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 قانوف تعديؿ في السوري لممشرع الجنائية السياسة
 1111 لعاـ 1 رقـ التشريعي لممرسوـ وفقاً  العقوبات

 

  المخوؿ عيسى الدكتور    

  الجزائي القانوف قسـ     

    الحقوؽ كمية

  دمشؽ جامعة 
 

 الممخص

 قائمة. تشريعات وطورت حديثة بتشريعات أتت تشريعية حركة السورية العربية الجميورية شيدت
 عمى تعديالت تضمف الذي 3/1/1111 تاريخب 1 رقـ التشريعي المرسوـ صدر التحديث ىذا ضمف
 عف التساؤالت مف العديد تطرح المرسوـ ليذا المتأنية القراءة إف .السوري العقوبات قانوف

 يستتبع األمر ىذا .العقوبات لقانوف تعديمو في ريالسو  المشرع يعتمدىا التي الجنائية السياسية
 مف العقوبات قانوف مف العاـ القسـ تعديؿ في المتبعة الجنائية السياسة عمى تعّرؼ أولى جية مف

 1 رقـ التشريعي لممرسوـ األساسية الخصائص وتوضيح و،تعديمل الجوىرية المسوغات بياف خالؿ
 قانوف مف الخاص القسـ تعديؿ في المتبعة الجنائية السياسة تعّرؼ أخرى جية ومف .1111 لعاـ

 الجرائـو  ،العامة واآلداب األخالؽ عمى الواقعة الجرائـب المتعمؽ التعديؿ دراسة خالؿ مف العقوبات
 التي الجنائية السياسة نحمؿ أف البحث ىذا خالؿ مف ناحاول .األمواؿو  األشخاص مىع الواقعة
  .العقوبات قانوف نصوص بعض عمى تعديالت إحداث في وريسال المشرع اتبعيا
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 مقدمة
 سيادة بدأم تفعيؿ يعد  و  ،وتطبيقيا القوانيف احتراـ عمى المواطنيف بيف الطبيعية العالقات تقوـ

 عف المجتمع أفراد أحد خروج فعند .المجتمع ضمف العدؿ إلحالؿ وضوحاً  األكثر الصورة القانوف
 .بحقو الردع مبدأ تفعيؿ الضروري مف يصبح القانوف يرسميا التي السوية الحالة

 ،كّميا أشكالياب الجريمة قمع عمى - األساس في - الجزائية التشريعات تقوـ ذلؾ مف انطالقاً 
 الثقة أساس عمى الجزائي القاضي إلى ينظر إذ والمشرع .1المجرميف ضد المجتمع عف والدفاع
 .بموجبو ويحكـ يعمؿ قانوناً  أمامو يضع فإنو ،والترجيح التقدير في واسعاً  سمطاناً  فيمنحو ،المطمقة

 ،أولى جية مف لو لمتممةا 3الخاصة الجزائية والتشريعات 2العقوبات قانوف في يتمثؿ القانوف ىذا
صدار األدلة استخالص لمقاضي ييسر بما ،أخرى جية مف 4الجزائية المحاكمات أصوؿ وقانوف  وا 
 في أو ،التعويض خالؿ مف صحابياأ إلى لحقوؽا ورد العقوبة فرض في سواء العادلة، األحكاـ
 .أسبابيا تقوـ عندما البراءة إعالف

 الجزائية التشريعات عمى تعديالت واآلخر الحيف بيف تطرأ الجزائية لمعدالة المفيوـ ىذا خالؿ مف
 تطور مدى عف تعبر مثالية حالة وىذه ،الجريمة ويقمص المجتمع يناسب بما تطويرىا إلى تيدؼ

 .هوتطور  المجتمع حاجات مع ليتماشى القانوف
 تشريعات وطورت حديثة بتشريعات أتت تشريعية حركة السورية العربية الجميورية شيدت وقد

 تعديالت تضمف الذي 3/1/1111 تاريخب 1 رقـ التشريعي المرسوـ صدر التحديث اىذ ضمف .قائمة
 بمختمؼ غراماتال تشديد أولى جية مف تناولت التعديالت ىذه .السوري العقوبات قانوف عمى

 لمحرية سالبةال العقوبات بعض أخرى جية مف شددت كما ،والتكديرية والجنحية الجنائية أنواعيا
 جرائـب الخاصة اإلجرائية القواعد بعض عمى تعديالت ثالثة جية مف أدخمت كما ،الجرائـ مف لقسـ

  .محددة
                                                           

، د. أحمد فتحي سرور، قانون 18، ص 1874، القانون الجنائي العام، الجزء األول، مؤسسة نوفل، بيروت، د. مصطفى العوجي 1
، د.سمير عالية، قانون العقوبات، القسم العام، المؤسسة 7، ص 1864العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 

  11ص ، 1881الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

2 J.LARGUIER, Droit pénal général et procédure pénale, Dalloz, 2012, P.1  

 88، ص 1113د.عبود السراج، شرح قانون العقوبات العام، مطبعة جامعة دمشق، 3

، د. جالل ثروت، أصول المحاكمات الجزائية، الدار 111د. عبود السراج، شرح قانون العقوبات العام، مرجع سابق، ص  4
   F.FOURMENT, Procédure pénale, Paradigme, 2005, P.1، 16، ص 1877الجامعية، بيروت، 

B.BOULOC, Procedure pénale, Dalloz, 2006, P. 2 
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 :البحث أىمية
 منذ السوري العقوبات قانوف عمى طرأ تعديؿ وؿأ عمى الضوء يسمط نوأ في البحث ىذا ىميةأ تبرز
 التي الجنائية السياسة عمى الضوء يسمط وأن في أخرى جية ومف ،5 أولى جية مف طويمة ةمد

   الجزائية. لمقوانيف تعديمو في السوري المشرع يعتمدىا

 :البحث إشكالية
 السياسية عف التساؤالت مف اً عدد 1111 لعاـ 1 رقـ التشريعي لممرسوـ نيةالمتأ القراءة تطرح

 العقوبات ولقانوف عاـ بشكؿ الجزائية لمقوانيف تعديمو في السوري المشرع يعتمدىا التي الجنائية
 وريسال المشرع اتبعيا التي الجنائية ةسياسال نحمؿ أف البحث ىذا خالؿ مف حاولنا .خاص بشكؿ
 التساؤؿ فع اإلجابة حاولنا لذلؾ وتبعاً  .العقوبات قانوف نصوص بعض عمى تعديالت إحداث في

 سياسة عمى يعتمد العقوبات لقانوف تعديمو في السوري المشرع اعتمده الذي النيج كاف ىؿ اآلتي:
جرائية وعقابية تجريمية   سميمة؟ وا 

 :البحث مخطط
  العقوبات قانوف مف العاـ القسـ تعديؿ في الجنائية السياسة : األوؿ مبحثال

 . العقوبات قانوف تعديؿل الجوىرية سوغاتمال :األوؿ طمبالم
 .العقوبات لقانوف المعدؿ لممرسوـ األساسية الخصائص :ثانيال طمبالم
  العقوبات قانوف مف الخاص القسـ تعديؿ في الجنائية السياسة :الثاني مبحثال

  العامة واآلداب األخالؽ عمى قعةالوا الجرائـ :األوؿ طمبالم
  األمواؿو  األشخاص مىع الواقعة الجرائـ الثاني: طمبالم
 

                                                           
والمرسوم التشريعي رقم  15/6/1841تاريخ  111راسيم التشريعية التي عدلت قانون العقوبات: القانون رقم من أهم القوانين والم 5

، والقرار 17/8/1844تاريخ   74،والمرسوم التشريعي رقم 16/8/1844تاريخ  47، والمرسوم التشريعي رقم 11/4/1844تاريخ  41
، 1854/ 11/5تاريخ  71، والمرسوم التشريعي رقم 7/4/1851تاريخ  11م ، والقرار بقانون رق4/5/1851تاريخ  171بقانون رقم 

تاريخ  14، والمرسوم التشريعي رقم 18/11/1864تاريخ  17، والقانون رقم 14/6/1863تاريخ  35والمرسوم التشريعي رقم 
تاريخ  41التشريعي رقم ، والمرسوم 6/1/1868تاريخ  16، والقانون رقم 15/1/1867/تاريخ 45، والقانون رقم 15/4/1865
 .4/3/1871تاريخ  13، والمرسوم التشريعي رقم 41/8/1868
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  األوؿ مبحثال

 :تالعقوبا قانوف مف العاـ القسـ تعديؿ في الجنائية السياسة
 التي المشرع خطة توضيح العقوبات قانوف مف العاـ القسـ تعديؿ في الجنائية بالسياسة نقصد
 في نبحث أف أوالً  المناسب مف فإف ولذلؾ ،6العقوبات لقانوف العامة القواعد تعديؿ في تبناىا

 .التعديؿ ىذا تناوليا التي األساسية المحاور ؼتعرّ  قبؿ ،تووغايا التعديؿ ىذا موجبات

 األوؿ طمبالم

 :العقوبات قانوف تعديؿل  الجوىرية سوغاتمال
 ،والتنموية واالجتماعية االقتصاديةو  السياسية األىداؼ تحقيؽ أقساميا باختالؼ القوانيف غاية إف

 تحمؿ الجزائية القوانيف ولعؿ .والدولة األفراد بيف وكذلؾ ،بينيـ فيما األفراد بيف العالقات وتنظيـ
 واستقرار وسالمتو المجتمع أمف عمى والحفاظ والحريات الحقوؽ بصوف األولى بالدرجة ترتبط أبعاداً 

  .أفراده بيف التعامؿ

 جزائية مؤيدات يال ويقرر ،فعاؿاأل بعض يجـر الذي القانوني النص ىي ذلؾ لتحقيؽ الوسيمة إف
 .7 قانوني بنص إال عقوبة وال جريمة ال :الشرعية لمبدأ تطبيقاً 

 بما 1949 لعاـ 148 رقـ التشريعي بالمرسوـ صادرال السوري العقوبات قانوف نفاذ عمى مضى
 فإف لذلؾ عقود، ستة مف أكثر والعقوبات األفعاؿ بعض بتجريـ ترتبط قانونية نصوص مف احتواه
 :الجديد التشريعي المرسوـ ىذا إصدار إلى دعت والمبررات الموجبات مف اً عدد

 ،لمعممة الشرائية القيمة مع تكديريةوال والجنحية الجنائية الجرائـ في الغرامة تتناسب أف وجوب ػ1
ـ   ومف ،طفيفة كانت السابقة الغرامات إف   ِإذْ   .تعديميا الضروري مف ث

ذْ  ،التشريعي المرسوـ ليذا السابقة القانونية حكاـاأل بعض دقة عدـ ػ1  ضبط أو دقة عدـ نجد ِإ

                                                           
  111د. عبود السراج، شرح قانون العقوبات العام، مرجع سابق، ص  6

، د. محمود 418، ص 1881د. عبد الوهاب حومد، المفصل في شرح قانون العقوبات، القسم العام، المطبعة الجديدة، دمشق، 7
  71، ص 1887شرح قانون العقوبات المبناني، القسم األول، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، نجيب حسني، 

G.STEFANI, G.LEVASSEUR et B.BOULOC, Droit pénal général, Dalloz, 2010, P.115  
P.CONTE, Droit pénal général, Armand colin,  2004 , P. 64  
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ـ   ومف الجزائية، النصوص لبعض  قانوني نص بموجب األحكاـ ىذه بياف الضروري مف كاف ث
 .واضح

 ومف ،ردعاً  أكثر العقوبة تكوف لكي الجرمية األفعاؿ لبعض المقررة العقوبات بعض تشديد ضرورة ػ3
  .لموتا إلى المفضي اإليذاء وجريمة القتؿ جريمة ذلؾ

 لوقؼ القانوني النص يستغؿ الا وأ ،رادعة بنصوص اإلجرامية الظواىر بعض تعالج أف وجوب ػ4
 ،العامة واآلداب األخالؽ عمى الواقعة ئـالجرا ماوالسي   ،الجرمية األفعاؿ بعض مرتكبي مالحقة
 بيفو  غتصاباال جريمة في الفاعؿ بيف صحيح اجزو  عقد حاؿ في المالحقة وقؼ ذلؾ ومثاؿ

 .عمييا المعتدى

 المواطنيف بيف الثقةب والماسة األمواؿ عمى الواقعة لمجرائـ المقررة العقوبات تشديد ضرورة -5
 .رصيد بال شيؾ صدارإ جريمة و االحتياؿ جريمة ومنيا ،عاـ بشكؿ التجاري والتعامؿ

 المجتمع تطور مجاراة ىو التشريعي المرسوـ ىذا لصدور سوغالم األساس إف :القوؿ ويمكف
 الحسبافب واألخذ ،والخاص العاـ بشقيو الردع وىو أال ،لمعقوبة األساسي اليدؼ تحقيؽ ومراعاة
 اإلمكاف قدر - الوصوؿ عاـ وبشكؿ .األمواؿ عمى الواقعة الجرائـ في وخاصة ،عميو المجني مصالح

 ،واحترامو القانوف اعتبارات تحكميا التي الطبيعية العالقات فيو تسود معافى سميـ مجتمع إلى -
ـ   ومف  .المجاالت شتى في حقيقية تنمية إلى الوصوؿ ث

 الثاني طمبالم

 :العقوبات لقانوف المعدؿ لممرسوـ األساسية الخصائص
 فمف :اآلتية وضوعاتالم حوؿ 1111 لعاـ 1 رقـ التشريعي لممرسوـ ألساسيةا الخصائص تتمحور

 ثـ ومف ،المواد تعديؿ في المشرع اتبعيا التي التشريعية الصياغة عف ثيحدال مف البد   جية
 .أخرى جية مف العقاب قواعد بعض عف الحديث

 :التشريعية الصياغة حيث مف :أوالً 
 ،ائيةز الج لمنصوص كتابتو عند المشرع ينتقييا التي العباراتو  المفردات التشريعية بالصياغة يقصد
 ،محددة عبارات يختار أف عميو جبي لذلؾ .8الشرعية مبدأ مع الصياغة ىذه تنسجـ أف مف فالبد  

                                                           
8 A.C.DANA, Essai sur la notion d'infraction pénale , Librarie générale de droit, 1982, P.286  
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 مما ،والتأويؿ التفسير تحتمؿ التي ضحةالوا غير الغامضة العبارات عف يبتعد وأف واضحةو  ،دقيقةو 
 .9الشرعية مبدأ فع خروجاً  عد  ي

 :ذلؾ عمى ةاألمثم بعض وسنعطي ،الواضحة غير بيراتالتع ىذه بعض السوري المشرع استخدـ وقد

 ،الجنائية وأ الجنحية وأ التكديرية سواء لمغرامات األعمى والحد األدنى الحد السوري المشرع عدؿ
ذْ  ،المقطوعة الغرامة وىو العقوبات قانوف في جديداً  اً تعبير  استخدـ أنو إال  مف الثانية المادة نصت ِإ
 ،سورية ليرة خمسمئة وتصبح المقطوعة التكديرية الغرامة تعدؿ أف عمى التشريعي المرسوـ ىذا
ـ   ومف .سورية ألفي وتصبح المقطوعة الجنحية الغرامة تعدؿ فأ عمى الثالثة المادة نصت كما  لـ ث

 المعنى محدد وغير ،واضح وغير مبيـ تعبير فيو المقطوعة؟ بالغرامة المقصود ما المشرع يوضح
  السوري. العقوبات قانوف في ةالعام القواعد ضمف

 :العقاب قواعد حيث مف :نياً ثا
 ىذا في السوري لممشرع العقابية السياسة في يأتي ما مالحظة الممكف مف العقاب قواعد إطار في

 :التشريعي المرسوـ

  :المالية بالعقوبات يتعمؽ فيما ػ1
ذْ  الجزائية القوانيف في التكديرية غراماتال قيمة ُعدَِّلتْ   و أدنى كحد سورية ليرة خمسمئة أصبحت  ِإ
 ،سورية ليرة ألفي أضحى ِإذْ  الجنحية لمغرامات األدنى الحد ُعدِّؿَ  كما .أعمى كحد سورية ليرة ألفي

 ئتيم إلى آالؼ ةعشر  مف لتصبح الجنائية الغرامة عدلتو  سورية، يرةل آالؼ ةعشر  األعمى وحدىا
 فمف .كافية غير ولكنيا جيدة خطوة خطا قد السوري المشرع يكوف وبذلؾ .سورية ليرة ألؼ

ذْ  ،زىيدة التعديؿ قبؿ الغرامات أف الصحيح  ليرة ومئة فيوعشر  خمس بيف التكديرية الغرامة راوحت ِإ
 آالؼ وثالثة خمسيف بيف الجنائية مةلغراوا ،10سورية ليرة وألؼ ئةم بيف الجنحية رامةوالغ ،سورية

 .كاؼ   غير د  يع إليو شرناأ الذي النحو عمى تشديدىا أف إال ،سورية ليرة

 

                                                           
 ، 11، ص 1861د. محمود محمود مصطفى، أصول قانون العقوبات في الدول العربية، دار النهضة العربية، القاهرة،  9

J.PRADEL et A.VARINARD, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 2005, P.24  

  513د.عبود السراج، شرح قانون العقوبات العام، مرجع سابق، ص  10
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 : التقديرية المخففة باألسباب يتعمؽ فيما ػ1
ذْ  ،11العقوبة تفريد بمبدأ التصاقاً  األكثر التقديرية المخففة األسباب تعد    تخفيض لمقاضي تتيح ِإ

 القضاء يمنح مما لتقديره متروكة وىي ،المجـر وظروؼ الجريمة بظروؼ تتعمؽ العتبارات العقوبة
 إصالحو إلى الرامية لغايةوا المجـر خطورةو  تتناسب العقوبة وجعؿ الرأفة حاالت تقدير في مرناً  دوراً 

 ىذا صدور قبؿ العقوبات قانوف مف /143 المادة/ في القاضي يمنح المشرع كاف قدو  و.وتأىيم
ذْ  ،العقوبة تخفيض في كبيرة تقديرية سمطة المرسوـ بداًل مف اإلعداـ  يحكـ أف لو يحؽ كاف ِإ

وبداًل مف اثنتي عشرة سنة إلى عشريف سنة.  مف قتةؤ باألشغاؿ الشاقة المؤبدة، أو باألشغاؿ الشاقة الم
وبداًل مف االعتقاؿ المؤبد  قتة ال أقؿ مف عشر سنيف.ؤ األشغاؿ الشاقة المؤبدة باألشغاؿ الشاقة الم

 لنصؼ كؿ عقوبة جنائية أخرى. ولوخفض إلى اينيف. ولو أف ال أقؿ مف عشر سقت ؤ باالعتقاؿ الم
بدؿ قرار معمؿ الحبس سنة عمى األقؿ مف أية عقوبة ال يجاوز حدىا يُ أيضًا فيما خال حالة التكرار أف 

 األدنى الثالث سنوات. 

باألشغاؿ  ،اإلعداـبداًل مف  العقوبة تخفيؼ القاضي منو السابعة المادة منحت المرسوـ صدور بعدو 
وبداًل مف األشغاؿ   .الشاقة المؤبدة، أو باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مف خمس عشرة سنة إلى عشريف سنة

وبداًل مف االعتقاؿ المؤبد، . الشاقة المؤبدة، باألشغاؿ الشاقة المؤقتة ال أقؿ مف اثنتي عشرة سنة
 .مؤقتة ض إلى الثمثيف كؿ عقوبة جنائيةخفيأف  ولو .االعتقاؿ المؤقت ال أقؿ مف اثنتي عشرة سنة

يجاوز  سنتيف عمى األقؿ مف أية عقوبة البدؿ بقرار معمؿ الحبس يُ أيضًا فيما خال حالة التكرار، أف  ولو
 .حدىا األدنى الثالث سنوات

نالحظ أف المشرع السوري رغب في تقييد السمطة التقديرية التي كانت ممنوحة لمقاضي الجزائي قبؿ 
وذلؾ مف خالؿ رفع الحد األدنى لمعقوبة المخففة التي  ؛1111لعاـ  1المرسـو التشريعي رقـ صدور 

وعدـ السماح لو بتخفيفيا إلى الحد الذي تفقد  ؟جنحية ـيجوز لو فرضيا سواء أكانت جنائية الوصؼ أ
 معو قدرتيا عمى تحقيؽ الردع العاـ أو الردع الخاص. 

  ؿتوسيع سمطات القاضي حتى يقوـ بوظيفتو عمى أكم الرغبة في ويميؿ جانب مف الفقو الجزائي إلى
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وىذه السمطة ىي مف قبيؿ الثقة المفترضة في القاضي التي تبنى في جوىرىا عمى النزاىة  ،وجو
 . 12واالستقاللية والتجرد

مراعاة مف شأنيا  ِإذْ مبررات السمطة التقديرية لمقاضي منطقية وواقعية  عد  ولكف إذا كاف مف الصحيح 
صالح  العوامؿ والظروؼ الشخصية التي تؤثر في مقدار العقوبة التي يكوف مف شأنيا تحقيؽ العدالة وا 

يترؾ لو السمطة  وأال   ،أف يقيد ىذه السمطة التقديرية لمقاضيمف  بد  ، إال أف المشرع الالمجرميف
دوف الحد األدنى ليا بحد كبير مما يفقد العقوبة دورىا في الردع العاـ والردع  ما بتخفيض العقوبة إلى

 الخاص. 

 :البسيط بالحبس المستبدلة بالغرامة يتعمؽ فيما ػ3
 الغرامة عمى 1111 لعاـ 1 رقـ التشريعي المرسوـ مف والسادسة الخامسة افالمادت نصت

 ،بالحبس الغرامة ُتسَتبَدؿُ  العقوبات قانوف مف /54 / المادة فبموجب .البسيط بالحبس المستبدلة
 وىذا ليرات، وعشر ليرات خمس بيف راوحت غرامة يوازي العقوبة ىذه مف اً واحد يوماً  أف اعتبار عمى

 آخذاً  ذاتيا لممادة معدالً  الجديد التشريع جاء حيف في .13 والجنائية الجنحية الغرامات عمى ينطبؽ
 .ليرة ومئتي ليرة مئة بيف تراوح غرامة زيايو  البسيط الحبس عقوبة مف واحداً  يوماً  أف الحسباف في

 بالحبس الغرامة ُتسَتبَدؿُ  العقوبات قانوف مف /61/ المادة فبموجب ،التكديرية لغرامةا إلى بالنسبةو 
 ،سورية ليرات وخمس ليرتيف بيف تراوح غرامة يوازي العقوبة ىذه مف واحداً  يوماً  أف اعتبار عمى
 بيف راوحي مبمغاً  يوازي الحبس مف واحداً  يوماً  لتصبح الجديد بالتشريع ذاتيا المادة عدلت وقد

 .سورية ليرة ومئة خمسيف

 التنقؿ حرية ينفذه فعم يمنع لمحرية سالبة عقوبة ىو الحبس فأ إلى يعود الفكرة ىذه تأصيؿ إف
 كانت وقت في 1949 عاـ في صدر أنو فتبيّ ي العقوبات قانوف إلى وبالعودة .واإلنتاج والعمؿ
 العامميف فئات تصنيفات حسب لألجر األدنى الحد تشكؿ ليرات وعشر راتلي وخمس ليرتاف المبالغ

 العماؿ فئات حسب األقؿ عمى لألجر األدنى الحد محظيُ  أف المنطقي مف وكاف.الحيف ذلؾ في
 فإف وعميو ،يتـ لـ ما وىو .العقوبات قانوف عمى الطارئ عديؿالت في والوظيفية العممية ومؤىالتيـ

 .اليوـ في العادي العامؿ ألجر األدنى الحد توازي ال سورية ليرة مئتي أو ئةم أو خمسيف مبالغ
 ؟  عممياً  مؤىالً  يحمؿ العقوبة ينفذ مف كاف إذا فكيؼ
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 لمقسـ عديموت في السوري المشرع اتبعيا التي الجنائية السياسة شرح مف انتيينا قد نكوف وبذلؾ
 المرسوـ ىذا لسف المشرع ىذا دفعت التي الجوىرية المسوغات فحممنا العقوبات، قانوف مف العاـ

 حيث مف سواء المرسوـ ىذا بيا يتميز التي األساسية الخصائص أىـ سردنا ذلؾ وبعد ،التشريعي
 الجنائية السياسة لشرح الثاني المبحث في وننتقؿ العقاب قواعد حيث مف أو التشريعية الصياغة

  العقوبات. قانوف مف الخاص لمقسـ تعديمو في السوري المشرع اتبعيا التي

 الثاني المبحث

 :العقوبات قانوف مف الخاص القسـ تعديؿ في نائيةالج السياسة
 لعقوبةا عف فضالً  حدة عمى جريمة لكؿ المكونة األركاف العقوبات قانوف مف الخاص القسـ يحدد

 حاؿ في المخففة واألعذار ليا المشددة  والظروؼ لمجريمة ارتكابو عند الجاني عمى فرضيا الواجب
 القانونية النماذج بعض تعديؿ في المشرع اتبعيا التي الخطة الفصؿ ىذا في نعالج .14وجودىا
 األمواؿ عمى الواقعة وتمؾ ،العامة اآلدابو  باألخالؽ المخمة تمؾ والسي ما ،الجرائـ لبعض

 .واألشخاص

 األوؿ المطمب

 :العامة واآلداب باألخالؽ لمخمةا الجرائـ
 القسـ مف السابع الباب في العامة واآلداب باألخالؽ المخمة الجرائـ عمى السوري المشرع نص

 خاصة مادة الباب ىذا مف األوؿ الفصؿ نياية في المشرع وضع وقد .العقوبات قانوف مف الخاص
 العقوبة تنفيذ وقؼ أو ،المالحقة بوقؼ ترتبط التي /518 المادة/ وىي ،شاممة أحكاـ أسماىا
 .الجريمة بمرتكب

 في تطبيقو نطاؽ دَ وحد   ،العقوبات قانوف في السوري المشرع أقره مبدأ العقوبة تنفيذ وقؼ إف      
 سمطة الموضوع لقاضي ذلؾ في وأعطى ،خاص بنص يتثنسا ما إال والتكديرية الجنحية العقوبات
عادة حجبو وأ منحو في تقديرية  / 171/إلى / 168/ المواد عميو نصت مال وفقاً  ؛العقوبة تنفيذ وا 
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   الوصؼ. جنائية العقوبات العقوبة تنفيذ وقؼ مبدأ يشمؿ فمـ لذلؾ وتبعاً  .15العقوبات قانوف مف

 تنفيذ وقؼ مبدأ بتطبيؽ يسمح كاف المشرع أف  نالحظ العقوبات قانوف مف الخاص القسـ وبقراءة
 المرسوـ صدور قبؿ ،المشرع أقر فقد .الوصؼ جنائية كانت ولو حتى العرض جرائـ في العقوبة

 إذا العرض عمى االعتداء جرائـ في المالحقة ووقؼ التنفيذ وقؼ مبدأ ،1111 لعاـ 1 رقـ التشريعي
 ائيةالجن الجرائـ ذلؾ في شامالً  ،عمييا والمعتدى الجرائـ إحدى مرتكب بيف صحيح زواج عقد ما

 أحكاـ بموجب المالحقة ووقؼ العقوبة تنفيذ وقؼ قرار إلغاء شروط وحدد .سواء حد عمى والجنحية
 : أتيي ما عمى تنص  كانت التي العقوبات قانوف مف /518/ المادة

 عمييا المعتدى وبيف الفصؿ ىذا في الواردة الجرائـ إحدى مرتكب بيف صحيح زواج عقد إذا ػ1)
ذا ، المالحقة أوقفت  .عميو فرض الذي العقاب تنفيذ عمؽ بالقضية حكـ صدر كاف وا 

 أو مشروع سبب دوف المرأة ؽبطال  إما الزواج انتيى إذا العقوبة تنفيذ إلى أو المالحقة إلى يعاد ػ1
 خمس وانقضاء الجنحة عمى سنوات ثالث انقضاء قبؿ عمييا المعتدى لمصمحة بو المحكوـ بالطالؽ
 .(الجناية عمى سنوات

 عنو واستعيض  1111 لعاـ 1 رقـ التشريعي المرسوـ مف التاسعة المادة بموجب النص ىذا ألغي
 : تياآل النص

 عمييا المعتدى وبيف الفصؿ ىذا في الواردة الجنايات إحدى مرتكب بيف صحيح زواج عقد إذا  ػ 1)
 عف العقوبة تقؿ أال   عمى ،/ 141/ المادة أحكاـ وفؽ المخفؼ العذر مف الفعؿ تكبمر  يستفيد
 .سنتيف الحبس

 بالطالؽ أو ،مشروع سبب دوف المرأة ؽبطال  إما الزواج انتيى إذا الفاعؿ محاكمة إلى ويعاد 
 التي المدة وتحتسب ،الزواج عمى سنوات خمس انقضاء قبؿ عمييا المعتدى لمصمحة بو المحكوـ

 .العقوبة مف نفذىا

 عمييا المعتدى وبيف الفصؿ ىذا في الواردة الجنح إحدى مرتكب بيف صحيح زواج عقد إذا ػ 1
ذاو  ، المالحقة أوقفت  .العقوبة تنفيذ مؽعُ  بالقضية حكـ ا 

 أو ،مشروع سبب دوف المرأة ؽبطال  إما الزواج انتيى إذا العقوبة تنفيذ أو المالحقة إلى ويعاد
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 المدة سبتحتو  الزواج عمى سنوات ثالث انقضاء قبؿ عمييا المعتدى مصمحةل بو المحكوـ بالطالؽ
 .(العقوبة مف  نفذىا التي

 الثالثة جوانبلم وفقاً  السوري لممشرع الجنائية السياسة تحديد الممكف مفف التعديؿ ىذا عمى بناء
 : تيةاآل

 :االجتماعي جانبال :أوالً 
 ،التنفيذ ووقؼ المالحقة وقؼ مبدأي / 518 / لممادة قديـال النص في أقر عندما المشرع أف شؾ ال
 سبيالً  ليما فأوجد ،معاً  آف في عمييا والمعتدى الفاعؿ بيا يمر اجتماعية ظروفاً  بالحسباف خذأ
 عيب مف عمييا المعتدى وتتخمص ،وبحق ستفرض التي العقوبة نفسو عف الفاعؿ بو يدرأ لزواجاب

 ال دق الذي بيا حيطمال المجتمع نظرات مف خالصاً  منو بالزواج فتجد ،الفاعؿ فعؿ جراء مف بيا لحؽ
 آخر شخص مف لمزواج فرصة ليا تبدو ال قد بؿ ، ستحسناً م أمراً  منيا آخر شخص زواج في يجد
 .عمييا االعتداء بعد

 جنائياً  الجـر كاف إذا ةالعقوب تنفيذ ووقؼ المالحقة وقؼ مبدآ ُألغيَ  فقد الحالي النص في اأم  
بِدؿَ   عف: ؿالتساؤ يثور وىنا .سنتيف الحبس إلى بالعقوبة ينزؿ يالذ المخفؼ العذر منح يماب واسُت

 ؟ عمييا المعتدى مف  الفاعؿ  زواج  أماـ عقبة الجديدة وبصيغت النص ىذا يشّكؿ ىؿ

 أف لنا كيؼ إذ ،الزواج طريؽ في حقيقية عقبة ستكوف الفاعؿ عمى ستفرض التي العقوبة إف
 عاميف مدة العقابية المؤسسة نزيؿ شخص مف زواجيا عمى وذوييا عمييا المعتدى موافقة نتصور

 لو أخرى جية ومف ،جية مف ىذا ،عمييا قرانو عقد بعد ذكورةمال العقوبة ينفذ أنو أو ،األقؿ عمى
 توقيفو فتـ محكمةال إلى ونفس سمـ ثـ عمييا المعتدى عمى صحيحاً  زواجاً  عقد الفاعؿ أف افترضنا

 النص ىذا في األساسية الرعاية موضوع ىي التي لمزوجة تحققت مصمحة   فأي .عاميف مدة
 القانوني؟

 :المحاكمة إلى الفاعؿ إعادة بأصوؿ الخاص جانبال :ثانياً 
 بإعادة وبموجب يقضي مبدأ العقوبات قانوف مف المعدلة /518/ المادة وفؽ السوري المشرع رأق

 المعتدى ؽطال  وىو ،ساسوأ عمى المخفؼ العذر قاـ يالذ بالشرط خؿأ إذا المحاكمة إلى الفاعؿ
 .الزواجعمى و لصالحيا قبؿ انقضاء خمس سنوات الطالؽ المحكـو ب وقع أو ،سبب مشروع دوف عمييا

األولى تتعمؽ بكيفية  :/ مف قانوف العقوبات يطرح إشكاليتيف أساسيتيف518إف النص المعدؿ لممادة /
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، والثانية تتعمؽ بكيفية مالحقة الفعؿ  إعادة الفاعؿ إلى المحاكمة بعد أف تـ الحكـ عميو بحكـ مبـر
 الواحد أكثر مف مرة. 

  :ؿ إلى المحاكمة بعد صدور حكـ مبـراعكيفية إعادة الف :اإلشكالية األولى
مف المعدلة / 518مف المادة / األولىألحكاـ الفقرة  استفاد الفاعؿ مف العذر المخفؼ وفقاً إذا  في الواقع

قاضي التحقيؽ الذي حقؽ فييا وجمع بيذا يقضي بالضرورة أف تكوف القضية مرت ف قانوف العقوبات،
وأحاؿ القضية إلى محكمة ي أصدر قرار االتياـ الذبإحالتيا إلى قاضي اإلحالة  اً األدلة وأصدر قرار 

ومحددًا لمنص المطبؽ  ،محكمة الجنايات يصدر الحكـ موصفًا لمجريمة أماـ، وبعد المحاكمة الجنايات
ـ  والعقوبة الواجبة والعذر المخفؼ الواجب منحو لمفاعؿ،  ،عمييا  ،لمحكـ خضعيكوف الفاعؿ قد  ومف ث

ـ   ،ولـ يطعف بو األساس القانوني  وما؟ القطعية فكيؼ يعاد إلى المحاكمة اكتسب الدرجة يكوف قد ومف ث
 المحاكمة في ىذه الحالة ؟ الفاعؿ إلى ةإلعاد

 / المعدلة مف قانوف العقوبات518المادة /الفقرة األولى مف في  استخدـ المشرع السوري ،في الواقع
 ُتعادَ إذا انتيى الزواج.......(. فيؿ المقصود بيذه العبارة أف )ويعاد إلى محاكمة الفاعؿ  :اآلتيالتعبير 

 محاكمة الفاعؿ مف جديد؟ 

المحددة لحاالت  16/ منو367واستعراض نص المادة / ،قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائيةإلى  بالعودة
لمادة اال نجد نصًا يجيز إعادة المحاكمة في مثؿ حاؿ الفاعؿ المحكوـ عميو بموجب  ،إعادة المحاكمة

ـ    .سالفة الذكر قانوف العقوبات/ مف 518/ الذي استخدمو في  فإف المشرع لـ يقصد مف التعبير ومف ث
 ُتعاد)ويعاد إلى محاكمة الفاعؿ إذا انتيى الزواج.......( أف  :/ مف قانوف العقوبات518المادة /

 / مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية. 367ؽ الطعف وفقًا لنص المادة /ائمف طر  ةالمحاكمة كطريق

يف في العقوبات تعبيريف مختمفالمعدلة مف قانوف  518ومف الواضح أف المشرع استخدـ في المادة 
)ويعاد إلى محاكمة الفاعؿ......(،  :، ففي حيف استخدـ في الفقرة األولى تعبيرالفقرتيف األولى والثانية

 ......(. المالحقة إلى ويعادفإنو استخدـ في الفقرة الثانية عبارة: )

                                                           
د. عبد الوهاب حومد،  ،171، ص 1114د.بارعة القدسي، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، مطبعة جامعة دمشق،  16

، د. رؤوف عبيد، مبادئ اإلجراءات 1113، ص 1876مشق، أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الرابعة، المطبعة الجديدة، د
، د. محمود مصطفى، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، الطبعة العاشرة، القاهرة، 713، ص 1874، القاهرة، 14الجنائية، الطبعة 

والنشر والتوزيع،  ، د. عمي محمد جعفر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المؤسسة الجامعية لمدراسات563، رقم 1861
 364، ص 1113بيروت، 
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الواردة في الفقرة األولى كممة كممة )المحاكمة( المشرع قصد مف بأف  يـومف الممكف أف يعتقد بعض
ـ   ،)المالحقة( يعاد إلى ) :يصبح..( .فإف المعنى الحقيقي لعبارة )ويعاد إلى محاكمة الفاعؿ ومف ث

 . ....(مالحقة الفاعؿ

  ؟لفعؿ ذاتو عمى امرة أخرى  الحقةكيفية إعادة الفاعؿ المحكـو سابقًا إلى الم : عفوىنا يطرح التساؤؿ

  :مرة غيركيفية مالحقة الفعؿ ذاتو  :شكالية الثانيةإلا
 منيا نصت عمى أال يالحؽ الفعؿ األولىف أف الفقرة يتبيّ قانوف العقوبات مف  /181/بقراءة المادة 

لمحاكمة مرة إلى اىذا النص فمف غير الجائز إعادة المحكـو عميو إلى . واستنادًا الواحد إال مرة واحدة
فْ فيي  مف قانوف العقوبات /181/ا الفقرة الثانية مف المادة أم   .أخرى ألجؿ الفعؿ ذاتو إعادة أجازت  وا 
ربطتيا بشرط تفاقـ نتائج الفعؿ الجرمية بعد المالحقة األولى فأصبح الفعؿ  فقد ،المالحقة مرة أخرى

 .أشدقاباًل لوصؼ 

مف النص  األولىيا في الفقرة مية المنصوص عقعمنطبؽ عمى الوا :وىنا نتساءؿ عف الوصؼ األشد
 ؟ أـ ال المعدؿ مف قانوف العقوبات /518الجديد لممادة /

ؼَ فعؿ جنائي الوصؼ  فع جرتفي الواقع إف محاكمة الفاعؿ أماـ محكمة الجنايات  ار االتياـ بقر  ُوصِّ
ـ  . توقرار محكمة الجنايا ف كان. و يمكف أف يالحؽ بوخر آليس لمفعؿ وصؼ  ومف ث ىناؾ عقوبة  تا 

إلعادة الفاعؿ إلى السبب الوحيد الذي اعتمده المشرع ف .آخر يءوتوصيؼ الجـر ش ءعقوبة شيأشد فال
ح العذر المخفؼ مقابؿ شرط نِ ىو أف الفاعؿ مُ  المعدلة /518مف المادة / األولىمفقرة ل المالحقة وفقاً 

 . الحقةلكي يعاد إلى المط شكؿ ذلؾ سببًا فإذا أخؿ الفاعؿ بيذا الشر  ،محدد

ذا  إال أننا مف الممكف أف نبرر  ،كاف مف الصحيح وفقًا لمقواعد العامة أف الفعؿ الواحد ال يالحؽ مرتيفوا 
مكانية  /518 / نص المادة ىو نص /  518/استنادًا إلى أف نص المادة  الحقةعودة الفاعؿ إلى الموا 

في حاؿ التعارض بيف لقاعدة القانونية التي تنص عمى أنو اإلى ومف الممكف تطبيقو استنادًا  ،خاص
  .فمف األولى تطبيؽ النص الخاص ،نص عاـ ونص خاص

 :الخاص بوقؼ تنفيذ العقوبة جانبال :ثالثاً  
ف حكمو فقرة تجيز ضمّ لمقاضي الجزائي بمقتضاه أف يُ  القانوف تنفيذ العقوبة ىو إجراء يجيز وقؼإف 
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. وقد أعطى المشرع القاضي ىذا الحؽ في الجرائـ الجنحية 17وقؼ تنفيذ العقوبة التي قضى بيا
 وحجب عنو منح ىذا الوقؼ في الجرائـ الجنائية. ، والتكديرية

كاف المشرع السوري قبؿ صدور المرسوـ / مف قانوف العقوبات  518/نص المادة إلى وبالرجوع 
يعطي الحؽ لمقاضي بوقؼ تنفيذ العقوبة في الجرائـ جنائية الوصؼ  1111لعاـ  1التشريعي رقـ 

المتعمقة بالجرائـ المخمة باألخالؽ واآلداب العامة استثناء مف القواعد العامة. وبعد صدور ىذا المرسوـ 
ا في الجرائـ الجنحية المخمة باألخالؽ واآلداب العامة. أم   518أعطى ىذا الحؽ لمقاضي وفقًا لممادة 

ف زواج الفاعؿ مف المعتدى عمييا ألجرائـ الجنائية المتعمقة باألخالؽ واآلداب العامة فنجد إلى ابالنسبة 
 يمكنو وقؼ تنفيذ العقوبة.  وال ،فروضة عميوميخفؼ العقوبة ال

ـ    ،تصبح قدرًا عمى الفاعؿ ال يمكف الخالص منيا حتى ولو تزوج المعتدى عمييا فإف ىذه العقوبة ومف ث
وىذا  ؛مف مالحظة أف النص الجديد جعؿ العقوبة بعد التخفيؼ ال تقؿ عف الحبس سنتيف إال أنو ال بد  

ـ   ،يعني أف العقوبة أصبحت جنحية الوصؼ فإف الجريمة أصبحت جنحية الوصؼ ألف نوع  ومف ث
 . 18مف قانوف العقوبات 178وفقًا لممادة دد وفقًا لنوع العقوبة الجريمة يح

/ 168لمادة /إلى امف الممكف أف يحكـ القاضي بوقؼ تنفيذ العقوبة استنادًا فوتبعًا ليذا الوصؼ الجديد 
لمقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أو : )يا في القواعد العامةميالمنصوص ع 19قانوف العقوباتمف 

    (.أف يأمر بوقؼ تنفيذىا إذا لـ يسبؽ أف قضي عمى المحكـو عميو بعقوبة مف نوعيا أو أشد  تكديرية

ـ   فإف وقؼ التنفيذ في ىذه الحالة مف الممكف أف يشكؿ حاًل لمشكمة اجتماعية خاصة بالمعتدى  ومف ث
 عمييا.

الجرائـ الواقعة عمى األخالؽ بعد االنتياء مف تحديد أىـ التعديالت التي أدخميا المشرع السوري عمى 
ث عف أىـ التعديالت التي طرأت عمى الجرائـ الواقعة عمى األمواؿ يواآلداب العامة، ننتقؿ لمحد

 واألشخاص. 

 

                                                           
، أ. محمود إبراهيم إسماعيل، 551، ص 1854د. محمد الفاضل، المبادئ العامة في قانون العقوبات، دمشق، الطبعة الرابعة،  17

  651،  ص 1848شرح األحكام العامة في قانون العقوبات، دار الفكر العربي، القاهرة ، 
 141السراج، شرح قانون العقوبات العام، مرجع سابق، ص  د.عبود 18
  611د.عبود السراج، شرح قانون العقوبات العام، مرجع سابق، ص  19
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 مطمب الثانيال

 :واألشخاصالجرائـ الواقعة عمى األمواؿ 
االحتياؿ جريمة كأدخؿ المشرع السوري مجموعة مف التعديالت عمى الجرائـ الواقعة عمى األمواؿ 

  .جريمة القتؿك األشخاصوعمى الجرائـ الواقعة عمى  ،االئتماف إساءةوجريمة 

  :الجرائـ الواقعة عمى األمواؿ :أوالً 
ث عف التعديالت التي طرأت عمى النماذج يحدمف ال ضمف إطار الجرائـ الواقعة عمى األمواؿ البد  
ساءة االئتماف.   القانونية لجريمتي االحتياؿ وا 

 :فيما يتعمؽ بجريمة االحتياؿػ  1
، بالحبس مف ثالثة أشير إلى سنتيف تعاقب عمى جـر االحتياؿ قانوف العقوبات/ مف 641كانت المادة /

ولقاضي الموضوع وفؽ القواعد العامة سمطة مطمقة في  خمسمئة ليرة سورية،وبالغرامة مف مئة إلى 
 .ووقؼ الحكـ النافذ ،ووقؼ التنفيذ ،منح األسباب المخففة التقديرية

أصبحت  1111لعاـ  1/ مف المرسـو التشريعي رقـ 17/التعديؿ الطارئ بموجب المادة إال أنو وبموجب 
ليرة إلى خمسيف ألؼ عشرة آالؼ والغرامة مف  ،العقوبة الحبس مف ثالث سنوات إلى خمس سنوات

أو وقؼ الحكـ النافذ إال  ،أو وقؼ التنفيذ ،ةيوال يستفيد المحكوـ مف األسباب المخففة التقدير  سورية،
 .في حالة إزالة الضرر

 ،آف واحدفي لمحرية والغرامة المالية  السالبةالعقوبة مقدار د في فالمشرع السوري اعتمد مبدأ التشد
 ،قؼ التنفيذوو  ،وىو حؽ منح األسباب المخففة التقديرية ؛أساسياً وحجب عف محكمة الموضوع حقًا 

 .في حالة إزالة الضرر إالووقؼ الحكـ النافذ 

يستعمموف وسائؿ لعقوبة جريمة االحتياؿ ردعًا لممجرميف الذيف  هفي تشديد اً ربما يكوف المشرع محق
ف احظتد ترد عميو مالإال أف ىذا التشدي ،أمواليـ لالستيالء عمىاألشخاص احتيالية في مواجية 

 :فاأساسيت

عمى عقوبة جنحية مف قانوف العقوبات  /641نصت المادة/ :تتعمؽ بمدة العقوبة :المالحظة األولى
وقد تصؿ إلى عشر سنوات في حاؿ  ،فر أي ظرؼ مشددادوف تو  مف تصؿ إلى الحبس خمس سنوات
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  .فر أحد الظروؼ المشددةاتو 

عقوبة العديد مف الجرائـ  ىؿ المناسب أف تتجاوز عقوبة ىذه الجريمة الجنحية :مف القوؿ وىنا البد  
ومف جية أخرى ىؿ مف المنطقي قانونًا  ؟سنوات ثثالبالجنائية الوصؼ التي يعاقب عمى حدىا األدنى 

أف ىذا  والسي ما، مطة بمنح ىذه العقوبة المشددةمحكمة البداية الس يوىو قاض ،منفرد نعطي لقاض  أف 
إلى نظرًا مف ثالثة قضاة  ةمؤلفمحكمة جماعية  فرضو مف قبؿالنوع مف العقوبات مف األنسب 

 جسامتو.

 األولىالحبس تصؿ إلى ىذا الحد وفقًا لمفقرة في جعؿ العقوبة الجنحية المتمثمة  ممكففإذا كاف مف ال
إال أنو ليس مف العدالة الجزائية أف تتجاوز عقوبة الجريمة  ،قانوف العقوبات/ مف 51مف المادة /

مف األنسب جعؿ جريمة  يكف ـأل اآلتي: وبذلؾ نطرح التساؤؿ .عقوبة جريمة جنائية الوصؼ الجنحية
 االحتياؿ جنائية الوصؼ ؟

مف  /641تعديؿ العقوبة المنصوص عمييا في المادة / إف :تتعمؽ بنصوص أخرى :المالحظة الثانية
 ،/ ورد بعضيا في قانوف العقوبات641طاؿ نصوصًا أخرى معطوفة أصاًل عمى المادة / قانوف العقوبات

 . وبعضيا جاء في القوانيف الخاصة

مف قانوف  /641حيف أقر تعديؿ المادة / بالحسبافالمشرع تمؾ النصوص  ىؿ أخذ :وىنا نتساءؿ 
 ؟العقوبات

 :لتمؾ النصوص أتيي مافي وعرضنا

 في قانوف العقوبات: 
كب الجـر في إحدى الحالتيف ؼ عقوبة جريمة االحتياؿ إذا ارتُ ع/ عمى أف تضا641نصت المادة /ػ  1 

 :تيتيفاآل

  .أ  ػ بحجة تأميف وظيفة أو عمؿ في إدارة عمومية

 .أو مشروع ماندات أو غيرىا مف الوثائؽ أسيـ أو س إلصداربفعؿ شخص يمتمس مف العامة مااًل  ب ػ

ألؼ  عشريفسنوات والغرامة مف  عشرمف ست سنوات إلى  641المادة ذلؾ تصبح العقوبة بموجب بو 
 .ليرة سورية إلى مئة ألؼ

بالعقوبة  دوف مقابؿ سابؽمف شيؾ  إصدارـ عمى قدِ مف يُ  مف قانوف العقوبات /651ػ عاقبت المادة / 1
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ـ  /641المنصوص عمييا في المادة /  ./ حكماً 651/ طاؿ المادة /641فإف تعديؿ المادة / ، ومف ث

مف يقدـ عف معرفة عمى حمؿ الغير عمى تسميمو شيكًا  مف قانوف العقوبات /653ػ عاقبت المادة / 3
وتضاعؼ العقوبة إذا  ،/651المنصوص عميو في المادة / دوف مقابؿ بعقوبة الشريؾ في الجـر مف 

 ./ أيضاً 641عمى المادة / وىذه المادة معطوفة حكماً  ،ض بالربااستحصؿ المجـر عمى الشيؾ لتغطية قر 
فيؿ قصد المشرع زيادة العقوبة  ،/641وعميو فإف مضاعفة العقوبة تماثؿ مضاعفتيا في المادة /

العقوبة إلى عشر سنوات في تصؿ أف  المشرع قصدوىؿ  ؟بالشكؿ المشار إليو عمى األفعاؿ المذكورة
 ؟حالة وجود ظروؼ مشددة 

لـ يكف المشرع منتبيًا إلى أف تشديد عقوبة االحتياؿ سوؼ تطاؿ بعض الجرائـ ربما في الواقع، 
المنصوص عمييا في قانوف العقوبات التي ال تستوجب أف تصؿ عقوبتيا إلى ىذا الحد، ولذلؾ كاف 

 يطاليا عقوبة ىذه الجرائـ عمى عقوبة االحتياؿ لكي اليجب عميو أف يتنبو إلى ىذا األمر وال يعطؼ 
 عقوبة جريمة االحتياؿ.  ُعدَِّلتْ التشديد كمما 

 في القوانيف الخاصة: 
 :أتيي المتضمف منع االتجار باألراضي عمى ما 1976لعاـ  3/ في القانوف رقـ 11ػ نصت المادة /1
كؿ متصرؼ بأي مف األراضي المشمولة بأحكاـ المادة األولى مف ىذا القانوف إذا تـ خالفًا  يعد  )

العقوبة المنصوص عنيا في المادة بوكياًل  ويا احتيااًل فيعاقب عميو البائع والمشتري أصياًل كاف أمألحكا
 .(/ مف قانوف العقوبات 641/

المتعمؽ بتعريؼ التجمعات العمرانية  1111لعاـ  /81/ مف المرسـو التشريعي رقـ /5ػ نصت المادة /1
عف غير طريؽ  وبيع لمعقار المرخص أو ألحد أقسامكؿ  يعد  ) :أتيي والعرصات والسجؿ المؤقت عمى ما
 مف 641المادة  يا فيميأو وكياًل في العقوبة المنصوص ع أصيالً السجؿ احتيااًل يعاقب عميو البائع 

 .(قانوف العقوبات

يا في ىذه المادة مينصوص عمدلت فإف العقوبة ال/ مف قانوف العقوبات قد عُ 641دامت المادة /إذًا ما 
 .حالتي المادتيف المشار إلييماتطاؿ  أصبحت

 آالؼ عشرةشتري بالحبس مف ثالث إلى خمس سنوات والغرامة مف معاقب البائع والففي الحالة األولى يُ 
  :وىنا نكرر السؤاؿ ،عاقب البائع فقط بالعقوبة إياىاوفي الحالة الثانية يُ  ،اً ألفإلى خمسيف 

ى عم قانوف العقوباتمف  /641يا في المادة /ميد المشرع فرض العقوبة المشددة المنصوص عاأحقًا أر 
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 ؟تيف المشار إلييما آنفًا لالحافي  ومف يبيع عقاره أو عمى مف يشتري

مع مف يبيع عقارًا  اآلخريفستيالء عمى أمواؿ الوىؿ يتساوى في العقوبة مف يسمؾ السبؿ االحتيالية ل
أـ أف المشرع لـ يمتفت إلى النصوص الواردة في القوانيف  ع ؟تباواجبة اال  اً يممكو لكنو يخالؼ شروط

العقوبات الواردة فييا معدلة حكمًا  عد  التي ت قانوف العقوبات/ مف  641الخاصة المعطوفة عمى المادة /
  قانوف العقوبات./ مف 641المادة / بتعديؿ

ولذلؾ أصبح لزامًا عمى المشرع إعادة النظر في عطؼ عقوبة االحتياؿ عمى بعض الجرائـ الواردة في 
بعض القوانيف الخاصة، بحيث يفرض عمى مرتكبي ىذه الجرائـ عقوبات مستقمة عف عقوبة جريمة 

 االحتياؿ. 

 :ػ فيما يتعمؽ بجريمة إساءة االئتماف 1
 عقوبة تشديد في انتيجو ما بذلؾ متبعاً  االئتماف إساءة جريمة عقوبة تشديد عمى المشرع اعتمد
 الجريمتيف بيف العقوبة في يساوِ  لـ لذلؾ جسامة أشد االحتياؿ جريمة عد   أنو إال ،االحتياؿ جريمة
  االحتياؿ. جريمة عقوبة مف قسوة قؿأ االئتماف إساءة جريمة عقوبة فجعؿ

 انوفق مف /656/ المادة  في عمييا المنصوص االئتماف إساءة جريمة عقوبة المشرع شدد
 العقوبة ىذه فأصبحت  سنتيف إلى شيريف مف الحبس التعديؿ قبؿ العقوبة كانت فقد ،العقوبات
   .سنوات ثالث إلى أشير ستة مف الحبس لمحرية السالبة

 مف /657/ المادة في عمييا المنصوص بالمثميات المتعمقة االئتماف إساءة جريمة عقوبة د ؿَ عَ  كما
 إلى أشير ثالثة مف الحبس وأصبحت ،سنة حتى أياـ عشرة مف الحبس كانت التي العقوبات قانوف
 .سنتيف

 قبؿ كانت التي العقوبات قانوف مف /659/ المادة في عمييا المنصوص المقطة كتـ جريمة ؿَ د  عَ  كما
 ثالثة مف الحبس لمحرية السالبة العقوبة ىذه لتصبح ؛سنة حتى أياـ ةعشر  مف الحبس التعديؿ
 .سنتيف إلى أشير

  :الجرائـ الواقعة عمى األشخاص :ثانياً 
بمجموعة مف  1111لعاـ  1فيما يتعمؽ بالجرائـ الواقعة عمى األشخاص جاء المرسـو التشريعي رقـ 

   :عمى عدة نواح   التغييرات



 عيسى المخوؿ                         2012-العدد األوؿ -32المجمد – مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية 

51 
 

 :حديف بيف العقوبة تفاوت إلغاء حيث مف ػ1
 بذلؾ أرستف ،المجـر بشخصية االىتماـ إلى بالجريمة االىتماـ الجديدة التقميدية المدرسة نقمت
 أعمى حديف بيف العقوبات وتاتف مبدأ إقرار ذلؾ عف نتج وقد ،العقاب تفريد لنظاـ الزاوية حجر
 عقوبة وجعميا ،لمعقوبة األدنى الحد المقصود القتؿ جريمة في ألغى السوري المشرع أف إال ،وأدنى
 ـرحَ  قد فإنو وبذلؾ .األدنى الحد يحدد ولـ ،سنة عشريف الشاقة األشغاؿ وىي واحدة مدة ذات

 المدرسة بيا أتت التي القواعد أىـ د  يع الذي حديف بيف العقوبة تفاوت مبدأ مف االستفادة القاضي
 .ديريةقالت المخففة األسباب منح في حقو استخداـ لمقاضي أف إال  20الجديدة التقميدية

 :الجرائـ لبعض القانونية النماذج حيث مف ػ1
 المشددة واألسباب المخففة واألعذار وعقوبتيا الجريمة أركاف لمجريمة القانوني النموذج يحدد

 لجريمة وعرضنا اإلطار ىذا وفي .اآلخر عف مختمؼ قانوني نموذج جريمة ولكؿ .لعقوبتيا
 وفقاً  عمره مف عشرة الخامسة يتـ لـ حدث عمى الواقعة فيو تدخؿال أو االنتحار عمى تحريضال

 قانوف مف /548/ لممادة وفقاً  اإلثارة عف الناتجة القتؿ وجريمة ،العقوبات قانوف مف /539/ لممادة
  .العقوبات

 مف عشرة الخامسة يتـ لـ حدث عمى الواقعة االنتحار في تدخؿال أو تحريضال جريمة ػ أ
 :عمره

 يجني مف ألف جريمة االنتحار عد  ي ال فيو ،الجريمة ىذه في بوضوح السوري المشرع موقؼ يتجمى
 أو االنتحار عمى يحمؿ مف أف بيد .21بو خاص حؽ وىو الحياة في حقو ييدر فإنما نفسو عمى

نما نفسو مقترفيا حياة يعد لـ االعتداء محؿ ألف مقترفيا معاقبة تجب جريمة يرتكب فيو يساعد  وا 
 ألستاذبا متمثالً  الجزائي لمفقو متميز موقؼ يبرز اإلطار ىذا وفي .22الغير حياة ىو الجريمة محؿ

 تدخالً  أو االنتحار عمى اً تحريض جوىره في المساعدة أو الحمؿ ليذا َعدِّهِ  في السراج عبود الدكتور
 وضع في ألنو ،القانوف سمطاف مف ينجُ  فمـ فيو يتدخؿ أو االنتحار عمى يحرض الذي ا)أم   :وفي

 أكد عندما السابؽ موقفو السراج عبود الدكتور األستاذ ويؤكد (.23المنتحر وضع عف كمياً  مختمؼ
                                                           

 156، ص 1871د.عبود السراج، عمم اإلجرام وعمم العقاب، الطبعة األولى،  20
 481د. عبود السراج، شرح قانون العقوبات العام، مرجع سابق، ص  21
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 تأخذ قيود ضمف ولكف ،االنتحار عمى المساعدةو  التحريض أفعاؿ تجريـ )إلى السوري المشرع اتجاه
 قانوف مف 539 المادة نصت فقد (.24األفعاؿ ىذه إلى تدفع التي واألسباب الظروؼ بالحسباف
  :يأتي ما عمى العقوبات

 في المذكورة الطرؽ مف بطريقة ساعده أو ،االنتحار عمى كانت وسيمة بأية إنساناً  حمؿ مف ػ 1)
 عشرة اثنتي لىإ سنوات خمس مف باالعتقاؿ عوقب نفسو، قتؿ عمى د و ب و أ الفقرات 118 المادة
  االنتحار تـ إذا سنة

 عنو نجـ إذا االنتحار في الشروع حالة في سنوات ثالث إلى أشير ستة مف بالحبس وعوقب ػ 1
  دائـ. عجز أو إيذاء

ذا ػ 3  مف عشرة الخامسة دوف حدثاً  عميو المساعد أو االنتحار عمى المحموؿ الشخص كاف وا 
  (.فيو التدخؿ أو القتؿ عمى التحريض عقوبات بقتطُ  معتوىاً  أو ،عمره

 عمى تحريضال صطمحم تفضيمو عمى ويبتعق في السراج عبود الدكتور األستاذ فيبيّ  الصدد ىذا وفي
 نتحاراال  في الشروع حالة وفي االنتحار" تـ إذا" عبارتي عمى النص مف المشرع راد)أ :االنتحار
 األفعاؿ جميع االنتحار عمى الحمؿ مف يستبعد أف 539 المادة مف 1و 1 الفقرتيف في الواردة
 يتـ لـ ما ،بالفكرة االنتحار عمى المحموؿ قبوؿ ذلؾ في بما ،االنتحار عممية تسبؽ التي واألقواؿ

 :االنتحار في التدخؿ مصطمح الستخداـ توضيحو في األمر يرى ونفس السياؽ وفي (.25االنتحار ىذا
 لنظرية العامة لمقواعد تطبيؽ  ذلؾ وفي .االنتحار يتـ لـ ما سدى تذىب المساعدة أفعاؿ إف   )إذ

  (.26 التدخؿ

ـ    االنتحار عمى الحمؿ مصطمحي تعديؿ وجوب يرى السراج عبود الدكتور األستاذ فإف ومف ث
 قبوؿ اشتراط مع االنتحار في والتدخؿ االنتحار عمى التحريض إلى االنتحار عمى والمساعدة
قدامو المحر ض   االنتحار. عمى وا 

 عميو المجني يكوف اعندم ،العقوبة إليقاع السوري المشرع تطمبي الفقيية النظرة ىذه وضمف
 أف أو المنتحر يتوفى أف ،عقمي مرض بأي مصاب وغير ،سنة عشرة خمس العمر مف يبمغ اً شخص
  .األقؿ عمى لمضرر يتعرض

                                                           
 484د. عبود السراج، شرح قانون العقوبات العام، مرجع سابق، ص  24
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 أوسع حماية تحقيؽ أراد المشرعف ،معينة صفة عميو لممجني يكوف عندما القانونية الرؤية وتختمؼ
 لو حتى الجاني عمى عقوبة ففرض ،المعتوىيف ولألشخاص العمر مف عشرة الخامسة دوف صرالمق
 أو القتؿ عمى التحريض بعقوبة الحالة ىذه في الجاني المشرع وعاقب األشخاص. ىؤالء يتضرر لـ

 التحريض أحكاـ تطبيؽ الممكف غير مف فإنو القانوني التعبير ىذا عمى وبناء القتؿ. في التدخؿ
 عمى المساعد أو االنتحار عمى الحامؿ عقوبة بأف واضحاً  جاء النص ألف فيو التدخؿ أو القتؿ عمى

 غير ىي العقوبة فأ المعموـ ومف .القتؿ في المتدخؿ أو المحرض عقوبة نفسيا ىي االنتحار
 االنتحار عمى المساعد أو االنتحار عمى الحامؿ عمى يطبؽ أف أراد المشرع أف بذلؾ ونعني .األحكاـ
 أو لمتحريض الناظمة والقواعد األحكاـ تطبيؽ يرد ولـ ،فقط القتؿ عمى والمتدخؿ المحرض عقوبة
  بكامميا. التدخؿ

 لـ حدثاً  حمؿي بمف فيو التدخؿ أو القتؿ عمى التحريض عقوبة إيقاع أراد المشرع أف   الحقيقة لكف
 نتيجة أي إلى المساعدة أو الحمؿ يفضِ  لـ لو حتى االنتحار عمى معتوىاً  أو سنة عشرة خمس يتـ

وفي ذلؾ اإلطار تشير األستاذة الدكتورة  القتؿ. عمى التحريض ألحكاـ تطبيقاً  اإلطالؽ، عمى جرمية
 ،بارعة القدسي إلى أنو ) إذا وقع فعؿ الحمؿ عمى االنتحار عمى شخص دوف الخامسة عشرة مف العمر

مف  539حكاـ المادة طبقت أحكاـ التحريض عمى القتؿ أو التدخؿ واستبعدت أ ،أو عمى إنساف معتوه
 (. 27قانوف العقوبات

 ال التحريض كوف فيو التدخؿ أو القتؿ عمى التحريض أحكاـ تعبير استخداـ يمكف ال الحقيقة في
 وقد  ،جريمة ارتكاب عمى المساعدة في إال يكوف ال التدخؿ أف كما ،جريمة ارتكاب عمى إال يكوف

  .جريمة ليس االنتحار أف بداية شرناأ

الحامؿ أو  َعدِّ  إلى إمكانية في طرحيا لرأي فقيي يشير األستاذة الدكتورة بارعة القدسي تفردتوقد 
: )بحسباف أف الشخص الذي أقدـ عمى التحريض أو المساعدة المساعد في ىذه الحالة فاعاًل معنوياً 

عنوي. فالفاعؿ نطبؽ عمى تعريؼ الفاعؿ المتال ىذه الحالة إال أف (. 28ىو فاعؿ معنوي لجريمة القتؿ 
ولكف االنتحار ليس ،29المعنوي ىو مف يحمؿ إنسانًا غير مميز أو حسف النية عمى ارتكاب جريمة

  جريمة.
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 لعاـ 1 رقـ التشريعي المرسوـ بموجب العقوبات لقانوف تعديمو في السوري المشرع يمحظ ولـ
ـ   ،المالحظات ىذه 1111  حالو عمى العقوبات قانوف مف /539/ المادة نص عمى أبقى ومف ث

 لجريمة القانوني التأطير إعادة السوري لممشرع األفضؿ مف كاف وقد .العقوبة تشديد باستثناء
 أكثر لتصبح عمره مف عشرة الخامسة يتـ لـ حدث عمى الواقعة االنتحار في التدخؿ أو التحريض
  الضحايا. مف الضعيفة الفئة ىذه حماية مع انسجاماً 

  :العقوبات قانوف مف 548 لممادة وفقاً  اإلثارة عف الناتجة القتؿ جريمة ػ ب

 مف /548 / ممادةل وفقاً  اإلثارة عف الناتجة القتؿ جريمة في أساسياً  ركناً  المفاجأة عنصر يشكؿ
 لكي لجانيا ىو ُيفاَجأ أف يجب الذي الشخص أف الحالة ىذه في المنطقي ومف ،30العقوبات قانوف
  الجاني. عمى المفاجأة وقوع عمى ينص لـ السوري القانوف لكف .المخفؼ العذر نمنحو

 رقـ التشريعي المرسوـ في جديد مف استخدـو  ،الخطأ ىذا إلى السوري المشرع ينتبو لـ الحقيقة في
 قانوف مف /548/ المادة تنص حيث المرسوـ صدور قبؿ المستخدمة ذاتيا العبارات 1111 لعاـ 1

 :العقوبات

 في .(فحشاء جنسية صالت في أو المشيود الزنا في زوجو فاجأ مف المخفؼ العذر مف يستفيد)
 ىذا نمنح ولذلؾ .الجنسية العالقة يمارس وىو عميو بالمجني ُيفاجأ بؿ ئفاجِ يُ  ال الفاعؿ أف الحقيقة
 مما اآلثـ الفعؿ لرؤيتو بالزوج تمحؽ التي اإلثارة مف القانوني أصمو يستمد الذي المخفؼ العذر
 إرادتو حرية في يؤثر شديد نفسي ضغط تحت شؾ بال يقع فالقاتؿ القتؿ. جريمة القتراؼ يدفعو

 العاـ اإلثارة عذر تطبيؽ إمكانية نرى وىنا .31مقاومتو الصعب مف استفزاز تأثير تحت القتؿ فيرتكب
 لتشريع الجنائية السياسة بياف خالؿ فمف .العقوبات قانوف مف 141 المادة في عميو المنصوص

 عذر لتشريع الجنائية لمسياسة مضمونيا في متطابقة سنجدىا العقوبات قانوف مف 141 المادة
 راعى الحالتيف كمتا ففي .العقوبات فقانو مف 548 المادة في عميو المنصوص الخاص اإلثارة

 مف الخطورة البالغ الفعؿ مف بدوره المسب ب اإلثارة عنصر عف الناتجة النفسية الجاني حالة المشرع
 الجاني قدرة بنقص تتصؼ نفسية حالة عف عبارة ىي اإلثارة وىذه عميو. مجنياً  كاف مف جانب
   .32عمييا والسيطرة إرادتو توجيو عمى المثار
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 يستفيد ) :شروط ثالثة المشرع تطمب يالحظ العقوبات قانوف مف 141 المادة نص إلى وبالرجوع
 وعمى محؽ غير عمؿ عف ناتج شديد غضب ورةثب أقدـ الذي الجريمة فاعؿ ،المخفؼ العذر مف

 الجريمة عقوبة تخفيؼ تبرر التي ىي ثةال الث الشروط وىذه .عميو( المجني أتاه الخطورة مف جانب
 المجني ثارةإ جراء مف يامن ىعان التي النفسية الحالة ـضخ في ارتكابيا عمى الجاني أقدـ التي
 نتيجة المرتكبة القتؿ جريمة عمى لمتطبيؽ المذكورة الشروط قابمية واضحاً  رؤيتو يمكف وما .عميو

  العقوبات. قانوف مف 548 لممادة وفقاً  ثارةإل ا

  :العقوبة بتشديد يتعمؽ فيما ػ 4
 المادة في عمييا المنصوص الشفقة بدافع القتؿ جريمة ففي :الجرائـ بعض عقوبة المشرع شدد

 سنوات عشر لىإ سنوات ثثال مف المؤقت االعتقاؿ كانت أف بعد العقوبات قانوف مف /538/
  .سنوات عشر إلى سنوات خمس مف  ؤقتالم االعتقاؿ أصبحت

 المادة في عمييا المنصوص عميو المساعدة أو االنتحار عمى الحمؿ جريمة عقوبة شدد كذلؾ
 ،سنوات عشر إلى ،سنوات ثالث مف المؤقت االعتقاؿ كانت فقد ،العقوبات قانوف مف /539/

 .االنتحار تـ إذا سنة ةعشر  اثنتي إلى سنوات خمس مف المؤقت االعتقاؿ فأصبحت

 كانت أف فبعد ،دائـ عجز أو إيذاء عنو نجـ إذا االنتحار عمى يساعد أو يحمؿ مف ةعقوب شدد كما
 .سنوات ثالث إلى أشير ستة مف الحبس أصبحت سنتيف إلى أشير ثالثة مف الحبس

 القسـ تعديؿ في السوري المشرع اتبعيا التي الجنائية السياسة تحميؿ مف انتيينا قد نكوف وبذلؾ
ذْ  ،العقوبات قانوف مف الخاص  عمى الواقعة الجرائـ طالت تعديالت مف المشرع ىذا أدخمو ما نابيّ  ِإ
 عمى الواقعة بالجرائـ ةالخاص بالمواد تلحق التي التعديالت وكذلؾ ،العامة واآلداب األخالؽ

  واألمواؿ. األشخاص

 :الخاتمة
 ،األفعاؿتنطمؽ السياسة الجنائية لممشرع مف خطة واضحة تتمحور مف جية حوؿ ضرورة تجريـ بعض 

حوؿ تشديد العقوبات أو تخفيؼ أو استبداؿ ثانية ومف جية  ،أو عمى العكس إلغاء تجريـ أفعاؿ أخرى
عادة تأىيؿ إل كفايتياأو عدـ  ،ف عدـ تحقيقيا لمردع العاـ والخاصعقوبة إحدى الجرائـ في حاؿ تبيّ 

 .المحكـو عميو
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ي تعديمو لقانوف العقوبات بالمرسوـ المتتبع لمسياسة الجنائية التي اعتمدىا المشرع السوري ف يالحظ
المشرع السوري  أنو اقتصر عمى محور واحد وىو تشديد العقاب. فمـ يأتِ  ،1111لعاـ  1التشريعي رقـ 

كما لـ يرغب  .بأي جديد مف حيث إعادة ىيكمة أبواب قانوف العقوبات أو إعادة تأطير بعض الجرائـ
 كذلؾ فإفالمشرع السوري في توحيد التعابير المنصوص عمييا في فقرات مختمفة مف قانوف العقوبات. 

شكالية الكبيرة التي يعاني منيا القانوف الجزائي السوري مف حيث إلالمشرع السوري لـ يستطع تجاوز ا
. مف ذلؾ نستنتج أف لخاصةوبعض التشريعات الجزائية ا وجود تضارب بيف نصوص قانوف العقوبات

لـ ييتـ ىذا و  جانب العقابيعمى ال سوري لنصوص قانوف العقوبات اقتصرالتعديؿ الذي أجراه المشرع ال
 . بالجانب التجريميالمشرع 

 السياسة الجنائية التي يتبعياالمقترحات لتطوير النتائج و ضع مجموعة مف نمف الممكف أف ولذلؾ 
 قانوف العقوبات:  تعديمولمشرع السوري في ا

 التجريـ بأصوؿ المساس يتعمد لـ 1111 لعاـ 1 رقـ المرسوـ في السوري المشرع أف نالحظ ػ 1
 المساس دوف الجرائـ مف العديد عمى أبقى بؿ ،العقوبات قانوف في عمييا المنصوص ألفعاؿل

 المرسوـ ىذا مف /11/ المادة عميو تنص ما ذلؾ ومف .عقوباتيا تشديد عمى اعتمدو  ،بأركانيا
 جريمة عقوبة عدلت التي نفسو المرسوـ مف /11 / والمادة ،القتؿ جريمة عقوبة عدلت التي

 اتقاءً  القتؿ جريمة عقوبة عدلت التي المرسوـ ذات مف /11/ والمادة ،لمموت المفضي اإليذاء
 .ياب المساس دوف الجرائـ ىذه أركاف عمى المشرع حافظ ياكمّ  الجرائـ ىذه وفي ،لمعار

في سياستو الجنائية الرامية إلى تقييد سمطات القاضي التقديرية في محقًا ػ كاف المشرع السوري  1
 .وخاصة في ظؿ ما يعيشو القضاء السوري مف أزمة في العدالة الجزائية ،منح األسباب المخففة

ولذلؾ فإف الغاية مف التعديؿ الذي أجراه المشرع السوري في تحديد قواعد منح األسباب المخففة 
التقديرية ىي الحد مف قدرة القاضي الجزائي مف تخفيض العقوبة إلى حد تفقد العقوبة قدرتيا عمى 

 الردع.

مشكمة معالجة كيفية  فولكنو لـ يبيّ  ،مى لمغراماتالمشرع السوري الحد األدنى والحد األع عدؿػ  3
مف قانوف  634الجرائـ المعاقب عمى ارتكابيا بغرامة ضمف الحديف األعمى واألدنى كالمادة 

بالغرامة حتى مئتي ليرة  ،ؿمع الشغ لحبسا فضاًل عفيعاقب عمييا  ِإذْ  ،رقةالعقوبات المجرمة لمس
المشرع طريقة حساب ىذه الغرامات ف سورية. فكـ تصبح ىذه الغرامة بعد التعديؿ الجديد؟ فمـ يبيّ 

قوبة غرامة جنحية عمى السرقة بع 634المادة  فمثاًل تعاقب .التي تأتي بيف الحديف األدنى واألعمى
ـ   ،ليرة سورية الوصؼ وىي مئتا ليرة  مئةوىو  ،راوحت بيف الحديف األدنىفإف ىذه الغرامة  ومف ث



 عيسى المخوؿ                         2012-العدد األوؿ -32المجمد – مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية 

56 
 

قانوف العقوبات وأصبح الحد األدنى  ُعدِّؿَ سورية والحد األعمى وىو ألؼ ليرة سورية وعندما 
ف المشرع كيفية لمغرامات الجنحية ألفي ليرة سورية والحد األعمى عشرة آالؼ ليرة سورية لـ يبيّ 

تطمب وىذا ي جريمة السرقة.إلى كما ىو الحاؿ بالنسبة  ،حساب الغرامة التي تراوح بيف الحديف
 تدخؿ المشرع مف جديد لتحديد قيمة ىذه الغرامة احترامًا لمبدأ شرعية العقوبة. 

شد أمف قانوف العقوبات أف عقوبة القتؿ اتقاء لمعار تصبح  537ػ ورد في الفقرة الثانية مف المادة  4
فكيؼ استطاع المشرع أف يوفؽ بيف منح عذر مخفؼ  .في حاؿ ارتكب القتؿ اتقاء لمعار عمداً 

ؿ وليدىا رغبة تية لألـ التي تقعقمراعى المشرع الحالة النفسية وال ِإذْ  ،عندما يقع القتؿ اتقاء لمعار
ية وىو العمد الذي يتطمب الرو  ،وبيف الظرؼ المشدد ،العار الذي قد يمحؽ بيا تجنبمنيا في 

ذلؾ يفضؿ أف يقـو المشرع بإلغاء ىذا الظرؼ المشدد لعدـ توافقو ول واليدوء والبعد عف االنفعاؿ؟
 مع الحالة الذىنية والنفسية لألـ التي تقتؿ وليدىا اتقاًء لمعار. 

اإلنساف ينقص لديو اإلدراؾ ف ؟عذرًا مخففاً  تمنحالتي  548ػ ما الحكمة عمى اإلبقاء عمى المادة  5
عمييا ًا تطبيؽ القواعد العامة المنصوص يكف كافيلـ أعندما يرى زوجتو في صمة جنسية فحشاء؟ 

يشكؿ عذر اإلثارة عذرًا مخففًا مف الممكف تطبيقو في ىذه  ِإذْ في القسـ العاـ مف قانوف العقوبات 
 مف قانوف العقوبات. 548ولذلؾ كاف مف األجدر بالمشرع إلغاء المادة الحالة ؟ 

 الخامسة يتـ لـ حدث عمى ةقعالوا فيو التدخؿ أو االنتحار عمى التحريض بجريمة يتعمؽ فيما  ػ6
ذا) :العقوبات قانوف مف 539 المادة نياية إلى عبارة إضافة األنسب مف كاف عمره مف عشرة  وا 
 أو  عمره مف عشرة الخامسة دوف حدثاً  عميو المساعد أو االنتحار عمى المحموؿ الشخص كاف

 إلى الحمؿ ىذا يفضِ  لـ لو حتى ،فيو التدخؿ أو القتؿ عمى التحريض عقوبات بقتطُ  معتوىاً 
 ضرر(. أي إلى االنتحار محاولة تفضِ  لـ أو ،اآلخر الطرؼ قبوؿ

لـ يعد مف  إذْ مف قانوف العقوبات،  518التعديؿ الذي أجراه المشرع في نص المادة ب فيما يتعمؽػ  7
الفصؿ األوؿ مف الذي يرتكب إحدى الجنايات المنصوص عمييا في  الجانيوقؼ مالحقة الجائز 

تفعيؿ قاعدة وقؼ تنفيذ العقوبة  مف الضروريو فإن ،الباب السابع الخاص باالعتداء عمى العرض
عندما يزيؿ الفاعؿ اآلثار الجرمية لفعمو بالزواج مف لقسـ العاـ مف قانوف العقوبات إلى ااستنادًا 

زالة ستدراؾ خعمى اما يشجع الفاعؿ  وىذا ،المعتدى عمييا  .ثار فعموآطئو وا 

اعتمد المشرع السوري في تعديمو لقانوف العقوبات عمى سياسة عقابية واضحة تيدؼ إلى  ،في الواقع
فيو يرى أف تشديد العقاب ىو الحؿ األمثؿ لمنع وقوع الجرائـ.  ،الجريمة عف طريؽ تشديد العقوبة منع
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يطاؿ  تغييرأي ب يقـابتعد المشرع عف انتياج أي تعديؿ في سياستو التجريمية فيو لـ في المقابؿ 
واقتصرت  ،أية جريمة قائمة أركاف أية جريمة مف الجرائـ، ولـ يضؼ أية جريمة جديدة، ولـ يمغِ 

سياستو اإلجرائية عمى تعديؿ مادة وحيدة ترتبط بالمالحقة في الجرائـ الواقعة عمى األخالؽ واآلداب 
لى إدخاؿ تعديالت بشكؿ إالعامة. وبناء عمى ذلؾ فمـ يعتمد المشرع السوري عمى سياسة جنائية تستند 

وأىمؿ  ،الجانب العقابيتعديؿ ال ىذابؿ انصب ، متوازف عمى الجوانب التجريمية والعقابية واإلجرائية
 المشرع الجوانب األخرى. 
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