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المقدمــة
لم يعد مبدأ حتمية العقوبة من المبادئ المطمقة فى القانون الجنائى ،حيث ترد عميه

الكثير من االستثناءات التى تسعى إلى تحقيق الهدف األسمى لمسياسة الجنائية المعاصرة،
()1

وهو تأهيل المحكوم عميه بأقل الخسائر المادية والمعنوية الممكنة .
وقددد ترتددب عمددى تحددول الاكددر الجنددائى أن افترقددت المسددئولية الجنائيددة والعقوبددة ،ولددم

يعددودا صددنوين كمددا كانددا ،فقددد يثبددت ارتكدداب الجريمددة وتت دوافر كافددة أركانهددا وتثبددت مسددئولية

المتهم عنها ،وبالرغم من ذلك ال يطبق العقاب.

فقد يتم التهديد بالعقوبة دون تنايذها فعبلً ،ولعل وقف تنايذ العقوبة من أهم الصور

التى يبرز فيها الاصل بين المسئولية الجنائية والعقوبة.

ويعد وقف التنايذ من الصور التقميدية التدى تبدرز سدمطة القاضدى الجندائى التقديريدة

فددى الاصددل بددين المسددئولية الجنائيددة والعقوبددة ،إذ نصددت عميدده كددل التق دريعات تقريب داً ،عمددى
تااوت فيما بينها من حيث المرونة والتقديد واالتساع فى نطاقه ومضمونه.

فإذا كاندت العقوبدة تعدد رد الاعدل االجتمداعى الرئيسدى فدى مواجهدة مرتكبدى الجدرائم،

فعن طريقها يحدث التخويف الجماعى وبالتالى يمتنع تحول اإلجرام الكامن إلى إجرام فعمى
(الدردع العددام) ،وعددن طريقهددا أيضداً يمكددن تأهيدل المحكددوم عميدده إواصددبلحه بحيددث يعددود إلددى

المجتم ددع – بع ددد انقض ددائها – مواطند داً ص ددالحاً يس دداهم ف ددى نم ددوت وتط ددورت (ال ددردع الخ دداص)،
وبددالمجوء إليهددا تعددود األمددور إلددى نصددابها ويمتددئم جددرح العدالددة الددذ وقددع مددن ج دراء ارتكدداب

الجريمة ويعود التوازن الذ اختل بوقوعها ( تحقيق العدالة).
فإن نظام وقف التنايذ كوسيمة لتجنب العقداب فدى ظدروف لدن يحقدق فيهدا أغ ارضده،

يمثل صورة من صور التاريد العقابى بحيث يمكن عن طريقه المواءمة بين عموميدة الدنص
()1

المحدد لمعقاب وتجريدت وخصوصية الحالة المعروضة أمام القضاء .

()1

د /محمد أبو العبل عقيدة ،أصول عمم العقاب ،دار الاكر العربى ،1661 ،ص 31وما بعدها.
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وه دددياً بم ددا تق دددم ،فس ددوف نع ددرض لموض ددوع وق ددف تناي ددذ العقوب ددة ف ددى ض ددوء قض دداء

محكمة النقض المصرية ،وذلك من خبلل أربعة مباحث ،عمى النحو التالى:
المبحث األول :ماهية وقف التنفيذ وأهدافه.
المبحث الثانى :أحكام نظام وقف التنفيذ.
المبحث الثالث :إلغاء وقف التنفيذ.
المبحث الرابع :وقف التنفيذ والسياسة الجنائية المعاصرة.
الخاتمة :التوصيات.

()1

د /عمر سالم ،مبلمح جديدة لنظام وقف التنايذ فى القانون الجنائى ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربية،1665 ،

ص.3
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المبحث األول
ماهية وقف التنفيذ وأهدافه
 -7ماهية وقف التنفيذ:
يقصد بوقف تنايذ العقوبة ذلك النظام الذ بمقتضات ينطق القاضى بالعقوبة ويأمر
بوقف تنايذها لمدة معينة ،فإذا لم يرتكب المحكوم عميه أية جريمة – تعبر عن خطورته
اإلجرامية – وأثبت بذلك حسن سموكه خبلل تمك المدة ،سقط الحكم بالعقوبة واعتبر كأن
لم يكن ،أما إذا ارتكب جريمة خبلل تمك المدة أمكن وقف التنايذ بحيث تناذ العقوبة
()1

المحكوم بها .
فيتمثل نظام وقف التنايذ فى الحكم عمى المتهم بالعقوبة مع األمر بوقف تنايذها
()3

واإلفراج عن المتهم دون إخضاعه لئلقراف أو الرعاية فى فترة وقف التنايذ .
فهو بمثابة إنذار موجه إلى المحكوم عميه بعدم العودة إلى مخالاة القانون خبلل
مدة اإليقاف ،فإذا ارتكب جريمة أخر خبلل تمك المدة يكون قد أثبت أنه غير جدير بهذا
النظام ،فتناذ عميه العقوبة التى صدر حكم بإيقاف تنايذها ،كما تناذ العقوبة الجديدة التى
()1

حكم بها .
فوقف التنايذ هو ذلك النظام الذ

يرمى إلى إصبلح المحكوم عميه عن طريق

مجرد تهديدت بالحكم الصادر بالعقوبة فترة من الزمن تكون بمثابة فترة تجربة ،بحيث يعتبر
هذا الحكم كأن لم يكن إذا انقضت هذت الاترة دون أن يثبت ارتكاب المحكوم عميه لجريمة
()1

د /محمود محمود مصطاى ،قرح قانون العقوبات ،القسم العام ،1651 ،ص .131

()3

أُدخل نظام وقف التنايذ فى مصر منذ قانون عام  ،1691نقبلً عن القانون الارنسى الصادر عام  1561والمسمى

بقانون بير ناجير " "Ber Nagerوهو اسم عضو مجمس القيوخ الذ قدم مقروع القانون بارنسا .د /أحمد فتحى سرور،
الوسيط فى قانون العقوبات ،القسم العام ،دار النهضة العربية ،3912 ،ص .1914
()1

د /عبد الرءوف مهد  ،قرح القواعد العامة لقانون العقوبات ،دار النهضة العربية ،3996 ،ص .1121
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أخر

()1

 .فهو بمثابة تعميق تنايذ العقوبة عمى قرط موِقف خبلل مدة تجربة يحددها

()3

القانون .

 -8ماهية وقف التنفيذ فى قضاء محكمة النقض:
عرفت محكمة النقض وقف تنايذ العقوبة بأنه " إجراء يرمى إلى إنذار المحكوم
َّ
عميه بعدم العودة إلى مخالاة القانون خبلل مدة اإليقاف ،فإذا انقضت هذت المدة من تاريخ
صيرورة الحكم بوقف التنايذ نهائياً ولم يكن قد صدر فى خبللها حكم بإلغائه فبل يمكن
تنايذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثارت الجنائية و يعتبر
سقوطه بمثابة رد اعتبار قانونى لممحكوم عميه فبل يحتسب هذا الحكم سابقة فى تطبيق
أحكام العود .أما خبلل المدة التى يكون فيها الحكم الموقوف تنايذت ال زال قائماً فيحتسب
()1

سابقة فى العود ،وذلك كمه عمبلً بالقواعد العامة فى قانون العقوبات" .
كما قضت – أيضاً – بأن "الحكم بوقف التنايذ ال يكون إال لتحقيق مصمحة
اجتماعية هى إصبلح حال المحكوم عميه وتمهيد السبيل لعدم عودته إلى ارتكاب الجرائم.
ولذلك نصت المادة  22من قانون العقوبات عمى أن قروط وقف التنايذ فيما يتعمق
بالجانى هى أن يكون له من أخبلقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها
الجريمة ما يبعث عمى االعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالاة القانون .فإذا أر

القاضى من

الظروف المتقدمة أن الجانى الذ ارتكب جناية أو جنحة سوف يقمع عن ارتكاب الجرائم،
جاز له الحكم بوقف تنايذ العقوبة التى قضى بها عميه بقرط أن يبين أسباب ذلك .أما إذا
()1

أر أنه غير قابل لئلصبلح فيجب عميه أال يوقف تنايذ العقوبة ".
()1

د /عمى راقد ،القانون الجنائى ،المدخل وأصول النظرية العامة ،ص .321

()3

د /محمود نجيب حسنى ،قرح قانون العقوبات ،القسم العام ،1656 ،ص .692

()1

نقض جنائى جمسة  31مارس  ،1631س  12ص 311رقم .11

()1

نقض جنائى جمسة  2ديسمبر  ،1615مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض ،ج  ،1ص  ،143رقم

.361
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 -9أهداف وقف تنفيذ العقوبة:
هناك فئة من المتهمين يكاى إلصبلحهم مجرد التهديد بالعقاب دون توقيعه فعبلً.
وفى ذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن " وزن العقوبة ال يكون بنوعها ومقدارها
فحسب ،بل أيضاً بتنايذها أو عدم تنايذها ،إذ وقف التنايذ باعتبارت من صميم عمل
القاضى حين يصدر الحكم داخل فى تقدير أثر العقوبة فى الزجر ،فهو إذن عنصر من
()1

عناصرها التى تراعى عند إيقاعها"

.

وقد حقق نظام وقف التنايذ نجاحاً ممحوظاً ،بداللة كثرة عدد األحكام المقمولة
بوقف التنايذ ،وكذلك قمة عدد حاالت العدول عنه.
فالغرض األساسى لنظام وقف التنايذ هو إعطاء أكبر قدر من الاعالية لسمطات
القاضى فى تاريد العقوبة وتحقيق أكبر قدر من المواءمة بين تجريد النصوص وعموميتها
وواقعية وخصوصية الحاالت المعروضة عمى القضاء حتى يصبح الجزاء الجنائى –
وبصاة خاصة العقوبة – أهبلً لتحقيق أهدافه ومراميه.
فوقف التنايذ هو إعطاء القاضى سمطة تقدير كبر فى تاريد العقاب بحيث يجعمه
()3

موائماً لظروف الحالة المعروضة أمامه  .فوقف التنايذ يعد من األدوات التى يستخدمها
القاضى فى تحديد العقوبة الواجبة التطبيق ،فاألمر يتعمق إذن بتحديد العقاب وليس بتنايذ
هذا األخير.

()1

نقض جنائى  2فبراير  ،1612مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض،ج  3ص  319رقم .169

()3

د /عمر سالم ،مبلمح جديدة لنظام وقف التنايذ فى القانون الجنائى ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربية ،1665 ،ص

 ،34ص .16
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المبحث الثانى
أحكام نظام وقف التنفيذ
يبرز نظام وقف التنايذ قاعدة أساسية وهى أن العقوبة يجب أال تطبق إال فى حالة
الضرورة ،ويجب أن َي ُثبت أنها العبلج الوحيد فى الحالة المعروضة عمى القاضى.
ويعد تاريد العقوبة حقاً من الحقوق األصمية التى كامها الدستور لمسمطة القضائية
واختصها بها ،ومن ثم يأتى إلغاء سمطة القاضى فى تاريد العقوبة – جوهر الوظياة
()1

القضائية – منطوياً عمى تدخل فى قئون العدالة ،مخالااً ألحكام الدستور .
ونتناول أحكام نظام وقف التنايذ من خبلل قروط وقف التنايذ ،وأنواعه ،وسمطة القاضى
فى األمر بوقف التنايذ ،وذلك من خبلل ثبلثة فروع عمى النحو التالى:

الفرع األول :شروط وقف التنفيذ.
الفرع الثانى :نوعا وقف التنفيذ.
الفرع الثالث :سمطة القاضى فى األمر بوقف التنفيذ.

( )1القضية رقم  31لسنة  16قضائية دستورية ،جمسة  6مايو  ،1665مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العميا ،الجزء
الثامن ،ص  1112رقم .66
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الفرع األول
شروط وقف التنفيذ
وضع قانون العقوبات قروطاً لوقف تنايذ العقوبة ،تتعمق بمرتكب الجريمة،
وقروطاً تتعمق بالجريمة المرتكبة ،وقروطاً خاصة بالعقوبة المحكوم بها ،وأخي اًر قروطاً
تتعمق بمدة اإليقاف.

أوالً :الشروط المتعمقة بالمحكوم عميه.
اقترطت المادة  22من قانون العقوبات ،أن يكون لمرتكب الجريمة من أخبلقه أو
ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث عمى االعتقاد بأنه لن يعود
()1

إلى مخالاة القانون  .والواقع أن هذا هو المبرر األساسى لوقف تنايذ العقوبة.
وبذلك فقد ترك القانون لمقاضى وحسن تقديرت الوصول إلى هذا األمر ،ومنحه
سمطة األمر بوقف تنايذ العقوبة ،حتى ولو كان لممتهم سوابق ،فمم يحظر القانون وقف
()3

تنايذ العقوبة بالنسبة لممتهم العائد أو الذ سبق الحكم له بوقف التنايذ .
ولمقاضى أن يمتنع عن إصدار األمر بإيقاف التنايذ حتى إذا لم يكن المتهم عائداً
أو سبق الحكم عميه ،إذا أر من الظروف الواردة بالمادة  – 22سالاة البيان – أنه ال أمل
فى صبلح حاله.

( )1وفى ذلك تقرر المادة  22من قانون العقوبات بأنه " يجوز لممحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس
مدة ال تزيد عمى سنة أن تأمر فى ناس الحكم بإيقاف تنايذ العقوبة إذا رأت من أخبلق المحكوم عميه أو ماضيه أو سنه
أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث عمى االعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالاة القانون ،ويجب أن تبين فى
الحكم أسباب إيقاف التنايذ .ويجوز أن يجعل اإليقاف قامبلً آلية عقوبة تبعية ولجميع اآلثار الجنائية المترتبة عمى
الحكم".
( )3وفى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه " لم يحظر القانون وقف تنايذ العقوبة بالنسبة لممتهم العائد أو الذ سبق الحكم
له بوقف التنايذ بل أجاز ذلك" .نقض جنائى  12فبراير  ،1611مجموعة القواعد القانونية ،ج  3ص  139رقم .195
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عدم جواز تعميق وقف تنفيذ العقوبة عمى سموك يقوم به المتهم:
ال يجوز لمقاضى أن يعمق وقف تنايذ العقوبة عمى سموك يقوم به المتهم حيث
قضت محكمة النقض بأنه " نصت المادة  22من قانون العقوبات عمى أن قروط وقف
التنايذ فيما يتعمق بالجانى هى أن يكون له من أخبلقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى
ارتكب فيها الجريمة ما يبعث عمى االعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالاة القانون .فإذا أر
القاضى من الظروف المتقدمة أن الجانى الذ

ارتكب جناية أو جنحة سوف يقمع عن

ارتكاب الجرائم ،جاز له الحكم بوقف تنايذ العقوبة التى قضى بها عميه بقرط أن يبين
أسباب ذلك .أما إذا أر أنه غير قابل لئلصبلح فيجب عميه أال يقف تنايذ العقوبة .وال
يجوز له أن يخرج عن القروط التى وضعها القانون لمحكم بوقف التنايذ بل يجب عميه أن
يمتزم حدودها .فالحكم الذ

يعمق وقف تنايذ العقوبة عمى قرط أن يعيد المتهم الطال

المخطوف إلى والدته الحاضنة له يكون قد خالف القانون من ناحية تجاوزت سمطته بخمقه
من عندت قرطاً لوقف التنايذ لم ينص عميه القانون وال يمت بصمة ما إلى الغرض الذ
قصد القارع تحقيقه من وقف التنايذ ،فضبلً عن مخالاته لما يجب عمى القاضى أن
يراعيه ،عند الحكم بوقف التنايذ ،من النظر إلى ظروف الدعو كما هى معروضة عمى
المحكمة و عدم بناء قضائه بذلك عمى واقعة مستقبمة ".

()1

()3

فالمطموب من المحكمة أن تدرس ماضى المتهم  ،وتتحر حاضرت ،وأن تتوقع
()1

مستقبمه ،لكى تحدد ما إذا كان غرض العقوبة يمكن تحقيقه بمجرد هذا اإلنذار أم ال .
فيكاى أن تعتقد المحكمة انتااء الخطورة اإلجرامية لمجانى ،وأن مجرد اإلنذار بتوقيع
( )

1
العقاب ٍ
كاف لناى احتمال العود إلى اإلجرام .

( )1نقض جنائى  2ديسمبر  ،1615مجموعة القواعد القانونية ،ج 1ص  143رقم .361
( )3تكون صحياة الحالة الجنائية المرجع األساسى الذ يستند إليه القاضى فى دراسة ماضى المحكوم عميه .وذلك فى
غيبة الاحص الانى الكامل لقخصية المحكوم عميه .د /أحمد عوض ببلل ،النظرية العامة لمجزاء الخاص ،1662 ،ص
.211
( )1د /محمود نجيب حسنى ،قرح قانون العقوبات ،القسم العام ،1656 ،ص .533
( )1د /رمسيس بهنام ،النظرية العامة لمقانون الجنائى ،1664 ،ص .511
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ثانياً :الشروط المتعمقة بالجريمة.

اقترطت المادة  22من قانون العقوبات لجواز األمر بوقف تنايذ العقوبة أن يكون
()1

الحكم محل العقوبة صاد اًر فى جناية أو جنحة  ،حيث قررت بأنه " يجوز لممحكمة عند
الحكم فى جناية أو جنحة  ....أن تأمر فى ناس الحكم بإيقاف تنايذ العقوبة  ."...فبل
يجوز وقف التنايذ فى المخالاات.
عدم دستورية النص بحرمان المتهم من وقف التنفيذ:
استثنت بعض القوانين جرائم معينة من إجازة وقف تنايذ العقوبة الصادر بها أحكام
فى هذت الجرائم.
وقد قضت المحكمة الدستورية العميا بعدم دستورية النصوص التقريعية التى تحرم
المتهم من االستاادة بنظام وقف تنايذ العقوبة ،حيث قضت بأن " األصل فى العقوبة هو
تاريدها ال تعميمها ،وتقرير استثناء من هذا األصل – أياً كانت األغراض التى يتوخاها –
مؤدات أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم ،وأن عقوبتهم بالتالى يجب أن تكون واحدة ال
تغاير فيها ،وهو ما يعنى إيقاع جزاء فى غير ضرورة بما ياقد العقوبة تناسبها مع وزن
الجريمة ومبلبساتها ،وبما يقيد الحرية القخصية دون مقتض .ذلك أن مقروعية العقوبة
من زاوية دستورية ،مناطها أن يباقر كل قاض سمطته فى مجال التدرج بها وتجزئتها،
تقدي اًر لها ،فى الحدود المقررة قانوناً .فذلك وحدت الطريق إلى معقوليتها إوانسانيتها جب اًر
آلثار الجريمة من منظور موضوعى يتعمق بها وبمرتكبها.
وأن السمطة التى يباقرها القاضى فى مجال وقف تنايذ العقوبة ،فرع من تاريدها،
تقدي اًر بأن التاريد ال يناصل عن المااهيم المعاصرة لمسياسة الجنائية ،ويتصل بالتطبيق
المباقر لعقوبة فرضها المقرع بصورة مجردة ،قأنها فى ذلك قأن القواعد القانونية
( )1تقرر المادة  6من قانون العقوبات بأن " الجرائم ثبلثة أنواع :األول :الجنايات .الثانى :الجنح .الثالث :المخالاات".
وتقرر المادة  19بأن " الجنايات هى الجرائم المعاقب عميها بالعقوبات اآلتية  :اإلعدام .السجن المؤبد .السجن المقدد.
السجن" .كما تقرر المادة  11بأن " الجنح هى الجرائم المعاقب عميها بالعقوبات اآلتية  :الحبس .الغرامة التى يزيد
أقصى مقدار لها عمى مائة جنيه" .وأخي اًر تقرر المادة  13بأن " المخالاات هى الجرائم المعاقب عميها بالغرامة التى ال
يزيد أقصى مقدار لها عمى مائة جنيه".
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جميعها ،إوان إنزالها " بنصها " عمى الواقعة اإلجرامية محل التداعى ،ينافى مبلءمتها لكل
أحوالها ومبلبساتها ،بما مؤدات أن سمطة تاريد العقوبة – ويندرج تحتها األمر بإيقافها –
هى التى تخرجها من قوالبها الصماء ،وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ،وال
يناصل عن واقعها.
وأن تناسب العقوبة مع الجريمة ومرتكبها ،إنصافاً لواقعها وحال مرتكبها ،يتحقق
بوسائل متعددة ،من بينها تمك التى يجريها القاضى – فى كل واقعة عمى حدة – بين
األمر بتنايذها أو إيقافها ،وكان المقرع – بالاقرة األخيرة من المادة  122المطعون عميها
– قد جرد القاضى من السمطة التى يقدر بها لكل جريمة عقوبتها التى تناسبها بما يناقض
موضوعية تطبيقها ،وكان ال يجوز لمدولة – فى مجال مباقرتها لسمطة فرض العقوبة
صوناً لنظامها االجتماعى – أن تنال من الحد األدنى لتمك الحقوق التى ال يطمئن المتهم
فى غيابها إلى محاكمة منصاة ،غايتها إدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة وفقاً لمتطمباتها
التى بينتها المادة  34من الدستور ،وكان من المقرر أن " قخصية العقوبة وتناسبها مع
الجريمة محمها " مرتبطتان " بمن يكون قانوناً مسئوالً عن ارتكابها " عمى ضوء دورت فيها،
ونوايات التى قارنتها ،ومد الضرر الناجم عنها ،ليكون الجزاء عنها موافقاً لخياراته بقأنها،
وكان تقدير هذت العناصر جميعها ،داخبلً فى إطار الخصائص الجوهرية لموظياة القضائية
باعتبارت من مكوناتها ،فإن حرمان من يباقرونها من سمطتهم فى مجال تاريد العقوبة بما
يوائم " بين الصيغة التى أفرغت فيها ومتطمبات تطبيقها فى حالة بذاتها " مؤدات بالضرورة
أن تاقد النصوص العقابية اتصالها بواقعها ،فبل تنبض بالحياة ،وال يكون إنااذها " إال
عمبلً مجرداً يعزلها عن بيئتها " داالً عمى قسوتها أو مجاوزتها حد االعتدال ،جامداً فجاً
()1

منافياً لقيم الحق والعدل  .وانتهت المحكمة إلى الحكم بعدم دستورية الاقرة األخيرة من
المادة  122من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم  21لسنة  1633فيما نصت عميه من

( )1القضية رقم  31لسنة  16قضائية دستورية ،جمسة  6مايو  ،1665مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العميا ،الجزء
الثامن ،ص  1112رقم .66
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عدم جواز وقف تنايذ عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عميهما بالاقرة األولى من هذت
المادة.

ثالثاً :الشروط المتعمقة بالعقوبة.

يقترط فى العقوبة الجائز الحكم بوقف تنايذها أن تكون بالغرامة أو بالحبس الذ

ال تزيد مدته عمى سنة واحدة .حيث قررت المادة  22من قانون العقوبات بأنه "يجوز
لممحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة ال تزيد عن سنة أن تأمر

فى ناس الحكم بإيقاف تنايذ العقوبة ."...
فيجوز وقف تنايذ كل حكم صادر بالحبس لمدة سنة أو أقل سواء فى جنحة أو فى

جناية – رأت فيها المحكمة استعمال الرأفة تطبيقاً لممادة  14من قانون العقوبات – كما
يجوز وقف تنايذ الحكم الصادر بالغرامة.

وال يجوز وقف تنايذ جزء من عقوبة الحبس أو جزء من عقوبة الغرامة ألن ذلك
()1

يتنافى والغرض المقصود من نظام وقف التنايذ .
إواذا كانت العقوبة هى الحبس والغرامة معاً ،فبل يوجد ما يمنع من الحكم بوقف
تنايذ عقوبة واحدة يختارها من بينهما .ذلك بأن " المادة  22من قانون العقوبات قد

رخصت لممحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة
أن تأمر فى ناس الحكم بوقف تنايذ العقوبة إذا ما رأت من أخبلق المحكوم عميه أو

ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث عمى االعتقاد بأنه لن يعود
إلى مخالاة القانون .وظاهر من نص هذت المادة أن ليس فيها ما يمزم المحكمة إذا ما رأت

وقف التنايذ أن تأمر به بالنسبة لعقوبتى الحبس والغرامة .إواذن فإذا كانت المحكمة قد رأت
أن تجعل وقف التنايذ مقصو اًر عمى عقوبة الحبس دون الغرامة فإنها ال تكون قد أخطأت
()3

فى تطبيق القانون".

()1
()3

د /عبد الرءوف مهد  ،قرح القواعد العامة لقانون العقوبات ،3996 ،ص .1124
نقض جنائى جمسة  16أكتوبر  ،1629مجموعة أحكام محكمة النقض ،س 3ص 13رقم .11
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رابعاً :الشروط المتعمقة بمدة اإليقاف.
يصدر األمر بإيقاف تنايذ العقوبة لمدة ثبلث سنوات من اليوم الذ

يصبح فيه

الحكم نهائياً .حيث قررت المادة  23من قانون العقوبات بأنه " يصدر األمر بإيقاف تنايذ
العقوبة لمدة ثبلث سنوات تبدأ من اليوم الذ يصبح فيه الحكم نهائياً".
()1

وليس لمقاضى سمطة تقديرية فى إنقاص مدة وقف التنايذ إواطالتها  .فتعد هذت
المدة فترة اختبار لممحكوم عميه بحيث إذا قضاها بنجاح ،أ

دون إلغاء وقف التنايذ،

اعتبر الحكم كأن لم يكن.
ويجب أن يصرح الحكم فى ناسه بأن مدة اإليقاف تبدأ من اليوم الذ

يصبح فيه

الحكم نهائياً ،ليكون ذلك بمثابة إنذار لممحكوم عميه ،وتحديد هذا التاريخ لبدء وقف التنايذ
راجع إلى أنه التاريخ المحدد لبدء تنايذ العقوبة إذا لم يتقرر فى الحكم إيقافها.
"ذلك أن القانون إذ نص فى المادة  23من قانون العقوبات عمى " صدور األمر
بإيقاف تنايذ العقوبة لمدة ثبلث سنوات تبدأ من اليوم الذ

يصبح فيه الحكم نهائياً" إنما

أراد أن مبدأ مدة وقف التنايذ ال يكون إال من اليوم الذ

يصبح فيه الحكم نهائياً ،وأن

القاضى يجب عميه أن يصرح بذلك فى الحكم الذ

يصدرت ليكون بمثابة إنذار لممحكوم

عميه .فإذا لم تصرح بذلك محكمة أول درجة كان واجباً عمى المحكمة االستئنافية أن
تصرح به ،وال يكون فى ذلك منها تسو ء لحالة المتهم ألن هذا اليوم هو الواجب قانوناً أن
يكون مبدأ لمدة اإليقاف ولو لم ُي َنص عميه فى الحكم".

()3

أثر انقضاء مدة الثالث سنوات:
إذا انقضت مدة الثبلث سنوات المنصوص عميها فى الحكم إليقاف التنايذ ،ولم
يكن قد صدر خبللها حكم بإلغاء األمر بوقف التنايذ ،ال يمكن تنايذ العقوبة عمى المحكوم
()1
()3

د /أحمد فتحى سرور ،الوسيط فى قانون العقوبات ،القسم العام ،3912 ،ص .1921
نقض جنائى  6يونيه  ،1611مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض ،ج 2ص  211رقم .342
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عميه ويعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن( .)1فيسقط الحكم بكل آثارت الجنائية وال يعتبر
سابقة فى العود ،ويعتبر مضى الثبلث سنوات بمثابة رد اعتبار له بقوة القانون فبل يحتاج
المحكوم عميه إلى طمب رد اعبارت إليه .كذلك يزول كل ما يترتب عمى الحكم بالعقوبة من
وجوت عدم األهمية والحرمان من الحقوق.
وفى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه " لما كانت المادة  3/214من قانون
اإلجراءات الجنائية قد تضمنت أنه يجب لرد االعتبار القضائي إلى المحكوم عميه أن
يكون قد انقضى من تاريخ تنايذ العقوبة أو العاو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة
جناية أو ثبلث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذت المدد في حالة الحكم لمعود،
ولما كانت المادة  26من قانون العقوبات تنص عمى أنه  " :إذا انقضت مدة اإليقاف ولم
يكن صدر في خبللها حكم بإلغائه فبل يمكن تنايذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها
كأن لم يكن "  ،وكان األصل أن إيقاف تنايذ العقوبة لمدة ثبلث سنوات تبدأ من اليوم
الذي يصبح فيه الحكم نهائياً هو إجراء يرمي إلى إنذار المحكوم عميه بعدم العودة إلى
مخالاة القانون خبلل مدة اإليقاف فإذا انقضت هذت المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف
التنايذ نهائياً ولم يكن قد صدر في خبللها حكم بإلغائه فبل يمكن تنايذ العقوبة المحكوم بها
ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثارت الجنائية ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار
لممحكوم عميه  .لما كان ذلك ،وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم محل
طمب رد االعتبار قد صدر بتاريخ  1663/3/6بالحبس مع القغل لمدة ستة أقهر ووقف
تنايذ العقوبة ،وأنه لم تصدر ضد طالب رد االعتبار خبلل مدة الثبلث سنوات الموقوف
فيها تنايذ العقوبة أية أحكام – وهو ما تسمم به النيابة الطاعنة – فإنه باوات تمك المدة ال
يمكن تنايذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثارت الجنائية
ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار قانوني لممحكوم عميه ،إواذ كان الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر وقضى برفض الطمب تأسيساً عمى عدم مرور مدة الست سنوات
( )1حيث قررت المادة  26من قانون العقوبات بأنه " إذا انقضت مدة اإليقاف ولم يكن صدر فى خبللها حكم بإلغائه فبل
يمكن تنايذ العقوبة المحكوم بها ،ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن".
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المنصوص عميها في المادة  3/214من قانون اإلجراءات الجنائية محتسباً إياها من تاريخ
نهاية مدة وقف تنايذ العقوبة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .ولما
كان موضوع الطمب صالحاً لماصل فيه وهو خطأ الحكم المطعون فيه في قضائه برفض
طمب رد اعتبار المحكوم عميه  ...مما يتعين معه الحكم بقبول طمبه برد اعتبارت إوالغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء برد اعتبار المحكوم عميه"(.)1
فاألصل أن إيقاف تنايذ العقوبة لمدة ثبلث سنوات تبدأ من اليوم الذ

يصبح فيه

الحكم نهائياً هو إجراء يرمى إلى إنذار المحكوم عميه بعدم العودة إلى مخالاة القانون
خبلل مدة اإليقاف ،فإذا نقضت هذت المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنايذ نهائياً
ولم يكن قد صدر فى خبللها حكم بإلغائه فبل يمكن تنايذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر
الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثارت الجنائية ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار قانونى
لممحكوم عميه فبل يحتسب هذا الحكم سابقة فى تطبيق أحكام العود .أما خبلل المدة التى
يكون فيها الحكم الموقوف تنايذت ال زال قائماً فيحتسب سابقة فى العود ،ما لم يصرح
الحكم ناسه بوقف تنايذ آثارت الجنائية أيضاً ،ومنها احتسابه سابقة فى العود ،وذلك كمه
عمبلً بالقواعد العامة فى قانون العقوبات(.)3

()1
()3

نقض جنائى  33ديسمبر  ،3994مجموعة أحكام كحكمة النقض ،س 25ص  593رقم .129
نقض جنائى  31مارس  ،1631مجموعة أحكام محكمة النقض ،س  12ص  311رقم .11
- 14 -

الفرع الثانى
نوعا وقف التنفيذ
ينقسم الحكم بوقف تنايذ العقوبة – من حيث تقدير نطاقه – إلى نوعين :وقف
التنايذ البسيط ،ووقف التنايذ القامل.

أوالً :وقف التنفيذ البسيط.
يقتصر النطاق القانونى آلثار الحكم بوقف التنايذ البسيط عمى الحبس لمدة ال
تجاوز سنة أو الغرامة المقضى بها ،بأيهما أو معاً ،كعقوبة أصمية كما حددته الاقرة األولى
من المادة  22من قانون العقوبات ،وال يمتد هذا اإليقاف إلى أية عقوبة تبعية أو تكميمية
()1

أو إلى آثار الحكم الجنائى ،ومنها اعتبارت سابقة فى العود .

ثانياً :وقف التنفيذ الشامل.
نصت الاقرة الثانية من المادة  22من قانون العقوبات عمى أنه " يجوز أن يجعل
اإليقاف قامبلً ألية عقوبة تبعية ولجميع اآلثار الجنائية المترتبة عمى الحكم".
فالعقوبات التبعية إوان كانت تترتب بقوة القانون ،لكن القانون سمح بتدخل القاضى
إليقاف تنايذها بحكمه الصادر بالوقف القامل.
ويتسع مقصود المقرع بالعقوبات التبعية إلى العقوبات التكميمية ،فبل يعقل أن
يجيز القانون لمقاضى أن يأمر بوقف تنايذ العقوبات التى تترتب بقوة القانون – وهى
العقوبات التبعية – وال يجيز له الحكم بوقف تنايذ العقوبات التى يتوقف الحكم بها عمى
()3

قضاء المحكمة ،ويعنى ذلك العقوبات التكميمية سواء كانت وجوبية أو جوازية .

()1
()3

د /أحمد فتحى سرور ،المرجع السابق ،الموضع السابق.
د /عبد الرءوف مهد  ،المرجع السابق ،ص 1125؛ د /أحمد فتحى سرور ،المرجع السابق ،ص .1922
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والمقصود بجعل اإليقاف قامبلً جميع اآلثار الجنائية المترتبة عمى الحكم ،هو
جعمه قامبلً اعتبارت سابقة فى العود ،بمعنى أن المحكوم عميه إذا ارتكبت جريمة فى مدة
اإليقاف فبل يكون الحكم الذ أوقات آثارت سابقة تجيز التقديد عميه ،ولذلك ال بد أن تنص
المحكمة فى حكمها عمى قمول اإليقاف اآلثار الجنائية إذا أرادت ذلك.
إواذا اقتصر الحكم عمى إيقاف تنايذ العقوبة األصمية فقط ،فإن العقوبات التبعية أو
التكميمية تناذ رغم إيقاف العقوبة األصمية.
إواذا كانت المحكمة قد صرحت فى أسباب الحكم بأنها تقصد أن يكون وقف
التنايذ قامبلً لمعقوبة األصمية و العقوبات التبعية و اآلثار الجنائية المترتبة عمى الحكم و

لكنها قضت فى منطوقه بوقف التنايذ بالنسبة إلى العقوبة األصمية وحدها  ،فهذا الحكم
()1

يكون متخاذالً متعيناً نقضه

()1

.

نقض جنائى  4نوفمبر  ،1621مجموعة أحكام محكمة النقض ،س  3ص  111رقم .23
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الفرع الثالث
سمطة القاضى فى األمر بوقف التنفيذ

 -7السمطة التقديرية لمقاضى فى األمر بوقف التنفيذ:

يممك القاضى السمطة التقديرية فى األمر بوقف تنايذ العقوبة بحسب ما يرات من

ظروف كل متهم قخصياً وظروف الدعو المحيطة ،ويأمر به القاضى من تمقاء ناسه
بناء عمى طمب الخصوم سواء فى ذلك وقف التنايذ البسيط أو وقف التنايذ القامل.
فاألمر بوقف تنايذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضى

الموضوع ومن حقه أن يأمر أوال يأمر بوقف تنايذ العقوبة التى يحكم بها عمى المتهم،
وهذا الحق لم يجعل القارع لممتهم قأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع ولم يمزمه
()1
باستعماله ،بل رخص له فى ذلك وتركه لمقيئته وما يصير إليه رأيه .
 -8وجوب بيان أسباب وقف التنفيذ فى الحكم:
أوجبت المادة  22من قانون العقوبات ،عمى المحكمة عند الحكم بوقف تنايذ

العقوبة ،أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنايذ .أما إذا ُرفض األمر بوقف التنايذ – أو
ألغى وقف التنايذ الذ أمر به الحكم االبتدائى – فبل تمتزم المحكمة بيان أسباب هذا

الرفض.

وقد أكدت محكمة النقض عمى ذلك ،حيث قضت بأن " وقف تنايذ العقوية أمر

متعمق بتقديرها ،وهذا التقدير فى الحدود المقررة قانوناً لمجريمة من سمطة محكمة الموضوع
بحيث ال تمتزم ببيان األسباب التى من أجمها أوقعت عمى المتهم العقوبة بالقدر الذ

ارتأته ،إواذن فالنعى عمى الحكم أنه أغال طمب وقف التنايذ .ولم يرد عميه ال يكون له
()3
محل.
()1

وتصدر المحكمة األمر بوقف تنايذ العقوبة فى ناس حكمها الصادر بالعقوبة .

()1

نقض جنائى  13يونيه  ،1661مجموعة أحكام محكمة النقض ،س 11ص 315رقم  .61كما قضت محكمة النقض

– أيضاً – بأن " من المقرر أن األمر بإيقاف تنايذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى

حدود سمطة قاضى الموضوع ومن حقه تبعاً لما يرات من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنايذ العقوبة التى

يحكم بها عميه ،وهذا الحق لم يجعل القارع لممتهم قأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع ولم يمزمه باستعماله بل رخص
له فى ذلك وتركه لمقيئته وما يصير إليه رأيه " .نقض جنائى  1أبريل  ،1656مجموعة أحكام محكمة النقض ،س19
ص 153رقم 59؛ نقض جنائى  32ديسمبر  ،1653مجموعة أحكام محكمة النقض ،س 14ص 1131رقم .311
()3

نقض جنائى  31أكتوبر  ،1629مجموعة أحكام محكمة النقض س 3ص 43رقم.13

()1

نقض جنائى  19يناير  ،1643مجموعة أحكام محكمة النقض ،س 31ص 12رقم19؛ نقض  3فبراير ،1653

مجموعة أحكام محكمة النقض ،س 11ص 113رقم.15
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 -9سمطة محكمة النقض فى األمر بوقف التنفيذ:
تممك محكمة النقض إذا رأت من أخبلق المحكوم عميه أو من سنه أو الظروف

التى ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث عمى االعتقاد بأن مرتكب الجريمة لن يعود إلى مخالاة
القانون ،أن تأمر فى ناس الحكم بإيقاف تنايذ العقوبة ،وذلك طبقاً لممادة  22من قانون

العقوبات.

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه " متى كانت العقوبة المقررة ألقد الجريمتين

المتين دين بهما المطعون ضدهما هى العقوبة المقررة لمجريمة الثانية المعاقب عميها
بالمادة  1/19من القانون  153لسنة  – 1639المعدلة بالقانون رقم  19لسنة – 1633

وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر عمى معاقبة كل من المطعون ضدهما بعقوبة الحبس
لمدة ستة أقهر بعد أن أعمل – فى مجال توقيع العقوبة المقيدة لمحرية حكم المادة 14

من قانون العقوبات – وأغال القضاء عميهما بالغرامة المنصوص عميها فى المادة سالاة
الذكر ،فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لعدم توقيعه عقوبة الغرامة التى يجب الحكم
بها باإلضافة إلى العقوبة المقيدة لمحرية مما يقتضى نقضه جزئياً وتصحيحه بتغريم كل

من المطعون ضدهما ثبلثة آالف جنيه باإلضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها .ونظ اًر
لمظروف التى رأتها محكمة الموضوع مبررة لوقف تنايذ عقوبة الحبس بالنسبة لممطعون

ضدت األول تأمر هذت المحكمة كذلك بوقف تنايذ عقوبة الغرامة بالنسبة لهذا األخير لمدة
ثبلث سنوات عمى أن يكون اإليقاف قامبلً لكافة آثارت الجنائية عمبلً بالمادتين  22و 23

من قانون العقوبات".

()1

 -:رقابة محكمة النقض عمى السمطة التقديرية لمحكمة الموضوع:
تممك محكمة النقض الرقابة عمى قيام محكمة الموضوع باستعمال سمطتها التقديرية
فى الحكم بوقف التنايذ ،إذا انطو استعمال هذت السمطة عمى خطأ فى القانون ،كما لو
أوقات محكمة الموضوع تنايذ عقوبة ال يجوز وقف تنايذها.

وفى ذلك قد قضت محكمة النقض بأنه " لما كانت المادة  22من قانون العقوبات

ال تجيز لممحكمة أن تأمر بإيقاف تنايذ العقوبة إال عند الحكم فى جناية أو جنحة
بالغرامة ،أو الحبس مدة ال تزيد عمى سنة بما مؤدات أنه إذا زادت عقوبة الحبس المقضى

بها عن سنة أو كانت العقوبة هى السجن أو السجن المؤبد أو المؤقت فإنه ال يجوز
()1

نقض جنائى  33مارس  ،1641مجموعة أحكام محكمة النقض ،س 31ص 133رقم.55
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لممحكمة أن تأمر بإيقاف تنايذها .لما كان ذلك ،و كان الحكم المطعون فيه قد قضى
بمعاقبة المطعون ضدت بالسجن لمدة ثبلث سنوات وأمر بإيقاف تنايذ العقوبة لمدة ثبلث

سنوات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه  -عمبلً بنص المادة 16
من القانون رقم  24لسنة 1626

()1

فى قأن حاالت إواجراءات الطعن أمام محكمة النقض

 -نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً لمقانون بإلغاء ما اقتمل عميه من األمر بإيقاف تنايذ

عقوبة السجن المقضى بها".

()3

()1

تقرر المادة  16من القانون رقم  24لسنة  1626بقأن حاالت إواجراءات الطعن بالنقض – المعدل بالقانون رقم 11

()3

نقض جنائى  11يونيه  ،1645مجموعة أحكام محكمة النقض ،س 36ص 261رقم 111؛ نقض جنائى  14مارس

لسنة  – 3914بأنه "  ،...إواذا كان الطعن مقبوالً وكان مبنياً عمى مخالاة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويمه ،تصحح
المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ."...
 ، 3991مجموعة أحكام محكمة النقض ،س 22ص 316رقم .11
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المبحث الثالث

إلغاء وقف التنفيذ

يجوز إلغاء وقف التنايذ – وفقاً لممادة  23من قانون العقوبات – إذا صدر ضد

المحكوم عميه فى خبلل مدة ثبلث سنوات – تبدأ من اليوم الذ يصبح فيه الحكم نهائياً –

حكماً آخر بالحبس أكثر من قهر عن فعل ارتكبه قبل األمر باإليقاف أو بعدت أو إذا
ظهر فى خبلل هذت المدة أن المحكوم عميه صدر ضدت قبل اإليقاف حكم بالحبس أكثر
من قهر لم تكن المحكمة قد عممت به.
 -7حالتى إلغاء وقف التنفيذ:

هناك حالتين إللغاء وقف التنايذ ،نصت عميهماالاقرة الثانية من المادة  22من

قانون العقوبات.

الحالة األولى:

صدور حكم ضد المحكوم عميه فى خبلل مدة الثبلث سنوات – سالاة البيان –

بالحبس أكثر من قهر عن فعل ارتكبه قبل األمر باإليقاف أو بعدت.

وتتحقق هذت الحالة بصدور الحكم المذكور بعد صدور قرار وقف تنايذ العقوبة،

سواء كان ارتكاب الاعل محل هذا الحكم قبل الوقف ولم يحكم به إال بعد الوقف ،أم كان

ارتكاب الاعل وصدور الحكم فيه قد وقع بعد إيقاف العقوبة.
ويقترط فى الحكم الجديد توافر القرطين التاليين:

أ -أن يصدر الحكم خبلل الثبلث سنوات التالية لتاريخ صيرورة الحكم باإليقاف
نهائياً .فإذا صدر بعد انقضائها فبل يجوز اإللغاء ولو كان عن جريمة ارتكبت

خبلل الثبلث سنوات.

ب -أن يكون الحكم الجديد صاد اًر بالحبس لمدة أكثر من قهر ،فإذا كان صاد اًر
بمدة قهر أو أقل من ذلك – أو بالغرامة – فبل يجوز إلغاء وقف التنايذ.

ويصمح صدور حكم جديد مقمول بوقف التنايذ ألن يكون سبباً إللغاء وقف

التنايذ ،ذلك أن القانون لم يقترط فى الحكم الذ

أن يكون مقموالً بإلنااذ.

يصدر ويترتب عميه إلغاء وقف التنايذ

وقد أكدت ذلك محكمة النقض ،حيث قضت بأن " نص المادة  23من قانون

العقوبات ال يايد وجوب أن تكون العقوبة التى يستند إليها فى إلغاء وقف تنايذ العقوبة
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قاببلً لمتنايذ ،كما أن نصوص المواد الواردة بالباب الثامن من قانون العقوبات فى المواد
 – 26 – 22والخاصة بتعميق تنايذ األحكام عمى قرط – جاءت خمواً من التارقة بين
()1

األحكام المأمور بوقف تنايذها وتمك القابمة لمتنايذ التى يؤسس عميها طمب اإللغاء".

ويستو أن تكون الجريمة التى صدر الحكم الجديد بقأنها قد ارتكبت قبل األمر

بوقف التنايذ أو بعد ذلك ،فالعبرة بصدور حكم اإلدانة الجديد خبلل فترة الوقف.

الحالة الثانية:

إذا ظهر خبلل مدة الثبلث سنوات أن المحكوم كان قد صدر ضدت قبل الوقف

حكم – بالحبس أكثر من قهر عن فعل ارتكبه قبل األمر بإيقاف التنايذ أو بعدت – لم تكن
المحكمة قد عممت به.

وتقوم هذت الحالة عمى أساس أن المحكمة لو كانت قد عممت بهذا الحكم الختمف

تقديرها ،ولما كانت قد أمرت بوقف التنايذ ،ولذلك أجاز المقرع لها عند عممها بهذا الحكم

أن تأمر بإلغاء ما سبق أن أمرت به من وقف تنايذ العقوبة المحكوم بها.

ولذلك ال يجوز لممحكمة إلغاء ما أمرت به من وقف تنايذ الحكم بسبب سبق

صدور عمى المحكوم عميه كانت المحكمة عمى عمم به.

ويقترط فى الحكم الجديد أن يتوافر فيه القرطان البلزمان فى الحالة األولى ،سواء

أكان مقموالً بوقف التنايذ أو قاببلً لمتنايذ.
 -8إجراءات إلغاء وقف التنفيذ:

يكون إلغاء وقف التنايذ بناء عمى طمب النيابة العامة بعد تكميف المحكوم عميه

بالحضور .فإذا تحققت إحد الحالتين السابقتين ،يتعين عمى النيابة العامة أن ترفع األمر
()3

إلى المحكمة التى أمرت بوقف التنايذ ،طالبة إلغائه وتكمف المحكوم عميه بالحضور .

فمم تضع المادة  1/24من قانون العقوبات إجراءات خاصة إللغاء األمر بوقف

تنايذ العقوبة ،وكل ما اقترطته أن يصدر اإللغاء من المحكمة التى أمرت بوقف التنايذ
بناء عمى طمب النيابة بعد تكميف المتهم بالحضور ،ولم توجب إجراء أ تحقيق ،وكل ما

()1

نقض جنائى  31مارس  ،1624مجموعة أحكام محكمة النقض ،س 5ص 216رقم.115

()3

تقرر المادة  1/24من قانون العقوبات بأنه " يصدر الحكم باإللغاء من المحكمة التى أمرت بإيقاف التنايذ بناء عمى

طمب النيابة العمومية بعد تكميف المحكوم عميه بالحضور".
- 21 -

يتطمبه القانون من سؤال المحكمة لممتهم عن الاعل المسند إليه هو من اإلجراءات
()1

التنظيمية التى ال يترتب البطبلن عمى إغاالها .
 -9المحكمة المختصة بإلغاء وقف التنفيذ:
تقضى باإللغاء المحكمة التى أصدرت الحكم بوقف التنايذ سواء كانت هى محكمة

أول درجة أو المحكمة االستئنافية إذا كانت هى التى قضت بوقف التنايذ ألول مرة.

أما إذا كان األمر بوقف التنايذ صاد اًر من المحكمة االستئنافية تأييداً لحكم صادر

من محكمة أول درجة ،فإن االختصاص بنظر طمب اإللغاء يكون لمحكمة أول درجة التى
تأيد حكمها اسئنافياً .ألن تأييد الحكم من المحكمة االستئنافية ال يجعمها بمثابة أنها هى
()3

التى أصدرته مباقرة ،بل يعتبر الحكم االبتدائى قائماً ومنتجاً لنتائجه من وقت صدورت .

إواذا كانت العقوبة التى بنى عميها اإللغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنايذ ،جاز
أيضاً أن يصدر الحكم باإللغاء من المحكمة التى قضت بهذت العقوبة سواء من تمقاء
()1

ناسها أو بناء عمى طمب النيابة .

وتكون محكمة الجنايات هى المختصة إذا كانت هى التى أصدرت الحكم بالعقوبة
()1

مع وقف التنايذ .
 -:سمطة المحكمة فى إلغاء وقف التنفيذ:
إذا توافرت إحد

الحالتين السابقتين ،جاز لممحكمة أن تصدر حكماً بإلغاء إيقاف
()2

التنايذ ،فاإللغاء لتوافر إحد حالتيه ليس وجوبياً إوانما جواز لممحكمة .
فمممحكمة سمطة جوازية فى اإللغاء ،فإما أن تأمر به إواما أن ترفضه ،والقاضى إذا

()1

نقض جنائى  31مايو  ،1642مجموعة احكام محكمة النقض ،س 5ص 216رقم.115

()3

وفى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه " متى كان المتهم قد قضى عميه ابتدائياً غيابياً بالحبس قهرين مع القغل

فعارض وحكم فى المعارضة بالتأييد مع وقف تنايذ العقوبة وتأيد هذا الحكم استئنافياً ،فإن االختصاص بالاصل فى طمب

إلغاء وقف تنايذ العقوبة إنما يكون لمحكمة الدرجة األولى وفقاً لنص المادة  24من قانون العقوبات ألن تأييد الحكم من
المحكمة االستئنافية ال يجعمها بمثابة أنها هى التى أصدرته مباقرة بل يعتبر الحكم االبتدائى قائماً ومنتجاً لنتائجه من وقت
صدورت" .نقض جنائى  31مايو  ،1624مجموعة أحكام محكمة النقض ،س  5ص  211رقم .116
()1

المادة  3/24من قانون العقوبات.

()1

د /أحمد فتحى سرور ،الوسيط فى قانون العقوبات ،المرجع السابق ،ص .1925

()2

المستقار /مصطاى مجد هرجة ،التعميق عمى قانون العقوبات فى ضوء الاقه والقضاء ،ص .135
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()1

أر إلغاء وقف التنايذ فبل يكون ممزماً يتسبيب حكمه

ألن األصل فى العقوبة أنها تُناذ.

ويترتب عمى هذت السمطة التقديرية لمقاضى فى إلغاء وقف التنايذ إمكانية تعدد

حاالت وقف التنايذ بالنسبة لذات القخص ،وفى هذت الحالة يستطيع القاضى – إذا

تعددت حاالت وقف التنايذ – أن يقصر اإلعااء من إلغاء وقف التنايذ عمى بعض
()3

األحكام دون البعض اآلخر .
; -أثر إلغاء وقف التنفيذ:
يترتب عمى اإللغاء تنايذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية واآلثار

الجنائية التى تكون قد أوقات بأمر المحكمة ،ويظل الحكم بالعقوبة قائماً حتى يرد اعتبار
المحكوم عميه أو ينقضى بأحد أسباب االنقضاء ،كما يعتبر الحكم سابقة فى العود .وهذا

ما قررته المادة  25من قانون العقوبات بقولها " يترتب عمى اإللغاء تنايذ العقوبة المحكوم
بها وجميع العقوبات التبعية واآلثار الجنائية التي تكون قد أوقات".

()1

حيث قضت محكمة النقض بأن " المحكمة ممزمة قانوناً ببيان األسباب التى تستند إليها فى الحكم بوقف التنايذ لكنها

غير ممزمة ببيان األسباب التى تدعوها إلى إلغاء وقف التنايذ إذا بدا لها ذلك" .نقض جنائى  39أبريل  ،1613مجموعة
القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض ،ج 1ص 263رقم .123
()3

SALVAGE (P.), Le cumul de sursis. R.S.C. 1978. p.15; Cass crim. 16 janv. 1979, B.C. no
28. D. 1979. T.R. 214. obs.
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المبحث الرابع

وقف التنفيذ والسياسة الجنائية المعاصرة
يقصد بالسياسة الجنائية المعاصرة مجموعة الخطوط العامة التى تحدد توجهات
()1

السمطات المختماة – التقريعية والتنايذية والقضائية – فى مكافحة الظاهرة اإلجرامية ،
وذلك من خبلل تحديد معالم الطريق أمام السمطات المختماة حتى يتسنى وضع القواعد
()3

التقريعية الجنائية وتطبيقها بطريقة مبلئمة .
وترتكز السايسة الجنائية المعاصرة عمى ثبلثة محاور :المحور األول :الحد من
()1

العقاب ،والمحور الثانى :الردع الخاص  ،والمحور الثالث :االهتمام بضحايا الجريمة.
وعمى ذلك فسوف نعرض لوقف التنايذ والسياسة الجنائية المعاصرة من خبلل

ثبلثة مطالب عمى النحو التالى:

المطمب األول :وقف التنفيذ وسياسة الحد من العقاب.
المطمب الثانى :وقف التنفيذ وأغراض العقوبة.

المطمب الثالث :وقف التنفيذ وضحايا الجريمة.

()1د /أحمد فتحى سرور ،السياسة الجنائية ،مجمة القانون واالقتصاد ،مارس  ،1636ص .1
()3د /عمر سالم ،المرجع السابق ،ص .161
()1

باعتبار أن الردع الخاص غرض أساسى لمعقوبة مع عدم تجاهل الغرضين اآلخرين :الردع العام وتحقيق العدالة.
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المطمب األول
وقف التنفيذ وسياسة الحد من العقاب

 -7ماهية سياسة الحد من العقاب:

يقصد بالحد من العقاب حاالت بقاء الاعل غير مقروع وفقاً لمقانون الجنائى دون

تطبيق الجزاء الجنائى ،والذ

يمثل رد الاعل االجتماعى عمى الجريمة المرتكبة ،مع
()1

إمكانية الخضوع لجزاءات إدارية أو نظامية .

وقد يتم التوسع فى تحديد ماهية سياسة الحد من العقاب ،ليقمل كافة حاالت

التخايف أو اإلبدال داخل النظام الجنائى بحيث يعد حداً من العقاب :تطبيق أسباب

التخايف  ،ووقف تنايذ العقوبة ،وكافة البدائل المقررة لعقوبة الحبس ،بل وتقمل هذت
السياسة حاالت تطبيق عقوبة الجنحة بدالً من الجناية (التجنيح) ،وتطبيق عقوبة المخالاة
()3

بدالً من الجنحة .

فالماهوم الواسع لسياسة الحد من العقاب يقمل امتناع العقوبة الجنائية كمية أو

تخاياها أو استبدالها بغيرها من العقوبات األقل قدة وتقمل كذلك محاوالت ابتعاد
العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة .فهذت الحاالت تقمل كل حاالت التخايف داخل

النظام الجنائى ،مع بقاء الاعل غير مقروع جنائياً.

 -8دور وقف التنفيذ فى سياسة الحد من العقاب:
تهدف سياسة الحد من العقاب إلى محاولة التخايف ،وتحقيق هذا التخايف إنما

يكون بمحاولة استبعاد العقوبة كمية أو استبدالها بغيرها .وال قك أن وقف التنايذ يساهم فى

هذت السياسة – ولو عمى نحو احتمالى – حيث يترتب عمى نجاح التجربة – مرور مدة
الثبلث سنوات دون إلغاء وقف التنايذ – يترتب عميه استبعاد العقوبة المحكوم بها بصورة

نهائية.

فوقف التنايذ يساهم بصاة جادة فى أحد محاور السياسة الجنائية المعاصرة ،أ

سياسة الحد من العقاب باعتبار أن وقف التنايذ يمثل نوعاً من المعاممة العقابية المبلئمة
لنوع معين من المتهمين يصمح معهم التهديد بالعقاب أكثر من تنايذت فعبلً .وبذلك يساهم
وقف التنايذ بطريقة غير مباقرة فى سياسة الحد من العقاب.

()1

PRADEL (J.). La rapidité de L´instance penal Rev. pénitentiaire et de droit penal, 1995,

()3

p.76.
STEFANI (G.), LEVASSEUR(G.), et BOULOC (B.), Droit Pénal général, 15 eme. Ed.

1995, no 85, p. 76.D
- 25 -

المطمب الثانى
وقف التنفيذ وأهداف العقوبة
تستهدف العقوبة – باعتبارها إحد

الصور التى تستخدمها الدولة لمكااح ضد

الجريمة – غاية بعيدة تتمثل فى مكافحة الظاهرة اإلجرامية .وقد تعددت وظائف وأغراض
العقوبة من إقرار العدالة إلى الردع العام ثم إلى الردع الخاص.

بل
حققه فع ً

فتحقيق العدالة يستوجب أن ُيعاقَب الجانى عن السموك اإلجرامى الذ
وثبتت مسئوليته عنه ،ويتحقق الردع العام بما تباقرت العقوبة من تأثير عمى كافة األفراد

خبلف المتهم ،أما الردع الخاص فيتوافر بما تؤثر به العقوبة عمى ناسية المتهم ذاته بمنعه

من ارتكاب جريمة أخر فى المستقبل.

وهدياً بما تقدم ،فسوف نعرض لوقف التنايذ وأهداف العقوبة من خبلل الاروع

الثبلثة اآلتية:

الفرع األول :وقف التنفيذ وتحقيق الردع العام.

الفرع الثانى :وقف التنفيذ وتحقيق الردع الخاص.

الفرع الثالث :وقف التنفيذ وتحقيق العدالة.
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الفرع األول
وقف التنفيذ وتحقيق الردع العام
 -7ماهية الردع العام:
يقصد بالردع العام إنذار الكافة بسوء عاقبة اإلجرام حتى ال يقمد المجرم فيما
()1

أتات  ،فالردع العام يعنى منع سريان عدو اإلجرام إلى غير المجرم ،ذلك أن المقرع
بقواعدت العامة المجردة ،والقاضى بأحكامه المحددة ،يضعان أمام الكافة ما يترتب عمى
()3

ارتكاب الجريمة بالنسبة لممجرم  .فيضعف بالتالى من قوة العوامل اإلجرامية الكامنة التى
تتوافر لد

الجميع ،والتى إوان تركت بدون عامل مضاد لها تتحول من إجرام كامن إلى

()1

إجرام فعمى .
ويتمثل العامل المضاد فى العقوبة التى ينص عميها المقرع ،ونطق بها القاضى،
وناذتها الجهات القائمة عمى التنايذ.
 -8أثر وقف التنفيذ فى تحقيق الردع العام:

ال تزال العقوبة محور النظام الجنائى وما زالت السبلح األول فى تحقيق السياسة

الجنائية لمواجهة الظاهرة اإلجرامية ،وستظل العقوبة قمب النظام الجنائى ،ومحورت األول.

فأمام هول الجريمة ،تكون العقوبة هى وسيمة التهدئة الوحيدة ،فبعدها تتحقق العدالة،

ويعود الجانى إلى مجتمعه بعد أن دفع دينه.

حيث تؤد العقوبة إلى نوع من المصالحة سواء عمى المستو الارد

الجانى وناسه – أو بينه وبين الضحية،أو عمى المستو االجتماعى ،الذ

–أ

بين

ال يجد مبر اًر
()1

من رفض عودة الجانى إليه مرة أخر بعد أن أصمح ما أفسدت عن طريق تنايذ العقوبة .
()1

STEFANI (G.), LEVASSEUR (G.), et JAMBU – MERLIN (R.), Criminologie et science

()3

pénitentiare, précis dalloz, 5eme ed. 1982.
د /محمود نجيب حسنى ،عمم العقاب ،الطبعة الثانية ،1651 ،ص .191

()1

د /أحمد عوض ببلل ،عمم العقاب ،1651 ،ص .191

()1

OTTENHOF (R.), Culpabilité, impuabilité, responsabilité, rapport au congress Francais de
droit penal, Nantes, oct. 1982, p. 25.
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ومع ذلك إذا ثبت عدم جدو تطبيق العقوبة نظ اًر لآلثار السمبية التى تترتب

عميها ،فإن المجتمع لن يمجأ إلى العقوبة ،إوان لجأ إليها يعد متعسااً فى استعمال حقه فى
العقاب ،ذلك أن العقوبة مرهونة بجدواها أو فائدتها ليس من حيث مقدارها فقط ،إوانما
()1

أيضاً من حيث وجودها .

ويعنى المجوء إلى وقف تنايذ العقوبة أن المجتمع – عن طريق سمطاته المختصة

– قد قدر عدم جدو تنايذ العقوبة فى الحالة المعروضة عمى القضاء ،وأن الحكم بوقف
()3

تنايذ العقوبة يعنى عدم ضرورتها أو فائدتها .
التالية:

ومما ال قك فيه أن وقف التنايذ ال يعنى عدم تطبيق العقوبة وذلك لؤلسباب

أ -أن المحكوم عميه يظل خاضعاً لئلكرات المعنو الناتج عن إمكانية تطبيقها فى
حالة إلغاء وقف التنايذ.

ب -أن إلغاء وقف التنايذ يقود حتماً إلى تطبيق العقوبة التى حكم بوقف تنايذها.

جدوات فى الحالة

ج -أن وقف التنايذ ال يتم بقوة القانون ،إوانما يقدر القاضى مد
()3

المعروضة عميه .
وفى النهاية فإن التهديد المستمر بتنايذ العقوبة – خبلل فترة وقف التنايذ – فضبلً
()4

عن تسجيل حكم اإلدانة فى صحياة الحالة الجنائية يحققان الردع العام .

()1

SALEILLES, De l´individualisation de la peine, 3 eme ed, 1927, p.61.

()3

د /عمر سالم ،المرجع السابق ،ص .396

()1

فإذا تبين لمقاضى أن احتمال تأهيل الجانى دون حاجة إلى تنايذ العقوبة قد يصطدم بالعدالة أو الردع العام نظ اًر

لجسامة الجريمة أو جسامة اإلثم الجنائى أو لحاجة مقروعة لممجنى عميه فى إرضاء قعورت ،كان من حق القاضى – بل

من واجبه – رفض وقف التنايذ ،إذ ال يجوز باسم الردع الخاص إهدار مصالح أخر جوهرية لممجتمع .د /محمود نجيب
حسنى ،قرح قانون العقوبات ،المرجع السابق ،ص .533

()1

د /محمود نجيب حسنى ،عمم العقاب ،المرجع السابق ،ص.22
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الفرع الثانى
وقف التنفيذ وتحقيق الردع الخاص
 -7ماهية الردع الخاص:
يقصد بالردع الخاص التأثير الارد

الذ

تحدثه العقوبة عمى قخصية المحكوم

عميه ،وذلك بالقضاء عمى الخطورة اإلجرامية التى قد تتواجد لديه ،مما يحول دون عودته

إلى ارتكاب الجريمة مرة أخر .

فالهدف األساسى لمردع الخاص هو منع االعتياد عمى اإلجرام ،حيث تؤد

العقوبة إلى إحساس الجانى بالذنب الذ

اقترفه ،والوصول به إلى الندم عمى ما ارتكب،
()1

واقتناعه بأن العقوبة تكاير عن الخطأ الذ أتات .

()1

()3

ونظ اًر لاقل وسيمتى االستئصال  ،والتخويف واإلنذار  ،فى تحقيق الردع

الخاص ،فقد ظهرت وسيمة أخر تتمثل فى التأهيل واإلصبلح .حيث وجد عمماء العقاب

ضالتهم فى ضرورة تأهيل الجانى إواصبلحه.

ويتحقق هذا اإلصبلح والتأهيل ،ليس بمجرد إصبلح المحكوم عميه قخصياً ،إوانما

أيضاً بمساعدته عمى إعادة التكيف مع المجتمع الذ

السالبة لمحرية.

سيعود إليه بعد قضاء العقوبة

ولم يعد تحقيق الردع الخاص عن طريق تأهيل المحكوم عميه إواصبلحه مجرد أحد
أغراض العقوبة ،إوانما أصبح أهمها عمى اإلطبلق ،فالجزاء الذ ال يهدف إلى إعادة
()1

تأهيل المحكوم عميه إواصبلحه ،يعد عمبلً غير إنسانى .
ويتعين عمى المجتمع – عن طريق السمطات المختصة – االلتزام بذلك ،فالمجتمع
()1

د /أحمد عوض ببلل ،المرجع السابق ،ص 193؛ د /عمر سالم ،المرجع السابق ،ص .311

()3

يقصد باالستئصال الحيمولة بين الجانى وبين العودة إلى المجتمع من جديد ،ألنه ال أمل فى إصبلح المحكوم عميه.

STEFANI (G.), LEVASSEUR(G.), et BOULOC (B.), Droit Pénal général, op. cit., no. 470,
p.361.
( )1ويقصد بالتخويف واإلنذار إيبلم المحكوم عميه من قسوة تنايذ العقوبة.
PLAWSKI (S.), Droit penitentiaire, op. cit., p. 40; STEFANI (G.), LEVASSEUR (G.), et
JAMBU – MERLIN (R.), op. cit., np. 234, p. 269.
()1

STEFANI (G.), LEVASSEUR(G.), et BOULOC (B.), op. cit., no. 471, p.362.
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قد يكون له دور فى تكوين العوامل التى دفعت الجانى إلى ارتكاب الجريمة ،ومن ناحية
ثانية ،فإن من مصمحة المجتمع عدم عودة الجانى إلى سموك الجريمة مرة أخر

()1

.

 -8أثر وقف التنفيذ فى تحقيق الردع الخاص:
انتهينا إلى أن وقف التنايذ يمثل نوعاً من المعاممة الجنائية ،ينطو عمى التركيز

عمى قخصية المحكوم عميه والظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ،وهو ما صرحت به

المادة  22من قانون العقوبات بقولها " يجوز لممحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة
بالغرامة أو بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أن تأمر فى ناس الحكم بإيقاف تنايذ العقوبة إذا

رأت من أخبلق المحكوم عميه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما
يبعث عمى االعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالاة القانون  ،ويجب أن تبين فى الحكم أسباب

إيقاف التنايذ .ويجوز أن يجعل اإليقاف قامبلً آلية عقوبة تبعية ولجميع اآلثار الجنائية

المترتبة عمى الحكم".

فالمحكوم عميه يمثل محور وقف التنايذ ،وباعتبارت كذلك فإنه يمثل صورة مثمى

لتحقيق الردع الخاص عن طريق التهذيب واإلصبلح .بل إن االنتقاد األساسى الذ

وجه

()3

إلى وقف التنايذ أنه يركز عمى تحقيق الردع الخاص ويهمل األغراض األخر لمعقوبة .

ويبدو أثر وقف التنايذ فى تحقيق الردع الخاص ،فى أنه يجنب المحكوم عميه

تنايذ العقوبة السالبة لمحرية ،وهذا يعنى إبعادت عن انتقال عدو اإلجرام لديه ممن قد
يخالطهم فى المؤسسات العقابية ،هذا فضبلً عن تحصينه من سمبيات العقوبة السالبة
()1

لمحرية عمى كافة المستويات :االجتماعية ،واألسرية ،والمهنية والناسية .

()1

STEFANI (G.), LEVASSEUR(G.), et BOULOC (B.), op. cit., no. 470, p.361.

( )3دِ /حّىد ٔجية حسًٕ ،عٍُ اٌعماب ،اٌّشجع اٌساتك ،ص .555
()1

د /عثذ اٌشءوف ِهذي ،اٌسجٓ وجضاء جٕائً عًٍ ظىء اٌسياسح اٌجٕائيح اٌحذيثحِ ،جٍح اٌمأىْ وااللتصاد،8791 ،

ص 32؛ دِ /حّذ إتشاهيُ صيذ ،اآلثاس االجتّاعيح ٌٍعمىتاخ اٌساٌثح ٌٍحشيح ،اٌّجٍح اٌجٕائيح اٌمىِيح ،8795 ،ص .3235
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الفرع الثالث
وقف التنفيذ وتحقيق العدالة
 -7ماهية العدالة كغرض لمعقوبة:
العدالة قيمة أخبلقية مستقرة فى القعور اإلنسانى منذ األزل ،وعمى الرغم من

اختبلف األزمنة واألمكنة إال أنها قيمة خالدة فى الضمير اإلنسانى ازداد تعمقها بظهور
()1

األديان السماوية .
والحقيقة أن ارتكاب الجريمة يجرح القعور بالعدالة المستقر فى ضمائر الناس،

ويولد اإلحساس بالظمم ،ويدفع بواعث االنتقام إلى الخروج من مجاهل الذات اإلنسانية
مطالبة بالثأر واالنتقام ،فتأتى العقوبة إلصبلح كل ذلك ،حتى ترضى القعور بالعدالة
()3

الذ ُج ِرح ،وتقبع رغبة االنتقام لد المجنى عميه أو لد المقربين لديه .
فالعدالة غرض تسعى العقوبة إلى تحقيقه ،بوصاها قيمة اجتماعية استقرت فى
()1

ضمير الجماعة .
 -8أثر وقف التنفيذ فى تحقيق العدالة:
يبدو أن النظرة المجردة والمثالية لمعدالة – كغرض تسعى إليه العقوبة – ال

تتناقض مع وقف التنايذ ،بل إن وقف التنايذ – إذا أُحسن استعماله – يعد وسيمة فاعمة

لتحقيق العدالة.

فإذا كانت الجريمة قر نزل بالمجنى عميه والمجتمع ،وكانت العقوبة بمثابة قر

يقابل هذا القر عمى نحو يتم معه نوع من المقاصة فيما بينهما ،فإن هذت المقاصة تاترض
أن يكون قر العقوبة متناسباً مع جسامة الجريمة ،والغرض أن وقف التنايذ ياترض قمة
خطورة الجريمة المرتكبة وعدم جسامة اإلثم الذ

ارتكبه الجانى ،فإن العدالة هى التى

تاترض وقف تنايذ العقوبة عمى نحو يجعل قرها متناسباً مع قر الجريمة التى ارتكبت.
( )1د /أحّذ فتحً سشوس ،اٌششعيح اٌذستىسيح وحّايح حمىق اإلٔساْ فً اإلجشاءاخ اٌجٕائيح ،8775 ،ص .7
()3

STEFANI (G.), LEVASSEUR (G.), et JAMBU – MERLIN (R.), op. cit., no. 240, p. 293.

()1

د /أحّذ فتحً سشوس ،اٌىسيط فً لأىْ اٌعمىتاخ ،اٌّشجع اٌساتك ،ص 739؛ د /عّش ساٌُ ،اٌّشجع اٌساتك ،ص

.335
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ومما ال قك فيه أنه مما يصطدم مع العدالة أن تكون ظروف الجريمة وظروف

قضى به ،فالعدالة ال بد وأن تكون
مرتكبها تستوجب وقف التنايذ ،وعمى الرغم من ذلك ال ُي َ
حاضرة عندما يقضى القاضى بوقف التنايذ من عدمه.
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المطمب الثالث

وقف التنفيذ وضحايا الجريمة

 -7ماهية ضحايا الجريمة:

يقصد بضحايا الجريمة األقخاص الذين أصيبوا بضرر فرد أو جماعى ،بما فى

ذلك الضرر البدنى أو الناسى أو المعاناة الناسية أو الخسارة االقتصادية أو الحرمان

بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم األساسية عن طريق أفعال أو حاالت إهمال تقكل انتهاكاً
()1

لمقوانين .

ويختمف مصطمح الضحية أو المضرور عن مصطمح المجنى عميه ،الذ
()3

هو

صاحب المصمحة التى نالتها الجريمة باالعتداء  .أما الضحية فهو من أصابه ضرر
ذلك أن مصطمح

دون أن يمثل اعتداء عمى المصمحة التى يحميها نص التجريم .ومؤد

الضحية أو المضرور أكثر اتساعاً من مصطمح المجنى عميه.

 -8أثر وقف التنفيذ عمى الضحية:

يقتصر وقف التنايذ عمى العقوبات الجنائية وحدها ،فهو ال يمتد إلى اآلثار المترتبة

لماعل اإلجرامى ،وقد أكدت عمى ذلك محكمة النقض بقولها " إن المادة  22من قانون
العقوبات حين نصت عمى جواز وقف تنايذ العقوبة بالحبس أو الغرامة ،إنما عنت
العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ،دون الجزاءات األخر التى ال تعتبر عقوبات بحتة،
()1

حتى و لو كان فيها معنى العقوبة ،فهو إذن ال يجوز فى التعويضات".

فينال الضحية كافة التعويضات المستحقة له عن األضرار التى أصابته من جراء

ارتكاب الجريمة ،بل إن المحكمة الجنائية ممزمة وفقاً لنص المادة  196من قانون
اإلجراءات الجنائية بأن تاصل فى الدعويين الجنائية والمدنية فى ذات الوقت ،ما لم يكن
الاصل فى التعويضات يستمزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عميه إرجاء الاصل فى الدعو

الجنائية ،إذ يتعين فى هذت الحالة إحالة الدعو المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ببل
()1

إعالْ اٌّثادئ األساسيح ٌتىفيش اٌعذاٌح ٌعحايا اٌجشيّحِ ،ؤتّش األُِ اٌّتحذج اٌساتع ٌّٕع اٌجشيّح وِعالثح اٌّجشِيٓ،

ِيالٔى ،إيطاٌيا ،سثتّثش 8715؛ تمشيش األِأح اٌعاِح ٌألُِ اٌّتحذجِ ،طثىعاخ األِأح اٌعاِحٔ ،يىيىسن ،8719 ،ص .95
()3

د /عىض ِحّذ ،لأىْ اإلجشاءاخ اٌجٕائيح ،اٌجضء األوي ،داس اٌّطثىعاخ اٌجاِعيح ،8775 ،ص 99؛ دِ /أِىْ

سالِح ،لأىْ اٌعمىتاخ ،اٌمسُ اٌعاَ ،ص  71وِا تعذها.
(ٔ )1مط جٕائً أوي ِاسط ِ ،8795جّىعح أحىاَ ِحىّح إٌمط ،ط  28ص 233سلُ.15
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()1

مصاريف .
ومؤد

ما سبق أن النظر إلى الضحية من خبلل هذا المنظور المدنى المحض،

يعنى أن وقف التنايذ يراعى الضحية بناس الطريقة التى يراعى بها المتهم ،وبالتالى يمكن

القول أن وقف التنايذ يحقق محو اًر أساسياً من محاور السياسة الجنائية المعاصرة وهو
()3

االهتمام بالضحية .

()1

حيث تمشس اٌّادج  ِٓ 257لأىْ اإلجشاءاخ اٌجٕائيح تأْ " وً حىُ يصذس فً ِىظىع اٌذعىي اٌجٕائيح يجة أْ

يفصً فً اٌتعىيعاخ اٌتً يطٍثها اٌّذعً تاٌحمىق اٌّذٔيح  ...وِع رٌه إرا سأخ اٌّحىّح أْ اٌفصً فً اٌتعىيعاخ يستٍضَ
إجشاء تحميك خاص يٕثٕي عٍيه إسجاء اٌفصً فً اٌذعىي اٌجٕائيح  ،فعٕذئز تحيً اٌّحىّح اٌذعىي اٌّذٔيح إًٌ اٌّحىّح
اٌّختصح تال ِصشوفاخ.
( )3د /عّش ساٌُ ،اٌّشجع اٌساتك ،ص .337
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الخاتمــة
انتهينا من خبلل عرض موضوع وقف تنايذ العقوبة فى ضوء قضاء محكمة

النقض المصرية ،إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

أوالً :النتائج.

 -1لم يعد مبدأ حتمية العقوبة من المبادئ المطمقة فى القانون الجنائى ،حيث ترد عميه
الكثير من االستثناءات التى تسعى إلى تحقيق الهدف األسمى لمسياسة الجنائية
المعاصرة ،وهو تأهيل المحكوم عميه بأقل الخسائر المادية والمعنوية الممكنة.

 -3يعد وقف التنايذ من الصور التقميدية التى تبرز سمطة القاضى الجنائى التقديرية
فى الاصل بين المسئولية الجنائية والعقوبة ،إذ نصت عميه كل التقريعات تقريباً،
عمى تااوت فيما بينها من حيث المرونة والتقديد واالتساع فى نطاقه ومضمونه.

 -1انتهت محكمة النقض المصرية – فى قضائها – إلى أن وقف تنايذ العقوبة هو
إجراء يرمى إلى إنذار المحكوم عميه بعدم العودة إلى مخالاة القانون خبلل مدة
اإليقاف ،فإذا انقضت هذت المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنايذ نهائياً ولم
يكن قد صدر فى خبللها حكم بإلغائه فبل يمكن تنايذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر

الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثارت الجنائية و يعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار

قانونى لممحكوم عميه.

 -1كما قضت محكمة النقض المصرية – أيضاً – بأن "وزن العقوبة ال يكون بنوعها
ومقدارها فحسب ،بل أيضاً بتنايذها أو عدم تنايذها".

 -2قضت المحكمة الدستورية العميا بعدم دستورية النصوص التقريعية التى تحرم
المتهم من االستاادة بنظام وقف تنايذ العقوبة.

 -3يممك القاضى السمطة التقديرية فى األمر بوقف تنايذ العقوبة بحسب ما يرات من
ظروف كل متهم قخصياً وظروف الدعو المحيطة ،ويأمر به القاضى من تمقاء
ناسه بناء عمى طمب الخصوم سواء فى ذلك وقف التنايذ البسيط أو وقف التنايذ
القامل.

 -4تعددت وظائف وأغراض العقوبة من إقرار العدالة إلى الردع العام ثم إلى الردع
الخاص.
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ثانياً :التوصيات.

 -1وجوب دراسة ممف المحكوم عميه ،من خبلل التطرق لظروفه القخصية
واالجتماعية التى دفعته إلى ارتكاب الجريمة ،وذلك باإلضافة إلى صحياة الحالة

الجنائية ،عند نظر القاضى فى وقف تنايذ العقوبة من عدمه.

 -3أهمية التركيز عمى دور الدولة فى إعادة تأهيل إواصبلح المحكوم عميهم – السيما
عند القضاء بوقف تنايذ العقوبة – وذلك بإعادة إدماجهم فى المجتمع ،إذا انقضت
فترة التجربة بنجاح.

 -1ضرورة االطبلع عمى التقريعات المقارنة فى نظام وقف التنايذ ،واالستاادة من
تجارب الدول األخر فى مجال السياسة العقابية الحديثة.

 -1الحرص عمى تحقيق الهدف األساسى الذ

تسعى التقريعات العقابية لبموغه،

والمتمثل فى إصبلح وتأهيل المحكوم عميه إواعادة دمجه فى المجتمع.
 -2وجوب أال تطبق العقوبة إال فى حالة الضرورة ،ويجب أن َي ُثبت أنها العبلج الوحيد
فى الحالة المعروضة عمى القاضى.

 -3يجب عمى المحكمة أن تدرس ماضى المتهم ،وتتحر

حاضرت ،وأن تتوقع

مستقبمه ،لكى تحدد ما إذا كان غرض العقوبة يمكن تحقيقه بمجرد هذا اإلنذار أم

ال ،فيكاى أن تعتقد المحكمة انتااء الخطورة اإلجرامية لمجانى ،وأن مجرد اإلنذار
بتوقيع العقاب كاف لناى احتمال العود إلى اإلجرام.
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