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 االتجاه التوافقي : المحور السادس 

 : المدرسة الوضعية االنتقادية  المحاضرة الرابعة :

تي تركز على الواقعة االجرامية نظرا للصراع القائم بين انصار المدرسة الكالسيكية ال

الجانب القانوني ، وبين المدرسة الوضعية التي ركزت على شخص المجرم والظروف و

 و التي تدفعه الرتكاب الجريمة .الحتمية المحيطة به 

ظهر ما يعرف بالسياسيات الوسط توافقية و اتي حاولت التوفيق بين المدرستين و تمثلت في 

 الوضعية االنتقادية و االتحاد الدولي لقانون العقوبات ، و الحركة  العلمية الفنية .

 :نشأتها

هذه المدرسة أن يبقى للعقاب مكانته  ة في ايطاليا إذ يرى مؤيدواسظهرت هذه المدر

، و أن يكون قانون العقوبات الرادع لجميع الناس ، كما انهم الزجرية في مكافحة الجريمة 

 ال يقرون وجود المجرم بطبيعته .

، المدرسددة الوضددعية تعددد هددذه المدرسددة ثالددب مدرسددة بعددد كدد  مددن الكالسدديكية و الوضددعية  

ف القدائم حدو  ارادا الفدرد و الجدد  القدائم حدو  مدا إذا جاءت هذه المدرسة لوضع حد للخدال

 كان الفرد مسيرا او مخيرا في ارتكابه للجريمة .

 .E يوإيمانويد  كارنفدال   B. Alimena  برنداردينو أليمينداالفقيه  من رواد هذه المدرسة 

Carnovale  وجامباتيستا أمبالومينىG. Impollomeni. 

 أسسها:

 ترك الخوض في مسألة التسيير و التخيير :  -1



يرى صاحب مؤلف الوضعية االنتقادية )أليمينا( أن الخوض في حرية الفرد أو 

العقاب هي اجتماعية تتمث  في الدفاع جبريته ال فائدا منها مادمت أن وظيفة 

ال فتلك مشكلة فلسفية فالمجتمع في دفاعه عن نفسه ال تعنيه االجتماعي ال إيالمه 

 في الدفاع عن نفسه ضد المخيرين والمسيرين سواء بسواء. المجتمع تنا  من حق

 

    :يربمكانية الجمع بين العقوبة والتداإ -2

يؤكددد علددى ضددرورا اعبقدداء علددى كدد  مددن العقوبددة والتدددابير ليددتم النطددق  يفكارنفددال

 فدق ظدروف وأسدس محدددا. ويتدلتى ذلدك مدنوو ى بإحداها حسب ك  حالدة علدى حدد

الجمع بين ك  من الخطل والخطورا كلسس للمسئولية الجنائية فالخطدل الدذال ال  خال  

بينمدا ال توجده   العقوبدةيتوافر إال لدى من تتوافر فديهم اههليدة الجنائيدة ال يردعده إال 

  عديمي أو ناقصي اههلية.إال للمجرمين  التدابير

كافددة الوسددائ  ع ليشددم  البددد وأن يتسدد يهددذا الفقيدده ، فددإن المفهددوم العقددابؤكددد فكمددا ي

هددذا الجمددع بددين كددال مددن العقوبددة والتدددابير يؤكددد أن  الصددالحة للدددفاع ضددد الجريمددة

المسئولية الجنائية لدى أنصار مذاهب الوسط إنما هى مسئولية أخالقية قانونيدة معدا، ، 

 أساسها الخطل والخطورا جنبا، إلى جنب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 خامسة : المحاضرة ال

 الدولي و الجمعية الدولية للقانون الجنائي :االتحاد 

يعد كد  مدن االتحداد الددولي و الجمعيدة الدوليدة للقدانون الجندائي مدن اوضد  مدا يمثد  

أطيددب المددارس التوفيقيددة ، حيدب يددرى ان خيدر سياسددة جنائيددة هدي تلددك التدي تعطددي 

 الثمار في مكافحة الجريمة و المجرمين .

 نون العقوبات : أوال : نشأة االتحاد الدولي لقا

اهسدتاذ  Van Hamelعلدى يدد كد  مدن اهسداتذا فدان هامد   1881 تم انشداءه سدنة  

 Von Lisztاهسددتاذ بجامعددة بروكسدد  وفددون ليسددت  Adolf Prinsوأدولددف برانددز 

 .1889وذلك من خال  سلسلة من المؤتمرات بدأت في عام 

 ثانيا : أسس االتحاد الدولي لقانون العقوبات : 

اعتمدد أنصدار هدذا وجوب االستفادة منن البحنا العلمني فني دراسنة المجنرمين :  -

االتجاه سياسة جنائية تبتعد عن االفتراضات الفلسفية ، كما هو الحا  عندد أنصدار 

المدرسة الوضعية ، ومن ثم فقد اتبعوا منهجدا، تجريبيدا، يهدتم أو  مدا يهدتم بشدخص 

لجريمددة مددرا أخددرى. وعلددى هددذا ا قتددرافالمجددرم عصددالحه ومنعدده مددن العددودا ال

أهميته لددى هدذا االتجداه ، بحيدب يكدون لكد   يأن يكون للتفريد العقاب فكان طبيعيا، 

وضدع ندوع مدن التصدنيف بدين  وعليده تدممجرم ندوع متميدز مدن المعاملدة العقابية.

يميز بين المجرمين بدالتكوين أو بدالفطرا ، وبدين المجدرمين بالصددفة  ، المجرمين

. 



النننة الخ نننرة و السنننواب  حبغاينننة واحننندة للعقننناب و ا نننرار فكنننرة العننندل التقيننند  -

القضائية ، و رار نظرية ) تفريد العقوبة ( سواء خضع المجرل للعقوبنة وحند ا 

تمثدد  العقوبددة الجنائيددة الجددزاء اهو  جننراءات الو ايننة وحنند ا او كليهمننا :او ال

تستهدف المنع العام والمندع الخداص إلدى  والتيللجريمة لدى أنصار هذا االتجاه ، 

جانب تحقيق العدالة وإصالح المجدرم والحدد مدن خطورتده فدي المسدتقب  ، اهمدر 

 قد ال يتحقق إال باستئصاله كليا، من المجتمع. الذال

في عقوبة المجرل حالته الخاصة و مدى خ ورتنه حتنى ينأتي العقناب  ىان تراع -

تعتبر التدابير بلنواعها المختلفدة جدزاء : دة أو العالج متالئما مع كل حالة على ح

احتيددداطي عندددد هدددذا االتجددداه ، ال يلجدددل إليددده إال عندددد عجدددز العقوبدددة عدددن تحقيدددق 

حاطتها من قب  اأغراضها. وفى حالة اللجوء إلى هذه التدابير ، يدعو االتحاد إلى 

 ، المشرع بذات الضمانات التي تحيط بالعقوبة ، كالشرعية والشخصية والقضائية

يمكن للخطورا اعجرامية أن تكون أساسا لتوقيدع  - سنحدده فيما بعد.ما على نحو 

، حتى قب  وقوع الجريمة بالفع  ، وذلدك مدن خدال  توقيدع بعدض  الجنائيالجزاء 

التدددابير المانعددة أو تدددابير اهمددن علددى بعددض اهشددخاص الددذين تكشددف حددالتهم 

 .يمةالشخصية وظروفهم االجتماعية عن مي  نحو الجر

وفداا مؤسسديه. بعلى أثر نشوب الحرب العالمية اهولى و هذا االتحاد توقف نشاط -

وقددد اسددتمر الحددا  هكددذا إلددى حددين تلسدديس الجمعيددة الدوليددة لقددانون العقوبددات فددي 

والتدي أحيدت مبدادال االتحداد الددولي لقدانون العقوبدات. وتعقدد  1924باريس عام 

 . الجمعية الدولية مؤتمرات دورية ك  خمس سنوات في بلد من البلدان

 

 

 

 

 

 


