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 ظاهرة اجلرمية يف مكافحة دور نظام التدابري الوقائية
 جامعة سرت - كلية القانون - د.مجعة أمحد ابوقصيصة

 
 املقدمة:

يلعب نظام التدابري الوقائية دورًا حساسًا ومهمًا يف مكافحة ظاهرة اجلرمية ، ابعتبار أن هذا النظام   
يعمل على تقصى األسباب أو العوامل اليت تؤدي إىل ارتكاب اجلرمية، أو تلك اليت أدت اىل ظهور 

 ستقباًل.مؤشرات مسلكية لدى الشخص جعلته منحرفاً أو مشرداً تنذر ابرتكابه جلرمية م
كما يعمل هذا النظام على حتسس األسباب أو العوامل املوضوعية اليت تؤثر يف اجلرمية ذاهتا واملتمثلة    

يف البيئة االجتماعية اليت حييا فيها الشخص اجملرم أو املنحرف فيعمل نظام التدابري الوقائية على معاجلة 
 أي أسباب أو عوامل قد تكون أثرت  فيهما سلباً.

نه نظام يهدف لدمج شرحية اجملرمني أو املنحرفني ابلبيئة االجتماعية فيعمل على اصالحهم كما أ
وإعادة أتهيلهم لالندماج بصورة إجيابية ابجملتمع حىت يكونوا أعضاء صاحلني يبتعدون عن دائرة اإلجرام 

 ظاهرة ذات أثر سلي الذي يعترب من العوامل املؤثرة سلبًا يف اجملتمعات البشرية، فظاهرة اجلرمية تعترب
 على حياة اجلماعة .

وقد ساد نظام التدابري الوقائية أبغلب التشريعات اجلنائية ، وغدا هذا النظام مكماًل أو معاضدًا لنظام 
العقوبة اجلنائية فقد ال تكفي العقوبة لوحدها يف مكافحة هذه الظاهرة ، فالعقوبة تقوم على عنصر 

 ائية تقوم على الردع واالصالح.اإليالم بينما التدابري الوق
 أمهية الدراسة وأهدافها:

هتدف هذه الدراسة اىل الوقوف على دور نظام التدابري الوقائية يف مكافحة ظاهرة اجلرمية ابعتبار أن   
هذا النظام يتعامل بصورة فعلية ومباشرة مع األسباب والعوامل اليت تؤدي اىل االحنراف أو اجلرمية فيعمل 

احرتازي يعمل على توقي ارتكاب اجملرم جلرمية اتليه أو  من أاثرها ، وهو نظام وقائي أو على احلد
مستقبلية ، كما يتميز نظام التدابري الوقائية بطابع املرونة ألنه يتعامل مع حالة اخلطورة االجرامية الكامنة 

املستقبل. وهنا يكمن دور لدى اجملرم فيعمل على احلد منها أو تقليصها لديه ملنع عودته للجرمية يف 
هذا النظام احليوي والفعال يف مكافحة اجلرمية ، وقد أعطى هذا الدور هلذا النظام أساساً قوايً مما جعل 

 ابألنظمة التشريعية للدول كنظام مكمل لنظام العقوبة اجلنائية. مكانته ترتسخ
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 إشكاليات الدراسة:
تقف هذه الدراسة على عدة إشكاليات تتمثل يف تقصى أمهية نظام التدابري الوقائية ودوره يف   

مكافحة ظاهرة اجلرمية، والكيفية اليت قننت هبا التشريعات اجلنائية التدابري الوقائية ، والسلطة التقديرية 
طورة االجرامية الكامنة لدى املمنوحة للقاضي يف تطبيقها، فله أن ميدها أو أن يلغيها حبسب حالة اخل

اجملرم ومدى احنسارها أو متددها لديه، ومن هنا فهي نظام مرن إىل حد كبري ، ولكن هذا ال يعين أن 
القاضي يطبقها ابلكيفية اليت يراها بل أن هناك عدة معايري حددها القانون، وهو مما جيعله خاضعاً 

 للرقابة واملتابعة يف تنفيذه هلا.
نح هذا   الدور عادة لقاضي اإلشراف الذي يتوىل متابعة آلية تنفيذ التدبري الوقائي املقضي به هبدف  وميم

 تقومي ومعاجلة سلوك الشخص اجملرم حىت يعود للمجتمع صاحلاً مؤهالً، ويصبح عنصراً فاعاًل ال هداماً.
 خطة الدراسة:

 -تنقسم خطة الدراسة اىل املباحث واملطالب التالية:  
 : اسس نظام التدابري الوقائيــــــــــــــــــــــــة. ولاملبحث األ-

 : ماهية التدابري الوقائية وأهدافها ونشأهتـــــــــا.املطلب األول
 : خصائص التدابري الوقائية وطبيعتها القانونية.املطلب الثاين
 : شروط تطبيق التدابري الوقائية.املبحث الثاين
 رميـــــــــة.: ارتكاب فعل يعد جاملطلب األول
 : حالة اخلطورة اإلجراميـــــــة.املطلب الثاين

 : أنواع التدابري الوقائيـــــــــــة.املبحث الثالث
 : التدابري الوقائية الشخصيـــــة.املطلب األول
 : التدابري الوقائية املقيدة للحرية. املطلب الثاين

 املاليــــــــــــــة.: التدابري الوقائية املطلب الثالث
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 املبحث األول
 أسس نظام التدابري الوقائية

 طبيعتها القانونية( –خصائصها  –)ماهيتها 
 املطلب األول

 ماهية التدابري الوقائية وأهدافها ونشأهتا
 أواًل: ماهية التدابري الوقائية وأهدافها ونشأهتا

يعترب نظام التدابري الوقائية من أهم األنظمة اليت استقرت وتعزز وجودها يف أغلب التشريعات اجلنائية   
احلديثة نظرًا ملا تتمتع به من مزااي تتمثل يف كوهنا نظام عالجي مكمل أو معاضد لنظام العقوابت 

دائرة اإلجرام ، أو حىت جمرد  اجلنائية إذ يسعيان معًا للوصول ابجلاين إىل نقطة أمان جتعله مبنأى عن
 االحنراف واجلنوح الذي قد يقوده للجرمية.

وتدور أهداف نظام العقوابت اجلنائية مبفهومها احلديث ، ونظام التدابري الوقائية حول إصالح اجلاين   
أو  وإعادة أتهيله حىت يكون عنصرًا صاحلًا أو انفعًا يف اجملتمع ، ومن هنا فقد ارتبط لفظ )الوقائية

االحرتازية( بنظام التدابري واتسمت هبذا املسمى فهي نظام عالجي مرن يتعامل مع حالة اخلطورة 
اإلجرامية الكامنة لدى اجملرم، وهي بطبيعتها حالة نفسية متفاعلة وليست ساكنة، وبذلك فإن نظام 

 ىت تتالشى وتنعدم إاثرها لديه.التدابري الوقائية يتعامل مع احلالة اخلطرة مداً وجزراً، أي زايدة ونقصاانً ح
وابلنظر إىل التعريفات الفقهية لنظام التدابري الوقائية جند أهنا  تدور حول هذه املعاين أو هذه   

 األهداف ومنها:
أهنا جمموعة من اإلجراءات تواجه خطورة إجرامية كامنة يف شخص مرتكب جرمية لتدرأها عن -

 .(1)اجملتمع
ءات اليت يصدر هبا حكم قضائي يف مواجهة اجملرم هبدف إزالة أسباب أو هي جمموعة من اإلجرا-

، أو هي جمموعة اإلجراءات اليت تواجه اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف (2)اإلجرام وأتهيله اجتماعياً 
 (3)مرتكب اجلرمية واهلادفة إىل محاية اجملتمع عن طريق منع اجملرم من العودة إىل ارتكاب جرمية جديدة

جمموعة االجراءات العالجية اليت يرصدها اجملتمع ملواجهة حاالت اخلطورة اإلجرامية ويوقعها قهراً أوهي 
 (.4)على من أرتكب من أصحاهبا ابلفعل جرمية اتقاء آلاثرها
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إن أهم ما جيمع هذه التعريفات الفقهية أهنا حتدد األطر األساسية اليت ينبغي أن يتقرر من خالهلا نظام 
 قائية واملتمثلة يف:التدابري الو 

أهنا جمموعة من االجراءات القانونية اليت يصدر هبا حكم قضائي ، وهو ما يؤكد شرعيتها ،  -1
والسلطة املختصة بتوقيعها وهي السلطة القضائية ممثلة يف احملكمة املختصة بتقرير هذه االجراءات 

 االحداث او غريها. القانونية ، وقد تكون حمكمة
رن يتعامل مع حالة اخلطورة االجرامية الكامنة لدى اجلاين، وهي كما اسلفت حالة اهنا نظام م -2

 نفسية متفاعلة لدى اجلاين مما يستوجب التعامل معها حبسب تطوراهتا، والعوامل اليت ولدهتا أو أفرزهتا.
ب اهنا نظام غائي يسعى لتحقيق أهداف ذات أبعاد وقائية أو احرتازية تتمثل يف جتنب ارتكا -3

اجلاين جلرمية اتلية أو مستقبلية ، والسعي ايضًا من خالل هذا النظام إلصالحه وإعادة أتهيله نفسياً 
ليتوائم مع البيئة االجتماعية اليت يعيش فيها حىت يتفاعل معها إجيااًب ال سلبًا ابرتكاب األفعال غري 

 املشروعة.
 -اثنياً: نشأة التدابري الوقائية:

 التارخيية لنظام التدابري الوقائية للمدرسة الوضعية فقد اندى رواد هذه املدرسة بفعالية اقرارهاتعود النشأة 
كنظام مكمل للعقوابت،  فهي ذات امهية خاصة يف مكافحة ظاهرة اجلرمية إذ تظل العقوبة مبفردها 

ع يثبت أن اال على شخص كامل االهلية ، يف حني ان الواق عال توققاصرة يف اغلب احلاالت فهي 
اجلرمية قد ترتكب من اشخاص غري مكتملي االهلية أو غري مسؤولني جنائيًا كالصغري، واجملنون، 
واملكره، وتقتضي مصلحة اجملتمع عقاب كل من يرتكب فعل غري مشروع ، وملا كانت هذه الطائفة من 

ائية للحد من اخلطورة للعقوابت اجلنائية فمن االجدى اخضاعها لنظام التدابري الوق عال ختضاجلناة 
االجرامية الكامنة لديها وأتخذ التشريعات اجلنائية احلديثة بنظام التدابري الوقائية اعرتافًا أبمهيتها 

م ، 1953ومن ذلك قانون العقوابت الليي الصادر سنة  (5)وجدواها يف مكافحة ظاهرة اجلرمية
 وسنقف اتلياً على كيفية تنظيمها وأنواعها.
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 الثايناملطلب 
 خصائص التدابري الوقائية وطبيعتها القانونية.

 تتميز التدابري الوقائية بعدة خصائص قد تنفرد هبا لوحدها ، أوأن تشرتك فيها مع العقوبة وهي:
 خضوعها ملبدأ الشرعية:-1

فرضها إال  ختضع التدابري الوقائية كالعقوبة اجلنائية ملبدأ الشرعية الذي تقرره التشريعات اجلنائية فال يتم
( عقوابت اليت نصت على أن "ال تفرض التدابري الوقائية 137وهذا ما أكدته املادة )( 6)بنص قانوين

 إال بناء على نص يف القانون ويف حدود ذلك النص".
واعمااًل هلذا النص فإن القانون هو الذي حيدد أنواع اجلرائم اليت جيوز فيها للقاضي إخضاع اجلاين 

ي مع منحه السلطة التقديرية يف حتديد نوع التدبري الذي يفرضه ومدته ابلتناسب مع حالة للتدبري الوقائ
 اخلطورة اإلجرامية الكامنة لدى اجلاين.

كما ختضع العقوابت اجلنائية هي األخرى ملبدأ الشرعية حيث نصت املادة األوىل عقوابت على أن "ال 
الليي قد أخضع كاًل من العقوابت اجلنائية والتدابري جرمية وال عقوبة إال بنص" ، ونالحظ أن القانون 

الوقائية ملبدأ الشرعية مبوجب نصني منفصلني، وهذا بعكس بعض القوانني األخرى املقارنة اليت جتمعها 
مبوجب نص واحد، وهو مسلك حسن فمسألة توحيد النصوص اليت ختضع لنظام تشريعي واحد وتعاجل  

وحبذا لو قرر نص املادة )األوىل( عقوابت خضوع كل من اجلرمية ، ذات املسألة هو اجتاه مؤيد، 
والعقوبة، والتدابري الوقائي ملبدأ الشرعية، فاجلزاء اجلنائي ينقسم اىل جزئني متكاملني مها العقوبة اجلنائية 

 ، والتدبري الوقائي ويسعيان معاً لتحقيق هدف مشرتك هو اصالح اجلاين وإعادة اصالحه.
 التدابري الوقائية ملدة معينة.عدم خضوع -2
وهذه اخلاصية تتميز هبا التدابري الوقائية لوحدها، وينبغي أن تتحدد مدة التدبري الوقائي حبسب حالة  

اخلطورة االجرامية، ومدى جتذرها لدى اجلاين من عدمه، فقد تكون هذه احلالة عارضة وسرعان ما 
دبري ومدته للقاضي وهو تزول إبتباع أسلوب جيد يف معاملة اجلاين أو اجلانح، ويرتك أمر تقدير نوع الت

قاضي اإلشراف ،فيجوز له بناء على السلطة التقديرية املمنوحة له أن ميددها أو ينقصها حبسب درجة 
االستجابة ألسلوب املعاملة داخل مؤسسة اإلصالح والتأهيل، أو املؤسسة االجتماعية اليت أتوي اجلاين 

 أو اجلانح أو املشرد.
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األدىن ملدة التدبري الوقائي اتركاً للقاضي حتديد احلد األقصى الذى ميكن  وحيدد القانون يف العادة احلد
له أن يبرته أو يقطعه مىت ما تيقن من تالشى حالة اخلطورة االجرامية وصالح حال اجلاين وعودته اىل 

 جادة الصواب أو السلوك املتزن املتفق مع مستوجبات القانون.
ائية ال يدور حول اإليالم بعكس العقوبة ، ومن هنا  فإن اقرارها ابعتبار أن الغرض من التدابري الوق-3

، فالتدبري الوقائي ال خيرج عن كونه أسلوب عالجي (7)حبق من طبقت عليه ال جيعلها سابقة يف العود
حلالة خطرة كامنه لدى اجلاين، ولكن هذا ال خيرجها عن دائرة االيالم كليًة فهي يف كل األحوال تؤدي 

ض احلقوق مثل احلق يف احلرية والتنقل من مكان آلخر إذ يظل من طبقت عليه خالل اىل سلب بع
مدة اقرارها مراقباً يف السلوك والتصرفات وممنوع من ممارسة حياته بصورة طبيعية وإن كان ذلك ملصلحة 

 عالجية يصاحبها بعض االيالم.
راره بتمديد مدة التدبري الوقائي ( عقوابت األسس اليت يبىن عليها القاضي ق141وقد حددت املادة )

أو إلغائه قبل انقضاء املدة فنصت على أن " ال جيوز إلغاء التدابري الوقائية املأمور هبا ما دامت اخلطورة 
 قائمة.

وعلى القاضي عند انقضاء احلد األدىن للمدة املقررة يف القانون للتدبري الوقائي أن يعيد النظر يف حالة 
 إذا تبني أنه الزال خطراً عني مدة إضافية يعاد بعدها النظر يف حالته.الشخص اخلاضع له، ف

ومع ذلك إذا زالت خطورة الشخص املتخذة يف شأنه تدابري وقائية جاز األمر إبلغائها قبل انقضاء احلد 
األدىن للمدة اليت يفرضها القانون أو قبل انقضاء املدة االضافية اليت أمر هبا القاضي وذلك حىت يف 

 حلالة اليت تفرتض فيها قانوانً خطورة الشخص" ا
 اثنياً: الطبيعة القانونية لنظام التدابري الوقائية:

 اثر جدل فقهي حول الطبيعة القانونية لنظام التدابري الوقائية من حيث كوهنا جزاءات جنائية أم ال؟
إذ يفرتض ( 8)بيعة جزائيةوتكاد تتجه أغلب أراء فقهاء القانون اجلنائي اىل اعتبارها جزاءات ذات ط

لتطبيقها ارتكاب الشخص فعاًل أو امتناعًا عن فعل خيالف مبوجبه مقتضيات نصوص جنائية ، وال 
ينفي الصبغة اجلنائية لنظام التدابري الوقائية اختالفها يف اهلدف أو الغاية عن نظام العقوابت اجلنائية  

 تأهيل يف حني أن هدف الثانية هو االيالم.كون أن هدف األوىل هو الردع أو االصالح وإعادة ال
كما اثر جدل فقهي آخر حول الطبيعة القانونية لنظام التدابري الوقائية الن اقرارها ال يكون اال مبوجب 

 حكم قضائي صادر عن حمكمة خمتصة ذات  طبيعة خاصة قد تكون حمكمة األحداث أو غريها.
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الوقائية يتقرر بناء على عدة اعتبارات ميكن إمجاهلا فيما  وبذلك فإن الطبيعة القضائية لنظام التدابري
 يلي:

عقوابت ، وتعترب  137أن التدابري الوقائية ختضع كما أسلفنا ملبدأ الشرعية ، وهو ما قررته املادة -1
هذه املادة مكملة للمادة األوىل عقوابت اليت أخضعت العقوابت اجلنائية لذات املبدأ، وهو ما تتفق 

 تشريعات اجلنائية على حد سواء.بشأنه ال
يضاف اىل ذلك أن التدابري الوقائية تتقرر مبوجب نصوص ذات طبيعة جنائية تتقرر مبوجب نصوص -2

القانون اجلنائي بشقيه )املوضوعي وهو قانون العقوابت ، واالجرائي وهو قانون االجراءات اجلنائية ( ، 
لنظام التدابري الوقائية وهي تقع يف الباب  164حىت  135وقد أفرد قانون العقوابت الليي املواد من 

 511السادس من الكتاب األول ، كما أفرد قانون االجراءات اجلنائية مواداً خاصة هبا وهي املواد من 
وما بعدها. وقد تفرد قوانني أخرى كالقانون اإلداري نصوصاً بنوع آخر من التدابري )كتدابري األمن( إال 

مغايرة وهي أيضاً حمدودة النطاق وحمددة الغاية ، وختتلف عن التدابري الوقائية اليت تتقرر أهنا ذات طبيعة 
 (.9)مبوجب نصوص جنائية
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 املبحث الثاين
 شروط تطبيق التدابري الوقائية

ابلرغم من الذاتية اخلاصة لنظام التدابري الوقائية كوهنا ذات طابع شخصي ، فهي تتحدد نباء على     
نوع اجلرمية، وصفة اجملرم أو املنحرف الذى تطبق عليه ،والبيئة االجتماعية اليت يعيش فيها، فلكل جمرم 

تكاب اجلرمية واألسباب اليت أو منحرف نوع التدبري الوقائي الذي يتالئم مع حالة خطورته، وظروف ار 
 أدت إىل احنرافه.

وهناك شرطان أساسيان لتقرير نظام التدابري الوقائية ومها )ارتكاب جرمية سابقة ، وحالة اخلطورة   
االجرامية(، وهو ما يسود أبغلب التشريعات اجلنائية اليت تقرر نظام التدابري الوقائية ومنها التشريع 

 اجلنائي الليي.
 األولاملطلب 

 عد جرميةارتكاب فعل ي
( يتعارض مع النماذج اليت جيرمها 10أن مقتضى هذا الشرط هو أن يرتكب الشخص فعاًل جمرمًا )

القانون ويضر ابملصاحل اجلوهرية اليت حيميها قانون العقوابت، وهو ما يعين عدم ارتباط هذا الفعل اجملرم 
 مشروع من الناحية اجلنائية. أبي سبب من أسباب اإلابحة حىت ميكن اعتباره غري

ومن هنا فال ميكن اختاذ التدابري الوقائية جتاه الصغري الذي يرتكب فعاًل كالقتل دفاعًا عن النفس أو   
يف احلاالت اليت يبيحها القانون. ومقتضى هذا الشرط أيضًا أن التدابري الوقائية عندما تطبق على غري 

ابني أمراض عقلية تسري عليها كقاعدة عامة ذات القواعد مكتملي األهلية كصغار )السن( أو املص
القانونية املقررة ابلشروط املطلوبة لقيام اجلرمية وهو ما يطلق عليه اجلانب املوضوعي للجرمية حىت ميكنه 

 تطبيق التدابري الوقائية.
وبذلك فال  يضاف اىل ذلك اجلانب النفسي والركن املعنوي فيجب أن ينسب الفعل نفسياً ملن ارتكبه.

ميكن تطبيق التدابري الوقائية على الصغري الذى ارتكب فعاًل جمرماً جراء إكراه مادي تعرض له، ويف كل 
األحوال ال بد أن ينسب الفعل سواء كان عمداً أم خطأ إىل من ارتكبه فالتدابري الوقائية ال تطبق على 

 شخص مل يوجه إليه أي لوم مهما بلغت درجة جسامته.
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 الثايناملطلب 
 حالة اخلطورة اإلجرامية

تعين حالة اخلطورة االجرامية احتمال ارتكاب الشخص جرمية اتلية أو مستقبلية، وتعترب هذه احلالة   
هي األساس الذى تقوم عليه التدابري الوقائية يف مجيع أسسها وقواعدها وإجراءاهتا، فهي هتدف إىل منع 

انه ال يكفي لتطبيقها جمرد ارتكاب الشخص جلرمية (، ومن هنا ف11) عودة الشخص إىل االجرام
سابقة، وإمنا جيب إضافة اىل ذلك احتمال أن تقع اجلرمية منه مستقباًل وهو مما دعى املشرع إىل أن 

( 3فقرة  135يتطلب قيام حالة اخلطورة االجرامية كشرط لتطبيق التدابري الوقائية فنصت املادة )
 خص التدابري الوقائية وفقاً ألحكام القانون".عقوابت على أنه "وتطبق على الش

( عقوابت على أن "يؤمر ابختاذ التدابري الوقائية مىت ثبتت خطورة 1فقرة  139ونصت املادة )
 الشخص أو كانت مفرتضة(.

 141وقد اشرتط القانون الستمرار التدابري الوقائية بقاء حالة اخلطورة االجرامية حيث نصت املادة )
ال جيوز الغاء التدابري الوقائية املأمور هبا مادامت اخلطورة قائمة ، وعلى  1قوابت على أن"( ع1،2فقرة 

القاضي عند انقضاء احلد األدىن للمدة املقررة يف القانون للتدبري الوقائي أن يعيد النظر يف حالة 
 اخلاضع له. الشخص

 ر يف حالته".فإذا تبني أنه ال زال خطراً عني مدة إضافية يعاد بعدها النظ  
 141ويقرر القانون أيضاً إلغاء التدابري الوقائية يف حالة زوال حالة اخلطورة االجرامية فقد نصت املادة )

( عقوابت على أن " ومع ذلك إذا زالت خطورة الشخص املتخذة يف شأنه تدابري وقائية جاز 2فقرة 
القانون، أو قبل انقضاء املدة اإلضافية اليت األمر إبلغائها قبل انقضاء احلد األدىن للمدة اليت يفرضها 

 أمر هبا القاضي ، وذلك حىت يف احلالة اليت تفرتض فيها قانوانً خطورة الشخص".
 أواًل: عناصر اخلطورة االجرامية:

( عقوابت اليت 1فقرة 135حلالة اخلطورة االجرامية عدة عناصر ميكن استخالصها من نص املادة )
طر هو من يرتكب فعاًل يعده القانون جرمية وحيتمل نظرًا للظروف املبينة نصت على أن "الشخص اخل

 " عقوابت أن يرتكب أفعاالً يعدها القانون جرائم وإن مل يكن مسئوالً أو معاقباً جنائياً".28يف املادة "
 ويتضح من هذا النص أن هناك عناصر حمددة ميكن بناء عليها أن حتدد حالة اخلطورة االجرامية هي:

 ارتكاب الشخص فعالً يعده القانون جرمية:-1
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" عقوابت فارتكاب الشخص جلرمية جنائية سابقة يعد عنصرًا أساسياً 135وهذا ما قضت به املادة "
 للحكم بتوافر حالة اخلطورة االجرامية لديه، وهي املقدمة أو األساس األول لتوافر هذه احلالة.

 منع ارتكاب الشخص جلرمية مستقبلية:-2
عتبار أن هدف أو غاية التدابري الوقائية هو منع اجملرم من ارتكاب جرمية اتليه جلرمية سبقتها، فإهنا اب

تراعي جمموعة من الظروف أو العوامل اليت تؤشر لعودة اجملرم الرتكاب جرمية مستقبلية، وقد تكون هذه 
 لبيئة اليت يعيش فيها.العوامل شخصية كالتكوين العضوي، أو النفسي، وقد تكون خارجية تتعلق اب

( عقوبـــات اىل املعاييــر اليت تؤسس عليها حالة اخلطورة االجرامية ، 28،  135وقــد أشارت املاداتن)
وهي ذات املعايري اليت يستند عليها القاضي يف حتديده لنوع ومدة التدابري الوقائية ، ويف هذا الشأن 

 -( عقوابت على أن :28نصت املادة )
القاضي أن يستند يف تقديره للعقوبة وفقاً للمادة السابقة على خطورة اجلرمية ونزعة اجملرم لإلجرام ) على 

 -، وتتبني خطورة اجلرمية من االمور التالية :
طبيعة الفعل ونوعه والوسائل اليت استعملت الرتكابه وغايته ومكان وقوعه ووقته وسائر الظروف  -1

 املتعلقة به.
 طر الناتج عن الفعل.جسامة الضرر أو اخل -2
 مدى القصد اجلنائي سواًء أكان عمداً أم غري عمدي. -3

 -وتتبني نزعة اجملرم اىل االجرام من االمور االتية:
 دوافع ارتكاب اجلرمية وخلق اجملرم. -1
 سلوك اجملرم وقت ارتكاب اجلرمية وبعده. -2
 .(12)ظروف حياة اجملرم الشخصية والعائلية واالجتماعية -3
ظروف مبثابة مؤشرات تؤكد وجود حالة اخلطورة االجرامية لدى اجملرم ، وليس ابلضرورة وتعترب هذه ال 

ان تتوافر مجيعها لديه ، بل أنه يكفي توافر بعضها الفرتاض قيام حالة اخلطورة االجرامية لدى اجملرم 
 ومن مث تطبيق نظام التدابري الوقائية عليه.
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 املبحث الثالث
 أنواع التدابري الوقائية

اك نوعان من التدابري الوقائية املقررة مبوجب نصوص القانون اجلنائي الليي وهي )التدابري الوقائية هن
 الشخصية ، والتدابري الوقائية املالية(

 املطلب االول
 -التدابري الوقائية الشخصية:

الوقائية ع" اليت نصت على أن " تنقسم التدابري 144وقد حددت هذا النوع من التدابري  املادة "
 . (13)الشخصية اىل تدابري مقيدة للحرية ، وتدابري غري مقيدة للحرية

 وتعترب التدابري الوقائية التالية مقيدة للحرية:
 أوالً : االحالة اىل املعتقل:

يتقرر هذا النوع من التدابري الوقائية على فئة اجملرمني اخلطرين املسؤولني من الناحية اجلنائية ابإلضافة 
املعتادون على االجرام ، واحملرتفون له، واملنحرفون فيه( ، حيث حيال اجملرم املنتمي ( عقوبة اجلنائية وهملل

-145اىل أي من هذه الشرائح اىل املعتقل بعد تنفيذه للعقوبة اجلنائية، وهذا وفقًا ملا قررته املواد ) 
 ع( اليت نصت على التوايل على مايلي:147-148

 وقد نصت حتت عنوان االحالة اىل حمال اعتقال .ع( 145املادة ) -
 -حيال االشخاص اآليت ذكرهم اىل معتقالت خاصة:"
 من تقرر اعتيادهم لإلجرام او اقرتافهم له او احنرافهم فيه. -1
من سبق تقرير اعتيادهم االجرام او احرتافهم له او احنرافهم فيه ورفعت عنهم التدابري الوقائية  -2

عمداً جرمية جديدة من نفس النوع تعد دلياًل آخر على اعتيادهم او احرتافهم السابقة، مث ارتكبوا 
 االجرام او احنرافهم فيه.

من مل تتوافر فيه الشروط اليت يتطلبها القانون العتباره جمرماً اعتاد االجرام او احرتفه او احنراف فيه  -3
فرض ضمان حسن  وأظهر خطورة شديدة تدل على أن ال فائدة من وضعه حتت املراقبة أو

 السلوك ، ويف هذه احلالة ال تقل مدة االعتقال عن سنة.
 
 



 2019يناير                   عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

812 

 

 -ع( وقد نصت على أن :147املادة ) -
" من توافرت فيه الشروط املقررة العتباره جمرمًا معتادًا  وحكم عليه جلرمية أخرى يعد جمرمًا منحرفاً 

رى املنصوص عليها يف الفقرة عندما يبدو للقاضي من طبيعة اجلرائم ونوعها وسريته والظروف األخ
( أن يعتمد عادة يف معيشته ولو جزئيًا على ما جينيه من االجرام ويف هذه احلالة 28الثانية من املادة )

 ال تقل مدة اعتقاله عن ثالث سنوات.
 ع( وقد نصت على أن:148املادة ) -

رية مدة ال تقل عن مخس )من ارتكب ضد حياة فرد أو سالمته جناية معاقبًا عليها بعقوبة مقيدة للح
سنوات بدافع اتفه أو ألسباب دنيئة أو كان ارتكابه إايهاً بغلظة وتوحش، عد جمرماً منحرفاً وإن مل يكن 

 عائداً أو معتاداً االجرام أو حمرتفه وحيال إىل حمل اعتقال يبقى فيه مدة ال تقل عن أربع سنوات.
 اثنياً: االيواء يف مستشفى األمراض العقلية:

ع( فإن من خيضع هلذا التدبري الوقائي هم اجملرمون اجملانني، واملصابون 149مبوجب نص املادة )
 ابلصمم والبكم ،واملتسممون زمنياً جراء تعاطي الكحول ، أو املخدرات.

" يف  مستشفى لمأمراض العقلية على أن فقد نصت هذه املادة حتت عنوان "حتت عنوان "االيواء يف
هم لعاهة نفسية أو لتسمم مزمن انتج عن تعاطي اخلمور أو املخدرات أو كان املتهم حالة تربئة املت

أصماً أو أبكماً يؤمر دائماً إبيوائه يف مستشفى لمأمراض العقلية مدة ال تقل عن سنتني مامل يكن الفعل 
عقوبة مقيدة  املرتكب خمالفة، أو جنحة خطئيه أو  جرمية أخرى مما يقرر القانون العقاب عليه بغرامة أو

 للحرية ال جياوز حدها األقصى السنتني.
فإذا كانت العقوبة املقررة للفعل اإلعدام أو السجن املؤبد فال تقل مدة اإليواء يف مستشفى األمراض 
العقلية عن عشر سنوات ، وتكون املدة مخس سنوات على األقل إذا كان احلد األدىن للعقوبة املقررة 

سنوات، إال أن هذا النص على احلد األدىن لإليواء ال حيول دون تطبيق الفقرة للفعل السجن ملدة عشر 
 .141األخرية من املادة 

 ويقتضى اإليواء يف مستشفى األمراض أتجيل تنفيذ أية عقوبة مقيدة للحرية.
ا وتطبق أحكام هذه املادة على القمصر غري املسئولني جنائياً إذا توافر شرط من الشروط املنصوص عليه

 يف الفقرة األوىل من هذه املادة. 
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 84،85كما خيضع املصابون بعيب جزئي ومن يف حكمهم هلذا التدبري الوقائي وهو ما قررته املاداتن 
 عقوابت.

 اثلثاً: اإليواء يف اإلصالحيات:
( 150،151خيضع هلذا التدبري الوقائي اجملرمون، و املتشردون، واألحداث، وهو ما قضت به املاداتن )

 عقوابت وقد نصا على التوايل على ما يلي:
( عقوابت، وقد نصت حتت عنوان إيواء األحداث يف اصالحية قانونية على أن 150املادة ) -

)اإليواء يف اصالحية قانونية من التدابري الوقائية اخلاصة ابلقصر غري املسئولني جنائياً، وجيب أن ال 
 تقل مدة اإليواء عن سنة.

عقوابت، وقد نصت حتت عنوان الصغري غري املالحق جنائيًا على أن   )) إذا ( 151املادة ) -
ارتكب الصغري الذي تقل سنة عن أربع عشرة سنة فعاًل ينص القانون على اعتباره جناية أو 
جنحة عمدية وكان الصغري خطرًا وجب على القاضي بعد مراعاة جسامة الفعل وظروف أسرة 

يوائه يف اصالحية قانونية أو بوضعه حتت املراقبة، وال جيوز األمر القاصر الجتماعية، أن أيمر إب
بوضعه حتت املراقبة إال يف احلالة اليت ميكن فيها تنفيذ تلك املراقبة بتسليمه لوالديه أو ملن كانوا 

 ملزمني برتبيته والعناية به، أو ألحدى مؤسسات املساعدة االجتماعية.
اصر الذي أمت الرابعة عشرة ومل يبلغ الثامنة عشرة إذا ثبت عدم ويطبق احلكم السابق كذلك على الق

قدرته على اإلدراك واإلرادة وقت اقرتاف الفعل الذي يعد جرمية قانوانً مما جيعله غري مسئول جنائياً وإذا 
ظهر أثناء مدة وضعه حتت املراقبة ما حيمل على الشك يف ارتداعه استبدل ابحلرية املراقبة اإليواء يف 

 صالحية.ا
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 املطلب الثاين
 التدابري الشخصية املقيدة للحرية

 يتميز هذا النوع من التدابري الوقائية بنوع خاص من املرونة فهي ال تقيد احلرية متاماً، وإمنا تفرض
 2فقرة  144مبقتضاها قيود خاصة على من خيضع هلا، ومن هذا املنطلق فقد وصفتها املادة )

 ري مقيدة للحرية وهي:عقوابت( أبهنا تدابري غ
 أوال: احلرية املراقبة: 

 152،153،153) ، وقد نظمته املوادهذا التدبري الوقائي عن طريق الوضع حتت مراقبة الشرطة ينفذ
 مكررة عقوابت(، وقد يفرض هذا التدبري الوقائي وجوابً، وقد يفرض جوزاً.

 احلرية:األحوال اليت يتحتم فيها األمر مبراقبة  - أ
 ( عقوابت على أن : تفرض دائماً مراقبة احلرية يف األحوال اآلتية:153نصت املادة )

عندما حيكم بعقوبة سجن مدة ال تقل عن عشر سنوات، ويف هذه احلالة جيب أال تقل مدة  -1
 املراقبة عن سنتني.

 عندما مينح احملكوم عليه اإلفراج حتت شرط. -2
 قانوانً.يف األحوال األخرى املنصوص عليها  -3
 األحوال اليت جيوز فيها فرض مراقبة احلرية: - ب

 ( عقوابت على أن جيوز فرض مراقبة احلرية:152نصت املادة )
 عند احلكم ابلسجن أو احلبس مدة تزيد على سنة. -1
يف األحوال اليت يرى فيها القاضي أنه ليس من املناسب فرض ضمان حسن سلوك بعد انتهاء  -2

 مدة اإليواء يف معتقل.
 األحوال األخرى اليت ينص عليها القانون.يف  -3

 معينة أو أكثر: منطقةاً: حظر اإلقامة يف اثني
هذا التدبري الوقائي جوازاًي ابلنسبة للقاضي، فيمكن له بناء على تقييمه للظروف االجتماعية يعترب 

رية أخرى على واألدبية للجاين أن يفرض حظر اإلقامة يف مديرية )بلدية( أو أكثر أو يف أي منطقة إدا
من تثبت عليه جرمية ضد الدولة، أو ضد األمن العام، أو أي جرمية أخرى سببتها ظروف خاصة 

 اجتماعية أو أدبية وجدت يف مكان معني.
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وجيب أن ال تقل مدة حظر اإلقامة عن سنة، وإذا حدث إخالل بشروط احلظر يبدأ سراين املدة من 
ذلك األمر مبراقبة احلرية، وهو عني ما قضت به املادة جديد يف حدها األدىن، كما جيوز إضافة ل

 ( عقوابت.156)
 اانت أو احملال العامة اليت تتعاطى فيها املسكرات:احل ر إرتيادحظ اثلثاً:

جيب تقريره مع العقوبة يف مجيع األحوال اليت يكون فيها احملكوم  (وجويبوهو تدبري وقائي ) تكميلي   
 عليه من مدمين اخلمور، أو إذا ارتكب اجلرمية وهو يف حالة سكر وثبت ادمانه.

وإذا أخل بشروط احلظر جاز إضافة مراقبة احلرية، أو تقدمي ضمان حسن السلوك، وجيب أن ال تقل 
 ( عقوابت.157ادة )مدة احلظر عن سنة، وهذا ما قررته امل

ويعترب هذا النص غري ذي جدوى وهو يف حكم املعطل بعد صدور التشريعات اليت جترم اخلمر وهي 
 ميالدية وتعديالته. 1425لسنة  13م والذي حل حمله القانون رقم 1974لسنة  89القانون رقم 

 ضي الدولة:ارابعاً: إبعاد األجنيب عن أر 
لقاضي مبقتضاه إببعاد كل أجني يصدر ضده حكم ابلسجن ملدة ال وهو تدبري وقائي )وجويب( أيمر ا

 سنوات. تقل عن عشر
كما جيوز إبعاد األجني يف األحوال األخرى اليت ينص عليها القانون وتطبق على األجني الذي خيالف   

ا قضت به أمر اإلبعاد القوانني املتعلقة مبخالفة أوامر اإلبعاد الصادرة من السلطات اإلدارية، وهو م
 ( عقوابت.158املادة )
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 املطلب الثالث
 التدابري الوقائية املالية

 وتشمل هذه التدابري االجراءات التالية:
 :أواًل ضمان حسن السلوك

( عقوابت يتقرر هذا التدبري الوقائي إبيداع مبلغ من املال ال يقل عن عشرين 160وفقًا لنص املادة )
 ار مبكتب استيفاء الغرامات واملصاريف ابحملكمة.ديناراً وال يزيد عن ثالمثائة دين

 وجيوز بدل اإليداع تقدمي ضمان برهن أو كفالة تضامنية .
وال جيوز أن تقل مدة الضمان عن سنة وال تزيد عن مخس سنوات اعتبارًا من اليوم الذي يقدم فيه  

 الضمان.
(عقوابت أبنه )جيوز للقاضي ، إذا مل 161) أمــا يف حالـــة خمالفـــة الزام تقدمي الضمان فقد قضت املادة

 يقدم الضمان أو مل تقدم كفالة ، أن بغرض احلرية املراقبة بدل الضمان(.
فإذا مل يرتكب من فرض عليه ضمان حسن السلوك جناية أو جنحة عمدية طيلة مدة قيام اإلجراء فإنه 

إهناء الكفالة، ويف احلاالت األخرى يؤول  يؤمر إبهناء الضمان وارجاع املبلغ املودع، أو إبزالة الرهن أو
 عقوابت(. 162اىل خزانة الدولة املبلغ املودع أو املقدم ضماانً )املادة 

( عقوابت أيضاً، على تدبري ضمان حسن السلوك و هو ما قضت به املادة 141وتطبق املادة )
 ( عقوابت يف فقرهتا األخرية.159)

إليها حباالت إلغاء التدابري الوقائية الشخصية يف حالة زوال  ( عقوابت املشار141و تتعلق املادة )
 اخلطورة اإلجرامية للشخص املتخذة حياله هذه التدابري الوقائية الشخصية.

 اثنياً: املصادرة:
تعترب املصادرة تدبرياً وقائيًا تكميليًا وفقًا ملا قررته نصوص قانون العقوابت الليي، وهو خبالف موقف   

فهو ينظر إىل املصادرة يف حاالت  (14)يعات اجلنائية األخرى كقانون العقوابت املصري بعض التشر 
( عقوابت 30/2) املادة   خاصة ابعتبارها عقوبة تكميلية مما يستوجب صدور حكم بعقوبة أصلية

 مصري.
تلف عن و املصادرة هي نزع ملكية املال جربًا بغري مقابل و اضافته إىل ملك الدولة، ومن هنا فهي خت

 الغرامة اليت تعين حتميل احملكوم عليه بدين للدولة.
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هي على واملصادرة ابعتبارها عقوبة عينية تنتقل هبا ملكية األشياء املتحصلة من اجلرمية إىل الدولة و 
وتكون املصادرة  وجوبية ابلنسبة لمأشياء املتحصلة أو املكتسبة من  (15)(وجوازية -صورتني ) وجوبية

ليت صدر فيها حكم قضائي ابإلدانة أو العفو القضائي، كما ميتد هذا النوع من املصادرة إىل أي  اجلرمية ا
شيء يعد صنعه أو استعماله، أو محله أو حيازته أو التصرف فيه جرمية و لو مل يصدر حبق مقرتفه حكم 

 ( عقوابت.163ابإلدانة، وهذا مستفاد من نص املادة )
ختص األشياء اليت استعملت أو اعدت الرتكاب اجلرمية سواء صدر يف و قد تكون املصادرة جوازيه 

( 164القضية حكم ابإلدانة أم العفو القضائي، ويطال هذا النوع من املصادرة وفقًا لنص املادة )
 عقوابت:

 األشياء اليت استعملت أو أعدت الرتكاب اجلرمية . -1
ازهتا، أو التصرف فيها جرمية مامل يوجد األشياء اليت يعد صنعها أو استعماهلا، أو محلها أو حي -2

تصريح يف شأهنا من السلطات اإلدارية، وال جتوز املصادرة إذا كان املالك شخصًا ال يد له يف 
 اجلرمية. ارتكاب
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 ة ــــــــخلامتا
يعترب اليت أمكن التوصل إليها من خالل هذه الدراسة هي أن نظام التدابري الوقائية لعل من أهم النتائج 

من أهم األنظمة الفعالة ملكافحة ظاهرة اجلرمية فهي تتعامل مع العوامل الشخصية والبيئية املؤثرة على 
 الفرد.

ويعترب هذا النظام مكماًل لنظام العقوبة اجلنائية، فإذا كانت العقوبة اجلنائية تقوم ابألساس على عنصر 
صالح وإعادة التأهيل ملن سبق له ارتكاب جرمية، اإليالم فإن التدابري الوقائية تقوم على مقتضيات اإل

فهي حتاول أن تتجنب الوقوع يف اجلرمية مستقباًل وذلك ابلتعامل مع حالة اخلطورة اإلجرامية الكامنة 
 لديه.

وابعتبار أن هذا النظام على أمهيته القصوى حيمل نوع من التقييد على سلوك الفرد وحريته، ويشكل 
ه اليت يتمتع هبا فيؤدي إىل تقيد حريته فهي ختضع ملبدأ الشرعية فال تتقرر إال انتقاصًا من بعض حقوق

بناء على نص يف القانون، كما أن السلطة التقديرية املمنوحة للقاضي يف إقرارها حمددة مبعايري قانونية 
على  تضمنتها النصوص، ويتمتع قاضي اإلشراف بسلطة تقديرية واسعة يف جواز مدها أو إلغائها بناء

 متدد أو احنسار حالة اخلطورة اإلجرامية، ومن مث فهي غري خاضعة ملدة حمددة كالعقوبة اجلنائية.
والتدابري الوقائية املقررة حبكم القانون ليست على نسق واحد بل هي متنوعة إىل تدابري شخصية وأخرى 

فقد أخذ هبذين النوعني من  مالية، وهو ما تقرره التشريعات اجلنائية، ومنها قانون العقوابت الليي
 التدابري.

ولكن ابلنظر إىل ما تقرر بشأن نظام التدابري الوقائية من نصوص وردت يف قانون العقوابت فإننا ال    
لسنة  5جند أن املشرع قد عاجلها ابلقوانني املكملة لقانون العقوابت، ومن ذلك القانون رقم 

أهيل فلم يرد ضمن نصوص هذا القانون أي ( بشأن مؤسسات اإلصالح والت2005و.ر )1373
إشارة لكيفية تطبيق نظام التدابري الوقائية، خاصة وإنه قد ورد هبذا القانون اإلشارة إىل كيفية تطبيق 
بعض أنواع العقوابت، كالعقوابت البدنية )اإلعدام، القطع، واجللد( ، والعقوابت السالبة للحرية 

ية )كالغرامة(،بينما مل ينص هذا القانون على كيفية تطبيق نظام )كالسجن، واحلبس، والعقوابت املال
التدابري الوقائية، وتركت السلطة التقديرية ممنوحة للقاضي مبوجب املعايري اليت وردت ابملادتني 

(عقوابت، وهو مما جيعلنا نوصي بوجوب تفادي هذا القصور ابستيعات كيفية تطبيقها 135،28)
 إلصالح والتأهيل أو غريه.ضمن نصوص قانون مؤسسات ا



 2019يناير                   عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

819 

 

كما نالحظ أبن املعايري اليت وردت بقانون العقوابت بشأن تطبيق نظام التدابري الوقائية بناء على حالة 
اخلطورة االجرامية قد جاءت يف صورة شبه جامدة وغري قابلة للتعديل والتطوير وهو مما جيعلها ألتواكب 

قد يؤثر على الفرد من عوامل سلبية قد تدفعه الرتكاب اجلرمية التطورات اليت تسود احلياة املعاصرة مما 
او إىل  االحنراف ،فحالة اخلطورة االجرامية نسبية ومتغرية من فرد ألخر ، ومن جمتمع ألخر ومن وقت 

 آلخر ، فالعوامل املؤثرة يف سلوك الفرد قد غدت متغرية  بتغري 
من ظروف ومؤثرات قد تكون دافعة لالحنراف او ارتكاب اجلرمية مما  وترية احلياة املعاصرة وماحتمله

 ينبغـــي التعامل معها مبا هي عليه على أرض الواقع وليس وفقاً ملعايري شبه جامدة .
ونوصي يف هذا الشأن بتعديل هذه املعايري وتطويرها مبا يتفق مع نسبية حالة اخلطورة االجرامية غري  

خل وتشابك عوامل التأثري السلبية اليت غدت تسود احلياة االجتماعية للفرد الثابتة ، وتطور وتدا
واجلماعة ، فعوامل االحنراف واالجرام اصبحت تشكل هاجساً اجتماعياً لكافة شرائح اجملتمع ، وينبغي 
 أن تتكاثف اجلهود بني االسرة واجملتمع للحد من أتثريها على االجيال ، والبد وان يكون للقانون دور
حاسم يف هذا اجملال ، خاصة واننا قد اعتربان أن نظام التدابري هو نظام وقائي او احرتازي هدفه االهم 
واالمسي هو منع وقوع اجلرمية يف املستقبل كما ينبغي يف هذا االطار اشراك مؤسسات اجملتمع املدين 

الجيال من خالل التوعية ليكون هلا دور هي األخرى للحد من أتثري عوامل االحنراف واالجرام على ا
بنصوص القانون ذات الطابع النفسي واالجتماعي ، فالقانون ليس جمرد نصوص جامدة تسن وتطبق 

 النظر للعوامل املوضوعية والشخصية اليت تتؤثر على الفرد وقد تدفعه للجرمية . دون
ابري الوقائية يف وىف اخلتام أنمل أن تكون هذه الدراسة قد أجلت بعض الغموض عن دور نظام التد

 مكافحة ظاهرة اجلرمية .
 وهللا من وراء القصد واهلادي اىل سواء السبيل .
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