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 المدارس حسب العقوبة الخامس المحور

 : التقليدية المدرسة:أوال 

 :نشأتها  (1

 ) الدعائم الفلسفية (:للمدرسة الكالسيكية  مباديء 

جان جاك روسوو العقد االجتماعي بيكاريا

إخالل بتنفيذ هذا العقد 

 ) الشرعية اساس التجريم و العقاب ( :مبدأ الشرعية - أ

وبحيث  يضثمن  ، وال عقوبة إال بمقتضى نص قانوني واضح ومحدد ريمةال تكون هناك جويقصد به أنه  

فالتشريع وحده هو السبيل لتقرير العقوبات مثلماهو الحال في  نواهة الحكم بقطع كل سبيل للتحكم والهوى.

 يستلزم االستقالل التام بين السلطتين التشريعية والقضائية.وهذا األمر  .مجال التجريم

بإعالنثثه أنثثه  ال  1789 نسثثان والمثثواطن البثثدايات األولثثى لهثثذا المبثثدأ فثثي عثثامل إعثثالن حقثثو  اإجولقثثد سثث

الجريمة و ليس للقانون أن ينص على ارتكاب يجوز إطالقًا عقاب شخص إال بناء على قانون ساب  على 



هثذا المبثدأ تمثلثت فثي أخثذها  1791عثام الفرنسثية فثي العقوبات ة كما أقرت مدون . عقوبات غير ضرورية

 .بمبدأ العقوبات المحددة والثابتة 

   المنفعة:مبدأ   –ب 

ال يجثوز للسثثلطة العامثة والدولثةت أن تسثرل فثثي الحث  فثي العقثاب وال أن تسثثتعمله إال  أنثه بيكاريثا رىيث    

ر جرمثه فثثي المسثتقبل ومنثثع كمثا ، فثثي منثع الجثاني مثثن تكثرا -بالقثدر الثذي يحقثث  المنفعثة العامثة المتمثلثثة 

نمثثا فثثي نفعهثثا فثثي منثثع و  .أقرانثثه مثثن تقليثثده وع قثثففائثثدة العقوبثثة ال عالقثثة لهثثا بالجريمثثة وقثثد وقعثثت بالفعثثل وا 

  .الجريمة مستقبالً 

 .عن الجريمة ئالناش رر ضكان لزامًا أال تتعسل الجماعة في تقدير العقوبة بحي  تتجاوز مقدار ال وعليه 

لة أن يفو  األلم أو األذى الثذي تمثلثه العقوبثة مقثدار الفائثدة أو المنفعثة التثي داعلكي تكون العقوبة  فيفيك

أن  دزن بين ألم العقوبة ومنفعة الجريمة ويجاما يو نالمجرم حيفيتوقع الجاني حصولها بعد ارتكابه للجريمة. 

  .ر الجماعةضاألولي هي التي تعلو سول يحجم عن القيام بما ي

صثثداها لثثدي بقيثثة أنصثثار المدرسثثة التقليديثثة رغثثم تنثثوع  -كأسثثاس للحثث  فثثي العقثثاب  -ن لفكثثرة المنفعثثة وكثثا

 كثثرة منفعثثة العقوبثثة فثثي م لفثثةبفبنتثثام نثثادي  مثثيفالفليسثثول اإنجليثثزي جير  .التفسثثيرات عنثثدهم لهثثذه الفكثثرة

 اال أن العقوبثات والمكافث توم لفثة نرريثة  ئيم لفة عثن التشثريع المثدني والجنثاو األخالق والتشريع  ئمباد

 ةمنفعتثه الخاصثة وأن الثنفس اإنسثاني همثن منرثور أن اإنسثان أنثاني بطبعثة تحركث المنفعثةيرى هذا الفقيه 

فثو  فثإن العقوبثة يجثب أن تنصثرل إلثي تحقيث  أكبثر قثدر مثن األلثم بمثا ي. لثذا انون اللثذة واأللثمقثمحكومة ب

العقوبة ال ينبغثي أن تتعلث   فمهمةبمكافحة الجريمة.  فيلو الكوهذا وحدة ه ، المنفعة المتوقعة من الجريمة

منفعة ما ، أو كما يقول  إن مثا يبثرر العقثاب هثو  بتحقي  نماوا   - العدل مثالك -بتحقي  المعاني المجردة 

 منفعته أو باألد  ضرورته . 

 



 : المسئولية الجنائيةأساس المطلقة  حرية االختيارج : 

أنصثثثار المدرسثثثة لثثثدى  -أي حريثثثة الموازنثثثة بثثثين طريثثث  الخيثثثر وطريثثث  الشثثثر  - االختيثثثار تلثثثك حريثثثة   

جميثثع األفثثراد ، ممثثا يوجثثب المسثثاواة التامثثة بثثين جميثثع المجثثرمين الثثذين يتمتعثثون الكالسثثيكية متسثثاوية لثثدى 

اعتمثثثدت هثثثذه المدرسثثثة مبثثثدأ العقوبثثثة ذات الحثثثد  نبملكتثثي اإدراك والتميثثثز. وقثثثد ترتثثثب مثثثع هثثثذه المسثثثاواة أ

العقوبثثة المقثثررة قانونثثًا. وعلثثى هثثذا النحثثو فثثال يوجثثد أي  بيثث بحيثث  ينحصثثر دور القاضثثي فثثي تط، واحثثد ال

بفكثثرة المسثئولية المخففثة أو األخثثذ  األخثذالمدرسثة  ار هثذهنصثثلثدى أانتفثى لمبثدأ تفريثد العقوبثثة. كمثا  ىدصث

 .بنرام العفو الخاص. فضوابط التجريم والعقاب ضوابط مادية وموضوعية مجردة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : الحديثة التقليدية المدرسةثانيا :

 ظهورها: -

هثذه  مفثاهيم تتعلث  بفكثرة الحث  فثي العقثاب. ولثذلك فقثد احتفرثتو امتثداد طبيعثي لمثا سثبقها مثن أفكثار  هي

ل المجرم في نررهثا إنسثانًا خثالل ز بالكثير من المبادئ التي قامت عليها المدرسة التقليدية ، فلم ي المدرسة

رادة العقثثد االجتمثثاعي الثثذي ارتضثثاه ، كمثثا أنهثثا أسسثثت  فكئئرح حريئئة علثثى  المسئئئولية الجنائيئئةعثثن وعثثي وا 

قثرار  دراسة شخصية المجرم. بيد أن تلك المدرسة قد عمدت إلى إضافة مبادئ جديدة تستهدل االختيار وا 

 .حرية االختيارن ثم في وم حدار الظروف وال بينهم في  التفاوت النسبي

 أسس المدرسة التقليدية الحديثة : 

 :العدالة المطلقة .1

 يعثثد مبثثدأ العجالثثة المطلقثثة اسثثاس العقثثاب لثثدى رواد هثثذه المدرسثثة ،باعتبثثار ان  افكثثار المدرسثثة تقثثوم علثثى 

كمثثثا انهثثثا اقيمثثثت علثثثى  افكثثثار مثثثأخوذة مثثثن ،  و جثثثون جثثثاك روسثثثو، مونتيسثثثكيو ت فكثثثرة العقثثثد االجتمثثثاعي

 ووجثار " أورتثوالنالفلسفة االلمانية  لكانت حول  العدالة المطلقة التي تثأثر بهثا العديثد مثن المفكثرين امثثال  

وهثذه العدالثة المطلقثة هثي التثي تمثثل أسثاس الحث  . Charles Lucasوشثارل لوكثا  Garçonوجارسثون 

 في العقاب وليس المنفعة كما كان يقول أنصار المدرسة التقليدية .

شثير والذي ي،مثال الجزيرة المهجورة  لنا  تم اعطاء  تهفكرة عدالة العقاب بغض النرر عن نفعيل توضيحاو 

غثادر لو فرض ووجدت جماعة إنسانية تعيش فثي جزيثرة ثثم قثررت هثذه الجماعثة أن تثنفض وت الى مايلي :

بتنفيذ أخر حكم إعدام صدر عن السثلطة  الجماعة هذه الجزيرة ، فإن واجب العدالة يقتضي أن تقوم تاركة

العليثثا فيهثثا ، رغثثم أن هثثذا التنفيثثذ عثثديم الجثثدوى بالنسثثبة للجماعثثة ألنهثثا علثثى وشثثك االنفضثثاض وال يعثثود 

  .خرأعليها بأي نفع. وما التنفيذ في تلك الحالة إال إرضاء الشعور بالعدالة مجردًا عن أي شعور 



 :ولية الجنائية حرية االختيار النسبية أساس المسئ -2

ممثا  .عكثس مثا جثاءت بثه المدرسثة السثابقة  نسثبية وغيثر متسثاوية هثي  هذه المدرسثة الحرية لدى أنصار 

لقاضثي الجنثائي السثلطة التقديريثة تمثنح امبثدأ تفثاوت العقوبثات بثين حثدين أقصثى وأدنثى ، لنتج عنه تبنثي ل

تثأثيرات أهميثة للهثذه المدرسثة  عطثتبين الحدين حسب ررول كل واقعة وحسب شخصية كل جان. كما أ

كثثثذلك اهتمثثثثت  .النفسثثثية والبيولوجيثثثة واالجتماعيثثثثة التثثثي تثثثث ثر فثثثي الجانثثثب الشخصثثثثي للمسثثثئولية الجنائيثثثثة

بالعناصر الشخصثية المشثددة للعقثاب والتمثايز فثي المسثئولية بثين مثن يرتكثب الجريمثة والثنفس هادئثة وبثين 

المسثثئولية الجنائيثثة المخففثثة ، كمثثا كثثان لهثثذه المدرسثثة رتكبهثثا فثثي حالثثة اسثثتفزاز. ومثثن هنثثا عثثرل مبثثد يمثثن 

الفضثثل فثثي انتشثثار أنرمثثة التخفيثثل العقثثابي التثثي مثثن صثثورها نرثثام األعثثذار القانونيثثة والرثثرول القضثثائية 

 المخففة ووقل التنفيذ. 
 


