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 3من  1
 

 االختبار القضائي  :ثالثا

ة زمنية يعني عدم النطق بالعقوبة بعد ثبوت ادانة المتهم أو عدم تنفيذ العقوبة لفتر    

محددة على ان يخضع المتهم في هذه الحالة اللتزامات ويوضع تحت اشراف من 

 .مراقبة سلوكه اثناء تلك الفترة يتولون

 تعريف االختبار -1

الذي تتوافر ضده االدلة الكافية إلدانته  فيها اختبار المتهم لة عقابية يتمهو معام    

خالل خالل فترة يعلق بها الحكم يمنح خاللها حرية مشروطة بحسن السلوك ويخضع 

فإذا ,م المساعدة الالزمة لهحيث تقد المسئولينوتوجيه  إلشرافمدة تعليق الحكم 

استبدلت إن فشل في تحقيق ذلك و لم يكن كأنه االدانة حكمكه خاللها اعتبر استقام سلو

 .الحرية بسلبها

 االولى تعليق اصدار العقوبة بعد ثبوت االدانة :ن ولالختبار القضائي صورتا     

ليق تنفيذ العقوبة بعد والثانية تع,  وهي مطبقة في انكلترا والواليات المتحدة االمريكية

 .وهي مطبقة في فرنساالحكم بها 

 :قاف التنفيذتمييز االختبار عن اي -2

, عقابية للمحكوم عليهلالختبار القضائي طابع ايجابي كونه يتضمن المعاملة ال - أ

بينما ,التي تتجسد في المراقبة واإلشراف والتوجيه المستمر خالل مدة التجربة

 .اليقاف تنفيذ طابع سلبي كونه يترك المحكوم عليه وشأنه طيلة مدة التجربة

, تكاب المستفيد منه جريمة خالل مدة االيقافيلغى وقف تنفيذ العقوبة عند ار - ب

بينما يلغى االختبار القضائي عند ارتكاب المستفيد منه جريمة أو مخالفة 

 .لشروط االختبار

ألن يعد ايقاف تنفيذ العقوبة اقدم بالظهور تاريخيا من االختبار القضائي  - ت

موجه ود باإلضافة الى وج لعقوبةا تنفيذ وقفيقتضي أوال االختبار القضائي 

 .لكل متهم
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 شروط الوضع تحت االختبار-3

 بالنسبة للجاني-أ

الل الفحص لتقبل الحياة خارج االسوار من خ يجب اثبات استعداد وقابلية للمتهم    

إذ أن قناعة القاضي تتكون بعد اطالعه على مختلف الفحوص .النفسي والعقلي له

االسباب االجتماعية ذي يوضح السابقة للمتهم ودراسة تقرير الخبير االجتماعي ال

ولقد اختلفت القوانين في مدى أهمية رضاء المتهم باالختبار .ادت الى انحرافهالتي 

 القضائي

 بالنسبة لنوع الجريمة-ب

. ي في الجريمة العاديةإذ حصرها القانون الفرنس,هي محل اختالف بين القوانين    

المعاقب عليها باإلعدام او ي الجرائم منحها لغير مرتكبالقانون االنكليزي ال يستبعد و

بينما يستثني المشرع االمريكي في كثير من الواليات االمريكية جرائم ,المؤبدالسجن 

العنف والجرائم المرتكبة ضد الحكومة والجرائم التي ترتكب طمعا في المال من 

   .شمولها باالختبار القضائي

 الرعاية الالحقة: رابعا  

من العناصر الجوهرية في السياسة العقابية الحديثة باعتبارها الالحقة  تُعدَّ الرعاية    

ال  فواجب المجتمع .الضمان االخير لعدم عودة المفرج عنه الى الجريمة مستقبال

 عمتجملا هجاوي وهو ةدعاسملا دي هل دتمت نا بجي لب,ينتهي باإلفراج عن المسجون

 (.44)ق.هنع عاطقنالا نم ةرتف دعب

 صور الرعاية الالحقة-1

 مساعدة المفرج عنه لبناء مركزه االجتماعي الجديد-أ

االنية التي قد يحتاجها لوصوله (النقدية والعينية)يةدامداد النزيل بالمعونة الما بجي    

 (.2ف/12)ق.العمل الشريف له وإيجاد,الى المكان الذي يريد االستقرار فيه
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 ازالة العقبات التي تعترض سبيل المفرج عنه-ب

لتقبل المفرج  وإعداد الرأي العام,من خالل عالج العاجزين والشواذ والمدمنين     

ومنع الصحافة ووسائل االعالم من التركيز ,عنهم وعدم السعي في عزلهم اجتماعيا

 .على جذب االنتباه الى المجرمين المفرج عنهم

 االعداد للرعاية الالحقة -2

يجب على المؤسسات العقابية تبني معاملة خاصة لمن اقترب موعد االفراج عنهم     

 :وتشمل المعاملة السابقة على االفراج مايأتي.سسة العقابيةلتأهيلهم للعيش خارج المؤ

تنظيم المحاضرات والمناقشات العامة التي لها عالقة بالشخصية وعرض  -2

 .لبعض مشاكل الحياة وأساليب حلها

كنقله من مؤسسة مغلقة الى مؤسسة شبه ,اعطاء النزيل قدر اكبر من الحرية -1

 .عنه مفتوحة ثم الى مؤسسة مفتوحة قبل االفراج

 .زيادة عدد الزيارات المراسالت ومنح االجازات على فترات متعاقبة -3

 .السماح للنزيل بالعمل خارج المؤسسة العقابية اثناء النهار والعودة إليها ليال -4

اقامة الصلة بين النزالء ومن يتولى رعايتهم من اعضاء الهيئات الرسمية أو  -5

 .المتطوعين من المختصين االجتماعيين والفنيين

 والقانون العراقي الرعاية الالحقة في القوانين العربية -3

كذلك ,ام الخاصة بالرعاية الالحقةنظمت بعض قوانين السجون العربية االحك     

الرعاية فنظم , 1121لسنة  24 قانون اصالح النزالء والمودعين العراقي رقم فعل

لك عالج قانون رعاية كذ,منه(52,51)الالحقة للنزالء المفرج عنهم في المادتين

الرعاية الالحقة في الفصل السابع منه حيث  2213لسنة  24االحداث العراقي رقم 

رعاية الحدث بعد انتهاء مدة ايداعه "منه الرعاية الالحقة بأنها (22)عرفت المادة

وبينت  .ي المجتمع وعدم عودته الى الجنوحمدرسة التأهيل بما يضمن اندماجه ف

 .جهة المسؤولة عن المتابعة واالشراف على الرعاية الالحقةال( 211/2)المادة


