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  (Criminal Law) الجنائي القـانون في
 

 (Penal Law) العقوبات وقـانون
 املعتصم السعيد

 
 
 
 وإىل تارة‘‘ اجلزائي القانون’’ أو‘‘ اجلنائي القانون’’ إىل اإلشارة القانونية الوثائق من العديد يف ترد 

 أو واحد مفهوم إىل تشري التعابري هذه كانت إذا عما التساؤل يثري قد مما  أخرى، تارة‘‘ العقوبات قانون’’
 .  خمتلف مدلول منها لكل كان إذا ما

 تلك إىل يشري  واحدا مدلوال تفيد إمنا اختالفها على التعابري هذه أن على الشراح أمجع ولقد 
 يعةطب أيضا وحتدد هلا، عقوبة بوضع الشارع مبعرفة الرمة األفعال حتدد اليت القانونية القواعد من موعةال’’

 العقوبات  تلك ومقدار عنها بديلة أو للعقوبات مكملة كجزاءات الشارع وضعها اليت والتدابري العقوبات
 على املرتتبة القانونية واآلثار اجلرمية مرتكب لعقاب توافرها الواجب الشروط وتبني التدابري، ونوع

0F‘‘.ارتكابا

)١( 

 استعمال اجلزائي الفقه أهل ألسنة على جرىو ’’ القانون، هلذا أفردت اليت التسمية اختلفت وقد 
 للداللة‘ العقوبات قانون’و‘ اجلنائي القانون’و‘ اجلزاء قانون’و‘ اجلزائي القانون: ’التالية املصطلحات هذه
1F‘‘.املعىن نفس على

 مما مرجع من أكثر يف الرتادف سبيل على املصطلحات هذه استخدام  تكرس وقد )٢(
 )٣(2F.الواحد مفهومها على املختصني تواضع يؤكد

                                                           
 املطبعة ،١٩٧٥. مقارنة دراسة العامة، ونظرياته األساسية مبادئه اجلنائي، القانون عوض، الدين حميي حممد )١(

 .٣ الصفحة القاهرة، العاملية،
 .١٣  الصفحة ،١٩٦٣ دمشق، الثانية، الطبعة األول، اجلزء ،العقوبات قانون يف العامة املبادئ فاضل، حممد )٢(
 اليت املوضوعية القواعد جمموعة به ويريدون العقوبات قانون اصطالح استعمال على جروا الشراح أن الواقع لكن’’ )٣(

 القانون[ اجلنائي القانون اصطالح ويستعملون. أيضا األخرى واآلثار واجلزاءات معا والعقوبات اجلرائم حتدد
 عوض، الدين حميي حممد‘‘.عمال املعىن يف متساويان نياالصطالح أن أي أيضا املعىن هذا به ويريدون] اجلزائي
 .٣ الصفحة الذكر، السالف املرجع



 2 

 يطلق فقد: خمتلفني مبفهومني‘‘ اجلنائي القانون’’ مصطلح يفهم قد  حمض، أكادميي منظور ومن 
 القواعد جمموعة عن فضال والعقوبات اجلرائم حتدد اليت املوضوعية القواعد جمموعة’’ يفيد واسع مبفهوم

 التحقيق وإجراءات احملاكم ختصاصا تنظم اليت كتلك القواعد تلك تطبق طريقها عن اليت الشكلية
 دون املوضوعية القواعد جمموعة على مقصور’’ ضيق مبفهوم ُيطلق وقد )٤(3F؛‘‘اخل...والتنفيذ واحملاكمة
4F‘‘.الشكلية

 بالقواعد املتعلق الشق أن اعتبار على الفقهاء، مجهور لدى األشيع هو األخري املفهوم وهذا )٥(
 )٦(5F.اجلنائية اإلجراءات نقانو  هو آخر قانون يتناوله الشكلية

 البلدان يف اجلنائية اإلجراءات وقانون اجلنائي القانون على تطلق اليت التسمية أن البيان عن وغين 
 البلدان بعض يف القانونني هذين على تطلق اليت التسميات يلي فيما وترد. بلد إىل بلد من ختتلف العربية
 :العربية

 اإلجرائية القواعد الموضوعية القواعد البلد 

 اجلزائية احملاكمات أصول قانون العقوبات قانون األردن

 اجلزائية اإلجراءات قانون االحتادي العقوبات قانون املتحدة العربية اإلمارات

 اجلزائية احملاكمات أصول قانون العقوبات قانون  البحرين

 اجلزائية اإلجراءات جملة اجلنائية اللة تونس

 اجلزائية اإلجراءات قانون العقوبات قانون اجلزائر

 اجلنائية اإلجراءات قانون اجلنائي القانون السودان

 اجلزائية واحملاكمات اإلجراءات قانون العقوبات قانون سوريا

 اجلزائية احملاكمات أصول قانون العقوبات قانون العراق

 اجلزائية اإلجراءات قانون العقوبات قانون قطر

 اجلزائية واحملاكمات اإلجراءات قانون اجلزاء نونقا الكويت

                                                           
 .٤ الصفحة نفسه، املرجع )٤(
 .نفسها الصفحة نفسه، املرجع )٥(
 قواعد -٢ الرمني؛ على العقوبات تطبيق با املنوط القضاء جهات -١:’’ يلي ما اجلنائية اإلجراءات قانون يتناول )٦(

 حممد.‘‘ األحكام وتنفيذ واإلثبات واحملاكمة والتحقيق واالتام التحري إجراءات  -٣ اجلهات؛ هذه اختصاص
 .٤ الصفحة نفسه، املرجع عوض، الدين حميي
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 اإلجرائية القواعد الموضوعية القواعد البلد 

 اجلزائية احملاكمات أصول قانون العقوبات قانون لبنان

 اجلنائية اإلجراءات قانون  العقوبات قانون مصر

 اجلنائية املسطرة قانون اجلنائي القانون املغرب

 اجلزائية اإلجراءات قانون العقوبات قانون اليمن

 

 ٢٠٠٧ ريلأب ١٦ نيويورك، 

********** 

 


