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 المعاملة خارج المؤسسة العقابية

وتأخذ ,في بعض االحوال تقتضي حالة المدان عدم سلب حريته بل توجب تقييدها    

التشريعات العقابية بنظم مختلفة من شانها الحد من االثار الضارة للعقوبة السالبة 

 كذلك ال تنتهي وظيفة العقوبة بمجرد تنفيذها على المدان بل أن التأهيل.للحرية

ان بعد اطالق سراحه من اجل مساعدته على تجاوز يقتضي الرعاية الالحقة للمد

 .الصعوبات التي سيواجهها بعد خروجه من المؤسسة العقابية

 

 االفراج الشرطي: أوال

 تعريف االفراج الشرطي -1

إذا ثبت ان سلوكه اثناء ,عقوبةهو اخالء سبيل المحكوم عليه قبل انتهاء مدة ال    

شريطة ان يبقى ,داخل المؤسسة العقابية يدعو الى الثقة في اصالح حالهوجوده 

طيلة مدة التجربة التي تضعها المحكمة وفي حالة  المفرج عنه حسن السيرة والسلوك

المدة المتبقية من  إلكمال د الى المؤسسةمخالفته الشروط خالل تلك المدة يعا

من مراحل تنفيذ العقوبة وليس وبذلك يكون االفراج الشرطي يمثل مرحلة ,عقوبته

 . انهاء لها

 :الحكمة من إقرار االفراج الشرطي ترجع الى امور كثيرة منهاو

 .العمل على تقويم النفستشجيع المحكوم عليهم على حسن السلوك و - أ

 .تحويل عقوبة السجن المؤبد الى عقوبة مؤقتة ال تستغرق حياة المحكوم عليه - ب

 .بإخراج بعض النزالء منها المؤسسات العقابيةيساعد على تخفيف ازدحام  - ت

 شروط االفراج الشرطي -2

 الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه - أ

  قد استقام سيره وحسن سلوكه داخل المؤسسة العقابيةان يكون. 

 من قبل المحكمة ان يكون قد اوفى بااللتزامات المالية المحكوم عليه بها. 

 الشروط المتعلقة بالعقوبة-ب

 المحكوم عليه قد امضى ثالث ارباع المدة حكوميته داخل المؤسسة ان يكون. 

  أشهر 6ان ال تقل المدة التي امضاها داخل المؤسسة العقابية عن. 
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 والعراق االفراج الشرطي في الدول العربية -3

كذلك على المدة ,الشرطي على تسمية موحدة لالفراجالتشريعات العربية لم تتفق     

, التي يجب ان يقضيها المحكوم عليه في المؤسسة قبل تقديمه طلب االفراج الشرطي

جميعا على وجوب قضاء المحكوم عليه ثالث ارباع المدة المحكوم بها إال أنها تتفق 

 .داخل المؤسسة العقابية إلمكان االفراج عنه بعد تحقق الشروط االخرى

 1291لسنة  32فقد نظم قانون اصول المحاكمات الجزائية رقماما في العراق     

من الباب الرابع من (221,229)المواد المعدل اجراءات االفراج الشرطي في

 .منه الكتاب السادس

 

 وقف تنفيذ العقوبة: ثانيا

لم يكن مبدأ وقف تنفيذ العقوبة معروف في السابق حيث ان مبدأ عدم جواز ايقاف     

إال ان تحت تأثير اراء علماء ,كان هو سائدا من اجل تحقيق الردع العام تنفيذ العقوبة

المدرسة الوضعية االيطالية ونتيجة لتفريد العقوبة وضرورة االخذ بنظر االعتبار 

 .شخصية الجاني اقر مبدأ وقف التنفيذ للجاني الذي يرتكب الجريمة ألول مرة

  تعريف ايقاف التنفيذ-1

 طرش ىلع قلعم ةبوقعلا ذيفنت نأ يأ,العقوبة لمدة محددة من الزمنفيذ هو تعليق تن    

اي جريمة  هوفي حالة عدم ارتكاب,ىرخأ ةميرج هيلع موكحملا باكترا وه فقاو

 ,بين سنة الى خمسة سنوات نيناوقلا بسحبالتي تتراوح ,اخرى خالل مدة االيقاف

 .اما اذا ارتكب جريمة ما فان العقوبة الموقوفة تنفذ عليه,هيتنفذ عل العقوبة تسقط والف

 شروط ايقاف تنفيذ العقوبة -2

 وم عليهالشروط المتعلقة بالمحك - أ

 أال يكون قد سبق الحكم عليه بالحبس عن جناية أو جنحة. 

 يجب ان يجرى فحص دقيق لحالة المتهم قبل منحه وقف التنفيذ. 

 الشروط المتعلقة بالعقوبة - ب

 االصل ان ال يشمل وقف التنفيذ غير العقوبات السالبة للحرية. 

  تنفيذها السنةاالتجاه العام ان ال تتجاوز مدة العقوبة المراد ايقاف. 

 الشروط المتعلقة بنوع الجريمة - ت

  الجنحأو  اتجنايمن اليشترط ان تكون الجريمة. 


