العقوبات المجتمعية /بدائل االصالح المجتمعي

لقددددد جددددابت العقوبددددات البدي ددددة كنتيجددددة لتوصدددديات ال جنددددة الم كيددددة لت ددددوي
القضددداب وتعدددديل المنلومدددة التلددد يعية والنلدددوي بعم يدددة التقاضدددي وضدددما

ايدددة

حقددددوم المددددوا ني وصددددو ح يدددداتلت واتزددددان اذجدددد ابات الال مددددة لتن يددددن التعددددديالت
دددد قددددانو العقوبددددات اوادزددددال بدددددائل اذصددددالح المجتمعيددددة ,لوجددددود العديددددد مدددد
المب ات
وقددددد تددددت تعددددديل قددددانو العقوبددددات اا دنددددي ب ضددددا ة المدددداد ( 52مكدددد )إليه اواضا ة العنوا التالي إليلا بالنص التالي:
 -2بدائل إصالح مجتمعية:
الماد (52مك ):
الزدمددددة المجتمعيددددة :هددددي إلدددد ات المحكددددوت
- 1

يدددده بالقيددددات بعمددددل يدددد مددددد و

ااجدددد لزدمددددة المجتمددددا لمددددد تحددددددها المحكمددددة ال تقددددل دددد ( )04سددددا ة
وال ت يدددد

ددد ( )544سدددا ة

ددد ا يدددتت تن يدددن العمدددل زدددالل مدددد ال ت يدددد

سنة.
الم اقبدددة المجتمعيددددة :هدددي إلدددد ات المحكدددوت
- 5

يدددده بالزضدددو ل قابددددة مجتمعيددددة

لمدددددد تحدددددددها المحكمدددددة ال تقدددددل ددددد سدددددتة ولدددددل وال ت يدددددد ددددد

سنوات.

دددددال

الم اقبددددة المجتمعيددددة الملدددد و ة بالزضددددو لب نددددام ت هيددددل وو وك دددد  :هددددي
- 3
إلدددد ات المحكددددوت

يدددده بالزضددددو لب نددددام ت هيددددل تحدددددد المحكمددددة يلدددددد

لتقويت س وك المحكوت

يه وتحسينه.

* وتعدددددديل قددددددانو العقوبدددددات اا دنددددددي ب ضدددددا ة المدددددداد (20مكددددد

انيددددددا) إليدددددده

بالنص التالي:
الماد ( 20مك

انيا):

 1ل-محكمددددة بندددداب

دددد تق يدددد الحالددددة االجتما يددددة بموا قددددة المحكددددوت

يدددده

يمددددا زددددال حالددددة التكدددد ا و تقضددددي ب حدددددأ بدددددائل اذصددددالح المجتمعيددددة وو

جميعلددددا نددددد الحكددددت بوقدددد

تن يددددن العقوبددددة ااصدددد ية المحكددددوت بلددددا و قددددا

احكات الماد ( 20مك ) م هنا القانو .
 5ل-محكمدددددة بنددددداب

ددددد تق يددددد الحالدددددة االجتما يدددددة إل ددددداب بددددددائل اذصدددددالح

المجتمعيددددة المحكددددوت بلددددا وتن يددددن العقوبددددة ااصدددد ية المحكددددوت بلددددا ددددي و

م الحالتي التاليتي :
و  -نددددد إل دددداب وقدددد

التن يددددن و قددددا احكددددات المدددداد ( 20مكدددد ) مدددد هددددنا

القانو .
ب  -إنا تعمددددد المحكددددوت
المجتمعية وو قص

يدددده بعددددد إز ددددا

ي تن ينها دو

دددددت تن يددددن بدددددائل اذصددددالح

ن تقب ه المحكمة.

صدددد ت تع يمدددات ملدددات مدي يدددة العقوبدددات المجتمعيدددة دددي و ا العدددللسنة .5412

 كمددددا تددددت تعددددديل قددددانو اصدددددول المحاكمددددات الج ائيددددة باضددددا ة المددددداد( )323التدددددي نصدددددت

ددددد النحدددددو التدددددالي يعدددددد ال ددددداب الدددددنص السدددددابم وتعدي ددددده

بالصي ة المنكو :
 .1يسدددددم قاضدددددي تن يدددددن العقوبدددددة بقددددد ا مددددد النائدددددب العدددددات مددددد بدددددي
المد ي العامي

ي كل محكمة بداية.

 .5يقددددوت قاضددددي الصدددد ت مقددددات قاضددددي تن يددددن العقوبددددة ددددي الم اكدددد التددددي ال
يوجد بلا مد

ات.

 .3يتول قاضي تن ين العقوبة:
و .إن ان ااحكات الج ائية و قا احكات هنا القانو .
ب .م اقبدددددة ملددددد و ية تن يدددددن العقوبدددددات الج ائيدددددة وو
مق

قوبدددددات مجتمعيدددددة

ي التل يعات النا ن .
 .0ت بددددم العقوبددددات المجتمعيددددة مدددد زددددالل المدي يددددة المزتصددددة ددددي و ا

العدل تحت إل ا

.

قاضي تن ين العقوبة.

االنجا ات :
تدددت توقيدددا مدددنك ات ت ددداهت مدددا العديدددد مددد الدددو ا ات نات العالقدددةبتو ي اماك لتن ين العقوبات البدي ة .
 تددددت اسددددتحدا اقددددالت ل عقوبددددات المجتمعيددددة ددددي كا ددددة محدددداكتالمم كدددددة وتدددددت تدددددد يب ضدددددبا اال تبدددددا
اال تبدددددا بالم سسدددددات اللددددد يكة

دددددي المحددددداكت وضدددددبا

ددددد اليدددددات واجددددد ابات العمدددددل

ي ت بيم العقوبات البدي ة .
تددددددت ا ددددددداد نمددددددانم زاصددددددة بعم يددددددة تقيدددددديت ت بيددددددم العقوبددددددةالمجتمعية.
تددددت القيددددات ب يددددا ات ميدانيددددة ل عديددددد مدددد الجامعددددات والم سسدددداتالحكوميدددة ل ايدددات ا ال لدددت

ددد اال دددا االيجابيدددة التدددي تدددنعك

المجتما ج اب ت بيم العقوبات المجتمعية .
-ويدددددتت العمدددددل

ددددد نلددددد الدددددو ي دددددي مجدددددال ت بيدددددم بددددددائل

االصالح المجتمعي .

