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ان كثرة التشريعات في 
املجتمع و ما تشعبها و 

التعقيدات التشريعية 
عالمة مؤكدة على وجود 

شيئ فاسد 

و في هذا دعوى للتوقيف 
عن اصدار املزيد منها

الحد من التجريم



مقتضيات مراجعة قانون العقوبات

١.ارساء و استحداث الجرائم

٢.ارساء نظام العقوبات البديلة

٣. اخراج جرائم املخالفات من النظام الجنائي

٤.تبني قيم العدالة التصالحية



 ارتباطاً بتدخل القانون الجنائي في جميع مناحي الحياة سواء املتعلقة
 بالحياة االجتماعية و االقتصادية مما ترتب عليه تفاقم عملية التجريم و
 افراطاً فيه بحيث لصبح  القانون الجنائي يعاني من افرازات التضخم
 التشريعي و سبب ذلك ارباكاً للمخاطَب بقواعد القانون و القاضي الذي
 يسهر على تطبيقه ، بل و رتب ايضاً صعوبات للعمل التشريعي و للمشرع
 ايضاً حيث ترتب عليه الكثير من االرباك التشريعي و التداخل التشريعي .

 وبناًء على هذه املشاكل العلمية الحقيقية فقد أخذ ما يصطلح عليه بسياسة
 التجريم بعده في العديد من تشريعات العالم  كمقتضى و وسيلة للتقليل من

االفرازات السلبية و العكسية للتجريم

الحد من التجريم



مشكلة االفراط 
في التجريم

التشريع بغير 
ضرورة

الخطء في 
تطبيق القانون 

التكيف الجنائي كثرة اراد 
عبارة مع عدم االخالل 

بالعقوبة االشد 

ازدياد ظاهرة 
الحبس قصير املدة

التضارب بني 
النصوص الجنائية 
انعدام االستقرار التشريعي



تعريف الحد من التجريم
عرف الحد من التجريم تعريفات عديدة و تصب كل التعريفات في 

اطار واحد :

التعريف 
االول

 فقد ُعرف بانه  الغاء للتجريم و بالتالي الغاء للعقوبة
 الجنائية بالتبعية .فالتجريم هو اضفاء الالمشروعية على
 الفعل ، في حني ان الالتجريم (الحد من التجريم هو الغاء

 لهذا التجريم.وهذا ما يؤدي الى االعتراف القانوني
 بمشروعية الفعل  من منطلق القانون الجنائي و عدم
 خضوعه الي نوع من انواع الجزاءات ذات الطبيعة

الجنائية .



تعريف الحد من التجريم
عرف الحد من التجريم تعريفات عديدة و تصب كل التعريفات في 

اطار واحد :

التعريف 
الثاني

 الحد من التجريم مقتضاه عدم جدوى تدخل قانون 
 العقوبات و أساليبه ملالحقة بعض أنواع السلوك غير

 االجتماعي إذ يمكن االلتجاء الى الجزاء االداري و املدني



تعريف الحد من التجريم
عرف الحد من التجريم تعريفات عديدة و تصب كل التعريفات في 

اطار واحد :

التعريف 
الثالث

 انهاء الوجود القانوني للقاعدة الجنائية على نحو ينزع
 الصفة الجرمية عن الفعل مع إمكانية إستمرار خضوعه

لقاعدة قانونية أخرى



نسبية فكرة 
 الحد من التجريم

 تعد فكرة الحد من التجريم فكرة نسبية من حيث الزمان و املكان فما
 يعد جريمة في زمن معني ، يمكن ان يعد مشروعاً في زمن آخر ، و

 نظراً لتطور معني قد يقرر الغاء سلو معني .

 و هي فكرة نسبية كذلك من حيث الزمان يختلف تطبيقها من دولة
 الى أخرى حيث ترتبط هذه الفكرة بمدى تطور الرأي العام و

 انطباعاته في مجتمع معني و مدى تقبل الضمير االجتماعي  لاللغاء
(بمعنى ارتباط فكرة التجريم و إلغائه مع فكرة النظام ىالعام )



اعتبارات الضرورة  و 
املصلحة

مبررات الحد 
من الجريم

امكانية تحقيق 
الضبط االجتماعي 
خالل قواعد غير 

جنائية

تفعيل ادارة العدالة 
الجنائية

عدم تطبيق القواعد 
القانونية الجنائية او 
عدم قابليتها للتطبيق 
تغير نظرة املجتمع لالولويات و 

القيم
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ابعاد الحد من القانون الجنائي

الغاء التجريم و 
االعتراف 

بمشروعية الفعل

البقاء على 
تجريم الفعل 
جنائيا مع 
التحول عن 

االجراء الجنائي 

التحول عن 
النظام الجنائي 
لصالح نظام 
قانوني اخر

البقاء على 
التجريم مع 

تخفيض الجزاء 
الجنائي



١.ازدياد ارتكاب انواع السلوك التي تم الغاء تجريمها

٣.عدم التزام املشرع الجنائي بقيم التشريع على سبيل التوكيد

٢.استخدام االفراد وسائلهم الخاصة لالنتقام

الجوانب 
السلبية 
للحد من 
التجريم



 (قانون انهاء تجريم تعاطي املخدرات) فمثالً ، من ثبت تعاطيه  أقل م مؤونة 
 عشرة أيام من مخدر محظور مثل10 غرام من الهيروين أو األمفيتامني أو
 غرامني من الكوكايني أو 25غراماً من حشيش القنب. وبدالً من  عقوبته

 يتسلم هذا الشخص أمراً باملثول أمام ما يسمى “لجنة اإلرشاد“ املكونة من
خبراء في املجاالت القانونية واالجتماعية والنفسية

نماذج 
عاملية للحد 
من التجريم

البرتغال



 إلغاء تجريم الزنا في القانون العقابي
 التركي كجزء من  متطلبات االنضمام

 لالتحاد االوروبي  و لكي يتالءم القانون
العقابي التركي مع القوانني االوروبية

نماذج 
عاملية للحد 
من التجريم

تركيا



سياسة الحد من التجريم 
موجبات لتهذيب التشريع العقابي

أ.م.د. محمد رشيد حسن

جامعة التنمية البشرية
كلية القانون و السياسة


