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 العقوبة

 العقوبة وىدفيا مفيوم

تعرف العقوبة بانيا الجزاء الذي يقرره القانون الجنائي لمصمحة المجتمع تنفيذا لحكم       
ة العقوبة دائما ىي منع ارتكاب الجريمة , وغايقضائي عمى من تثبت مسؤوليتو عن الجريمة 

وىذه غاية تقررت لمصمحة المجتمع وبالتالي فان العقوبة ال ,من قبل نفس المجرم او من غيره 
 لفاصل فيياالجنائي ىو ا جنائية تحرك باسم المجتمع يكون الحكم من خالل دعوىتتقرر اال 

 تمييز العقوبة الجنائية عن الجزاءات االخرى 

  العقوبة والجزاء المدني

وبيذا فيي  لتحقيق المصمحة االجتماعية لألفرادىدف العقوبة ضبط السموك االجتماعي  -1
ية زاء المدني الذي ييدف الى مواجية االضرار المدنبخالف الج,تحقق اثار مستقبمية 

 يدف الى اصالح اثار الماضي التي تصيب المضرور وبذلك فيو ي
ترتبط العقوبة بشخص المجرم اما الجزاء المدني فانو ال ترتبط بشخص المحكوم عميو  -2

 فيجوز وفاؤه من الغير .
اما الجزاء المدني فيمكن  عمى المحكوم عميو ,ال تصدر العقوبة اال بحكم ينفذ جبرا  -3

 االتفاق عمى تنفيذه .
الجزاء المدني يتوقف عمى مطالبة المضرور وبيذا فانو يمكن تنازل المضرور عنو  ,  -4

 بينما العقوبة يطالب بيا االدعاء العام في االصل وال يمكن التنازل عنيا .
نوع ومقدار العقوبة يختمف حسب نفسية المجرمين ومدى الخطورة االجرامية بخالف  -5

 الجزاء المدني الذي ال شان لو بنفسية من احدث الضرر .
يصدر الجزاء المدني بصفة اصمية من المحاكم المدنية اما الحكم بالعقوبة فيكون  -6

 لممحاكم الجنائية .
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  (التأديبيالداري )االعقوبة والجزاء 

تحقيق مصمحة المجتمع بشكل عام اما الجزاء التأديبي فان ىدفو ىدف العقوبة ان  -1
 تحقيق مصمحة االدارة .

ال تصدر العقوبة اال بحكم قضائي اما الجزاء التأديبي فانو قد يصدر من السمطات  -2
 .الدارية ا

 لعقوبةاخصائص 

القانون من حيث نوعيا وقدرىا فان  بنص لعقوبة مقررهابمعنى ان تكون  : اواًل: قانونية العقوبة
الن المشرع وحدة ىو الذي ينص لم ينص القانون عمى عقوبة بالفعل فيجب ان يحكم بالبراءة 

 عمى العقوبات ويحددىا .

م العقوبة بمعنى ان تكون العقوبة واحدة لجميع الناس , فالجميع اما : بالعقوبة ثانيًا: المساواة
وقع عمى من يرتكب جريمة من نوع معين عقوبة بعينيا وانما يمكن تان  سواء وال تعني المساواة

 . لظروفوتكون العقوبة مناسبة لكل جريمة وكل مجرم وفقا  أيتفريد العقوبة 

ويقصد بيا ان العقوبة ال تصيب اال شخص من ارتكب الجريمة او  : ثالثًا: شخصية العقوبة
 اسيم فييا .

بمعنى انو ال يمكن ايقاع العقوبة الجنائية اال بموجب حكم قضائي  : رابعًا: قضائية العقوبة
 يقررىا .

 اىداف العقوبة 

فيي تعيد التوازن القانوني الذي اختل نتيجة ارتكاب الجريمة وتشعر الجاني  تحقيق العدالةاوالً : 
ماعي كما تكفل العقوبة ارضاء الشعور االجت,ضرورية في مواجية سموكو غير االجتماعي بانيا 

 لجريمة كما تكون العقوبة متناسبة مع درجة مسؤولية مرتكبيا .ابارتكاب  تأذىالعام الذي 

لم اذا يمحق بيم أق التيديد بالعقاب انو ويقصد بو اشعار الناس كافة عن طري : المنع العامثانياً 
 اقدموا عمى ارتكاب الجريمة .
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لجاني عن طريق ازالة الخمل فيو والذي صالح بتقويم اعوجاج االويراد بو ا المنع الخاصثالثًا: 
انو عالج لمخطورة  أي ,دفعو الى ارتكاب الجريمة لمنعو من االقدام عمى ارتكاب جريمة مستقبال

 . الجرامية الكامنة في شخص المجرم ا


