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 المقدمة

سعى المشرع الليبي منذ سبعينيات القرن الماض ي إلى تقنين أحكام الشريعة اإلسالمية الخاصة بجرائم 

 الحدود، وجرائم القصاص والدية في فترة التسعينيات. 

لم تكن شاملة لعدة مسائل جوهرية ذات العالقة  ،ن هذه القوانين المستمدة من الشريعة اإلسالميةأغير 

بهذه الجرائم، فأصبح معها مسلك المشرع الليبي غير واضٍح، وأثارت العديد من اإلشكاليات التي أدت إلى كثرة 

ـــة، إلى أمام املحاكم املختصـ ةالمنظور  ى التفسيرات وتضاربها، مما ترتب على ذلك صعوبة تطبيقها على الدعاو 

اس بمبدأ شرعية الجــــــــــــرائم والعقوبات، ورغم تدخل املحكمة العليا لم يتم الوصول إلى حلول بهذا جانب المس

الشأن؛ ألن الموضوع يدخل في اختصاص السلطة التشريعية دون السلطة القضائية، ورغم تدخل السلطة 

المتمثل في كثرة التعديالت التي أدخلت على هذه القوانين
ً
تم سواء باإلضافة أو الحذف، لم ي التشريعية أيضا

 ر االستغراب في سبب ذلك. يالوصول إلى قوانين شاملة وواضحة ومحددة للمسائل ذات العالقة، األمر الذي يث

م وشملت العديد من جرائم الحدود والقصاص والدية، ومن 6102وآخر هذه التعديالت صدرت خالل عام

من ميالد الرسول  0261( لسنـــــــــة2ديل بعض أحكام القانون رقم)م بشأن تع6102( لسنة01ضمنها القانون رقم)

ــــاص والدية، والصادر بتاريخ - صلى الله عليه وسلم -الكريم  ــــــام القصــــــ م، عن المؤتمر 6102. 16. 61المتعلق بأحكــ

ل ريمة القتل العمد والمسائالوطني العام، وهذا القانون هو محل الدراسة في هذا البحث، فيما يتعلق بعقوبة ج

 ذات العالقة دون غيرها من الجرائم، وباألخص اإلحالة في هذا الشأن.

وتبدو أهمية البحث في تقييم مسلك المشرع الليبي في تقنين أحكام الشريعة اإلسالمية الخاصة بعقوبة  

صلى الله عليه وسلم  -الكريم  من ميالد الرسول  0261( لسنة2جريمة القتل العمد، في آخر تعديل للقانون رقم )

016102

20261

 محمد السيوي.اد. هشام 
 كلية القانون ــ الخمس/ جامعة المرقب 

heshamalsew@gmail.com     
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بشأن أحكام القصاص والدية، وأسلوب اإلحالة الذي اتبعه بهذا الشأن، ومدى معالجتــــه االنتقادات التي وجهت  -

عند إصداره للتشريعات السابقـــــــــــة في هذا املجال، واإلشكاليات التي أثارتها، ومدى استفادته من تجارب الدول في 

 هذا الشأن.

م بشأن 6102( لسنة1ويثير موضوع البحث العديد من اإلشكاليات لعل أهمها: هل بصدور القانون رقم) 

بشأن القصاص -صلى الله عليه وسلم  -من ميالد الرسول الكريم  0261( لسنة2تعديل بعض أحكام القانون رقم )

صلى الله  -من ميالد الرسول الكريم  0261( لسنة2والدية قد عالج المشرع اإلشكاليات التي أثارها القانون رقم)

وتعديليه األول والثاني؟ ومدى لجوء المشرع في القانون محل الدراسة إلى أسلوب اإلحالة سواء  - عليه وسلم

للشريعة اإلسالمية أو أحكام قانون العقوبات العام؟ وما عقوبة جريمة القتل العمد في حالة امتناع القصاص؟ 

عقوبة تعزيرية؟ وما هي هذه العقوبة؟ وهل يملك القاض ي سلطة في تقديرها؟ وما هي عقوبة  وهل أقر في هذه الحالة

جريمة االشتراك في جريمة القتل العمد، والشروع فيها؟ وما عقوبة األصل الذي يقتل فرعه؟ وما تأثير رضا املجني 

 أو العق
ً
 وبات التعزيرية؟. عليه بقتله؟ وهل تملك الدولة سلطة العفو عن عقوبة اإلعدام قصاصا

البحث إلى مطلبين، في المطلب األول سيتم دراسة اإلحالة إلى  وبناًء على ما سبق فقد تم تقسيم موضوع

 أحكام قانون العقوبات الليبي، أما اإلحالة إلى أحكام الشريعة اإلسالمية ستكون محل الدراسة في المطلب الثاني. 

 العقوبات الليبياإلحالة إلى أحكام قانون : المطلب األول 

 تقسيم:  

سيتم في إطار هذا المطلب البحث عن عقوبة جريمة القتل العمد في حالة امتناع القصاص، ومدى صعوبة 

، وسلطة القاض ي التقديرية، وذلك 
ً
تطبيقها في الفرع األول، أما في الفرع الثاني سيتم دراسة عقوبة اإلعدام تعزيرا

 على النحو اآلتي: 

 وبة جريمة القتل العمد في حالة امتناع القصاص وصعوبة تطبيقهاعق: الفرع األول 

 تقسيم:  

 صعوبة تطبيق العقوبة التعزيرية 
ً
، وثانيا

ً
سيتم بيان عقوبة جريمة القتل العمد في حالة امتناع القصاص أوال

 في هذه الحالة.  

: عقوبة جريمة القتل العمد في حالة امتناع القصاص: 
ً
 أوال

( لسنة 01ليبي عقوبة جريمة القتل العمد في الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقم)بّين المشروع ال

صلى الله عليه  -من ميالد الرسول الكريم 0261( لسنة 2م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم)6102

 كل من قتل ))، حينما نص علــــى أنه: (1)م( بشأن أحكــــــــام القصاص والديـــــــــــــة0992وسلم)
ً
يعاقب باإلعدام قصاصا

                                                           
ــــة، العدد -(1) ـــ ـــام، ونشر في الجريدة الرسميـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة، بتاريخ 2صدر هذا القانون عن المؤتمر الوطني العـــ ــــة الخامســ ـــ وما بعدها  616م، ص6102. 2.62، السنــ

م بشأن أحكام القصاص والدية، ولكن 0992( لسنة 2ــــ ويالحظ هنا أن هذا القانون قد أشار في الفقرة الخامسة من ديباجته إلى القانون رقم)
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 هي نفسها العقوبة المقررة في المادة األولي من القانون رقم)
ً
....((، وعقوبة اإلعدام قصاصا

ً
 معصومة عمدا

ً
( 2نفسا

م(، 0991) و.ر0261( لسنة 2م، وتعديله األول الذي تم بموجب أحكام المادة األولى من القانون رقم)0992لسنة 

 -صلى الله عليه وسلم  -من ميالد الرسول الكريم  0211( لسنة 1وتعديله الثاني في المادة األولى من القانون رقم)

، وهي عقوبة أصلية ُيعاقب بها الجاني في حالة عدم سقوط أو امتناع القصاص ألي سبب من األسباب (1)م(6111)

 الشرعية أو القانونية. 

 بسبب العفو أو الصلح ممن له الحق في ذلك، أو ألي سبب من األسباب أما في حالة سقوط  
ً
اإلعدام قصاصا

م المشار إليه تطبيق 6102( لسنة 01الشرعية أو القانونية، فقد أوجب المشرع في الفقرة األولى من القانون رقم)

 في القانون رقم)
ً
و.ر، والمعـــــــدل بموجب 0261( لسنة 2أحكام قانون العقوبات على الجاني، بخالف ما كان مقررا

  ثو.ر، حي0261( لسنة 2القــــانون رقم )
ً
 أيضا

ً
أوجبت المادة األولى إنزال عقوبة الدية على الجاني، وما كان مقررا

 . (2)م، التي بينت أن العقوبة في هذه الحالة السجن المؤبد والدية0211( لسنة1في المادة األولى من القانون رقم)

العقوبة المقررة في حق مرتكب جريمة القتل العمد في حالة االمتناع القصاص بموجب التعديل وبذلك تكون 

 باالتفاق ــــــعقوبة بدلية  ــــــالثالث هي عقوبة تعزيرية ـــ
ً
ـــ دون عقوبة الدية، أما الدية فقد جعل المشرع دفعها مرهونا

يجوز االتفاق بين الجاني وأولياء الدم على إسقاط ))أنه: ( على0/6بين الجاني وأولياء الدم، حيث نص في المادة )

القصاص بمقابل أو بدونه((، وبذلك يكون المشرع قد أخرج الدية من تصنيف العقوبات، وما يؤكد ذلك نصه 

( من نفس 0/1صراحة على عدم جواز المطالبة بالتعويض في حال الحكم بالدية أو االتفاق على اإلعفاء منها، م)

  القانون.

: صعوبة تطبيق العقوبة التعزيرية في جريمة القتل العمد في حالة امتناع القصاص:
ً
 ثانيا

عندما تصل محكمة الجنايات املختصة في قضية القتل العمد المنظورة أمامها إلى ثبوت ارتكاب هذه 

 في حقه، إال 
ً
 لوجود أالجريمة في حق الجاني، وتقرر إنزال عقوبة اإلعدام قصاصا

ً
سبب من األسباب نه نظرا

ـــه يمتنع معه توقيع عقوبـــة القصاص، فإنها في هذه الحالة  أل  ،الشرعية أو القانونيــة الذي بموجبــــ
ً
حـــــــكام وإعماال

الفقرة األولى من المادة األولى من القــــــــــانون محــــل البحث، التي تنص على أنه: )).... وفي حالة امتناع القصاص 

                                                           

صلى الله عليه وسلم  -من ميالد الرسول  0211( لسنــة1و.ر، أو القانون رقم)0261( لسنة 2لم يشر إلى تعديلي هذا القانون سواء القانون رقم)

 كأنهما غير موجودين، وغير معروف سبب ذلك.  -
 وما بعدها.  621م، ص6110مجموعة التشريعات الجنائية، الجزء األول، العقوبات، إدارة القانون،  -(1)

فقط تسقط به عقوبة القصاص، أال وهو العفو أو  اواحد اوتعديليه األول والثاني، قد بّين سبب م0261( لسنة 2مع اإلشارة إلى أن القانون رقم) (2)-

ــ التعديل الثالث ــــ الذي أضاف 6102( لسنة 01الصلح ممن له الحق في ذلك، بخالف ما ورد في الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقم) م ــ

 ( من نفس القانون.  1أحكام الشريعة اإلسالمية بموجب أحكام المادة) إلى ذلك أسباب شرعية أخرى تبينها
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 حسبما تقتضيه المادة)بسبب ال
ً
( من هذا القانون 1عفو ممن له الحق فيه أو غيره من األسباب املحددة شرعا

 تطبق أحكام قانون العقوبات(( فإنها تطبق أحكام قانون العقوبات في مواجهة الجاني. 

لعقوبة تبين ا إال أن المشكلة العملية التي تواجه محكمة الموضوع في هذه الحالة أن هذه الفقرة األخيرة لم

التعزيرية واجبة التطبيق بشكل محـــدد وواضح، وإنما أحــــالت إلى قانون العقوبات ـــ بصفة عامةــــ لبيان العقوبة 

 أمام املحكمة في تطبيق العقوبة 
ً
 قانونيا

ً
التي يتعين إنزالها في حق الجاني، وهي إحالة محل نظر؛ ألنها تشكل عائقا

، إلى ج
ً
انب ما قد تشكله من تعارض مع مبدأ شرعية العقوبات، الذي يوجب أن تكون العقوبة المقررة قانونا

 محددة وواضحة ال لبس فيها. 

وهذا األسلوب الغامض الذي اتبعه المشرع في هذه الفقرة في بيان العقوبة التعزيرية مخالف لألسلوب الذي 

التي بموجبها تم تعديل المادة األولى من القانون  م،0211( لسنة 1سبق اتباعه في المادة األولى من القانون رقم)

ب يعاق))م، حيث اتسم هذا األسلوب بالوضوح والتحديد، حينما نص في هذه المادة على أنه:0261( لسنة2رقم)

، وفي حالة العفو ممن له الحق فيه، تكون العقوبة السجن المؤبد 
ً
 عمدا

ً
 كل من قتل نفسا

ً
باإلعدام قصاصا

 والدية،....((.

فاإلحالة إلى أحكام قانون العقوبات بصفة عامة لبيان العقوبة التعزيرية الواجبة التطبيق تثير العديد من 

التساؤالت واإلشكاليات العملية، التي قد تؤدي إلى وجود صعوبة في تطبيق أحكام القانون على وقائع خطيرة تمس 

 حق اإلنسان في حياة. 

لعملية باإلضافة إلى أن اإلحالة الواردة في القانون محل البحث قد وتتمثل هذه التساؤالت واإلشكاليات ا

جاءت عامة دون تحديد مواد معينة في قانون العقوبـــــــات يتم تطبيقها بهذا الشأن، فإنه سيتم تطبيق المواد 

( الخاصة 121)الواردة في قانون العقوبات المتعلقة بجريمة القتل العمد، المتمثلة في المواد التالية: المادة 

( الخاصة بالقتل العمد 116( الخاصة بالقتل العمد بالسم، والمادة )110بالقتل العمد مع سبق اإلصرار، والمادة)

جريمة القتل العمد، وهذه المواد بدون سبق اإلصرار أو الترصد، بحسب األحوال، باعتبارها المواد ذات العالقة 

م( بشأن أحكـــــــام 0992م)0261( لســنة 2أحكام القانون رقم)جميعها وكما هو معروف تم إلغاؤها بموجب 

 تتعارض مع األحكام التي قررتها المواد الواردة في قانون 
ً
 تضمن أحكاما

ً
 الحقا

ً
القصاص والدية؛ باعتباره قانونا

 . (1)ين وعشرين سنةتالعقوبات المشار إليها؛ أي أن هذه النصوص جميعها ملغية منذ أكثر من اثن

 ألحكام المادة الثانية من القانون المدني الليبي التي تنص على أنه:))ال يجوز إلغاء نص تشريعي إال تطب
ً
يقا

بتشريع الحق ينص صراحة على هذا اإللغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم، أو ينظم من جديد 

 .(2)الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع((

                                                           

يبي، ل"يقصد بإلغاء القانون إنهاء العمل به ووقف سريانه في الزمان" د. عبد القادر محمد شهاب أساسيات القانون والحق في القانون العربي ال (1)-

 . 056م، ص0991الطبعة األولى، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي ليبيا، 

 م.  0911القانون المدني، اإلدارة العامة للقانون، مطابع الهيئة العامة لشؤون القضاء،(2)-
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نصوص قانون العقوبات التي تنظم جريمة القتل العمد ))ليه املحكمة العليا حينما قضت بأن:وما استقرت ع

 بصدور قانون القصاص والدية....((
ً
 . (1)وظروفها المشددة قد ألغيت ضمنيا

فهذه اإلحالة هي في حقيقتها إحالة على معدوم؛ النعدام النص القانوني، وال يمكن للقاض ي تطبيق نص ملغي، 

 . (2)والسيما بشأن مسألة تتعلق بالتجريم والعقاب

فكيف يمكن على ضوء ذلك تطبيق عقوبات تعزيرية في حالة امتناع القصاص، إذا كانت تلك العقوبات غير 

 . ؟واضحة أو محددة في النص القانوني

اص ألي لقصوعلى فرض التسيلم بأن المشرع حينما أوجب تطبيق أحكام قانون العقوبات في حالة امتناع ا

، أراد إرجاع العمل بالنصوص الملغية والمتعلقة بجريمة القتل العمد 
ً
 وقانونا

ً
سبب من األسباب املحددة شرعا

الواردة في قانون العقوبات السابق ذكرهاوإنفاذها وجعلها سارية المفعول من جديد، وإن كان هناك من يؤكد بأن 

يتبناها المشــــــــــــرع الليبي تصطدم بمثل هذا التصور، حيث تفقـــــــــد  هذا القول ال سند له؛ ألن نظرية اإللغاء التي

ة إلى أن يعاد إصدارها وفق الضوابط ذالنصوص الملغاة فاعليتها، وتسقط من قائمة التشريعات الناف

ة عامة ت بصففإن هناك إشكالية أخرى في هذا الفرض تتمثل في أن اإلحالة إلى قانون العقوبات جاء،(3)التشريعات

ميز 
ُ
ودون تحديد، وبالرجوع إلى النصوص المتعلقة بجريمة القتل العمد الواردة في قانون العقوبات يالحظ أنها ت

بين صورتين لجريمة القتل العمد، الصورة األولى: جريمـــة القتل العمد، وعقوبتها السجن المؤبد كحد أقص ى، 

 121القتل العمد المشدد، وعقوبتها اإلعدام كحد أقص ى، المواد) ( ع، والصورة الثانية: جريمة116/6،0المادة)

(ع، فهل تطبق هذه النصوص حسبما يتم تكييف الواقعة بناًء على هاتين الصورتين؟ بمعنى هل 116/1و) 110و

، ويطلق بال
ً
الي تيتم المعاقبة علىجريمة القتل العمد المشدد باإلعدام في حالة امتناع إنزال عقوبة اإلعدام قصاصا

، وهذه العقوبة األخيرة ال تتعارض مع الحكمة من 
ً
على عقوبة اإلعدام المقررة في هذه الحالة باإلعدام تعزيرا

 إسقاط القصاص إذا ما توافر أحد األسباب التي تجيز ذلك؟.

بها، م قد تؤيد التسليم 6102( لسنة 01ولكن المثير في هذه الفرضية األخيرة أن هناك فقرة في القانون رقم )

وأن المشرع أراد الرجوع إلى النصوص الخاصة بجريمة القتل العمد المذكورة في قانون العقوبات، وإن وصلت 

 .
ً
 العقوبة إلى اإلعدام تعزيرا

ال يجوز الجمع بين اإلعدام ))حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة األولى من القانون محل البحث على أنه:

 وبين الدي
ً
 أو تعزيرا

ً
، قصاصا

ً
ة أو التعويض،....((، فالمشرع نص في هذه الفقرة صراحة على عقوبة اإلعدام تعزيرا

                                                           

ــــاء الجنائي، الجزء األول، طرابلس، 6115. 1. 2ق، جلسة  0161/50طعن جنائي رقم  (1)- ــــة العليا، القضـــ  . 191م، ص6115م، مجموعة أحكام املحكمــ

 م. 6102مارس  69د. طارق الجملي، تعديل جديد لقانون القصاص والدية، نموذج آخر لفوض ى التشريع، المنظمة الليبية للقضاة،  (2)-

018.1.21 fbid =1316112338405511&id 5:43PM. 2 -? Storyar.faceb00k.com/permalink.php-https://ar 

 المرجع نفسه.  (3)-

https://ar-ar.faceb00k.com/permalink.php
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 هي العقوبة 
ً
وهي اإلشارة الوحيدة لهذه العقوبة في هذا القانون، ومن ذلك يمكن القول بأن عقوبة اإلعدام قصاصا

بات لعقوبة البدلية لها هي عقو األصلية لجريمة القتل العمد، وفي حالة سقوط هذه العقوبة ألسباب محددة، فإن ا

 .
ً
 تعزيرية قد تصل إلى عقوبة اإلعدام تعزيرا

، أال وهي المادة الثالثة الخاصة بجريمة القتل الخطأ، 
ً
كما توجد مادة في نفس القانون قد تؤيد ذلك أيضا

 خطأ ))عندما نصت في فقرتها األولى على أنه:
ً
ي الواردة فإضافة إلى العقوبات المقررة بشأن من قتل نفسا

من قانون المرور على الطرق العامة ــــ حسب األحوال ــــ يحكم  59من قانون العقوبات العام،  والمادة  111المادة

 ألحكام هذا القانون((. 
ً
 على العاقلة وفقا

ً
 القاض ي بالدية المقررة شرعا

 ( من قانون العقوبات الليبي والخاصة بجريمة القتل الخط111ن المادة)إحيث 
ً
أ قد تم إلغاؤها ضمنيا

م، كما هو الحال بالنسبة للمواد الخاصة بجريمة 0261( لسنة 2بموجب أحكام المادة الثالثة من القانون رقم)

م محل البحث أعاد العمل 6102( لسنة 01القتل العمد الواردة في قانون العقوبات، إال أنه بصدور القانون رقم )

لملغاة والمشار إليها، عندما نص صراحة على ذلك في المادة الثالثة منه، ( من قانون العقوبات ا111بالمادة)

وحددها بدقة، بخالف الحال فيما يخص العقوبة التعزيرية لجريمة القتل العمد الواردة في الفقرة األولى من المادة 

ل لي لم تعبر بشكاألولى من القانون محل البحث، ويمكن إيعاز ذلك لوجود عيب في صياغة هذه المادة، وبالتا

 واضح ودقيق عن مقاصد المشرع في إعادة العمل بالمواد الملغاة. 

( من المادة األولى من 1والقول بغير ذلك يثير إشكالية أخرى، وهي لماذا نص المشرع صراحة في الفقرة)

؟ وما الهدف من ذلك؟ وكيف يمكن تطبيقها؟. 
ً
 القانون محل البحث على عقوبة اإلعدام تعزيرا

م وتعديليه 0262( لسنة2الواضح أن المشرع لم يستفد من اإلشكاليات التي أثيرت بشأن القانون رقم) من

 نه بإصداره للتعديل الثالث قد زاد اإلشكاليات، مما صعب من األمر. إاألول والثاني، بل 

م الذي يقرر عقوبة السجن المؤبد والدية في 0211( لسنة 1ولو أبقى نص المادة األولى من القانون رقم)

، لكان أفضل من هذا النص الذي جاء في التعديل األخير، إلى جانب أنه لم 
ً
حالة سقوط عقوبة اإلعدام قصاصا

سالمية األخرى الذي انتججت أسلوب يستفد من التعديل الثاني المشار إليه، ولم يستفد من تجارب الدول اإل 

 تقنين بعض أحكام الشريعة اإلسالمية بهذا الشأن. 

اليمني في  القانون  م بشأن جرائم وعقوبات0992( لسنة 06ومن ذلك ما نص عليه القانون رقم)

ات  ث سنو : ))... إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة ال تقل عن ثال (1)(612/6مادته)

 أو بشرط الدية جاز  ا(: ))إذا عف615وال تزيد على عشر سنوات...((، وفي المادة )
ً
 أو مجانا

ً
لمحكمة لولي الدم مطلقا

تعزيز الجاني بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات ويجوز أن تصل العقوبة إلي اإلعدام في هذه الحالة إذا توافر 

رة الثالثة من المادة السابقة((، أو ما نص عليه القانوني الجنائي السوداني مع القتل أحد الظروف الواردة في الفق

                                                           
 html-page-Yemeniaws.blogspot.com/p/blog.7439م. 0992( لسنة1/09نشر في الجريدة الرسمية، العدد) -(1)
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، فإذا سقط (1)(011/6م في مادته)0990لسنة
ً
: ))من يرتكب جريمـــــــــــة القتل العمد يعاقب باإلعــــــدام قصاصا

النصوص واضحة  سنوات دون مساس بالحق في الدية((، فهذه رالقصاص، ُيعاقب بالسجن مدة ال تجاوز عش

 الداللة على مقاصد المشرع، وتسهل على القاض ي تطبيقها على القضايا المنظورة أمامه. 

 هي عقوبة غير حتمية التطبيق 
ً
على ضوء ما سبق يمكن الوصول إلى نتيجة مفادها أن عقوبة اإلعدام قصاصا

ح متناع القصاص ــــ كما أن العفو أو الصلأو التنفيذ، حيث يمكن تفاديها بالعفو أو الصلح ــــ هناك أسباب أخرى ال 

في ظــــــــــــل الظروف والعوامـــــــــل السائدة في مجتمعنا، احتمال حدوثهما كبير، ومنها العالقات االجتماعية، أو اللجوء 

 صإلى أساليب غير مشروعة للتأثير على بعض أولياء الدم، وبخاصة أن العفو أو الصلح ممكن أن يحصل من شخ

 
ً
واحد من أولياء الدم، كما أن العقوبة التعزيرية الواجب تطبيقها في حال امتناع القصاص متعذر إنزالها وفقا

 في صياغته، وقد يتم الوصول إلى نتيجة مؤداها 
ً
ل العمد ن عقوبة القتأللنص الحالي؛ ألن المشرع لم يكن موفقا

 للنص العقابي الحالي لن يحقق أهداف ا
ً
ة لعقوبــــة، واحتمال إفالت الجاني من العقوبة في جريمة خطير في ليبيا وفقا

.
ً
 هو احتمال كبير جدا

 عقوبة اإلعدام التعزيرية وسلطة القاض ي التقديرية: الفرع الثاني

 
ً
، أما ثانيا

ً
تقسيم:في هذا الفرع سيتم البحث في عقوبة اإلعدام التعزيرية في حالة امتناع القصاص في أوال

 القاض ي التقديرية في نطاق  التعديل الثالث. سيتم بيان سلطةف

: عقوبة اإلعدام التعزيرية في حالة امتناع القصاص: 
ً
 أوال

، فقد (2)في حالة امتناع القصاص بسبب العفو أو الصلح
ً
 وقانونا

ً
، أو ألي سبب من األسباب املحددة شرعا

 عزيرية أم ال. اختلف الفقهاء في مدى وجوب معاقبة الجاني في هذه الحالة بعقوبة ت

 سواء بق  -رحمه الله تعالى  –فأوجب اإلمام مالك
ً
ت الدية أم ال، وحدد العقوبة يأن يعاقب القاتل تعزيرا

بون فال يوج -رحمهم الله تعالى  –حنيفة والشافعي وأحمد يوالجلد مائة جلدة، بخالف أب ، بالحبس لمدة سنة

                                                           

sd/ar/index.php/site/Ligsvaltionveiw/112     -WWW.partiament.gov- (1) 

 وأبا حنيفة يعتبران العفو عن القصاص  ،هناك فرق بين العفو والصلح، "العفو هو إسقاط دون مقابل (2)-
ً
أما الصلح فهو إسقاط بمقابل... أن مالكا

 والدية ال تجب إال برض 
ً
، ألن الواجب بالعمد عندهما هو القصاص عينا

ً
 ال عفوا

ً
الجاني فإسقاط القصاص على الدية يقتض ي  ىعلى الدية صلحا

 ألن الواجب عندهما أحد شقي القصاص أو الدية  نالطرفين فهو صلح ال عفو، أما الشافعي وأحمد فيعتبران العفو ع ىرض 
ً
 ال صلحا

ً
الدية عفوا

 من طرف واحد فهو عفو". د. عبد القادر عوده، التشريع الجنائي اإلسالمي ى والخيار للولي دون حاجة لرض 
ً
الجاني ومن ثم كان التصرف إسقاطا

ـــ لبنان، دون سنة الطبع، صمقار   بالقانون الوضعي، الجزء الثاني، دار الكاتب العربي، بيروت ـ
ً
. السبب في إيراد هذه التفرقة ألنه قد ُيذكر 021نا

 لرأي مالك وأبي حنيفة على أنه إسقاط للقصاص بدون دية، فينشأ نزاع في تفسير هذا اللفظ، 
ً
لفظ العفوفي إسقاط القصاص، فيفسر طبقا

( من القانون محل البحث، وبالتـالي يتم التفسير لصالح الجاني، مما يلحق الضرر 1يتم الرجـوع إلى أيسر المذهب، كما نصت على ذلك المادة)ف

 بأولياء الدم. 
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التعزير هنا، ولكن ليس لديهم ما يمنع عقاب القاتل عقوبة تعزيرية إذا اقتضته المصلحة العامة، وبالقدر الذي 

 لتأديبه وزجره
ً
 . (1)تراه الهيئة التشريعية صالحا

لسنة ( 2فإنه لم ينص على عقوبة تعزيرية في هذه الحالة عند إصداره للقانون رقم) ،أما مسلك المشرع الليبي

و.ر(، وبذلك تكون الدولة قد تنازلت عن حقها في الزجر وتعزير 0261( لسنة2م وتعديله األول) القانون رقم)0261

 . (2)الجاني، مما يؤدي إلى إفالتــــــه من أي رادع يردعه، رغم خطورته اإلجرامية التي أعرب عنها بارتكابه أخطر الجرائم

ــــــــــــــذا المسلك وقرر عقوبة تعزيرية إلى جانب الديـــــــــة، وذلك في القانون غير أن المشرع الليبي عدل عن هــــ 

 في التعديل الثالث، ولكن دون اشتراط الدية، إلى جانب عدم تحديدها بشكل واضح.0211( لسنة 1رقم )
ً
 م، وأيضا

 612و 611وذلك في المواد )أما المشرع اليمني فقد نص على العقوبة التعزيرية وحددها بشكل صريح ودقيق، 

 (.011/6(، وهو نفس مسلك المشرع السوداني في المادة )615و

 في حالة امتناع معاقبته 
ً
وفي هذا الصدد حصل خالف حول مدى جواز معاقبة الجاني باإلعدام تعزيرا

.
ً
 باإلعدام قصاصا

قانون العقوبات والخاصة فقد ذهب جانب من الشراح إلى وجوب الحكم بالعقوبات التعزيرية المقررة في 

بجريمة القتل العمد في حالة العفو، إال عقوبة اإلعدام فهي تعطل؛ ألن هذه العقوبة األخيرة هي عقوبة القصاص 

 للشريعة
ً
 . (3)وهي تسقط بالعفو طبقا

رع ا"إذا اختار الدية ينبعث الحق الكامل للنظام العام في التعزير، وقد يبلغ درجات قاسية دون القتل، فالش

 . (4)اإلسالمي لم يهمل الزجر، ولم يهمل التعويض، والزجر يكون بما دون القتل"

من يرتكب ))( من القانون الجنائي على أنه:011/6وقد أخذ بذلك المشرع السوداني حينما نص في المادة)

، فإذا سقط القصاص، يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز 
ً
ات عشر سنو جريمة القتل العمد، يعاقب باإلعدام قصاصا

 دون مساس بالحق في الدية((. 

ولكن ليس هناك ما يمنع في الشريعة اإلسالمية من أن تكون عقوبة القتل العمد في هذه الحالة اإلعدام أو  

 . (5)الحبس مدى الحياة

وعلى ضوء ذلك "على المشرع أن ينص على خضوع القاتل لنظام التعزير بما قد يصل بالعقوبة إلى حد 

 اإلعـــــــــــدام، وال يتضمن مثل هذا المســـــــلك أي انحراف عن فلسفــــــــــــــــــــة القصاص، فخضوع القاتل في هذه الحالة

أننا فوتنا عليه ما للعفو من قيمة، فقيمة العفو هنا هي إخراج القاتل  للتعزير بما قد يصل إلى حد اإلعدام ال يعني

                                                           

 .625، 012، 011المرجع نفسه، ص (1)-
ول، جرائم االعتداء على األشخاص، الطبعة األولى، طرابلس ــــ د. أبوبكر أحمد األنصاري، شرح قانون العقوبات الليبي)القسم الخاص(، الكتاب األ  -(2)
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ر ومنها سلب القاض ي سلطة إعمال العذ ،من دائرة أحكام القصاص، والتي تترتب عليها أحكام تضر بمركز المهتم

إخضاع فالقضائي املخفف، فهذه الميزة ما كان ليحظى بها لو ال العفو عليه وخضوعه لنظام التعزير، ولذلك 

 في 
ً
 لفلسفــــــــــــــة العفو، كما ال يعد ازدواجا

ً
 إذا توافرت شروطه ال يعد انتهاكا

ً
المعفي عنه لنصوص اإلعدام تعزيرا

 .(1)األحكام التي تخضع لها الواقعة..."

وهكذا يمكن أن يستفيد من ذلك من لم تتوافر فيه ظروف التشديد )سبق اإلصرار والترصد والقتل بالسم(، 

 هنا، اعتماًدا على الرأفة بمن توافرت فيه الخطورة 
ً
كما أنه ال يمكن القول باستبعاد عقوبة اإلعدام تعزيزا

 اإلجرامية المتمثلة في ظروف التشديد.

فإقرار هذه العقوبة وإدخالها في نطاق السلطة التقديرية للقاض ي، قد تؤدي إلى الحد من تأثير العالقات  

ورة خطه يرة، واستغالل أي ضعف عند بعض أولياء الدم، إلى جانب عدم إفالت من لدياالجتماعية في جرائم خط

 إجرامية من العقاب. 

 في حالة امتناع القصاص، ومن ذلك التشريع اليمني 
ً
وقد أخذت بعض التشريعات بعقوبة اإلعدام تعزيرا

 نه: ))...، ويجوز أن يصل التعزيز إلى أ( منه على 612/1حينما نصت المادة)
ً
الحكم باإلعدام إذا كان الجاني معروفا

 ، أو على شخصين فأكثر ،بالشر أو ارتكب القتل بوسيلة وحشية
ً
 عمدا

ً
أو  ،أو من شخص سبق أن ارتكب قتال

أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو  ،أو على موظف ،أو على امرأة حامل ،أو إلخفائها ،الرتكاب جريمة أخرى  ةتوطئ

( من 615فته أو خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو((، وما نصت عليه المادة)بسبب أو بمناسبة تأدية وظي

 أو بشرط الدية جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة ال تزيد على خمس  اإذا عف))أنه:
ً
 أو مجانا

ً
ولي الدم مطلقا

وف الواردة في الفقرة ويجوز أن تصل العقوبة إلى اإلعدام في هذه الحالة إذا توافر مع القتل أحد الظر  ،سنوات

 الثالثة من المادة السابقة.((.

ما موقف المشرع الليبي فهو غير واضع بهذا الشأن بسبب عدم وضوح صياغة المادة ذات العالقة، فقد أ

( من القانون ـمحل البحث ــ في حالة امتناع القصاص إلى أحكام قانون العقوبات، مما يعني 0/0أحال في المادة )

ن هذه اإلحالة تمت إلى نصوص عقابية بصفة عامة دون أية، ولكن المشكلة تتمثل في ر عقوبات تعزينه أقر أ

 فتحديدها، إلى جانب أنها في ن
ً
س الوقت نصوص ملغية كما سبق التوضيح، وفوق ذلك ذكر عقوبة اإلعدام تعزيرا

 جواز الجمع بين اإلعدام قصاص في الفقرة الثالثة من نفس المادة المشار إليها، ولكن في معرض نصه على عدم
ً
ا

 وبين الدية أو التعويض،لم يوضح نطاق تطبيق هذه العقوبة.  
ً
 أو تعزيرا

: سلطة القاض ي التقديرية في نطاق  التعديل الثالث:
ً
 ثانيا

                                                           

 م. 6106أكتوبر  10د. طارق الجملي، الموازنة بين طلب القصاص وظروف التشديد كشرط للحكم بعقوبة اإلعدام، المنتدى القانوني الليبي،  (1)-

5:43pm- https://www.facebook.com/Almntdy AlganwnyAllyby/posts/496535470367443. 2018.121 

https://www.facebook.com/Almntdy%20Algan%20wny%20Allyby/posts/496535470367443.%202018.121
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في جرائم القصاص والدية سلطة القاض ي فيها قاصرة على توقيع العقوبة المقررة في حالة ثبوت الجريمة 

ي، فإذا امتنع الحكم بعقوبة القصاص لعفو أو لسبب شرعي وجب على القاض ي أن يحكم بعقوبة ِقبل الجان

تعزيزية، وله في العقوبات التعزيرية سلطة واسعة، وأن يراعي الظروف املخففة ويقدر العقوبة المناسبة؛ ألن 

 . (1)الشريعة تبيح له ذلك

ا قد يؤدي إلى كثرة التفسيرات من قاض إلى آخر، أما موقف المشرع الليبي بهذا الشأن فهو غير واضح مم

م، نزع من القاض ي السلطة 0261( لسنة 2وبالتالي تعارض األحكام القضائية، وتفصيل ذلك: في القانون رقم)

التقديرية في تقدير العقوبة المناسبة التي كانت ممنوحة له في نطاق قانون العقوبات، ألنه لم يتم النص على 

، واقتصرت سلطة القاض ي في حال ثبوت نسبة الجريمة للجاني على توقيع العقوبة المنصوص عقوبات تعزيرية

، فإذا سقط القصاص بسبب العفو م
ً
ون ن له الحق فيه تكمعليها في هذا القانون، فيعاقب باإلعدام قصاصا

 العقوبة الدية، المادة األولى من نفس القانون.

( لسنة 2تعديل األول لهذا القانون، المتمثل في القانون رقم)وهو األمر الذي أكد عليه المشرع في ال 

آخر، حيث أوجب  الك أسلوبسـ  - التعديل الثاني -م 0211( لسنة 1و.ر، إال أنه بإصداره للقانون رقم )0261

، وفي حالة العفو ممن له الحق في ذلك، وجب على القاض ي الحكم بعقوبة السجن 
ً
معاقبة الجاني باإلعدام قصاصا

 ( من نفس القانون. 0لمؤبد والدية، المادة)ا

وإقرار المشرع لعقوبة السجن المؤبد في القانون األخير في حالة العفو عن القصاص، هل يكون بذلك قد 

أعطى القاض ي سلطة تقديرية باستبدال هذه العقوبة أو خفضها إذا ما استدعت ظروف الجريمة رأفته؟ 

المؤبد المقررة في حالة عفو ولي الدم تخضع ألحكام مؤسسة هناك من ذهب إلى "أن عقوبة السجن  

السجن المؤبد المقررة في قانون العقــــــــــــوبات واإلجراءات الجنائيــــــــــة، مــــــن حيث التخفيف واالستبدال، ومعاملة 

عقوبة ن يستبدل الاملحكوم عليه، واإلفراج الشرطي، بحيث يكون للقاض ي إذا استدعت ظروف الجريمة رأفته أ

 . (2)ع"69أو يخففها وذلك على النحو المقرر في المادة 

ولكن هذا الرأي يصطدم بصراحة النص، عندما أوجب المشرع على القاض ي أن يحكم بعقوبة تعزيرية 

 واحدة ومحددة، وال توجد عقوبات تعزيرية أخرى، فال اجتهاد مع صراحة النص. 

( منه 0/0م محل البحث، فقد نص في المادة)6101( لسنة 01القانون رقم)أما التعديل الثالث المتمثل في 

على وجوب تطبيق أحكام قانون العقوبات في حالة امتناع معاقبة الجاني بالقصاص بسبب العفو ممن له الحق 

، ولمــا كانت عبارة ،فيه
ً
ص قد جاءت في الن ((تطبق أحكام قانون العقوبات))أو لغيره من األسباب املحددة شرعا

                                                           

 بالقان (1)-
ً
ـــــزء األول، دار الكاتب العربي، بيروت ــــ لبنان، دون سنة الطبع، الجزءد. عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا  ،ون الوضعي، الجـ

 622، 625، 16ص
، القسم الخاص، الجزء األول، جرائم االعتداء على األشخاص، الزهراء للطباعة .د. محمد رمضان باره، القانون الجنائي الليبي قانون العقوبات -(2)

 .  59الفنية، طرابلس ـــ ليبيا، دون سنة النشر، صوالتجليد واألعمال 
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عامة دون تحديد، فإنه يمكن القول بأنه في حالة امتناع القصاص لألسباب المشار إليها قد أعطى المشرع الليبي 

القاض ي سلطة تقديرية واسعة في استبدال العقوبة أو تخفيضها إذا ما استدعت ظروف الجريمة رأفته، كما هو 

 بات الليبي، رغم ما على هذا من مالحظات سبق بيانها. ( من قانون العقو 69عليه في المادة ) منصوص

 منه، ومن 
ً
 وتحديا

ً
بخالف موقف التشريع الليبي غير الواضح فإن هناك تشريعات جنائية كانت أكثر وضوحا

ذلك التشريع الجنائي اليمني، الذي نص صراحة على العقوبة التعزيرية في حالة امتناع القصاص والسلطة 

إذا اعتدى األصل على فرعه ))نه:أ( على 611حة للقاض ي بالخصوص، حيث نص في المادة)التقديرية الممنو 

بالقتل أو الجرح فال قصاص وإنما ُيحكم بالدية أو األرش ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة ال تزيد 

 612/6/1على ثال ث سنوات أو بالغرامة في القتل....((، ونص في المادة)
ً
على أنه:)).... يعزر الجاني بالحبس  ( منه أيضا

مدة ال تقل عن ثال ث سنوات وال تزيد على عشر سنوات، ويجوز أن يصل التعزير إلى الحكم باإلعدام إذا كان الجاني 

 بالشر....((، كما نص في المادة)
ً
  ا( منه على أنه:))إذا عف615معروفا

ً
  ،ولي الدم مطلقا

ً
 ،أو بشرط الدية ،أو مجانا

اتبع في  الذي  مة تعزير الجاني بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات....((، وهو نفس السياقجاز للمحك

 ( الخاصة بجريمة الشروع في القتل. 612المادة)

( على أنه:))... فإذا سقط القصاص، 011/6وفي نفس المسلك نص القانون الجنائي السوداني في مادة )

( الخاصة بجريمة 61/6ون مساس بالحق في الدية، وكذلك في المادة)يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز عشر سنوات د

 ( الخاصة باالشتراك في الجريمة. 62، 65، 62( الخاصــــــة بالقتل الخطأ، والمــــــواد )016الشروع، والمادة)
 

 أحكام الشريعة اإلسالمية علىاإلحالة  المطلب الثاني

 تقسيم: 

ألول، أحكام الشريعة اإلسالمية في الفرع ا علىفي هذا المطلب سيتم توضيح موقف المشرع الليبي من اإلحالة 

وفي الفرع الثاني سيتم البحث عن عقوبة جريمتي الشروع والشريك في جريمة القتل العمد، أما في الفرع الثالث 

 سيتم التحد ث عن القصاص وامتناعه، وذلك على النحو اآلتي: ف

 أحكام الشريعة اإلسالمية علىموقف المشرع الليبي من اإلحالة : الفرع األول 

 أحكام الشريعة اإلسالمية فيما لم يرد بشأنه علىاتبع المشرع الليبي في تشريعات الحدود أسلوب اإلحالة  

م لعقوبات إذا لاإلحالة بتطبيق المشهور من أيسر المذاهب، واإلحالة إلي أحكام قانون ا د  نص خاص فيها، وقي  

م، بشأن إقامة حدي 0916( لسنة021( من القانون رقم)61يوجد نص في المشهور، كما هو الحال في المادة)

وتعديل بعض أحكام  ىم في شأن إقامة حد الزن0911( لسنة 11( من القانون رقم )01السرقة والحرابة، والمادة)

مكرر(  61م في شأن إقامة حد القذف، والمادة)0912لسنة ( 56( من القانون رقم )02قانون العقوبات، والمادة )
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من ميالد 0265( لسنة 01م بشأن تعديل القانون رقم )6102( لسنة 06المضافة بموجب أحكام القانون رقم )

 في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة.  - صلى الله عليه وسلم -الرسول الكريم 

 ولكن بشكل مغاير لما سبق ذكره، 
ً
أما في تشريعات جرائم القصاص والدية فقد أخذ بأسلوب اإلحالة أيضا

 باإلضافة إلى الغموض الذي اكتنفه واالختالف الحاصل من قانون إلى آخر. 

مبادئ أحكام الشريعة  علىم بشأن أحكام القصاص والدية، أحال 0261( لسنة 2ففي القانون رقم)

( منه، حيث جعل من هذا 1األكثر مالءمة لنصوص هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه، المادة) اإلسالمية

للبحث عن مبادئ أحكام الشريعة اإلسالمية األكثر مالءمة له في حالة عدم وجود نص للمسألة  االقانون مقياس

تطبيق المشهور من أيسر المعروضة، بخالف ما نص عليه في تشريعات الحدود المشار إليها، حيث أوجب 

، وبطبيعة الحال تطبيق الحكم الذي في مصلحة المتهم أو الجاني، كما أنه لم يتضمن هذا القانون (1)المذاهب

 إحالة إلى أحكام قانون العقوبات. 

تطبيق أحكام الشريعة  علىم محل البحث فقد اختلف عن ذلك، فأحال 6102( لسنة 01أما في القانون رقم)

( منه(؛ أي تطبيق األحكام الشرعية 1وفق ما يقرره أيسر المذاهب فيما لم يرد بشأنه نص فيه )المادة)اإلسالمية 

وفق ما يقرره أيسر المذاهب بما يحقق مصلحة المتهم أو الجاني، ولكن من المالحظ هنا أن اإلحالة في نطاق هذه 

تقييد المذاهب املحال إليها، بخالف ما  المادة جاءت بصفة عامة دون تقيد ذلك بالمشهور بأيسر المذاهب، أو

ورد في نفس القانون عند تحديد األرش، حيث تم النص على اإلحالة إلى المشهور من أيسر المذاهب الفقهية 

المعتبرة )المادة الثالثة مكرر ج (، فلم يتم تحديد المذاهب التي يتم الرجوع إليها، وحتى  في المادة األخيرة التي 

، أليس هناك اختالف في األسلوب (2)بأن تكون من المذاهب المعتبرة، لم يحدد المقصود بذلكقيدت المذاهب 

 .؟في نفس القانون 

                                                           

ما الراجح أوقد فرقت املحكمة العليا الليبية  بين المشهور في المذهب والراجح، بأن عرفت المشهور في المذهب بأنه: ما كثر قائله ولو وهن دليله، (1)-

ــــ  052في المذهب فهو: ما قوي دليله ولو قل قائله. طعن جناني رقم  م، مجلة املحكمة العليا، العدد الثاني، السنة 0912. 2. 65ق، جلسة 60ـ

 . 02م، ص0915الحادية عشرة، المكتب الفني، يناير 
ـــذاهب المعتبرة .إن االقتصار على ذكر كلمة المذاهب -(2) ـــارة  المــ ـــا بالنص على عبــ ـــة، أو تقيدهـــ لمذاهب بها ا، فهو أمر مفهوم بأن المقصود .بصفة عامـــ

هب األربعة المذا يالفقهية األربعة، ولكن في إطار قوانين التجريم والعقاب يفترض أن تكون واضحة ومحددة. فالمقصود بالمذاهب المعتبرة ه

ـــ المذهب الحنفي ـــ باعتبارها المذاهب السنية المعتمدة في الدول اإلسالمية،  ،والشافعي ،والمالكي ،المشهور ــ تبعاد وال خالف في اسوالحنبلي ـ

نة سالمذاهب غير السنية كأغلب فرق الخوارج والشيعة؛ ألنها من فرق األهواء والضالل، وبالنسبة للمذاهب األقرب من غيرها إلى مذاهب أهل ال

ن تشريعات الحدود من أي مفإن المشرع الليبي لم يستِق أحكام  (ة، واإلباضية ـــ المذاهب الظاهري يالشيعة الزيدية، والشيعة اإلمام)والجماعة

 عدم تكليف القاض ي بما
ً
 هذه المذاهب، كما وأن المذاهب األربعة المشهورة فيها ما يكفي لسد النقص الذي قد يعترى هذه التشريعات، وأيضا

ريعات الحدود، حالة في تشما تم توسيع دائرة البحث. د. مصطفي إبراهيم العربي، اإلشكاليات العملية المترتبة على نصوص اإل اقد ال يستطيع إذ

 وما بعدها.  12م ص6102مجلة العلوم الشرعية والقانونية، كلية القانون بالخمس/ جامعة المرقب، العدد األول، 
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م بشأن تعديل بعض أحكام قانون 6102( لسنة61( من القانون رقم)06وهنا البد من اإلشارة إلى المادة)

 أليسر المذاالعقوبات الليبي، التي أوجبت تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالح
ً
هب دود والقصاص وفقا

 الفقهية المعتبرة في كل األحوال. 

( منه، التي جاءت غامضة 0/0أحكــــــــام قانون العقوبات في المــــــــادة) علىكما أن القانون ــ محل البحث ــ أحــــال 

 وغير واضحة أو محددة، كما سبق بيانه. 

يتضح على ضوء مقتضيات القاعدة المعروفة) تناهي ولعل مقصد المشرع من وضع نصوص اإلحالة 

النصوص وتجدد الوقائع ( وحتى ال يوصف بالنقص أو التقصير، فيسد أي فراغ تشريعي قد يحصل، ويسهل من 

. وضمان عدم إفالت الجاني من العقاب عند عدم توافر الشروط (1)معرفة مقاصد المشرع فما لم ينص عليه

 ات.الوارد في مثل هذه التشريع

 ولعل أهمها: ما قد تؤدي إليه من ،ومسلك المشرع الليبي بااللتجاء إلى نصوص اإلحالة منتقد من عدة وجوه 

تعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وبخاصة عندما تتعلق اإلحالة بمسائل التجريم والعقاب، كما هو 

له، وسلطة املجني عليه بقت ىألصل لفرعه، ورض الحال في بيان عقوبة الشريك بالتسبب، وجريمة الشروع، وقتل ا

 الدولة في العفو. 

 يتنافى مع االنضباط والتحديد الذي يجب أن تكون عليــــــه جميع قواعــــــــد القانون، وعلى وجه 
ً
وهو أيضا

راء ترجيح بين اآل و" تسند للقاض ي ـــ قي تكوينه الحالي ــــ مهمة ال قبل له بها، وهي ال (2)الخصوص القانون الجنائي

وتحديد المالئم منها للمتهم، وهي مسألة اجتهادية تحتاج لتخصص بالعلم الشرعي وتفرغ له، مما يجعل القاض ي 

جعل ف ومن هنا،" (3)يمارس وظيفة التشريع في كثير من األحيان على نحو قد ال يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات"

؛ لعدم الضابط في الترجيح بين أقوال العلماء 
ً
املختلفة شهرة القول أو ُيسره أو جريان العمل به... ليس سديدا

 باتباع أحكام يعلم 
ً
التالزم بين هذه األوصاف وبين قوة األدلة وسالمتها، فيجد القاض ي نفسه في بعض األحيان ملزما

..." ،ضعفها
ً
ض األحيان إلى درجة ، " إن هذه اإلحالة تصل في بع(4)بل ومخالفتها لنصوص القرآن والسنة أحيانا

                                                           

د. صالح الطيب محسن، أثر تالحق التعديالت)السيولة التشريعية( وندرة التفسيرات)المذكرات اإليضاحية( على ظهور اإلشكاليات الفلسفية  (1)-

ات يالعملية في تشريعات الحدود الليبية، )محاولة تأطير لقراءة نقدية في السياسة التشريعية(، بحث تم المشاركة به في أعمال ندوة اإلشكالو 

تن ــــ يلالفلسفية والعملية لتشريعات الحدود، التجربة الليبية في الميزان، منشور في مجلة الجامعة األسمرية، العدد الثامن، السنة الرابعة، ز 

، تم المشاركة به في  51م، ص6111و.ر ــــ 0115ليبيا، 
ً
 أ. جمال محمد الشيالبي، اإلحالة في التشريع الليبي، تشريعات الحدود أنموذجا

ً
ـــ وأيضا

 .    015نفس الندوة، المرجع السابق، ص

 .020أ. جمال محمد الشيالبي، المرجع السابق، ص (2)-

 جديد لقانون القصاص والدية، نموذج آخر لفوض ى التشريع، المرجع السابق.د. طارق الجملي، تعديل  (3)-

ين الشريعة اإلسالمية ومدى التزام المقنن بها في تشريعات الحدود، وقت اكتمال المسؤولية ند. عبد الباسط الهادي أحمد النعاس، ضوابط تق (4)-

، مجلة الجامعة األسمرية، المرجع السابق، ص
ً
 . 001الجنائية أنموذجا
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يختلف باختالف األشخاص، وهذا يؤدي إلى خلق قواعد  نسبيالتضاد؛ ألن معيار اليسر الذي اعتمدته معيار 

 
ً
متناقضة؛ ألن ما هو أيسر لبعض الناس ليس كذلك للبقية،... ألن اليسر سمة من سمات التشريع وليس عمال

 .(1)من عمل القاض ي، واليسر ال يضاد الضبط والتحديد"

ي إلى ؤديقد  أنه من ذلك كله أن أسلوب اإلحالة منتقد بشدة ويثير إشكاليات عمليه كبيرة، فإلى جانب

صعوبة أمام القاض ي في تطبيق الحكم الشرعي في عدة مسائل ذات أيضاالتعارض مع مبدأ الشرعية، فإن هناك 

وصول إلى هذا الحكم من كتب الفقه العالقة، والتي سكت المشرع عن بيان حكمها، وترك للقاض ي االجتهاد لل

 
ً
 وتضاربا

ً
 عما يتطلبه من علم شرعي، فإنه بالتأكيد سيحد ث اختالفا

 
األحكام  يف اإلسالمي الكثيرة، وهو أمر فضال

 من قاٍض إلى آخر. 

 بالمشرع تفاديها عند إصداره لقوانين جديدة، 
ً
وطالما كانت هذه اإلشكاليات قد سبق وأن أثيرت، فكان حريا

 س الوقوع في نفس الخطأ. ولي

وهذا األمر قد تجنبته بعض التشريعات التي سعت إلى تقنين أحكام الشريعة اإلسالمية، كما هو األمر في 

التشريعين الجنائيين اليمني والسوداني، حيث تم بيان الكثير من المسائل، والتي تغاض ى عنها المشرع الليبي، 

إيجاد الحكم لها، وسبق وأن تم بيان موقف المشرعين اليمني واكتفى باإلحالة وحمل القاض ي مسؤولية 

 من المسائل التي سيتم 
ً
والسوداني من المسائل التي تم عرضها وأغفلها المشرع الليبي، وسيتم بيان موقفهما أيضا

 استعراضها فيما بعد.

 

 الشروع والشريك بالتسبب في جريمة القتل العمد  يعقوبة جريمت: الفرع الثاني

 تقسيم:

في نطاق هذا الفرع سيتم البحث عن عقوبة جريمة الشروع في جريمة القتل العمد في القانون محل الدراسة 

 في وذلك 
ً
، أما ثانيا

ً
 سيتم البحث عن عقوبة الشريك بالتسبب في هذه الجريمة. فأوال

 أوال: عقوبة جريمة الشروع في جريمة القتل العمد: 

م بشأن القصاص والدية على عقوبة جريمة الشروع في جريمة القتل 0261( لسنة 2لم ينص القانون رقم)

مبادئ أحكام الشريعة اإلسالمية األكثر مالءمة لنصوص هذا القانون فيما لم يرد بشأنه  علىالعمد، إال أنه أحال 

 ( منه(، وكذلك الحال في تعديليه األول والثاني. 1نص فيه )المادة)

على عقوبة السجن المؤبد إلى جانب عقوبة الدية في حالة العفو عن القصاص إال أن المشرع الليبي بنصه 

م. دفع بعض الشراح إلى القول بأن النص على هذه العقوبة 0211( لسنة 1في المادة األولى من القانون رقم )

                                                           
 .  051، 056أ. جمال محمد الشيالبي، المرجع السابق، ص -(1)
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في جريمة  عالتعزيرية له أهميته في تحديد عقوبة جريمة الشروع، بحيث تكون هي المعيار في تحديد عقوبة الشرو 

 بالمادة)
ً
 . (1)( من قانون العقوبات21القتل العمد، عمال

 ألحكام 
ً
وهذا الرأي محل نظر باعتبار أن المعيار في تحديد عقوبة الشروع في جريمة القتل العمد وفقا

، وليس العقوبة 21المادة)
ً
 ،لبدليةا( من قانون العقوبات الليبي، يجب أن تكون العقوبة األصلية اإلعدام قصاصا

( من قانون العقوبات الليبي عندما تقرر 21التي يشترط لتطبيقها حصول العفو ممن له الحق فيه، كما أن المادة)

اإلعدام ))معاقبة الجاني في حالة الشروع بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية اإلعدام، فإن اإلعدام هنا يسمى

 
ً
(( المقررة لمصلحة أولياء الدموهو حق للدولة، بخالف عقوبة))اإل  ((تعزيرا

ً
يها التي لم يتم النص عل،عدام قصاصا

 لهذه المادة األخيرة في فقرتها الثانية هي السجن الذي ال 
ً
ل مدته عن قتفي هذه المادة، وإذا قلنا إن العقوبة وفقا

يتم  بة بدليه الثماني سنوات إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، فعقوبة السجن المؤبد باعتبارها عقو 

الحكم بها، إال في حالة العفو عن العقوبة األصلية لجريمة القتل العمد، كما أنه ال يجوز العفو فيها ونحن هنا 

بصدد جريمة شروع وليس جريمة تامة، وجريمة الشروع ليس فيها عفو، فكيف يتم تطبيق عقوبة الشروع 

إذا كانت عقوبة السجن المؤبد في األساس ال تطبق إال في حالة ( من قانون العقوبات الليبي 21المقررة في المادة)

 في حد ذاتها ال يجوز العفو عنها. ،واحدة
ً
 وهي أيضا

 للقانون رقم)
ً
 ثالثا

ً
 به معالجة هذه 0261( لسنة 2وطالما أن المشرع الليبي قد أجرى تعديال

ً
م فكان حريا

الجريمة، ولكن ذلك لم يحصل بل زاد األمر  المسالة بشكل واضح ومحدد، بالنص على عقوبة محددة لهذه

، وهذا أمر غير مفهوم ومحل نقد، فلم ينص في القانون رقم)
ً
م محل البحث على عقوبة 6102( لسنة01تعقيدا

الشروع، كما أنه أحال إلى أحكام قانون العقوبات الليبي في بيان العقوبة البدلية لجريمة القتل العمد في حالة 

ة عامة، دون تحديد النصوص القانونية التي يتم الرجوع إليها في هذا الشأن، فأصبحت امتناع القصاص بصف

هناك إشكالية في تحديد العقوبة البدلية لجريمة القتل العمد نفسها، فكيف على ضوء ذلك يمكن تحديد عقوبة 

 جريمة الشروع؟. 

 على وحيث إن التعديل األخير محل البحث لم يحدد عقوبة جريمة الشروع وال 
ً
يمكن تحديدها اعتمادا

 ألحكام المادة)0/0اإلحالة لقانون العقوبات الواردة في المادة)
ً
( من نفس التعديل يتوجب 1( منه، فإنه استنادا

 ألحكام الشريعة اإلسالمية وفق ما 
ً
 قرره أيسر المذاهب. تتحديد هذه العقوبة استنادا

 بينها، فاألصل عند أبي حنيفة والشافعي وبالرجوع إلى المذاهب الفقهية بهذا الشأن يتضح أ
ً
ن هناك خالفا

ــــر  )الشجاج، والجراح، وقطع األطراف، ا وأحمد أن عقوبة الشروع القصاص إذا كــــــــــــــان الشروع قد أحــــــــــد ث أثــ

 يمتنع فيه القصاص، تكون العقوبة ا
ً
 ال يقتص منه، أو أثرا

ً
وال  لدية أو األرش،وإتالف معانيها( وإذا أحد ث أثرا

                                                           

 . 056د. أبو بكر أحمد األنصاري، المرجع السابق، ص (1)-
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يوجبون التعزير إال إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأما اإلمام مالك فإنه يوجب التعزير مع القصاص أو 

 . (1)الدية

وعلى ضوء ذلك" يجب أن تطبق عقوبات القانون مع عقوبات الشريعة، كلما أوجبت الشريعة القصاص أو 

ن جمع عقوبة الحد مع عقوبة التعزير، وما دام أولوا األمر قد أوجبوا الدية أو األرش، وما دام الفقهاء ال يمنعو 

 فعقوبته 
ً
عقوبات تعزيرية معينة هي العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات،.... أما الشروع الذي لم يترك أثرا

 (2)في الشريعة التعزير، ومن ثم تطبق عليه نصوص قانون العقوبات"

الليبي، فقد بّين المشرع السوداني صراحة عقوبة جريمة الشروع في المادة  وبخالف ما ذهب إليه المشرع

إذا كانت عقوبة جريمة هي اإلعدام أو القطع تكون عقوبة الشروع فيها السجن مدة ))(، حيث نص على أنه:61/6)

، فنص في المادة ) 
ً
يعزر ))( على أنه: 612ال تجاوز سبع سنوات((، أما المشرع اليمني فقد ذكرها بشكل أكثر تفصيال

 على الشروع في القتل:

: إذا خاب أثره كلية   
ً
خمس سنوات  أو نتجت عنه جروح توجب األرش فقط بالحبس مدة ال تزيد على ،أوال

 عالوة على األرش.

: إذا نتجت عنه جروح توجب القصاص دون النفس أو الدية يحكم بالقصاص أو الدية  
ً
  ،ثانيا

ً
 ويجوز فضال

 .((عن ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة ال تزيد عن سنتين أو بالغرامة

 

: عقوبة الشريك بالتسبب: 
ً
 ثانيا

رغم أن جريمة الشريك بالتسبب)االشتراك باالتفاق، أو بالتحريض، أو بالمساعدة( من الجرائم التي من 

( 2عنى ليس من النادر ارتكابها، إال أن القانون رقم)املحتمل وبشكل كبير ارتكابها في جرائم القتل العمد؛ أي بم

 من النص على عقوبتها، رغم أن هذا القانون قد تم تعديله ثال ث مرات، وتم االكتفاء 0261لسنة 
ً
م جاء خاليا

قرره أيسر المذاهب لبيان ذلك )في التعديل األخير(، فما هي تباإلحالة إلى أحكام الشريعة اإلسالمية وفق ما 

شرع ، وهذا الموقف من الم؟ة في تحديد عقوبة الشريك بالتسبب، في ظل اإلصرار على عدم النص عليهاالمشكل

لة سواء في املحاكم، أو الندوات، أو البحو ث ذات أالليبي يثر االستغراب عن سبب ذلك، وقد أثيرت هذه المس

 العالقة. 

ه " ولما كان المشرع لم ينظم حكم هذوقد ذهب البعض في سبيل بيان عقوبة الشريك بالتسبب إلى القول:

الحالة بأحكام خاصة في قانون القصاص والدية، وبالرجوع إلى األحكام العامة المقررة لحكم هذه الحالة في قانون 

                                                           

 . 622د. عبد القادر عودة، المرجع السابق، الجزء األول، ص (1)-

 . 621، 622المرجع نفسه، ص (2)-
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ع( مهما كانت  011ننا نجد أن الشريك يطبق في حقه مبدأ أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها )م إالعقوبات، ف

 . (1)وسيلة اشتراكه"

حيث إن مقتض ى تطبيق قانون القصاص والدية "  ولكن األخذ بهذا القول يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة وهي:

على الفاعلين، وتطبيق نصوص قانون العقوبات على فرض بقاء سريانها على الشريك سيؤدي إلى هذه النتيجة غير 

 بعفو ولي الد
ً
م وإخالء سبيل الفاعلين بعد دفعهم الدية، المنطقية المتمثلة في سقوط عقوبة اإلعدام قصاصا

))سجن
ً
 . (2)((، ألنه معاقب بموجب نصوص تعزيرية ال تتأثر بعفو ولي الدم"امؤبد اوبقاء الشريك سجينا

 لهذه النتيجة الشاذة ))ولتفادي ذلك 
ً
قضت املحكمة العليا بانقضاء عقوبة الشريك وإطالق سراحه تالفيا

 . (3)((حتى ال يتأذى ميزان العدالة

 ألحكام المادة السابعة من القانون رقم)
ً
( 2وقد قررت املحكمة العليا أن عقوبة الشريك بالتسبب استنادا

وكان رأي الجمهور في المذاهب اإلسالمية األربعة هو القصاص بالقتل من القاتل وحده، أي ))م اآلتي:0261لسنة 

تقديم ب يشريك الذي ال يباشر القتل، وإنما يكتفالذي باشر القتل، دون إنزال حكم القصاص بالقتل على ال

تفاق يا كان نوع اشتراكه فيه سواء باالأالمساعدة للقاتل على إتمام الجريمة، مهما بلغ دور الشريك في هذا الشأن، و 

ين بأو التحريض أو المساعـــــــــدة، ولم يخرج عن هذا الرأي سوى المالكية الذين يسوون في العقوبة بين القاتل و 

شريكه مادامت اتجهت إرادة الشريك إلى االعتداء على القتيل، وكان رأي الجمهور وهو رأي المذاهب الثالثة األخرى 

يعد أقوى حجة وأكثر مالءمة  لتطبيق قانون القصاص....، ومن ثم فتأخذ هذه املحكمة برأي الجمهور والذي ال 

نون الحياة، وكانت هذه العقوبة غير منصوص عليها في قا يسمح بقتل الشريك، وإنما يكتفي بتعزيره بالسجن مدى

 . (4)العقوبات، ويكون بديلها السجن المؤبد والمنصوص عليها فيه((

 
ً
إال أن هذا الحكم ليس له أساس تشريعي، بسبب أن العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد اإلعدام قصاصا

 . (5)وليس السجن المؤبد

 من النص على عقوبة 0211نة( لس1وبصدور القانون رقم)
ً
 خاليا

ً
م ــــ التعديل الثاني ـــــ الذي جاء هو أيضا

 على أنه نص على معاقبة الجاني بالسجن المؤبد في حالة العفو ممن له الحق 
ً
الشريك بالتسبب، إال أنه استنادا

                                                           

 . 25د. محمد رمضان باره، المرجع السابق، ص (1)-

 . 029د. أبو بكر أحمد األنصاري، المرجع السابق، ص (2)-

 وما بعدها.   025م، غير منشور، مشار إليه في ص6110. 2. 62، جلسة 251/22، وصدر هذا الحكم في الطعن الجنائي رقم029المرجع نفسه، ص (3)-

ــــة العليا، القضاء الجنائي، الجز6112. 6. 69ق، جلسة 0915/51املحكمة العليا، طعن جنائي رقم (4)- ـــ ـــ ـــ ـــ م، 6112ء الثاني،م، مجموعــة أحكام املحكمــ

 وما بعدها.  512ص

 . 22د. محمد رمضان باره، المرجع السابق،ص (5)-
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ذه العقوبة د، واعتبار هفيه)عقوبة بدلية(. ذهب بعض الشراح إلى معاقبة الشريك بالتسبب بعقوبة السجن المؤب

 . ولكن أال يوجب ذلك وجود سند تشريعي ينص عليه. (1)بمثابة عقوبة أصلية له

وقضت املحكمة العليا بأنه:))... من المقرر أن قانون القصاص والدية قد خال من النص على أحكام االشتراك 

ذا العقوبات يعد النص االحتياطي له في ه في جريمة القتل العمد، باالتفاق أو المساعدة أو التحريض، فإن قانون 

 ألحكام االشتراك المنصوص عليها فيه((
ً
 . (2)الشأن، ويتعين إعماله وفقا

 عن أنه يفتقر لألساس التشريعي، فإنه يؤدي إلى نتائج غير 
ً
وما انتهت إليه املحكمة العليا هنا، فإنه فضال

 مقبولة كما سبق بيانه. 

ـــــــــــــــالتها، واالستعجال في ذلك،  كل ذلك حصل بسبب عدم اتبـاع ـــــدار القوانين وتعديـــــ األساليب العلميــــة في إصـــــــــ

ورغم التنبه إلى هذا النقص التشريعي في عدة مشاريع لقانون العقوبات الليبي، إال أنه لم يتم األخذ بذلك في 

 عدم اال (3)م0261( لسنة2تعديالت القانون رقم)
ً
ستفادة من قوانين بعض الدول التي خاضت نفس .وأيضا

بشكل مفصل عقوبة جريمة االشتراك بالتسبب، وذلك  نالتجربة، ومن ذلك التشريع الجنائي السوداني الذي بي  

 على النحو اآلتي:ـــ 

من يرتكب جريمة االتفاق الجنائي يعاقب بالسحن خمس سنوات، وفي ))(:62/1المادة) :االتفاق الجنائي:0

 لة وقوع الجريمة أو الشروع فيها يعاقب بالعقوبة المقررة الرتكاب تلك الجريمة أو الشروع، بحسب األحوال((. حا

ـــــ مع مراعاة عدم تجاوز العقوبة المقررة للجريمة، يعاقب من يحرض على 6(:))...65المادة) :التحريض: 6

 لآل
ً
 تي: ارتكاب جريمة وفقا

 )أ( في حالة عدم وقوع الجريمة أو عدم الشروع فيها بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنوات. 

)ب( في حال وقوع الجريمة أو الشروع فيها، بالسحن مدة ال تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين 

 ....،
ً
 لذ1معا

ً
 وقت وقوعها، يعد مرتكبا

ً
 لك الجريمة.((. ــــ من يحرض على ارتكاب جريمة ويكون حاضرا

كل من يعاون على ارتكاب أي فعل، يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها، تطبق ))(:62:المعاونة: المادة)1

 ، ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض، بحسب األحوال.((.65بشأنه أحكام المادة

قصاص في لة امتناع التم مراعاة حاتنه في حالة النص على عقوبة الشريك بالتسبب البد أن أمع التنبيه إلى 

 حق الجاني بسبب عفو ممن له الحق فيه، حتى ال تكون عقوبة الشريك بالتسبب أشد من عقوبة الجاني أو الفاعل. 

 القصاص وامتناعه: الفرع الثالث

 تقسيم:

                                                           

 .  056د. أبو بكر أحمد األنصاري، المرجع، ص (1)-

 . 010م، ص6115م، مجموعة أحكام املحكمة العليا، القضاء الجنائي، الجزء الثاني، 6115. 0. 05ق، جلسة121/50املحكمة العليا، طبعة جنائي (2)-

منه على أنه: يعاقب  11م إلى هذا النقص التشريعي بالنص في الفقرة األولى من المادة 6101تنبه واضعو مشروع قانون العقوبات الليبي لسنة (3)-

 . 029الشريك في جرائم الحدود والقصاص والدية بالعقوبة التعزيرية المقررة للفعل.، د. أبو بكر األنصاري، المرجع السابق، ص
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ً
 سيتم بيان األسباب الشرعية المتناع القصاص، أما في ثانيا

ً
د عدسيتم الحديث عن العفو من الدولة وتفأوال

.  ى الفاعلين، أما قتل األصل لفرعه ورض 
ً
 املجني عليه بقتله سيكون محل البحث في ثالثا

: األسباب الشرعية المتناع القصاص: 
ً
 أوال

، بل زاد األمر صعوبة عندما 
ً
لم يكتِف المشرع الليبي في عدم النص على العقوبات للمسائل المبينة سلفا

ي وفق سند في تحديدها للقاض أخر، و القصاص، ولم ينص على بعضها اآل نص على بعض األسباب التي يمتنع معها 

يعاقب باإلعدام ))( من القانون محل البحث على أنه:0/0قرره أيسر المذاهب الفقهية، فقد نصت المادة)تما 

، وفي حالة امتناع القصاص بسبب العفو ممن له الحق ف
ً
 معصومـــــة عمدا

ً
 كل من قتل نفســــــا

ً
يره يه أو غقصاصـــا

 حسبما تقتضيه المادة 
ً
 من هذا القانون...((. 1من األسباب املحددة شرعا

فموقف المشرع في هذا القانون غير واضح حتى بالنسبة لهذه المسألة، فمن جهة ينص على بعض األسباب، 

ادة نص عليه في الم( حينما بين أن العفو ممن له الحق فيه أحد هذه األسباب، والسبب الثاني 0/0كما في المادة)

( إذا كان القاتل غير بالغ 2/6األولى مكــــــــــرر، والمتمثل فـــــــــي قتل األصل لفرعه، والسبب الثالث نص عليه في المادة)

األسباب فيتم تحديدها على ضوء أحكام المادة السابعة، التي تلزم بأن يكون ذلك وفق ما  ةأو مجنون، أما بقي

 هب الفقهية في الشريعة اإلسالمية. قرره أيسر المذات

 . (1)وهذه األسباب ليس فيها سبب واحد متفق عليه، وإنما كلها محل اختالف بين الفقهاء

يسقط  :( على أنه10أما المشرع السوداني فقد حدد هذه األسباب بشكل واضح وصريح عندما نص في المادة)

 القصاص في أي من الحاالت اآلتية: 

 للجاني. 
ً
 أــــ إذا كان املجني عليه أو وليه فرعا

 ب ــــ إذا عفا املجني عليه أو بعض أوليائه بمقابل أو بدون مقابل. 

 

: العفو من الدولة وتعدد الفاعلين: 
ً
 ثانيا

 أو العقوبة التعزيرية: 1
ً
 : حق الدولة في العفو عن عقوبة اإلعدام قصاصا

 
ً
 القانون محل البحث، مدى حق الدولة في العفو عن عقوبة اإلعدام قصاصا

ً
من اإلشكاليات التي يثيرها أيضا

في حالة عدم امتناع القصاص ألي سبب من األسباب الشرعية والقانونية؟ وفي حالة امتناع القصاص ألحد هذه 

 ذه الحالة؟. األسباب هل يحق للدولة العفو عن العقوبة التعزيرية المقررة في ه

 من النص على هاتين الحالتين. 0261( لسنة 2بطبيعة الحال القانون رقم)
ً
 م وتعديالته الثالثة جاء خاليا

                                                           
 وما بعدها.   002عبد القادر عودة، المرجع السابق، صد.  -(1)
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عطي سلطة مطلقة في العفو الجزئي أو الكلي 
ُ
وفسر البعض بأن املجلس األعلى للهيئات القضائية الذي أ

 . (1)ص في الحالة األولىللعقوبة دون استبعاد قانون معين، يملك إصدار العفو الخا

وطالما أنه يملك ذلك في الحالة األولى فمن باب أولى أن يملك العفو عن العقوبة التعزيرية في حال امتناع 

 القصاص. 

 ألساس دستوري 
ً
ي تمثل فمولكن هناك وجهة نظر أخرى تتمثل في عدم جواز ذلك لهذا املجلس استنادا

 . (2)القرآن الكريم وهو قانون أسمى

"  
ً
ليس لرئيس الدولة األعلى أن يعفو عن العقوبة في جرائم القصاص بصفته ولكن إذا كان املجني عليه قاصرا

ولم يكن له أولياء كان الرئيس األعلى للدولة وليه، إذ القاعدة الشرعية أن السلطان ولي من ال ولي له، وفي هذه 

" الحالة يجوز لرئيس الدولة العفو بصفته ولي املجني عليه،
ً
 . (3)ال بأي صفة أخرى، ويشترط أال يكون العفو مجانا

أما في حالة امتناع القصاص، فذهب فريق إلى أنه ليس لولي األمر حق في العفو ال عن الجريمة وال عن 

العقوبة، وهو الرأي األقرب إلى منطق الشريعة في جرائم القصاص، أما الفريق الثاني فيرى أن لولي األمر في كل 

 . (4)المعاقب عليها بالتعزير أن يعفو عن الجريمة وأن يعفو عن العقوبة الجرائم

ولعل من المالئم القول بأنه لما كان المشرع الليبي قد منح املجلس األعلى للهيئات القضائية سلطة إصدار 

 بصفة عامة، في المادة)
ً
 أو جزئيا

ً
و.ر 0112لسنة( 2( من القانون رقم)5/1قرارات العفو من تنفيذ العقوبة كليا

( وتعديالته لم ينص على حكم لهاتين الحالتين، وإنما أحال األمر إلى 2بشأن نظام القضاء، وحيث إن القانون رقم)

من القــــــــانون محل البحث الصــــــــــادر في  1تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وفق أيسر المذاهب، )المادة 

 لقاعدة م(، التي تقض ي بعدم جواز ذل6102سنة
ً
ك في جرائم القصاص؛ ألن العفو من حــــــــق أولياء الـدم، وتطبيقا

النص الخاص يقيد النص العام ومقدم عليه في التطبيق، فإنه ال يحق للدولة العفو عن عقوبة القصاص وال 

 العقوبة التعزيرية.

ة، م سلطته التقديريوفي حالة العفو عن عقوبة القصاص ممن له الحق فيه فإنه يمكن للقاض ي استخد

 ألحكام المادة)
ً
انون العقوبات، دون جواز إصدار العفو بهذا الشأن من ق( من 69وتقدير العقوبة المناسبة وفقا

 الجهة املختصة. 

 كان يفترض 
ً
المشرع للتخلص من كثرة التفسيرات، وما قد يؤدي ذلك إلى تضـــــاربها، وبالتالي صعوبة على وأخيرا

ميالدية  0265( لسنة01نوني، أن ينص صراحة على حكم هذه الحالة، كما فعل في القانون رقم)تطبيق النص القا

                                                           
 .  22د. محمد رمضان باره، المرجع السابق، ص -(1)

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  (2)-

 . 10د. عبد القادر عودة، المرجع السابق، الجزء األول، ص (3)-
 .  111المرجع نفسه، ص -(4)
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ال يجوز األمر بإيقاف تنفيذ عقوبات ))( منه على أنه:05بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة، عندما نص في المادة)

 وال العفو عنها((.  ،وال تخفيضها ،الحدود المنصوص عليها في هذا القانون وال استبدال غيرها بها

 

 

 : تعدد الفاعلين والعفو عن بعضهم: 2

ممن له الحق فيه عن بعضهم دون البعض اآلخر، فهل  اإذا تعدد الفاعلون في جريمة القتل العمد، وعف

 ؟. دون البعضيقتص ممن لم يعفعنه؟ أم يستفيد غير المعفو عنهمن العفو الصادر في حق بعضهم 

ـــــه ثال ث مرات، وبالتالي سيتم 0261( لسنــــــــــــة2لم يبين القانون رقم) ــــــــــــة رغم أنه تم تعديلــــ م حكم هذا الحالــ

قرره أيسر المذاهب الفقهية، كما نصت على ذلك المادة السابعة من القانون محل تالبحث عن حكمها وفق ما 

 البحث. 

م، التي توجب 0261( لســــــنة2ة في ضوء المـادة السابعة من القانون رقم)وقد تم إعطاء حكم هذه الحال

تطبيق مبادئ أحكام الشريعة اإلسالمية األكثر مالءمة لنصوص هذا القانون، بأن "سقوط القصاص بالعفو 

ت ابالنسبة لبعض الجناة ال يستلزم سقوطه عن سائرهم، وحجة ذلك أن عفو ولي الدم عن بعض الجناة العتبار 

 قدرها هو يجب أن يكون له اعتباره. 

وال يمكن االستناد في هذا الشأن ألحكام التنازل عن الشكوى الواردة في قانون اإلجراءات الجنائية والتي تقض ي 

 بالنسبة للباقين،.... وفي اعتقادنا أن عدم سريان العفو بالنسبة لغير 
ً
بأن التنازل بالنسبة ألحد المتهمين يعد تنازال

 . (1)فو عنه هو األكثر مالءمة، ألن القصاص قد شرع لكي يشفي الولي غيظه ويرض ي نفسه..."المع

فهل هذا التفسير يصلح في ضوء التعديل األخير الذي يوجب في مادته األخيرة تطبيق أحكام الشريعة 

 قرره أيسر المذاهب فيما لم يرد بشأنه نص فيه؟. تاإلسالمية وفق ما 

: قتل األصل ل
ُ
 املجني عليه بقتله: ىفرعه ورض ثالثا

 : قتل األصل لفرعه:1

 للمادة)))نصت المادة األولى مكرر من القانون محل البحث على أنه:
ً
( من قتل 0يستثنى من القصاص طبقا

تفاء وتم االك.والفرع وإن نزل ، ، وهذه المادة جاءت عامة في صياغتها، وبالتالي فهي تشمل األصل وإن عال((فرعه

، ولكن لم تحدد العقوبة في هذه الحالة. 
ً
 باستثناء األصل الذي يقتل فرعه من عقوبة اإلعدام قصاصا

                                                           

 . 15د. محمد رمضان بارة، المرجع السابق، ص (1)-
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 توهو األمر الذي يوجب الرجوع إلى تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وفق ما 
ً
قرره أيسر المذاهب إعماال

بدأ شرعية العقوبات، إلى جانب ذلك يعني انعدام ألحكام المادة السابعة من نفس القانون، وهو ما يتعارض مع م

 الردع. 

وهذا الموقف مغاير لما نص عليه التشريع الجنائي اليمني، حينما بيّن حكم هذه الحالة بالتفصيل، فنص 

إذا اعتدى األصل على فرعه بالقتل أو الجرح فال قصاص، وإنما يحكم بالدية أو األرش، يجوز تعزير ))على أنه:

ثة أو بالغرامة في القتل وبالحبس مدة ال تزيد على ثالات، هذه الحالة بالحبس مدة ال تزيد على ثال ث سنو  الجاني في

 أشهر أو بالغرامة في الجرح ما لم يحصل عفو((. 

 : رضا املجني عليه بقتله:2

 هذه المسألة لم ينص عليها القانون األخير، وتأخذ نفس حكم المسائل السابقة. 

ال يبيح الفعل، أما العقوبة فهي محـل خالف بينهم، فذهب أبو حنيفة  ىراء الفقهاء، فهذا الرض وبالرجوع إلى آ

يدرأ عقوبــة القصاص عن الجاني، وتكون عقوبته الدية على أساس أن  ىإلى أن هذا الرض   ومحمد وأبو يوسف

اإلذن بالقتل شبهة، أما زفر فيرى أن اإلذن ال يصلح أن يكون شبهة، ومن ثم فهو ال يدرأ القصاص، والرأي الراجح 

 ط عقوبتي القصاصو في مذهب مالك أن اإلذن ال يسقط العقوبة، والرأي المرجوح في نفس المذهب هو سق

، وإن كان ال يمنع من التعزير، وهناك رأي معروف عن سحنون أنه يدرأ القصاص عن الجاني للشبهة 
ً
والدية معا

 . (1)ويوجب الدية، واختلفت بقية المذاهب بهذا الشأن

( 2فكيف سيؤخذ حكم هذه المسألة على ضوء المعيار المعتمد في التعديل األخير للقانون رقم)

 م، الذي يوجب ت0261لسنة
ً
طبيق أيسر المذاهب في هذا الشأن؛ أي الرأي األصلح للمتهم، ومما يزيد األمر تعقيدا

أن هذا التعديل األخير لم ينص صراحة على األسباب الشرعية التي تمنع القصاص، بل أحال في تحديدها إلى 

 ب. قرره أيسر المذاهتالمادة السابعة منه، التي تلزم تطبيق مبادئ أحكام الشريعة وفق ما 

( من 612/0في المادة) نص ولكن كان للمشرع اليمني موقف صريح بشأن العقوبة في هذه المسألة حيث

 املجني عليه قبل وقوع الفعل....((.   ىقانون العقوبات على أنه: ))... ال اعتبار لرض 

  

                                                           

ــــو زهرة، المرجع السابق، 226، 220د. عبد القادر عودة، المرجع السابق، الجـزء األول، ص (1)- ـــام محمد أبـ  اإلمـــ
ً
ــــا  وما بعدها.    211. وراجع أيضــ
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 الخاتمة

 من خالل هذا البحث تم التوصل إلى النتائج والتوصيات اآلتية: 

 :
ً
 النتائج:أوال

ـــــ رغم قيام المشرع الليبي منذ فترة طويلة بتقنين أحكام الشريعة اإلسالمية في بعض الوقائع وبخاصة جرائم 0

الحدود وجرائم القصاص والدية، إال أنه لم يعالج اإلشكاليات التي أثارتها هذه القوانين رغم إصداره لعدة قوانين 

 معدلة لتلك القوانين السابقة. 

تمرار المشرع الليبي في عدم بيان أحكام العديد من المسائل، واالكتفاء باإلحالة سواء للشريعة ـــ اس6

وعدم وضوحها، مما  ،اإلسالمية، أو قانون العقوبات لبيان حكمها، مما وصم هذه القوانين بالنقص، وغموضها

 ي تعرض على القضاء. بالتالي وجود صعوبة في تطبيقها على الوقائع التو أدى إلى كثرة التفسيرات، 

ـــــ تعارض هذه القوانين مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بسبب غموضها وعدم تحديدها بشكل واضح 1

ودقيق لعقوبات العديد من الجرائم، مثل عقوبة جريمة القتل العمد في حالة امتناع القصاص، وعقوبة جريمتي 

 غير ذلك من المسائل التي لها عالقة بهذه الجريمة. االشتراك في جريمة القتل العمد والشروع فيها، و 

ـــــ تحميل القاض ي أكثر من إمكانياته المتاحة، وإرهاقه بالبحث عن العقوبة الشرعية والقانونية للجريمة 2

 التي ينتهي إلى إثبات نسبتها إلى الجاني. 

 صراحة على مقاصد المشرع الوضعي. ــــ وجود عيوب في صياغة المواد القانونية، واستخدام عبارات ال تدل 5

 ــــ عدم االستفادة من تجارب الدول التي قامت بتقنين أحكام الشريعة اإلسالمية والخاصة بالجرائم. 2

ـــــ عدم االستفادة من الندوات والمؤلفات التي بينت اإلشكاليات التي أثارتها القوانين المستمدة من أحكام  1

 الشريعة اإلسالمية. 

 

: التوصيات: ثاني
ً
 ا

ــــ عدم االستعجال في إصدار القوانين المستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية، ويجب إخضاع مشاريعها 0

للدراسة العلمية من الناحيتين الشرعية والقانونية، واختيار أعضاء لجان إعداد هذه المشاريع من المتخصصين 

لى الجهات ذات االختصاص، كالهيئات القضائية، وكليات في العلوم الشرعية والقانونية، مع ضرورة عرضها ع

القانون، وكل المشتغلين باألعمال القانونية، إلى جانب إقامة ندوات وورش عمل، وبناًء على التوصيات التي تصدر 

 عنها يتم أخذها بعين االعتبار قبل إصدار مثل هذه القوانين. 

 شأن. ــــ ضرورة االستفادة من تجارب الدول بهذا ال6
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م، وبيان 6102المشرع التدخل من أجل إعادة النظر في التعديالت التي صدرت خالل عامعلى ــــ يفترض 1

الحكم في المسائل التي لم يتم بيانها بشكل واضح محدد ال لبس فيه، إلى جانب إلغاء أسلوب اإلحالة الذي استقر 

 عليه العمل عند إصداره مثل هذه القوانين. 

ر قوانين بهذه األهمية قي ظل الظروف االستثنائيـــة والصعبــــــة التي تمر بها بالدنا، وبخاصة في ـــ عدم إصدا2

 ظل وجود أكثر من سلطة تشريعية في نفس الوقت. 

 لوجهه الكريم، وآخر دعوانا  -سبحانه وتعالى  -وفي ختام هذا البحث أسأل الله 
ً
أن يكون هذا العمل خالصا

 العالمين، وصلى الله وسلم على رسولنا الكريم خاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.أن الحمد لله رب 

  



 

 

 

811 
 

 المراجع

كر أحمد األنصاري، شرح قانون العقوبات الليبي)القسم الخاص(، الكتاب األول، جرائم االعتداء على األشخاص، بـــ د. أبو 0

 الطبعة األولى، طرابلس ــــ ليبيا.

ـــ د. عبد القادر6  بالقـانون الوضعي،  دار الكـــــــــاتب العربي، بيروت ــــ لبنان، دون سنة ةعود ـ
ً
، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا

 الطبع. 

ـــ د. عبد القادر محمد شهاب أساسيات القانون والحق في القانون العربي الليبي، الطبعة األولى، منشورات جامعة قاريونس، 1

  م.0991بنغازي ليبيا، 

ة ة ــــ مصر، دون سنـــ اإلمام محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، العقوبـــــــــــة، دار الفكــــــــــــــر العربي، القـــــاهر 2

 النشر.

، القسم الخاص، الجزء األول، جرائم االعتداء على ((قانون العقوبات))، القانون الجنائي الليبية. محمد رمضان بار د -5

 األشخاص، الزهراء للطباعة والتجليد واألعمال الفنية، طرابلس ـــ ليبيا، دون سنة النشر. 

ـــ مجموعة بحو ث تم المشاركة بها في أعمال ندوة اإلشكاليات الفلسفية والعملية لتشريعات الحدود، التجربة الليبية في 2

 تي:م، على النحو اآل6111و.ر ــــ 0115ورة في مجلة الجامعة األسمرية، العدد الثامن، السنة الرابعة، زليتن ــــ ليبيا، الميزان، منش

ـــ أ. جمال محمد الشيالبي، اإلحالة في  .اـ
ً
 لتشريع الليبي تشريعات الحدود أنموذجا

ـــ د. صالح الطيب محسن، أثر تالحق التعديالت)السيولة التشريعي  ة( وندرة التفسيرات)المذكرات اإليضاحية( على ظهور ــ

 اإلشكاليات الفلسفية والعملية في تشريعات الحدود الليبية، )محاولة تأطير لقراءة نقدية في السياسة التشريعية(.    

ـــ د. عبد الباسط الهادي أحمد النعاس، ضوابط تقنين الشريعة اإلسالمية ومدى التزام المقنن بها في ال حدود، تشريعات الــ

 .
ً
 وقت اكتمال المسؤولية الجنائية أنموذجا

ـــ د. مصطفي إبراهيم العربي، اإلشكاليات العملية المترتبة على نصوص اإلحالة في تشريعات الحدود، مجلة العلوم الشرعية 1

 م. 6102والقانونية، كلية القانون بالخمس/ جامعة المرقب، العدد األول، 

 م6110يعات الجنائية، الجزء األول، العقوبات، إدارة القانون، ـــ مجموعة التشر 1

 م.  0911ـــ القانون المدني، اإلدارة العامة للقانون، مطابع الهيئة العامة لشؤون القضاء،9

ـــة العليا الليبية.01 ــ  ــ أحكام املحكمـ

 ــــ شبكة المعلومات الدولية. 00

 

 

 


