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 مختصر البحث
القوانين الجنائية على أساس الدولة ويعد القانون الفرنسي مصدرًا مهم لمعظم الدول لتطوير قوانينها  تختلف  

الخاصة. ومع ذلك، يختلف القانون الجنائي اإلسالمي عن القوانين الجنائية األخرى. قسم القانون الجنائي 
عقو  حددت  هللا(  ضد  )جرائم  الحدود  أقسام:  ثالثة  إلى  الجرائم  واألحاديث، اإلسالمي  القرآن  في  بتها 

القرآن واألحاديث( والتعزير   الثأر في  التي تكون عقوبتها هي  الفرد أو األسرة  والقصاص )الجرائم ضد 
في هذه الدراسة، تم إجراء مقارنة بين   .القرآن واألحاديث ال يعاقب عليها، ويترك لتقدير الحاكم أو القاضي

القانون الجنائي الفرنسي وكذلك القانون الجنائي الكويتي مع القانون الجنائي اإلسالمي. سوف يتم مراجعة 
كال القانونين ومقارنتهما بالشريعة اإلسالمية وإبراز أوجه التشابه واالختالف. سيتم تقديم توصيات لواضعي  

 .ائج هذا البحثالقوانين بناًء على نت
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Abstract  
Criminal laws differ based on country. Most countries have found French 
criminal law a source for developing their own laws. However, Islamic criminal 
law differs from other criminal laws. Islamic criminal law divided crimes into 
three sections. Hadd (crimes “against God” whose punishment is specified in 
the Qur’an and hadiths), qisas (crimes against an individual or family whose 
punishment is equal vengeance in the Qur’an and hadiths) and ta’zir (crimes 
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 for which the Qur’an and hadiths do not stipulate punishment and are left to 
the discretion of the ruler or judge). In this study, a comparison between French 
criminal law as well as Kuwaiti criminal law with Islamic criminal law is 
conducted. Both laws are reviewed and compared with Islamic law.  Similarities 
and differences will be highlighted. recommendations for law makers will be 
given based on the results of this research.   

Keywords:  
Islamic Criminal law, 
French Criminal Law, 
Punishment in Islam, 
Kuwaiti Criminal law 

 المقدمة  -１
 

القوانين الوضعية هي قانون حمورابي الذي شرع للشريعة التكافؤ في العقاب حيث سن حمورابي قانون لعل من أقدم  

العين بالعين والسن بالسن، وفي العصر الحديث أدت الثورة الفرنسية الى استصدار قوانين وضعية بمعزل عن القوانين السماوية  

الفرنسية حول قانون عام   القوانين  نابليون او ما    ١٨٠٤وتتمركز  بناًء على أوامر صادرة من  المدنية.  بقانون الحقوق  يسمى 

. ونظًرا لما تتميز به مواده من سالسة، بات نموذًجا ُيحتذى به  ١٨٠٤بونابرت، صدر قانون نابليون أو القانون المدني في عام 

عقوبة   ١٨٠٤في قانون عام    .الالتينية  في كتابة عدد من قوانين بلدان العالم المختلفة، على وجه الخصوص دول أوروبا وأمريكا

السجن في حالة السرقة والقتل وغيرها من الجرائم بينما بالمقارنة فان اإلسالم كدين سماوي قد سن شريعة متكاملة تحتوي على  

ة اإلسالمية.  قوانين لألحوال المدنية والعسكرية والشرائع والعبادات ولعل واحد من اهم القوانين هو قانون العقوبات في الشريع

 .  [4]–[1]األمثلة على قانون العقوبات كثير وتتضمن حد السرقة وحد العالقات غير الشرعية وكذلك حدود أخرى مثل القتل 

 

وينظر القانون الوضعي الفرنسي للسرقة كعمل اجرامي، ولكن ال يستوجب حد قطع اليد، بل السجن لمدة زمنية محددة  

وكذلك بالنسبة للقتل فهو ايضًا عمل اجرامي، ولكن ال يستوجب القتل بالقصاص الذي يسنه اإلسالم في حال القتل العمد. و  

التشريع السماوي   المفارقات بين  القانون عقوبة اإلعدام ولذلك يوجد  لعل من اكثر  يلغي  القتل اذا  الفرنسي هو حد  القانون  و 

اختالفات وقواسم مشتركة بين القانون الوضعي والقانون اإلسالمي. في حين ان الدول اإلسالمية اخدت جزًء كبيرًا من قوانينها 
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م االسرة، فان التطورات المتالحقة ونتائج العولمة من الشريعة اإلسالمية كمصدر اول للتشريع في حاالت الزواج والطالق وتنظي

 .  [7]–[5]قد زادت من استخدام القوانين الوضعية 

 

لقوانين الوضيعة ففي دولة الكويت تعتبر الشريعة اإلسالمية المصدر األول للتشريع وتوجد الى جانب الشريعة اإلسالمية ا

وتكمن الفروقات مع الشريعة اإلسالمية في وجود مصدر للتشريع وهو السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان وهو السلطة القادرة 

على استصدار قوانين و تشريعات و لذلك تركز هذه الدراسة على الفروقات و التشابه بين القوانين الوضعية و القانون اإلسالمي 

 مقارنة كال القانونين.  بحيث يتم

 

 مشكلة البحث   1.1
 

تكمن مشكلة هذا البحث في ان هنالك حاجة لمقارنة القوانين الوضعية مع قوانين الشريعة اإلسالمية، وتركز الدراسة على  

التشابه واالختالف يكمن في العقوبات و اثره تطبيقها على المجتمع حيث ان   مقارنة الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية وهذا 

لكن تطبيق الشريعة اإلسالمية قد يتضارب مع حقوق االنسان و خصوصًا في حال القصاص و  المجتمع الكويتي مجتمع مسلم و  

. لذلك فان هذه الدراسة تهدف الى مقارنة القوانين الوضعية مع قانون الشريعة اإلسالمية في دولة الكويت لتقدم [ 7[, ]6] حد السرقة 

في مدى تطابق القوانين الوضعية مع الشريعة اإلسالمية وكذلك توصيات تفيد في تحسين تطبيق القوانين   لصناع القرار اقتراحات تفيد

 في دولة الكويت.  
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 اهداف البحث   1.2
 

 يهدف هذا البحث الى تحقيق األهداف التالية: 

 تحديد التشابه واالختالفات بين القانون العقوبات الفرنسي وقانون العقوبات الكويتي -１

 الى أي مدى يتم تطبيق قوانين العقوبات في الشريعة اإلسالمية في دولة الكويت   -２

 تحديد الفروقات بين القوانين الوضعية وقانون الشريعة اإلسالمية من ناحية العقوبات في دولة الكويت.  -３

 ت في دولة الكويت.  استنتاج العوامل المشتركة بين القوانين الوضعية وقانون الشريعة اإلسالمية من ناحية العقوبا -４

 

 أسئلة البحث  1.3

 يهدف هذا البحث الى اإلجابة على األسئلة التالية:  

 ماهي أوجه التشابه واالختالف بين قانون العقوبات الفرنسي والكويتي؟ .1

 ما هو مستوى تطبيق الشريعة اإلسالمية في العقوبات في دولة الكويت؟   .2

 ماهي الفروقات بين القوانين الوضعية وقانون الشريعة اإلسالمية من ناحية العقوبات في دولة الكويت؟   .3

 كويت؟  ماهي العوامل المشتركة بين القوانين الوضعية وقانون الشريعة اإلسالمية من ناحية العقوبات في دولة ال .4
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 حدود البحث  1.4

ان لهذا البحث محددات مكانية وزمنية، حيث يهدف هذا البحث الى استقراء القوانين الوضعية والتشريعية في دولة الكويت،  

مثل القرءان والحديث النبوي الستخراج العقوبات من الشريعة اإلسالمية ويتم مراجعة   ويعتمد البحث على مصادر الشريعة اإلسالمية

 القوانين الوضعية الستنتاج قوانين العقوبات الوضعية ويتم ذلك من خالل مراجعة القانون و الدستور الكويتي و قانون العقوبات.  

 

 اإلطار النظري  -２

السابقة ذات الصلة والتي تم من خاللها مراجعة ومقارنة القوانين الوضعية والشريعة يتم في هذا اإلطار مراجعة األبحاث  

اإلسالمية. حيث سيتم مراجعة الدراسات خالل السنوات الخمس األخيرة ويتم مراجعة النظريات ذات الصلة التي استخدمها الباحثون  

ال القوانين  القوانين بشكل عام وبين  القانون الجنائي )أو قانون   وضعية وقوانين الشريعة اإلسالمية.في اجراء دراسات مقارنة بين 

العقوبات( هو وثيقة تجمع كل أو قدر كبير من القانون الجنائي لسلطة قضائية معينة. عادًة ما يحتوي القانون الجنائي على الجرائم  

عض األحكام العامة )مثل التعاريف والمحظورات  المعترف بها في الوالية القضائية، والعقوبات التي قد ُتفرض على هذه الجرائم، وب

 [ 8] المتعلقة بالمقاضاة بأثر رجعي(. 

 

القوانين الجنائية شائعة نسبًيا في واليات القانون المدني، والتي تميل إلى بناء أنظمة قانونية حول القوانين والمبادئ التي 

تكون مجردة نسبًيا وتطبقها على أساس كل حالة على حدة. على العكس من ذلك، فهي ليست شائعة في الواليات القضائية للقانون 

في   .  [9]. 2008إلى عام   1968رح لقانون جنائي في إنجلترا وويلز مشروًعا مهًما للجنة القانون من عام العام. كان اإلدخال المقت

الواليات المتحدة، يوجد قانون عقوبات نموذجي ليس قانوًنا في حد ذاته، ولكنه يوفر األساس للقانون الجنائي للعديد من الدول. غالًبا  
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التي غالًبا ما تستند، إلى حد متفا القوانين الجنائية  الفردية استخدام  الباب  ما تختار الدول  من قانون    18وت، إلى نموذج الكود. 

على العديد من األحكام العامة المتعلقة بالقانون   18الواليات المتحدة هو القانون الجنائي للجرائم الفيدرالية ومع ذلك، ال يحتوي الباب  

 ".الجنائي الموجودة في القوانين الجنائية للعديد مما يسمى ببلدان "القانون المدني

 

القانون الجنائي في متناول األشخاص   القانونية ولجعل  القوانين الجنائية عموًما إلدخالها االتساق في األنظمة  يتم دعم 

العاديين. قد يساعد الكود في تجنب التأثير المخيف حيث يبدو أن التشريع والسوابق القضائية يبدو إما أنه يتعذر الوصول إليه أو  

وبداًل من ذلك، جادل النقاد بأن المدونات صارمة للغاية وأنها تفشل في توفير المرونة الكافية للقانون   يتعذر فهمه لغير المحامين.

الردع بين القانون الجزائي بدراسة    [11]ففي دراسة أجريت للمقارنة بين القانون الجزائرية و الفرنسي قام الباحث   .[10]ليكون فعااًل  

القانون الجزائري و استخلص الباحث ان هنالك فروق واضحة بين  –اإلداري والقانون اإلداري الجزائي دراسة مقارنة القانون الفرنسي

 ن الدراسات.  القانونين و ان يوجد حاجة للمزيد م

 

 قانون العقوبات اإلسالمية  2.1

القانون الجنائي اإلسالمي )فقه العقوبات( هو قانون جنائي متوافق مع الشريعة اإلسالمية. بالمعنى الدقيق للكلمة، ليس 

الحد )جرائم    - للشريعة اإلسالمية مجموعة مميزة من "القانون الجنائي". يقسم الجرائم إلى ثالث فئات مختلفة اعتماًدا على الجريمة  

وبتها في القرآن واألحاديث النبوية(، والقصاص )الجرائم ضد الفرد أو األسرة التي تكون عقوبتها بمثابة  "ضد هللا"، التي حددت عق

ي  انتقام متساٍو في القرآن واألحاديث( والتعزير )الجرائم التي لم ينص القرآن واألحاديث على عقوبتها ، وُتترك لتقدير الحاكم أو القاض

يقصد بالنظام الجنائي، في النظم القانونية الوضعية مجموعة القواعد العامة والمجردة التي  .  [ 14]–[12]أي القاضي(  

 .تنظم حق الدولة في العقاب
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موضوعي: ويعنى بيان األفعال التي تعد من منظور القانون فعال مجرما  وتنقسم تلك القواعد إلى قسمين األول  

القسم الثاني هو قسم إجرائي يعني    .المجرم( وكذلك بيان العقاب المستحق جزاءات لهذا الفعل أو االمتناع  )الجريمة

ويكمن تعريف النظام الجنائي اإلسالمي، بأنه    .ببيان اإلجراءات المتبعة من وقت وقوع الجريمة إلى صدور حكم نهائي

مجموعة القواعد العامة والمجردة التي وردت في القرآن الكريم، أو دلت عليها السنة النبوية، أو حازت إجماع األمة،  

 . [17]–[15]والتي تنظم حق ولي األمر في العقاب ببيان الجرائم والعقوبات المقدرة لها

حماية المصلحة العامة، والمحافظة    وهياإلسالم قسم من أقسام شريعته تتجه إليه جملة غاياتها    والعقوبات في

على الضرورات الخمس، والجريمة ماهي إال اعتداء على واحد من هذه األمور، فالزنا اعتداء على النسل، والسرقة  

لدين وهكذا. وإذا كانت الجريمة على هذا  والردة اعتداء على ا  العقل،وشرب الخمر اعتداء على    المال،اعتداء على  

جاءت الشريعة لحمايتها فالبد من عقاب رادع لمنع اآلثم من أن يستمر في إثمه    التيعلى تلك المصالح    اعتداءات

 .وغية

 [20]–[18] العقوبة الجنائية في الشريعة اإلسالمية

 تعريف العقوبة  2.2.1 

 .تعريف العقوبة لغة” العقاب العقوبة وعاقبه بذنبه، وعاقبه بعقبة فهو معاقب، وعقيب أيضًا وتعقبه عاقبه بذنبه

وتعرف العقوبة في االصطالح بأنها: هي جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به، فهي  

ريمة، فإذا ارتكبها زجر بالعقوبة حتى ال يعاود ارتكابها  جزاء مادي مفروض سلفًا يجعل المكلف يحجم عن ارتكاب الج
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فالعقوبات موانع قبل الفعل زواجر بعده فالعلم بشرعيتها يمنع اإلقدام على الفعل،   .مرة اخرى كما يكون عبرة لغيرة

 . [23]–[21] وايقاعها بعده يمنع من العودة اليه

العقوبات في الشريعة اإلسالمية منها ما هو مقدر كالحدود ومنها ما ترك تقديره لولى األمر حسب ظروف 

 ويمكن إجمال أغراض العقوبة في غرضين: غرض قريب وغرض بعيد .الحال وما تقتضيه المصلحة وتسمى بالتعزير 

والغرض   و العاجل هو إيالم المجرم لمنعه من العودة إلى ارتكاب الجريمة ومنع الغير من االقتداء بهفالغرض القريب أ

البعيد أو اآلجل هو حماية مصلحة المجتمع، وشفاء نفس وقلب المعتدى عليه. وذلك حين يرى أن من اعتدى عليه  

 .[26]–[24]قد وقع عليه العقاب المناسب

 مفهوم الجريمة في اإلسالم 2.2.2 

وخصصت هذه الكلمة منذ القدم إلى اإلشارة إلى الكسب   أصل كلمة جريمة من جرم بمعنى كسب وقطع،

وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأن َتْعَتدُ  وْا َوَتَعاَوُنوْا َعَلى  المكروه غير المستحسن يقول تعالى” َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َأن َصدُّ

َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم وَ  اْلُعْدَواِن َواتَُّقوْا ّللا َ ِإنَّ ّللا َ َشِديُد اْلِعَقاِب” وال يجرمنكم معناها هنا ال يحملنكم أو  اْلبرِ  

ولذلك يمكن إطالق لفظ الجريمة على كل فعل يمثل اعتداءات أو مخالفة للحق وخروجا على الطريق المستقيم،   يدفعكم

 أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون الذين   »إن تعالى”قال    وأجرموا.  أجرم،ومن ذلك اشتق  

ال يستحسن ويستهجن وأن المجرم هو ذلك الشخص    الذيإلى أنها فعل األمر    تنتهي  اللغوي معناها    فيفالجريمة   «
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فمعنى وصفه بالمجرم    بتركه،بل ال يرضى    تركه،أمر غير مستحسن مصرا عليه مستمرا وال يحاول    فييقع    الذي

 . [29]–[27] الفعل المجرم واصراره عليه فيقتضى استمراره  ي

فالخروج عنها    السليم، السوية والعقل    والفطرة ذاتها مستحسنة بمقتضى اتفاقها مع الشرع    فيوأحكام الشريعة  

السليم تتفق قضاياه مع قضايا الشرع    العقل،ذلك ألنه غير مستحسن بحكم الشرع وبمقتضى حكم    جريمة، والعقل 

  تركه، ارتكاب فعل محرم معاقب على فعله أو ترك عما مأمور به معاقب على  هيفالجريمة كتعريف عام  .اإلسالمي

يشمل كافة  التعريف  أو تلك    التيالجرائم سواء تلك    وذلك  فقط  الدنيا    فييعاقب عيها    التيتقرر لها عقابا أخرويا 

  الماوردي” يطلق عليها الفقهاء كما يقول    دنيوي والمقرر لها عقاب    بشأنها،سلطان    للقاضي  التيولذلك فالجرائم    واآلخرة،

 .[32]–[30]إنها محظورات شرعية زجر هللا تعالى عنها بحد أو تعزير

بحسب ما قرر لها من عقاب فهناك جرائم الحدود وجرائم القتل    اإلسالميالتشريع    في كما قسمت الجرائم  

من تقسيم للجرائم بحسب   الوضعيوذلك يتالقى مع تا ذهب اليه القانون    التعزير،والجرح )القصاص والدية( وجرائم  

 . [34[, ]33]للجريمة الثالثيبالتقسيم    ما يعرفومخالفات، وهو   جنايات، وجنحالعقوبة المقررة إلى 

 الشريعة اإلسالمية  فيللجرائم  الثالثيالتقسيم 

 .الجريمة قوة وضعفاً  في  االعتداءتتناسب مع قوة  وضعفًا، والعقوبةهذا التقسيم بنى على مقدار العقوبة قوة 
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 أوال: الحدود 

والحد يطلق على الجريمة    وجل،الشرع عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقًا هلل تعالى عز    فيوالحد   المقصود بالحدود وبيان ماهيتها

الردة   الحرابة،  السرقة،  القذف،  الزنا،  هيوجرائم الحدود    .بالفضيلةوالحدود قوامها تمسك المجتمع    عليها،ذاتها كما يطلق على العقوبة  

 .غير مستكره مسلمًا،يكون مرتكب الجريمة بالغًا عاقال،  ويشترط لتطبيق الحد كما يقرر الفقهاء أن. وشرب الخمر

ذلك القوانين الوضعية وإن كان الشريعة   فيبل شاركهم    الحرمات،ولقد اتفقت سائر الديانات السماوية على تقديس هذه  

هو أولى   عليها،ظ ذلك ألن الحفا  المقومات،اإلسالمية وضعت من القواعد والضوابط ما من شأنه أن يحافظ بحق وصدق على تلك 

 .الطبيعيةتستطع توفير الحماية الحقيقية لصيانة تلك الحقوق  الوضعية، ولماإلسالمي، فحين تخلفت القوانين  أولويات التشريع

فالدين أعز على المسلم وأقدس من    الوضعية،الشرائع    فيالشريعة اإلسالمية عنه    فيكما أن ترتيب تلك الحقوق يختلف  

ثم المال، وما الحدود إال مانعا دون التجرأ على هذه    العرض،ثم    العقل،ومن بعدها    النفس،ثم تأتى بعد ذلك حرمة    عداه، كل ما  

دعين نيابة عن  ال تستخدم المحاكم الشرعية التقليدية، على عكس المحاكم الغربية الحديثة، هيئة المحلفين أو الم .الحقوق والحرمات

المجتمع. تقاضي الدولة الجرائم بحق هللا كجرائم حد، ويتم التعامل مع جميع القضايا الجنائية األخرى، بما في ذلك القتل واإليذاء  

الفقه الشرعي مثل الحنفي والمالكي والشافعي.  النتيجة على أساس  الجسدي، على أنها نزاع بين األفراد مع قاضي إسالمي يقرر 

 [ 35[, ]14]الحنبلي والجعفري في الفقه اإلسالمي  وتبعهم

من الناحية العملية، فمنذ وقت مبكر من التاريخ اإلسالمي، كان يتم التعامل مع القضايا الجنائية عادًة من قبل المحاكم  

بالشريعة. في العصر الحديث، تم  التي يديرها الحاكم أو الشرطة المحلية باستخدام إجراءات لم تكن مرتبطة إال بشكل فضفاض 
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ندة إلى الشريعة على نطاق واسع بقوانين مستوحاة من النماذج األوروبية، على الرغم من أن العديد  استبدال القوانين الجنائية المست

 [ 36[, ]14[, ]13]من البلدان في العقود األخيرة أعادت إدخال عناصر من قانون العقوبات اإلسالمي في قوانينها القانونية 

 ثانيا: القصاص  

م في القصاص بمثل  الجاني  بمعاقبة  تقضي  شرعا،  مقدرة  عقوبة  هو:  اإلسالمي،  مشروعية  الفقه  على  والدليل  فعل.  ا 

ى ِباأْلُْنَثى  َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِ  َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواأْلُْنثَ   يَا :تعالىالقصاص في اإلسالم قول هللا  

 أَِليم  ِمْن َربِ ُكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتِ َباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف 

 (179-178).سورة البقرة  ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأوِلي اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ  َولَكُم  

العربية في والتتبع اللغة  المساواة  مطلق  هو  إتباعه،   ،القصاص  وهو  األثر،  قص  من  مأخوذ  ومن  والقصاص 

الفقهاء نوع حيث قسم  هما:   القصاص الجريمة  نوعين  عمد.   قصاص -  1إلى  شبهة  أو  عمدا  النفس،  قتل  أي  النفس،    2في 

 والجروح.  األطراففيما دون النفس، أي في  قصاص -

 التعزير  ثالثًا:  

ر أي: أد ب، وأصله من العزر بمعنى الردع والرد،   وتأتي أيضًا بمعنى أعان ونصر. التعزير في اللغة هو التأديب، فعز 

رة شرعًا، والتي يوقعها القاضي على   التعزير في االصطالح ُيعر ف التعزير في اصطالح الفقهاء بأن ه: العقوبة المشروعة غير المقد 

فارة، سواء أكانت  المجرم لمعاقبته بما يكافئ جريمته، ويقمع عدوانه، ويحق ق الزجر واإلصالح، ويكون في كل جريمة ال حد  فيها وال ك

الجناية اعتداء على حق هللا تعالى، أم كانت اعتداء على حقوق العباد. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن  األصل في التعزير أن ه مشروع  

، ولم يرد نٌص على تحديد عقوبٍة معينة فيها، وليس فيها كفارة، ويختلف حكم التعزير  وجائز في كل معصية ال يوجد فيها حٌد شرعي 

، ومن حيث الظروف التي أحاطت به عند فعل الجريمة   باختالف ظروف الجاني من حيث مكانته االجتماعي ة، ووضعه األخالقي 

ير  والقيام بها، ودوافعه لذلك، ومبرراته عند سماع أقواله من قبل الحاكم أو القاضي. الجرائم التي ُيشرع فيها التعزير تكون عقوبة التعز 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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الجرائم المعاقب عليها بالحد أو المعاقب عليها بالقصاص، ولكن تخل ف ركن من أركانها أو    م ال ثالث لهما: على نوعين من الجرائ

شرط من شروطها أي في حالة عدم إمكانية إقامة الحد على الجاني، ومن األمثلة على هذا النوع أن تقع عقوبة التعزير على من  

د فيها وال قصاص وهذا النوع يضم  أغلب الجرائم، ومن األمثلة على هذا النوع ترك  سرق شيئًا لم يبلغ النصاب. الجرائم التي ال ح

 إنسان ما يجب عليه فعله. 

د أنواع التعزير بحسِب نوِع الذنب الُمقَتَرف، وتقدير الحاكم لها، ونذكر تلك األنواع فيما يأتي: التعزير ،  التعزير بالقتل  تتعد 

الردع والزجر أي منع   إن  للتعزير في الشريعة اإلسالمية أهدافًا وأغراضًا ومصالح منها: .  بالمال  ، والتعزير التعزير بالحبس  ،بالَجلد

مرتكب الجريمة من معاودة ارتكابها مرة أخرى، أو أن يتمادى في إجرامه، ومنع غير الجاني من ارتكاب الجريمة، فالمنفعة الحاصلة  

اني وعنيت به فجعلت تأديبه وإصالحه حتى تستقيم نفسه وتبتعد عن الجريمة،  مزدوجة. اإلصالح فالشريعة اإلسالمي ة اهتمت بالج

وفي ذلك صالح للجماعة وصالح للمجتمع بأسره. الفرق بين عقوبة التعزير والحدود يتفق التعزير مع الحدود في كون كل  منهما 

دود عقوبة معي نة أو عقوبات ال بد  من تنفيذها وإيقاعها تأديبًا وزجرًا، بينما يختلف التعزير عن الحدود بما يأتي: أن  لكل حد من الح

دة تب دأ على الجاني، مهما كانت مكانته ومنزلته، وهذه الحدود ثابتة ال ُيزاد عليها وال ينقص منها، أما التعزير فتوجد فيه عقوبات متعد 

 م الخطيرة.من تقديم النصح للجاني، وتنتهي بالجلد أو الحبس، وقد تصل إلى القتل في الجرائ

وُيترك للقاضي في التعزير أن يختار ما يناسب الجاني وظروف الجريمة التي ارتكبها ومالئمة العقوبة لها، وللقاضي أن  

د العقوبة على الجاني، وله أن يوقف تنفيذ العقوبة إذا رأى أن  مجرد توجيه العقوبة   يوقع أكثر من عقوبة على الجاني، وله أن ُيشد 

لولي األمر أن يعفو عن الجاني في عقوبات التعزير، وتجوز في عقوبات التعزير الشفاعة، بينما ال يجوز  للجاني يكفي لردعه. يجوز  

 .لولي األمر أن يعفو عن الجاني في الحدود، وال تصح  الشفاعة في الحدود
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 قانون العقوبات الفرنسي   2.2

لنظام القانوني الجنائي الفرنسي المستمد من القانون الروماني يتميز عادة بالقارة األوروبية. إنه ليس فقط نظاًما إقطاعًيا  ا

في العصور الوسطى، ولكنه أيًضا ممثل لنظام القانون المدني. تلتزم فرنسا بالنظام القضائي الذي تأسس تدريجيًا بعد الثورة الفرنسية 

[ منذ بداية القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا، قام نابليون بتدوين سلسلة من القواعد المهمة وأسس  1الثامن عشر. ]في أواخر القرن  

 نظام المحاكم المشتركة ونظام المحاكم اإلدارية باإلضافة إلى النظام القضائي المستقل الذي شكل نظاًما قضائًيا حديًثا موحًدا.  

الحصول على معالجة حديثة ومنهجية للقضايا ذات الصلة. ومع ذلك، ال تزال    1994ي عام  أتاح ابتكار قانون العقوبات ف

الثورة والتاريخ النابليوني لهما تأثير قوي بعيد المدى. يتطلب مبدأ الشرعية أن الجرائم في فرنسا يجب أن تكون عن طريق القانون  

هاكات، حتى لو أدت إلى السجن. لكن القوانين والجرائم يجب أن  تم قبول اإلشراف كمصدر شرعي للرقابة على االنت  -13الدولي.  

[ باإلضافة إلى ذلك، أصدرت المحاكم على الفور إخطارات تعارض سن جرائم جنائية، حتى لو كانت مجرد  10تكون نتاج األنظمة. ]

 جرائم إشرافية.

ية والجنح والجرائم الصغيرة. تعتبر اإلجراءات ينص القانون الجنائي الفرنسي على ثالث فئات من الجرائم بما في ذلك الجنا

[ وتنقسم العملية التنفيذية للعدالة الجنائية الفرنسية إلى ثالث مراحل: ما قبل المحاكمة،  3الجنائية في فرنسا تحقيقية بشكل أساسي. ] 

تحقيق من قبل قاضي التحقيق. يتم  والمحاكمة، وما بعد المحاكمة. اإلجراء األول في عملية مقاضاة مجرم على معظم الجرائم هو ال

 توفير إجراءات مختلفة لمالحقة كل فئة من فئات الجرائم 
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 منهجية البحث   -３

يهدف هذه البحث الى اتباع منهجية وصفية استقصائية، استنتاجية. وتقوم منهجية البحث على المراجعة الدقيقة للقوانين 

ثم تقوم    والسنةعلى النصوص اإلسالمية في الكتاب    وبناءً في الشريعة اإلسالمية  اإلسالمية واستنباط االحكام المتعلقة بالعقوبات  

الدراسة بمراجعة اكاديمية لقانون العقوبات الوضعي في دولة الكويت حيث يقوم الباحث باستقصاء أسباب المشاكل و الحلول المتبعة  

بناًء على الحاالت المختلفة و يقوم الباحث باستقصاء هذه المشاكل باستخدام دراسة مكتبية مقارنة و استنتاج الفروقات و التشابه بين 

انين. يقوم الباحث بمقارنة بين القوانين الوضعية والقوانين اإلسالمية المتبعة في العقوبات في دولة الكويت ويتم تحليل البيانات القو 

 من خالل المقارنة بين القانونين واستنتاج الفروقات والتشابه. 

 

 مناقشة والخاتمة   -４

لشريعة اإلسالمية ليست نظاًما قانونًيا، فهي أكثر تعقيًدا واختالًطا باألخالق العميقة للناس. على عكس األنظمة القانونية ا

تحدد   محددة حديًثا.  ومعايير  لوائح جديدة  بإحضار  األمر  يتعلق  هي األصعب عندما  اإلسالمية  الشريعة  فإن  المدنية،  أو  العامة 

وعدم األمانة على أنهما "خطأ أخالقي خطير" بينما في القانون المدني / العام يتم إصالحه من خالل دفع  الشريعة اإلسالمية الخداع  

عليه في القانون العام أو القانون المدني. باإلضافة إلى    هيتعويض. في الشريعة اإلسالمية، العقوبة على الجريمة أشد بكثير مما  

نين المدنية / العامة، فإن حرية الدين محظورة ومقيدة بشدة. ردة يعاقب عليها بالموت.  ذلك، في الشريعة اإلسالمية، على عكس القوا

 القصاص )مخالفة لشرع هللا(. يجب على جميع المواطنين االمتثال لهذه اللوائح اإللزامية. جرائم  بجرائم الحدودوتسمى هذه الجرائم  

التعزير )انتهاك ضد أشخاص آخرين: غير محددة في القرآن( هما النوعان انتهاك ضد أشخاص آخرين: محددة في القرآن( وجرائم  

 .اآلخران من الجرائم التي سيتم معاقبتها بشكل مختلف عن البلدان المدنية والقانون العام
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ين المدنية / العامة. أحد  في الدول اإلسالمية، يعتبر القانون مطلًقا وثابًتا، في حين أنه أكثر مرونة وقابلية للتغيير والتداول في القوان 

العام، وضع   المدني /  القانون  القانون، في  القانون المختلفة. في الشريعة اإلسالمية، خلق هللا  األسباب الرئيسية لذلك هو أصول 

م واحد الناس التشريعات. وهذا يؤدي بالتالي إلى فصل واضح بين الدين والقانون في النظم القانونية الغربية، في حين أنهما مفهو 

موحد في الشريعة اإلسالمية. هناك اختالف آخر بين هذين النوعين من التقاليد القانونية وهو تصنيف القانون. في الشريعة اإلسالمية، 

نوع العقوبة سيصنف الجرائم؛ في النظام القانوني الغربي، سيتم تصنيف الجرائم حسب شدة الضرر. القرآن، في الشريعة اإلسالمية،  

 .وما إلى ذلك والربا،والخمور،  والمقامرة،ادات السائدة مثل عبادة األصنام، يحظر الع
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