بينما مدد سقوط  ، 2ذلك خالف انون علىينص الق لم المخالفات سنة ما
 ،وتقادم عقوبة الجنح هي خمس سنوات ، ةدد التقادم هي ثالثين سنم   باإلعدام فإن   اا كان الحكم صادر  وإذ

ال يخضع بينما  ، يخضع ألحكام وقف التقادمنظام تقادم العقوبات  ق فإن  إضافة إلى ما سب ، 3والمخالفة سنتان
 . 4الدعوى لهذا النظام تقادم
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 ثاني ال  المبحث

 الفلسطيني  العقوبة في التشريعتقاد 

 تمهيد: 

م والكيفية إجراءات خاصة متعلقة بمدد التقاد علها المشر  وبة تنقضي بالتقادم فقد أقر  ا كانت العقلم  
 ت هذهسواء  أكان ، عقوبةوع الختالف ناالمدد تختلف بوقد جعل حتسابها وقت بدء سريانها، االتي يتم فيها 

 ؛تقادم لكل عقوبة، ولقد أفرد الباحث هذا المبحث للحديث عن أحكام ال1لفةم جنحة أم مخاألعقوبة جناية ا
 : مطلبينوذلك من خالل 

 .الفلسطيني في التشريعوالجنح والمخالفات عقوبة الجنايات  تقادمالمطلب األول: 
 .يني الفلسط التشريع في  يةمالعقوبة الالتقادم : ثاني ب الالمطل
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 ولالمطلب األ

 الفلسطيني  تشريعفي ال توالمخالفا حوالجن اتتقادم عقوبة الجناي
 تمهيد:

ومن  ، أقسام الجنايات والجنح والمخالفات إلى ثالثة   حسب جسامتهاقسم ت  فإن الجريمة  ؛نا سابقا  ع  م م  كما تقد  
  ها ومدة عقوبتها وتقادمها.ين مفهوم  ب  ة بحيث ي  د  سم على ح  ق   لل ك  الباحث سيتناو  الل هذا المطلب فإن  خ  

 تقادم عقوبة الجنايات في التشريع الفلسطيني : أولا 

التي قد و  ،هي األشد جسامة  واألكثر خطورةو الجناية  فإن   للجرائم، ول من التقسيم الثالثي لقسم األلجناية هي اا
 تصل عقوبتها إلى اإلعدام.

والقانون الفلسطيني كغيره من  لها، ا للعقوبة المقررة ية وفق  د عرفت الجناالفها قختاعلى  والتشريعات
لسنة  ( 74) وبات رقم من قانون العق (5) في نص المادة  فقد جاء ،قد عرف الجناية بناء  على ذلك القوانين
في القانون رة لها مقر بة ال"تعد الجريمة جناية إذا كانت العقو  : هأن  ية مطبق في المحافظات الجنوبال م1936

 . "دانة المجرم في السابقدام أو الحبس لمدة تتجاوز الثالث سنوات دونما حاجة إلى إثبات إي اإلعه

عقوبة نقضاء االقانون الفلسطيني على  وقد نص   لتقادم،باالجناية تنقضي  ا لمعظم القوانين فإن  ووفق  
 -2 عام ا، م هي ثالثون اإلعدادم في عقوبة ة التقامد -1" :على حيث نص   الجناية،بالتقادم ومنها الجرائم 

مدة التقادم في أي عقوبة جزائية أخرى هي  -3 ، اشرون عام  مدة التقادم في عقوبة السجن المؤبد هي ع
 .  1ن"عشر سني المحكوم بها على أال تتجاوز خمس عشرة سنة وال تقل عن ضعف مدة العقوبة

 فقد نص   ،أكثر ووضوح أكبر محددة إن كان بصيغةنايات و الجقادم القانون المصري على ت وقد نص  
عقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميالدية إال عقوبة : "تسقط الهى أن  لالقانون المصري ع

 .2إنها تسقط بمضي ثالثين سنة"اإلعدام ف

وبة اإلعدام عقعلى  ادمتقال مدة -1على: " حيث نص   ،تقادم الجنايةدني على القانون األر  بينما نص  
قوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة الععلى تقادم المدة  -2المؤبدة خمسة وعشرون سنة،  الجنائية باتوالعقو 

 
 .م2001نة لس (3)جراءات الجنائية الفلسطيني رقم من قانون اإل (427)المادة  1
 .م2003لسنة  (95)حدث التعديالت بالقانون ا ألطبق  ن قانون اإلجراءات الجنائية المصري م (528)المادة  2
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م _ مدة التقاد3 ، عن عشر سنين أو تنقصتتجاوز عشرين سنة  أالالعقوبة التي حكمت بها المحكمة على 
 . 1"عقوبة جنائية أخرى عشر سنين على أي

 ة فيمدة تقادم العقوب راءات الجزائية الفلسطيني يستنتج الباحث أن  ن اإلجمن قانو  ( 427) لمادة ص اليل نوبتح
ا، عام   30عقوبة اإلعدام بعد مرور  الة، فنص على تقادماإلعدام والمؤبد قد جاءت لتحقق سياسة عقابية فع  

ايات دم باقي الجنيح لتقاصح ع مدةسنة، بينما لم ينجح المشرع في وض 20 بد بمروروتقادم عقوبة المؤ 
ومساواة مدد لنسبة لباقي الجرائم. الجنح. ولم ينحج المشرع الفلسطيني في وضع قواعد تقادم صحيحة باو 

واعد  يرسي قلجنايات ال يحقق سياسة الردع العام والخاص المرجوة والالتقادم في جرائم المخالفات والجنح وا
ا ه، فال يعقل عقوبة بدرجة جنحة مقدار ياتوالجنالفات والجنح م المخاقادمدد تكون القانون ساوى بين  ؛ العدالة

ا بعد تتقادم أيض   ن  سنوات أ 5ا هبينما عقوبة مقدار  ،سب القانون حر عشرة سنوات سنة أن تتقادم بعد مرو 
 سنوات. 10مرور 

 مخالفات.قادم الوت ناياتز المشرع بين تقادم الجنح وتقادم الجادة ليميضرورة تعديل نص الم ويرى الباحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عديالت.مع أحدث الت م1961لسنة  (9)ية األردني رقم زائمن قانون أصول المحاكمات الج (342)المادة  1
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 سطيني الفل في التشريع حتقادم عقوبة الجن: انياا ث

وعادة  ما ي عاقب على الجنح  ،مي "أصغر"ها عمل إجرات عرف الجنحة في معظم النظم القانونية على أن  
 الجنايات وأشد من عقوبات المخالفات. ن عقوباتبعقوبات أخف م

 .1خالفة"للجنحة وهو: "كل جرم ال ي عد جناية أو م اتعريف   م1936( لسنة 74رقم ) ون العقوبات في قان وقد ورد

قد فرض عقوبة معينة ألي يكن هذا القانون : " إذا لم هت على أن  من ذات القانون فقد نص   (47) أما المادة 
بغرامة ت أو دة ثالث سنواالحبس مرتكاب تلك الجنحة بام على الشخص الذي ي دان بف يحك ح،الجنجنحة من 

  ا".تا هاتين العقوبتين مع  مئة جنيه أو بكل

نون اإلجراءات الجزائية من قا ( 3) الفقرة  ( 427) ت المادة فقد نص   ، ها تسقط بالتقادملجنايات فإن  والجنح كما ا
 ها على أال  محكوم بأي عقوبة جزائية أخرى هي ضعف مدة العقوبة ال تقادم فيه: "مدة الالفلسطيني على أن  

 ل عن عشر سنين".وز خمس عشرة سنة وال تقتتجا

والتي  ،من قانون اإلجراءات الجنائية (528) على تقادم الجنح وذلك في المادة  نص   فقد ،أما القانون المصري 
 مضي خمس سنين".ي جنحة بفه: "تسقط العقوبة المحكوم بها ت على أن  نص  

ئية صراحة  على تقادم ن أصول المحاكمات الجزاقانو  من (344) ادة ت المص  فقد ن ،بينما القانون األردني
على  مة، المحكالتي حكمت بها  ةمدة تقادم العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوب -1 : "الجنح حيث جاء فيها

 خمسأي عقوبة جنحية أخرى على تقادم لامدة  -2 سنوات، خمسعن تنقص سنوات و  عشر  تتجاوزأال  
  سنوات". 

 

 

 

 
 .م1936لسنة  (74)رقم الفلسطيني انون العقوبات من ق (5)المادة  1
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 الفلسطيني  تشريعفي ال  مخالفاتال عقوبةتقادم  :ثالثاا 

أو هي كل جرم يستوجب  وع،األسبها كل جرم يستوجب عقوبة الحبس لمدة ال تتجاوز رف المخالفة على أن  تع
نواع الجرائم ي أخف أوه . 1كان من الجرائم التي تستوجب الغرامة فقطهات إذا جني 5الـــ غرامة ال تتجاوز 

 اية والجنحة.د الجنن حيث الجسامة بعائم ما في تصنيف الجر وتأتي ثالث  

ن قانون اإلجراءات م ( 427) ت المادة وذلك كما نص   ؛ وكسابقاتها فإن المخالفات تسقط بالتقادم
مدة العقوبة  خرى ضعفالتي جاء فيها: "مدة تقادم أي عقوبة جزائية أو  ، منها الجزائية الفلسطيني الفقرة الثالثة

 سنين". عن عشرسنة وال تقل  شرةخمس ع المحكوم بها على أال تتجاو

قانون اإلجراءات من  ( 528) وذلك في المادة  ؛ على تقادم المخالفات فقد نص   ،القانون المصري أما 
 المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين". العقوبة ت على أنه: " تسقطالجنائية والتي نص  

ى تقادم ئية علالمحاكمات الجزا أصول من قانون  (346) ت المادة فقد نص   ،األردنيلقانون بينما ا
على نحو ما ذكر في المادة بدآن مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان ت  حيث جاء فيها: " الفاتمخال

 القانون.من نفس 2 ( 345) السابقة". أي المادة 

 تعقيب الباحث 

ث قد الباح فإن   ، لفةالمخاكام تقادم عقوبة كل من الجناية والجنحة و ه من أحكر سبق ذ   بناء  على ما
ا ال لبس ا واضح  ع قانون  ه لم يضن  إإذ  ،جراءات الجزائية الفلسطينيقانون اإل ي عتر ت ات  ثمة ثغر  ل ص إلى أن  خ  

هي تصلح  (427) مادة الفقرة األولى والثانية من ال وأن   ،بق ذكرهمة مما سفيه لتقادم عقوبة كل نوع جري
 ،صنا في الل ضعف  شك   ع العقوبات مافقد شملت جميلمادة الثالثة من نفس افقرة أما ال ،لعقوبات الجناية فقط

خالفة والم نحةمن الجناية والجيل هذه المادة وتحديد تقادم عقوبة كل وإذ يهيب الباحث بفقهاء القانون بتعد
 ريعات.التش سارت عليه بعضا م  اقتداء  ل  وذلك  ؛ قوباتواع العة خاصة بكل نوع من أنمنفصلبإدراج مواد 

 
 .م1936لسنة  (74) مرقالفلسطيني نون العقوبات من قا (5)المادة  1
 .ولىي الدرجة األبرامه إذا كان فإمن تاريخ خيرة، و تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة األ من في الحكم الوجاهي -أ :تجري مدة التقادم -1 2

 .قامتهإلى المحكوم عليه بذاته أو في محل إليغه خ تبيمن تار  وفي الحكم الغيابي -ب
 . التي نفذت فيه من مدة التقادم وبةا فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقكان المحكوم عليه موقوف  ذا إو  - 2
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ا للثغرة السابق سردها ت عليها واستدراك  م العقوبات والقوانين التي نص  لموضوع تقاد ة جديةوبعد دراس
-اإلعدام والسجن المؤبد-غير المنصوص عليها وبات من يكون تقادم العق ه لمن الظلم أن  الباحث يرى أن   إن  ف

كما  ،ر سنينعن عش عشرة سنة وال تقلخمس  ال تتجاوز ة العقوبة المحكوم بها على أن  ضعف مد هي
فعلى سبيل المثال  . الفلسطينيمن قانون اإلجراءات الجزائية  ( 427) ت عليه الفقرة الثالثة من المادة نص  

يكون ة السابقة ن المادما للفقرة الثالثة صى الحبس لمدة أسبوع وطبق  األق دهاحعقوبة أي مخالفة هي في 
 ؟سنوات ل تقادمها عشرع  ساس ج  فعلى أي أ أسبوعين، ضعفها 

ها في حدها أن   المخالفات إال  عقوبة أشد من عقوبتها كانت  على عقوبة الجنح وإن   ينطبق األمر الذي
سنوات  ماذا جعل القانون تقادم مدتها ال يقل على عشرفل نوات، سوضعفها ست  سنوات، األقصى لمدة ثالث 

 وال يزيد عن خمس عشرة سنة؟

من قانون  ( 427) ولى والثانية من المادة ها الفقرة األم تشملهناك جنايات ل ق فإن  وفي نفس السيا
قرة األولى من في نص الفقد جاء ف ، شملتها الفقرة الثالثة كعقوبة السلب مثال  اإلجراءات الجزائية الفلسطيني و 

ارتكب جرم  ن  م   : "كلأن   المطبق في المحافظات الجنوبية م1936لسنة  (74) من قانون رقم  (288) المادة 
اوح بين ضعفها ثمانية وعشرين سنة فلم ت خ فض لمدة تتر  مدة أربعة عشرة سنة فإن   يعاقب بالحبسالسلب 

 ، 1هي الحبس مدة عشر سنواتعقوبتها  فإن  ف للقتل كذلك األمر في جريمة الخط ، عشر وخمس عشرة سنة
 ليسسنة؟ أو   س عشرةا لمدة عشر أو خمخفيضهفبأي سبب يتم ت ،ها تصبح المدة عشرين سنةمضاعفت وعند

 وبات الجنايات األكثر شدة؟من الظلم واإلجحاف مساواة عقوبة المخالفات الخفيفة والجنح المتوسطة بعق

ن فليس م ة تناسب مدة تقادم كل عقوبة مع جسامة العقوبةيرى ضرور الباحث  وعلى ما سبق فإن  
وجب جعل مواد تحدد مدد و  ،ت الشديدةلعقوباات الخفيفة مثل العقوبي جعل تقادم ا سبيل اإلنصاف والعمل أن  

 التقادم لكل نوع من أنواع الجرائم.

ثمة  الباحث يرى أن   أن  ها، إال تتقادم العقوبات قد أجمعت عليه معظم التشريعات وأقر   كان نظام وإن  
وهل  تقادم؟بل الناس لهذا الدى تقهذه اإلشكاليات تكمن في م ولعل   ،ككل ادمالتقوع إشكاليات تعترض موض

وإن  القتل، تتقادم عقوبة  ل ل م  ءمجني عليه أو ذويه حقهم وحجم المأساة التي تعرضوا لها؟ وهنا نتساينسى ال
هي أول وأهم مصدر والتي  القاتل ي قتل كما أوردت الشريعة اإلسالمية ألولى أن  ا؟ أليس اكانت لثالثين عام  

 
 .م1936لسنة  (74)قم ر الفلسطيني من قانون العقوبات  (256)المادة  1
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كان  كانت إصابة أو جرح؟ فإن   ى وإن  أر؟ حت  ة األخذ بالثزز فكر ثير التقادم وي عال ي  في في التشريع لدينا؟ أ
ي المجني يسأل ذو  فكان حري بالقانون أن   حقه،ل بينهم وليعطي كل ذي حق  الناس قد رضوا بالقانون ليفص

 نين أم ال.هذه السأرادوا إسقاط حقهم بعد كل  عليه إن  

 تقادم؟ أليس من الممكن أن  يمة تسقط بالأي جر  كانت ر للناس إن  الزاجوالمسألة األخرى أين الرادع و 
دفع ي دم عقوبته، ثم يعود لتسقط العقوبة بالتقادم دون أن  ثم يهرب للخارج مدة تقايرتكب أي شخص أي ج رم 

   ؟ة ج رمه؟ فأين العدل واإلقساط في هذا الموضوعضريب
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 ثاني المطلب ال

 ي الفلسطين ريعفي التش يةمالال عقوبة التقادم 

 تمهيد:

تنال من ذمته المالية بالزيادة  ه بأن  العقوبات المالية هي أي عقوبة تمس بالحقوق المالية للمحكوم علي
 .1لمصادرةوهي ا ،اإليجابيةنتقاص من عناصرها ي الغرامة أو باالوه لبية،السمن عناصرها 

تفرض  ه يجوز للمحكمة أن  هذا فإن  وعلى  جسيمة، الالجرائم ا في ي كتفى به والعقوبة المالية عقوبة خفيفة ال
 لة من الجريمة. غرامات أو تحكم بمصادرة األصول المتحص

 : تقادم عقوبة الغرامةأوالً 

ها إلزام المحكوم عليه لى أن  وتعرف ع البشرية، دم صور وأشكال العقوبة التي عرفتها مة من أقتعد الغرا
 . 2الدولة ئي إلى خزانةلحكم القضادره ابدفع مبلغ من النقود يق

فال يمكن تطبيقها إال بناء  على والغرامة مثلها مثل أي عقوبة جنائية أخرى تخضع لمبدأ الشرعية 
يحكم   يجوز للقاضي أن  لها، فالالنص الجريمة التي يتم توقيع الغرامة كجزاء  يحدد أن   د  ب   نص قانوني وال

القانوني هو الذي يحدد الحد األدنى واألقصى  غرامة، والنصع عقوبة الالمشر بالغرامة على فعل لم يقرر له 
العقوبات أن سائر ، وتعتبر سابقة في العود وتنقضي بالتقادم شرد به النصوعلى القاضي االلتزام بما و 

 .3األخرى 

ساس بحرية الم قيمة عقابية أقل من العقوبة السابقة للحرية، ذلك أن   مة تمثلالغرا فيه أن   مما ال شك  
ا في نفس ا تهذيبي  ر  الغرامة ال تؤدي دو  خطورة من مجرد المساس بالذمة المالية له، كذلك فإن  اإلنسان أشد 

المحكوم  في نفس كان لها هذا الدور بما تحدثه من تذمر ية وإن  اإلجرام المحكوم عليه والتأثير في نوازعه
تصر على حصر الغرامة في ال يق جنوبيةمحافظات الفي الالمطبق م 1936لسنة ( 74عليه، والقانون رقم ) 

رها مشرع المصري عقوبتها بالغرامة التي ال يزيد أقصى مقدامجال الجرائم البسيطة مثل المخالفات التي قرر ال
 

 .178مرجع سابق، ص، طينيلفسمبادئ قانون العقوبات ا، جرادة، عبد القادر صابر 1
 .573صالقسم العام، مرجع سابق،  -، شرح قانون العقوباتحسني، محمود نجيب 2
 .81العام، مرجع سابق، ص القسم -شرح قانون العقوبات، الوجيز في نور الدين، مازن إبراهيم  3



 

115 
 

، وتعتبر الغرامة لجسيمة أي الجنايات والجنحجرائم اا في مجال الائة جنيه، ولكن فرض الغرامة أيض  عن م
ها ال تطبق في  أن  جنح والمخالفات حسب القانون المصري إال  الجنايات والي تطبق في ية وهعقوبة أصل
 .1 الجنوبية لمحافظاتالمطبق في ا م1936( لسنة 74ا لقانون العقوبات رقم ) ق  الجنايات وف

م هذا القانون لم يحل مسألة تقاد سطيني يجد الباحث أن  ية الفلوبتحليل قانون اإلجراءات الجزائ
خذ بعد ع يميل إلى األر   ش  الم   فلسطيني أن  جزائية إجراءات  ( 426) ن نص المادة نبط الباحث مرامة، ويستالغ

ي قد اعد تقادم عقوبة الغرامة في التشريع الفلسطينتحديد قو عدم الوضوح في  تقادم عقوبة الغرامة، كما أن  
على قواعد تقادم  الضرورة النصه من أن   لباحثتهي بمخالفة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، لذا يجد اين

  . الغرامة

 ا: تقادم عقوبة المصادرةثانيً 

وجوهرها  للملكية، ناقلة  هي عقوبةو  الدولة، ا هي نقل ملكية مال أو أكثر إلى نت سابق  بي  المصادرة كما 
 . 2يه أو غيره في ملكية المالحكوم علحلول الدولة محل الم

بما اليسع للباحث تكرار ما  الغرامة،ة والفرق بينها وبين لقة بالمصادر حكام المتعاأل -اآنف  -وقد أوضح الباحث 
 ادرة بالتقادم أم ال؟وبة المصهل تنقضي عقالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الجانب هو:  إال أن   سبق، 

صل العام من األوهو ما يعد استثناء   ، بة المصادرة ال تنقضي بالتقادمعقو  ن  وإجابة هذا السؤال هي أ
 م2001لسنة  (3) قم جراءات الجزائية الفلسطيني ر في فقرتها األولى من قانون اإل (425) المادة والذي قررته 

لفقرة الثانية من اء في استثنوقد جاء هذا اال ، حترازية بالتقادم"ر اإلوالتدابيها: "تنقضي العقوبة ت بقولالتي نص  
حترازية المانعة من عقوبات والتدابير االتقادم على الال يسري النه: "ذات المادة السابقة والتي نصت على أ

 اإلقامة والمصادرة العينية".وال يسري كذلك على منع  الحقوق، 

ها هو تنفيذ النطق بف ،ة عقوبة فورية نافذة بمجرد صدور الحكم بهاالمصادر  ذلك يرجع إلى أن   ولعل  
 .3ي خاص بهاتنفيذجراء إها تنفذ دون حاجة إلى أي أن   لها،

 
 .81، المرجع سابق، صمراهيبمازن إ نور الدين،  1
 .767مرجع سابق، صم، القسم العا -عقوباتالانون شرح ق، حسني، محمود نجيب 2
 .909مرجع السابق، صال، حسني، محمود نجيب 3
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الفقرة الثانية من المادة  وذلك في ، صراحة  على مبدأ عدم تقادم عقوبة المصادرة نون األردني فقد نص  القابينما 
ت حيث نص   ،مع أحدث التعديالت م1961لسنة  (9) رقم ردني كمات األقانون أصول المحامن  ( 341) 

وق أو على منع اإلقامة انعة من الحقترازية المحاال التقادم ال يسري على العقوبات والتدابير على: "أن  
 والمصارة العينية".
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 الخاتمة 

 

التشريع الفلسطيني ومقارنتها ببعض  ه الدراسة وبعد أن تناول الباحث أحكام تقادم العقوبة فيتام هذوفي خ
  لي: التا خلص إلى أهم النتائج والتوصيات وهي على النحوحيث  ، ت العربيةالتشريعا

 : لنتائجاهم أ

ء جنائي إال ه ال جريمة وال جزان  إخضع لذات مبدأ الشرعية الذي خضعت له الجريمة، إذ توبة العق .1
 بناء  على نص قانوني.

بات على اختالفها ولم ينص على ذلك وانين العقو ت عليها قأ الشرعية من المبادئ التي نص  مبد ن  إ .2
 .ظات الجنوبيةفافي المح لمطبقا م1936لسنة  (74) قانون العقوبات 

المطبق في  م1936لسنة  ( 74) ها أو تشديدها في القانون اتساع السلطة التقديرية للقاضي في تخفيف .3
 انات أثناء تفريدها.العقوبة بضم، ولم يعمل المشرع على إحاطة ت الجنوبيةالمحافظا

من  حكام العامةفي باب األ لمشرعت تبعية لم يدرجها ااالحرمان من بعض الحقوق والمزايا كعقوب ن  إ .4
 .ينظم أحكام تقادمهاقانون العقوبات ولم 

وبية على م الم طبق في المحافظات الجن1936لسنة  (74) لم ينص قانون العقوبات الفلسطيني رقم  .5
 ح المتضرر كأحد أسباب انقضاء العقوبة.صف

م اتفقوا نفي، إال أنهالمذهب الحقهاء ئل االجتهادية عند فاعد من المسنظرية تقادم الجرائم والعقوبات ت .6
 هب األخرى على تقادم بعض الجرائم والعقوبات.مع فقهاء المذا 

إنما يدور في فلك ترغيب الشارع في درء  فقه اإلسالميا لللجريمة أو العقوبة بالتقادم وفق  سقوط ا ن  إ .7
صل، ير هذا األر تقر ا من مظاهوأنه ليس إال مظهر   ، لك سبيال  الحدود عن الناس ما أمكن إلى ذ

 ات الناس.د به إلقالة عثر واالعتدا

 رور الزمن على سكوت الشاهد دون عذر قاهرتقادم الجريمة أو العقوبة فيه مظنة توبة الجاني، وم .8
 ا في عدالته.ن أداء شهادته يعد جرح  وامتناعه ع
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مويل األموال وتغسل  حة اإلرهاب بل جمع بين جرائمفا بمكاخاص  ا قانون  المشرع الفلسطيني لم يفرد  .9
مويل بشأن مكافحة غسل األموال وت م2015لسنة  ( 20) وهو القانون رقم  ، في قانون واحد اإلرهاب
 والغرامة.  رهاب بالسجنعقوبة تمويل اإل حيث أقر   ، اإلرهاب

عة وخطورة في نصوصه ااألكثر بش يتضح من الدراسة أن ه بينما نظام روما نجح في إدراج الجرائم .10
ا عندما لم يدرج نص يقضي بعدم ا شديد  اق  ه أخفق إخف أن  ضح وصريح، إالمها بنص واتقاد وكفل عدم

 رة لمثل هذه الجرائم البشعة.تقادم العقوبات المقر 

 ا، ومن يوم تهرب المحكوم عليه من التنفيذ إذا كانالحكم إذا صدر غيابي   دم من تاريخيجري التقا .11
 ا.ي  ر الحكم حضو 

 .يهعلى المحكوم عل ة في تنفيذهاط حق الدولة سقو يترتب على تقادم العقوب .12

وال يشترط فيه علم المحكوم  ، حكم بذلك سقوط االلتزام بتنفيذ العقوبة بالتقادم ال يحتاج إلى صدور .13
 ا آلثاره الجزائية.ا ومنتج  حكم بإدانته يبقى قائم  ليه، لكن الع

في المادة  والمخالفاتلجنح لتقادم عقوبات الجنايات وا ةحصحي دضع مدلم ينجح المشرع في و  .14
 . م2001لسنة  (3) إلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم من قانون ا ( 427) 

افظات الشمالية نص على طبق في المحم الم1960لسنة  ( 16) قانون العقوبات رقم ين أن  يتب .15
ي طبق فم الم1936لسنة  ( 74) بات رقم و موضوع الجرائم اإلرهابية وعقوباتها، إال  أن  قانون العق

وتقادم عقوباتها واكتفى بذكر  اإلرهابموضوع على صراحة  م ينص في مواده ت الجنوبية لالمحافظا
 الجمعيات غير المشروعة.

 ،دم كأحد أسباب انقضاء العقوبةم على التقا2001لسنة  ( 3) ن اإلجراءات الجزائية رقم نص قانو  .16
 ئم.ختلف الجراوبة معق ممن ذات القانون على مد تقاد ( 427) ت المادة وقد نص  

حيث أوضح في  ، من جنايات وجنح ومخالفاتشرع الفلسطيني مدد تقادم أنواع العقوبات أجمل الم .17
مدة تقادم عقوبة السجن  ن  أة الثانية ا، والفقر عام   ( 30) دم عقوبة اإلعدام هي تقا ن  الفقرة األولى أ

عقوبات حتها جميع اليث تندرج تضحة حوا را، فيما جاءت الفقرة الثالثة عامة غيالمؤبد عشرون عام  
     فيما عدا اإلعدام والسجن المؤبد. 
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 .يني في تحديد مدة تقادم عقوبة الغرامةقصور التشريع الفلسط .18

 : التوصياتأهم 

 م1936لسنة  ( 74) عية ضمن نصوص قانون العقوبات بدأ الشر بضرورة إدراج مالباحث ي وص  ي   .1
 فها.بات على اختالانين العقو ت قو ذكما ح المطبق في المحافظات الجنوبية

السلطة التقديرية للقاضي في تخفيفها أو تشديدها في بضرورة العمل على تحديد الباحث ي وص  ي   .2
ل النص على ضمانات وآليات من خال ةالمحافظات الجنوبي المطبق في م1936لسنة  ( 74) انون الق

 تفريد للعقوبة واضحة تتفق والسياسة العقابية.

امة من ق والمزايا كعقوبات تبعية في باب األحكام العمن بعض الحقو ج الحرمان إدرا العمل على .3
 .قانون العقوبات وتنظيم أحكام تقادمها

المطبق في م 1936لسنة  ( 74) لمشرع الفلسطيني في قانون العقوبات رقم ينص ا ضرورة أن   .4
 رر.ضعلى مادة تنص على انقضاء العقوبة عند صفح المت المحافظات الجنوبية

 تقادم بعض العقوبات. ما جاء بأحكام الشريعة اإلسالمية بخصوص نظريةباألخذ باحث لباي وص  ي   .5

أكيد إلرهاب ضمن نصوص قانون العقوبات ومن ثم التبالعمل على إدراج جرائم االباحث ي وص  ي   .6
 عدم تقادمها. على

تمتثل  أن   إلىعقوبات ون النبعدم النص على تقادم عقوبات الجرائم الدولية ضمن قاالباحث ي وص  ي   .7
 الدولية( بذلك. ئيةمحكمة الجنااللدول الموقعة على نظام روما ) ا

 طيني رقممن قانون اإلجراءات الجزائية الفلس ( 427) ة المشرع الفلسطيني بتعديل المادالباحث ي وص  ي   .8
 والجناياتنح جلبحيث تراعي مدد التقادم للمخالفات وا ، المتعلقة بتقادم العقوبات م2001لسنة  ( 3) 
 الجاني. سامة الجريمة ومقدار عقوبتها المحكوم بها على تدرج حسب جلت

ئم م الخطيرة من التقادم مثل جريمة القتل وجراالمشرع الفلسطيني باستثناء بعض الجرائالباحث ي وص  ي   .9
 والنساء. ية ر شالبليغ وجرائم الشروع في القتل وجرائم الخيانة واالتجار بالمخدرات واألعضاء الب األذى
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في المحافظات الشمالية على م المطبق 1960لسنة  ( 16) ج قانون العقوبات رقم نما قد عر  بي .10
لمطبق في م ا1936 لسنة ( 74) ، إال  أن  قانون العقوبات رقم موضوع الجرائم اإلرهابية وعقوباتها

ت قوبة الجمعياذكر عواكتفى ب اإلرهابموضوع في مواده على  صراحة  المحافظات الجنوبية لم ينص 
 روعة.غير المش

قي الوطن والعمل على المشرع الفلسطيني بضرورة توحيد قانون الالباحث ي وص  ي   .11 عقوبات ليشمل ش 
 حيث تتناسب ومتطلبات العصر.تحديث المواد القانونية ب

ستخدام مصطلح السجن ليعبر عن عقوبة الجنايات والتي تتراوح ما بين بضرورة احث الباي وص  ي   .12
وح واستخدام مصطلح الحبس ليعبر فقط عن عقوبة الجنحة والتي تترا ى اإلعدام، ت  ث سنوات وحالثال

مخالفة والتي ال تتعدى األسبوع فيجب أن بين أسبوع وثالث سنوات أو العقوبة المالية، بينما عقوبة ال
  مصطلح الحجز.ق عليها يطل

لفلسطيني العقوبات ا ن نصوص قانو  ة ضمنبالعمل على تنظيم تقادم عقوبة الغرامالباحث ي وص  ي   .13
 بشكل واضح وصريح.
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                           وحكم على مشهور حسن آل سلمان ، سنن أبو داود، اعتنى به:أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني .10
 دون تاريخ نشر. ياض،صر الدين األلباني، مكتبة المعارف، الر أحاديثه: محمد نا
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المختار، دون طبعة، دار المعرفة، ، االختيار لتعليل الحنفي عبد هللا محمود بن مودود الموصلي .17
 . م2002 بيروت، 

قانون"، المجلة بالزنة ة مواسقاط الحدود "دراسة فقهيإره في وأث ، تقادم الشهادةالفواز عبد هللا مصطفى .18
 . م2005، 1، ع1إلسالمية، مجلداسات األردنية في الدر ا

، دار الكتب 2، ط7شرائع، ج، بدائع الصنائع في ترتيب الالكاساني عالء الدين أبي بكر بن مسعود .19
 ه. 1402وت، العربي، بير 

حققه: محمد ، 2ط ئ، لمبتد، الهداية شرح بداية المرغينانيا نيلجليل الرشداعلي بن أبي بكر بن عبد ا .20
 .م2006ار السالم، القاهرة، افظ، دوحافظ عاشور حتامر 

لجمهورية العربية، القاهرة، ، المحلى، المكتب التجاري للطباعة، بيروت، مكتبة ابن حزم علي بن أحمد .21
  يخ نشر. دون تار 

شيخ يوسف القيق: ى شرح كفاية الطالب الرباني، تحي عل، حاشية العدو المالكي علي الصعيدي العدوي  .22
 ه.      1412ت، ، بيرو ، دار الفكرمحمد البقاعي

، دار 2، طمحمد شالل العاني، فقه العقوبات في الشريعة اإلسالمية "دراسة مقارنة" ،العمري  عيسى .23
 . م2003والطباعة، عمان،  المسيرة للنشر والتوزيع

علي بن أبي بكر مبتدي، الية )معه بدا ،1ط ،5ج ،ح فتح القدير، شر بن الهمامإ دكمال الدين محم .24
 . م2003الكتب العلمية، بيروت، ، دار لمرغياني( ا

الفرقان التجارية، دون ، تحقيق: سليم بن عبد الهاللي، مجموعة 4، الموطأ، جاألصبحي مالك بن أنس .25
 . م2003، مكان نشر

 دون تاريخ نشر. ،القاهرة ،حديثر الدا ، 6ج ، المدونة الكبرى  ،األصبحي مالك بن أنس .26
، تحقيق: محمود 1، ط2هاية في غريب الحديث واألثر، ج، الناألثير بنا ي مبارك الجزر لدين المجد ا .27

 . ه1383محمد الطناحي، المكتبة اإلسالمية، دون دار نشر، 
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جاة، الن الجامع الصحيح، اعتنى به: محمد زهير ناصر الناصر، دار طوق  ،البخاري  حمد بن إسماعيلم .28
 . م2003ان، موالتوزيع والطباعة، ع ، 8ج

، بدون طبعة، دار الحديث، بدون 2بل السالم شرح بلوم المرام، ج، سلصنعانيا عيلحمد بن إسمام .29
 تاريخ نشر. 

حمد جاد، دار الحديث، القاهرة، أ ألحكام السلطانية، تحقيق:، االماوردي محمد بن حبيب البصري  .30
 . م2006

ر هج ، 14ج ،1ط ،رآنآي الق تأويلعند جامع البيان  ،الطبري  جعفر أبي محمد بن جرير بن زيد .31
 م. 2001 ، القاهرة ، ة والنشر والتوزيع واإلعالنللطباع

، دار الفرقان فقه العقوبات، دون طبعة، الفقه الجنائي في التشريع اإلسالمي أبو فارس محمد عبد القادر .32
 . م2011للنشر والتوزيع، إربد، 

، بيروت عليش، دار الفكر،: محمد تحقيقكبير، شية الدسوقي على الشرح ال، حاالدسوقي محمد عرفة .33
 دون طبعة، دون تاريخ نشر.

، ، تحقيق: محيي الدين الميس، دار الفكر، بيروت1، المبسوط، طالسرخسي محمد بن أبي سهل .34
 . م2000

 . م1997، دار الصابوني، القاهرة، 1صفوة التفاسير، ط ، الصابوني حمد عليم .35
 . م1997 القلم، دمشق، ، دار1ط، 1ج هي العام، المدخل الفق ،الزرقا دأحم مصطفى .36
، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، المكتب اإلسالمي، دمشق، الرحيباني مصطفى السيوطي .37

 . م1961
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1نزيل وأسرار التأويل، مجلد، أنوار التيضاوي الب ناصر الدين .38

 . م1982ق، دمش
سكندرية، الجزء األول، منشأة المعارف، اإلاءات الجزائية، ئ اإلجر مباد ، الوسيط في شرحصالح نبيه .39

 م. 2004
  م1997بيروت، لفكر، ، دار ا4الفقه اإلسالمي وأدلته، ط ،الزحيلي وهبة .40
 بيروت، دون تاريخ نشر.عربي، حياء التراث الإ، دار 4تن المنهاج، جشرح م ، أبو زكريا النووي  يحيى .41

 : يةكتب القانونال
 . م1995طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة،  زاء الجنائي، دون ة للجالنظرية العام ، بالل أحمد عوض .1
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 . م2003هرة، لجنائي، دون طبعة، دار النهضة العربية، القا، محاضرات في الجزاء ابالل أحمد عوض -    
 العربية، القسم العام، دون طبعة، دار النهضة  ، صري بات المالعقو مبادئ قانون  ، بالل أحمد عوض -      

 . م2006رة، القاه  
 . م6199ار النهضة العربية، القاهرة، ، د6الوسيط في قانون العقوبات، ط ، سرور أحمد فتحي .2
 . م201، القاهرة، النهضة العربية ار، د3ط القسم العام،  ، ، شرح قانون العقوباتالدينشمس  أشرف توفيق .3
 م. 2012 ، ولالجزء األ ،ئيةشرح قانون اإلجراءات الجزا ، شمس الدين توفيقأشرف  -      

 ، اإلسكندرية ، معيةدار المطبوعات الجا ، 1ط ، للجريمةاإلرهاب والبنيان القانوني  ، عطا هللا سنينإمام ح .4
 . م2004

 . م2004 ،دبغدا ،مطبعة الزمان ، 1ط ،ت الجزائيةمحاكماشرح قانون أصول ال ، مصطفى جمال محمد .5
 ةأكاديمي ، دون طبعة، 2ة للعقوبة، جالنظرية العام ،القسم العام ،، شرح قانون العقوباتراشد امدح .6

 . م2005الشرطة، دون مكان نشر، 
الفكر ، دار 1لمسئولية الجنائية ل شخاص المعنوية "دراسة مقارنة"، ط، اجادو حسام عبد المجيد .7

 . م2012، الجامعي، اإلسكندرية
 . م2011دار نشر، ، دون 2، ط2، جاألحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، لوليدا هيمإبرا  ساهر .8
فلسطيني "دراسة تحليلية"، مجلة جزاء الجنائي في التشريع البراك، تنفيذ الال، محمد دالولي إبراهيم ساهر .9

 . م2015زة، ، عدد خاص، غ17ة، مجلدنسانيجامعة األزهر، سلسلة العلوم اإل
للدراسات والنشر،  مؤسسة الجامعية، دون طبعة، ال2القسم العام، ج ،ون العقوباتشرح قان، ليةعا يرسم .10

 . م1993يروت، ب
 ،عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1ط ، الدولي وشرعية المقاومة اإلرهاب ، الفتالوي  سهيل حسن .11

 . م2002
ة، القاهرة، دون العربي لنهضة، دار ا1الحديث، ط ، المدخل في علم العقابسليم ابد الوهطارق عب .12

 تاريخ نشر.
للنشر ، دار الثقافة 1ا ألحدث التعديالت، طام وفق  القسم الع ،قوباتشرح قانون الع ، أبو عفيفة طالل .13

 . م2012والتوزيع، عمان، 
وأحكام اسة تحليلية على ضوء الفقه در  ، هاانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبت ، فودة ميعبد الحك .14

 . م2005منشأة المعارف، اإلسكندرية، طبعة،  ، دون محكمة النقض
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طرأت بالقانون وفق أحدث التعديالت التي  ،القسم العام ، قوباتشرح قانون الع ،أحمد من توفيقعبد الرح .15
 . م2012ان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عم  1، طم2011لسنة  8رقم المعدل

طبعة، دار الهدى، عين مليلة، ة، دون جزائيقانون اإلجراءات ال، محاضرات في لفيخ عبد الرحمن .16
 . م2012الجزائر، 

 المجلد األول، دون  وسوعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني،م ، جرادة ابرعبد القادر ص .17
 . م2009طبعة، مكتبة آفاق، غزة، 

 . م2013 ، غزة ،مكتبة آفاق ،2ط ،ينون العقوبات الفلسطينادئ قامب ،جرادة عبد القادر صابر -         
 . م2011موفم، الجزائر، عام، دون طبعة، دار القسم ال ،جزائري ، شرح قانون العقوبات الأوهابية عبد هللا .18
، ديوان المطبوعات الجامعية، 4، ط2القسم العام، ج ،قوبات الجزائري شرح قانون الع ،سليمان عبد هللا .19

 . م2005، الجزائر
 . م1996، القاهرة، مدبولي مطبعة، 1رهاب السياسي، طاإل ،حريز عبد الناصر .20
دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، ، 1ت الجنائية، جئ قانون اإلجراءا، مبادرمضان عمر السعيد .21

 . م1988
الحقوقية، لحلبي القسم العام، دون طبعة، منشورات ا ،، شرح قانون العقوباتالقهوجي علي عبد القادر .22

 . م2002بيروت، 
، دار العام، دون طبعة هللا الشاذلي، شرح قانون العقوبات_ القسم توح عبدف ،جيالقهو  ي عبد القادرعل .23

 . م2002مطبوعات، اإلسكندرية، الهدى لل
 . م2012، دار هومة الجزائر، 2ئة عن الجريمة، طالناش ى او ، الدعيعل ،شمالل .24
ت، بيرو  ة، الدار الجامعية، لم اإلجرام والعقاب، دون طبعبادئ ععوض محمد، محمد أبو عامر، م .25

 . م1989
ة المعارف، اإلسكندرية، ون طبعة، منشأجرام والعقاب، د، أساسيات علم اإلالشاذلي فتوح عبد هللا .26

 . م2000
 . م1986م القانون الجنائي، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، أحكا ، رعبد الستا فوزية .27
دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، 1"، طقارنةالعقوبات "دراسة م ، شرح األحكام العامة في قانون دالسعي لكام .28

 . م2009عمان، 



 

127 
 

، الرباط، بريس القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، دون طبعة، طوب حدود سلطة ، المهداتي لطيفة .29
 . م2007

نشر، ، دون دار 1، ط2القسم العام ،طينيالفلس الوجيز في شرح قانون العقوبات ،نور الدين مازن إبراهيم .30
 . م2012غزة، 

نهضة العربية، القاهرة، ، دار ال4ر االحترازية، ط، النظرية العامة للعقوبة والتدابيعقيدة بو العالحمد أم .31
 . م2009

 . م2013، دار هومة، الجزائر، 8انون اإلجراءات الجزائية، طق مذكرات في ، حزيط محمد .32
 . م1993ت، بيرو  ة، الدار الجامعية، القسم العام، دون طبع ،انون العقوباتق ، أبو عامر زكيمحمد  .33
دار المسيرة للنشر والتوزيع  ، 1، طاإلجرام والعقاب ، علي حسن طوالبة، علمالعاني محمد شالل .34

 . م1998والطباعة، عمان، 
 . م2012ن، ، إثراء للنشر والتوزيع، عما2، مبادئ علم العقاب، طوريكاتال مد عبد هللامح .35
جتماعية والقانونية، دون طبعة، لنظم االريخ امحمد عبد العال، تاعكاشة  ،الحفناوي  ، محمد عبد المجيد .36

 . م1989امعية، بيروت، الدار الج
، دار 1، ط"صول المحاكمات الجزائيةأ شرح لقانون "، أصول اإلجراءات الجزائية نمور محمد سعيد .37

 . م2005الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
 ،عمان والتوزيع،  ج للنشرالخليدار  ، 1ط والتطبيق، حقوق اإلنسان بين النص  ، اونةالطر  محمد سليم .38

 . م2018
، دريةة "دراسة مقارنة"، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، اإلسكني، الجريمة الدوليالعادل محمد صالح .39

 . م2009
افة للنشر والتوزيع، عمان، ر الثق، دا1، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، طنجم محمد صبحي .40

 . م2006
وزيع، عمان، ، دار الثقافة للنشر والت1مات الجزائية، طالمحاك أصول الوجيز في، الحلبي محمد علي .41

 . م2009
 ، دار الثقافة للنشر  3ن العقوبات_ القسم العام، طشرح قانو   ، زأكرم طراد الفاي  ، الحلبي  محمد علي  -         
 . م2011والتوزيع، عمان،         
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في القانون األردني والقوانين  اإلرهابرائم على أمن الدولة وج ، الجرائم الواقعةلجبورا محمد عودة .42
 .م2010عمان،  لنشر والتوزيع، الثقافة ل ، دار2العربية، ط

 م. 1988 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ، 2ط ،جراءات الجنائيةاإل شرح قانون  ، حسني محمود نجيب .43
قاهرة، ة، الدار النهضة العربي ،6نون العقوبات_ القسم العام، طشرح قا، حسني محمود نجيب -

 . م1989
 . م1998 ، مة للجزاء الجنائيالنظرية العا ، الجوهري  مصطفى .44
دولي العام، دون طبعة، دار النهضة العربية، ا  لقواعد القانون ال، اإلرهاب الدولي وفقحلمي نبيل أحمد .45

 . م1988القاهرة، 
عام، لقسم الا م، 1936( لسنة 74رقم )  ز في شرح قانون العقوبات الفلسطينيالوجي ،قشطة نزار حمدي .46

 . م2016زيع، غزة، ، مكتبة نيسان للطباعة والتو 2ط
لية في النظرية العامة للجريمة دراسة تحلي ، لقسم العاما ، ، شرح قانون العقوباتالمجالي توفيق نظام .47

 . م2010زيع، عمان، والتو  ، دار الثقافة للنشر3والمسئولية الجزائية، ط
 :المراجع األجنبية

1. PLAWSKi (s): Etude des principles fondamentaux du droit intemational 

penal. LGDJ ، Paris  .7219 ،  

2. SALDANA (Q): La Justice female lntenationale ، RCADl ، VoLio    .1925 ،10  

3. LAMBOIS (s) op. Cit، P33- Et GLASSER (s): Droit international Penale 

Conventionnel، Tome 1، Bruant. 
 :جامعيةلائل االرس

 ،رسالة ماجستير منشورة ، "ارنةنية مقدراسة قانو " ، ون الدولياإلرهاب في القان ، الحلو حسن عزيز .1
 . م2007 ، الدنمارك ، توحةاألكاديمية العربية المف

 ،ةجامعة عبد الرحمن مير  ،ماجستير منشورةرسالة  ،التقادم الجنائي ،صديقي عبد الزوهير ،طارق  سامي .2
 م. 2013 ،ئرالجزا ،قسم القانون العام ، السياسيةالعلوم قوق و كلية الح ،بجاية

ريعة والقانون"، رسالة ماجستير داخلي "دراسة مقارنة بين الشجرائم الماسة بأمن الدولة ال، العرشوش سفيان .3
 . م2016حمد خيضر بسكرة، بسكرة، الجزائر، امعة ممنشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج
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 في القصاص والسرقة والقذف ، أثر الخصومة على موجباتالغزي  عزيزعبد ال  بنليمان بن عبد هللاس .4
ة، رسالة ماجستير منشورة، قسم العدالة ا في المملكة العربية السعوديالشريعة والقانون وتطبيقاته

 . م1999م األمنية، الرياض، للعلو  الجنائية، أكاديمية نايف العربية
رسالة ماجستير  اط الحدود وتطبيقاتها في مدينة جدة،سقإفي  أثرها، التوبة الغرير مدسليمان بن مح .5

 . م2006الة الجنائية، الرياض، لية الدراسات العليا، قسم العدامعة نايف للعلوم األمنية، كج منشورة،
( 3طيني رقم ) ية في ظل قانون اإلجراءات الجزائية الفلسالجزائ، تقادم الدعوى هقمصي   طارق جبرائيل حنة .6

 . م2012 م، فلسطين األهلية، بيت لحكالوريوس منشور كلية الحقوق، جامعة ، بحث بم2001لسنة 
دار الثقافة  ،دكتوراة غير منشورة أطروحة ، لخطر العامالنظرية العامة للجرائم ذات ا ،الحكيمي عبد الباسط .7

 . م2002 ، عمان ، للنشر والتوزيع
ل جرائم الماسة بالشرف واالعتبار، مقاة في العموميي انقضاء الدعوى ال، التقادم وأثره فخلفة عبد الرحمن .8

ارنة، جامعة الجزائري الجديد والقوانين المق فقه اإلسالمي وقانون اإلعالمنقدي مقارن في ضوء ال
 خ نشر.األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، دون تاري

ة"، رسالة ماجستير منشورة، ة مقارن"دراسي النفس اإلنسانية العفو عن القصاص ف ، الفرا عبد الستار جالل .9
 .م 2009اإلسالمية، غزة،  ةريعة والقانون، الجامعكلية الش

تطبيقاتها في التشريع الجنائي "الحدود انموذجا "، رسالة ماجستير ، نظرية التقادم و اهميبر  عبد الكريم .10
 . م2014جامعة الوادي، الجزائر،  نشورة،م

اإلنسانية،  وأركانها، مجلة جامعة تكريت للعلوم _ صورهادوليةالجريمة ال ر،خض مدعدي طلفاح مح .11
 . م2007، 10دعد ، 14مجلد

سة مقارنة بين التشريع اإلسالمي والتشريع الوضعي"، ، الموازنة بين العقوبة والعفو "دراقويدر يالعشب .12
 .م 2013ورة، جامعة وهران، الجزائر، اة منشدكتور  أطروحة

 دكتوراة منشورة، ةأطروحي في مكافحة الجريمة الدولية، الجنائ لدولي، دور القضاء اهشام فريجه محمد .13
 . م2014جزائر، ية، جامعة محمد خيضر بسكرة، بسكرة، الالحقوق والعلوم السياس كلية

دكتوراة منشورة، كلية  أطروحةوالقضاء الوطني،  الدوليردع الجرائم الدولية بين القضاء  ،عمراوي  مارية .14
 . م2016حمد خيضر بسكرة، بسكرة، الجزائر، جامعة مسية، حقوق والعلوم السياال

امعة القاهرة، كلية ج منشورة، لفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراه ، أحكام التقادم في اإبراهيم مد أحمدمح .15
 . م2004/ هـ1425العلوم، قسم الشريعة اإلسالمية، 
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ارنة"، رسالة راسة مقني "دت الجزائية الفلسطي، المواعيد والمدد في قانون اإلجراءاعصفور مي خميس .16
 . م2010غزة، األزهر، الحقوق، جامعة ماجستير منشورة، كلية 

 :إلكترونيةمراجع 
، فــــــــــــــي التشــــــــــــــريع الفلســــــــــــــطينين: "التقــــــــــــــادم الجزائــــــــــــــي مقــــــــــــــال بعنــــــــــــــوا ، شــــــــــــــريف أحمــــــــــــــدبعلوشــــــــــــــة،  .1

topic-l.net/t131http://adala.alafda ، 2018 .م 
 والتشريعات:  اتيرالدس

 م. 2005يني المعدل ألساسي الفلسطالقانون ا .1
 .جنوبيةالمطبق في المحافظات الم 1936لسنة  ( 74) عقوبات رقم قانون ال .2
 لمطبق في المحافظات الشمالية.ام 1960لسنة  ( 16) قانون العقوبات الفلسطيني رقم  .3
 م. 2003لسنة  ( 95) قانون العقوبات المصري رقم  .4
 م. 2010وتعديالت  م1960لسنة  (61) ألردني رقم قوبات ان العقانو  .5
 مصري.ال الخاص باألسلحة والذخائر م1954لسنة  ( 394) قانون رقم  .6
 م. 2005لسنة  ( 3) اإلصالح والتأهيل رقم قانون مراكز  .7
 م. 2001لسنة  (3) لجزائية الفلسطيني رقم اءات اقانون اإلجر  .8
 م. 2003لسنة  (95) لقانون يالت باالتعدائية المصري ألحدث قانون اإلجراءات الجن .9

 .مع أحدث التعديالت م1961لسنة  ( 9)  ردني رقماكمات الجزائية األنون أصول المحقا .10
 م. 2015ة ( لسن20سل األموال وتمويل اإلرهاب الفلسطيني رقم ) قانون مكافحة غ .11
 م.2015( لسنة 94قانون مكافحة اإلرهاب المصري رقم )  .12
 م. 2014سنة ( ل18)  ي رقممنع اإلرهاب األردنقانون  .13
 م. 1922نة لس دستور فلسطين .14
 م. 2014لسنة  ستور المصري الد .15
 م. 2011لسنة  دستور األردنيال .16

 السوابق القضائية: 
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