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 المقدمة 
 اإلنسان، قدم قديمة فيي العصور، مر عمى ممموسة ظاىرة الجريمة تعد       

 اإلنسان االمر الذي دفع والجماعة، الفرد ومصالح ومبادئ قيم عمى اعتداء والجريمة
 اىتدى التي األولى الوسيمة فكانت منيا، تحدأو  عمييا تقضي التي سائلالو  عن لمبحث
 التنوع طال فإن آخر،إلى  عصر من تنوعت قد الجريمة العقوبة، وبما ان  ىي إلييا

 ثم القديمة، العصور في السائدة ىي البدنية العقوبات كانت ىذا وقد لذلك، تبعاً  العقوبة
 وتنوعت الوقائية،" كالتدابير لمجريمة المكافحة سائلالو  وتطورت العقابي، التشريع تطور

 كأكثر المالية العقوبات وبرزت  لمحرية والمقيدة والمالية البدنية كالعقوبات العقوبات
 كعقوبة والخاصة، العامة القوانين مختمف تشريعيا وشمل وتطبيقًا"، تشريعاً  العقوبات

 .تطبيقيا وجواز عيتيا،مشرو  جدل واسع حول ذلك من فنتج تبعية،أو  أصمية
 السجن، لعقوبة المناسبة البدائل إيجاد ضرورةإلى  الجزائية واألنظمة الدول حاجة ومع
 وتضيع السجين، كرامة تنتيك ما وغالباً  النفقات، الدول كثيرًا من تكمف اصبحت التي

 كونإلى  باإلضافة المجرمين، من لكثير الكافي الردع تحقيق وال يعول، ومن مستقبمو
إلى  اتجو الفقو الحديث السجين، إىانة تستحق فال إجراماً  تكون ال األعمال بعض
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وبعد ىذه النبذة المختصرة عن ، الجزاءات المالية بدياًل عن السجن في الجرائم البسيطة
الموضوع ينبغي لنا أن نتعرف عمى أىمية الموضوع والمشكمة التي دفعتنا لمبحث فيو 

 :وىيكميتيا وذلك في النقاط اآلتية وفرضية الدراسة ومنيجيتيا
تأتي اىمية دراسة موضوع التحميل االقتصادي لمقانون ودوره في  :أهمية الدراسة :اولا 

 عمى تحديد جزاء مخالفة القاعدة القانونية من الدور الذي باتت تمعبو الجزاءات المالية
 أثبت التي يدية،التقم الجزاءات من الحد منيا عدة، ألمور، والخاص العام المستوى

 المالية الجزاءات أىمية  من يزيد وما .في حماية القاعدة القانونية  جدواىا قمة الواقع
 كما لو، المالئم ومقدار الجزاء الجرم نوع مع يتناسب بما متنوعة أنيا ميزة ويكسبيا
 األخر. عن نوع كل وظيفة تختمف

عباء المالية التي باتت تتحمميا تتمثل مشكمة الدراسة في األ  :ثانياا: مشكمة الدراسة
إذ ان الجزاءات الجنائية السالبة لمحرية ، الموازنة العامة لمدولية لتغطية نفقات السجون

أذ انيا لم تعد تمثل رادع لتمك ، المفروضة عمى الجرائم البسيطة لم تعد جدي نفعاً 
 الجرائم وفي ذات الوقت ارىقت الموازنة العامة لمدولة. 

تفترض الدراسة الحصول عمى اقصى منفعة من الجزاء القانوني  :ضية الدراسةثالثاا: فر 
إذ إن تطبيق أدوات وأساليب التحميل االقتصادي عمى ، وبأقل خسارة مادية ممكنة

القواعد القانونية المتعمقة بالجزاءات الجنائية من خالل استعمال عالقة التكمفة والفائدة 
السالبة لمحرية و الجزاءات المالية(، يمنح القانون فاعمية لتقييم تمك الجزاءات )العقوبات 

 اقتصادية اكبر من خالل تنمية اإليرادات وتخفيض النفقات في وقت واحد .
سنعتمد في ىذه الدراسة المنيج التحميمي االستقرائي، من   :رابعاا: منهجية الدراسة

 نونية السميمة.الحمول القاإلى  خالل تحميل أراء الفقياء، ومحاولة الوصول
سوف نتناول دراسة ىذا البحث عمى مبحثين األول لمبحث في  :خامساا: هيكمية الدراسة

 ، أما المبحث الثاني فسوف يكون لمبحث فيالتعريف بالتحميل االقتصادي لمقانون
 :وكما يأتي، فرض الجزاءات المالية عمى مخالفة القاعدة القانونية
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 المبحث األول 
 يل القتصادي لمقانونالتعريف بالتحم

، إن دراسة ىذا الموضوع تتطمب بيان المقصود بالتحميل االقتصادي لمقانون        
وىذا ما ، بيان تمك الجوانب التي يتناوليا التحميل االقتصادي لمقانونإلى  باإلضافة

نبين في األول تعريف التحميل االقتصادي لمقانون وفي الثاني ، ستناولو في مطمبين
 :ول جوانب التحميل االقتصادي لمقانون، وكما يأتينتنا

 المطمب األول 
 تعريف التحميل القتصادي لمقانون 

)"مجموعة من قواعد السموك العامة المجردة المنظمة لمعالقات االجتماعية  القانون:
 .(1)بين األشخاص والمقترنة بجزاء مادي تفرضو السمطة العامة عمى من يخالفيا"(

و دراسة كيفية استخدام الموارد المتاحة إلنتاج السمع والخدمات، وقد يعبر ى :القتصاد
أي ان ىناك ، عن ىذه الكيفية بتعبير آخر: دراسة االستخدام األمثل لمموارد المتاحة

قانون وىناك استخدام أمثل لموارد ذات قدر محدد، وليس بالضرورة أن يتفق القانون مع 
 ي دور عمم التحميل االقتصادي لمقانون.االستخدام األمثل، ومن ىنا يأت

ىذه العالقة تتعدى ، إذ ان ىناك عالقة مستمرة وشاممة بين القانون واالقتصاد       
ففي عقد الثمانينيات كان التحميل االقتصادي يرتكز ، دائرة )النشاطات االقتصادية(

اال ان ، دوعمى التنظيمات الحكومية لالقتصا، عمى قضايا التكتالت واالحتكارات
 التفاعل بين القانونيين واالقتصاديين وسع من التحميل االقتصادي لمقانون 

 المطمب الثاني 
 جوانب التحميل القتصادي لمقانون

 يتمثل التحميل االقتصادي لمقانون في ثالثة جوانب مختمفة:

                                                           

ت ي علحدددددا   ددددد لع  2ي مدددددذرا  ذايقدددددت ي  دددددل       :عبدددددذي بلبك ي ب دددددال ش ر  دددددا ي ب ددددد اد.( (1

 . 46ص   2212  ي  ل اة  ي  خلب
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استتتتتتعمال عمتتتتتم االقتصتتتتتاد لدراستتتتتة اآلثتتتتتار المتوقتتتتتع حتتتتتدوثيا فتتتتتي المستتتتتتقبل نتيجتتتتتة :اوالً 
أو  إن ىتتتتتتذا الجانتتتتتتب متتتتتتن التحميتتتتتتل االقتصتتتتتتادي يبتتتتتتين نتتتتتتتائج :تطبيتتتتتتق قتتتتتتوانين بعينيتتتتتتا

آثتتتتتار لقتتتتتوانين متتتتتا كتتتتتان فتتتتتي حستتتتتبان واضتتتتتعي تمتتتتتك القتتتتتوانين حتتتتتدوثيا، ومتتتتتن األمثمتتتتتة 
اآلثتتتتار غيتتتتر المرغتتتتوب بيتتتتا التتتتتي يجيتتتتل واضتتتتعو القتتتتوانين إمكتتتتان حتتتتدوثيا  :عمتتتتى ذلتتتتك

ابتتتتتتتة ستتتتتتتعرية عمتتتتتتتى عنتتتتتتتد عمتتتتتتتل رقأو  اإلعفتتتتتتتاءات،أو  عنتتتتتتتد متتتتتتتنح بعتتتتتتتض اإلعانتتتتتتتات
عنتتتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتتترض قيتتتتتتتتتتتود عمتتتتتتتتتتتى بعتتتتتتتتتتتض األنشتتتتتتتتتتتطة أو  الختتتتتتتتتتتدمات،أو  بعتتتتتتتتتتتض الستتتتتتتتتتتمع

االقتصتتتتتتتادية، ولتتتتتتتذلك فانتتتتتتتو عنتتتتتتتد تشتتتتتتتريع القواعتتتتتتتد القانونيتتتتتتتة ينبغتتتتتتتي عتتتتتتتدم االكتفتتتتتتتتاء 
آثارىتتتتتا عمتتتتتى األىتتتتتداف األختتتتترى إلتتتتتى  بجانتتتتب تحقيقيتتتتتا لمعتتتتتدل، إذ يجتتتتتب أيضتتتتتا النظتتتتتر

كونيتتتتتتتتا تتتتتتتتتؤثر عمتتتتتتتتى  غيتتتتتتتتر العتتتتتتتتدل كتحقيتتتتتتتتق النمتتتتتتتتو االقتصتتتتتتتتادي، وتقميتتتتتتتتل البطالتتتتتتتتة،
 .(1)سموكيات الناس االقتصادية بطريقة مقبولة

ثانيتتتتتتتتًا: استتتتتتتتتعمال عمتتتتتتتتم االقتصتتتتتتتتاد لمعرفتتتتتتتتة أي القتتتتتتتتوانين أكثتتتتتتتتر كفتتتتتتتتاءة متتتتتتتتن وجيتتتتتتتتة  
محاولتتتتتتتتة الحصتتتتتتتتول أو  أي ان المقصتتتتتتتتود بيتتتتتتتتذا الجانتتتتتتتتب ىتتتتتتتتو الحصتتتتتتتتول :اقتصتتتتتتتتادية

أقتتتتتل خستتتتتارة ماديتتتتتة ممكنتتتتتة صتتتتتافية )أي بعتتتتتد خصتتتتتم أو  ،عمتتتتتى أقصتتتتتى منفعتتتتتة ماديتتتتتة
متتتتتتتن المتتتتتتتوارد المتاحتتتتتتتة )المستتتتتتتتعممة كتتتتتتترأس المتتتتتتتال واليتتتتتتتد العاممتتتتتتتة(، فيتتتتتتتو  لتكتتتتتتتاليف(ا

تحقيتتتتق الكفتتتتاءة االقتصتتتتادية. المشتتتتكمة فتتتتي إلتتتتى  مبنتتتتي عمتتتتى فكتتتترة أن األنظمتتتتة تيتتتتدف
ىتتتتتذا الجانتتتتتب ىتتتتتو أن واضتتتتتعي القتتتتتتوانين قتتتتتد ال يقصتتتتتدون بالضتتتتترورة إعطتتتتتاء الكفتتتتتتاءة 

بتتتتتين أفتتتتتراد المجتمتتتتتع فتتتتتي  االقتصتتتتتادية أولويتتتتتة. مشتتتتتكمة أختتتتترى ىتتتتتو أن ىنتتتتتاك خالفتتتتتات
أىميتتتتتتتة المنفعتتتتتتتة المحققتتتتتتتة. لكتتتتتتتن بتتتتتتتالرغم متتتتتتتن ىتتتتتتتذه المشتتتتتتتكالت فتتتتتتتان الكفتتتتتتتاءة تقتتتتتتتدير 

 .(2)االقتصادية عمى األقل تساعد عمى حسن االختيار عند وضع القوانين 
ثالثتتتتتتتتًا: استتتتتتتتتتعمال عمتتتتتتتتتم االقتصتتتتتتتتتاد لتوقتتتتتتتتتع كيتتتتتتتتف ستتتتتتتتتتكون األحكتتتتتتتتتام القانونيتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي 

وقتتتتتتتع متتتتتتتا ستتتتتتتوف يكتتتتتتتون عميتتتتتتتو القتتتتتتتانون، و تالمقصتتتتتتتود بيتتتتتتتذا الجانتتتتتتتب ىتتتتتتت :المستتتتتتتتقبل

                                                           

ب دددذ د  ددد ا ةدددك دثلدددت ي بل دددذ   ي خ ل دددا يصبخ دددلدل  ل دددل    :بلخ دددا د مدددذ يددددلث ع دددددت ((1

  .334  ص2215  يريا  5ع   لذايقلث يصكلددم ت

د دددلن د  ددد ا علدددال تدددب لث يص خا دددج علدددال   ي خ ل دددا يصبخ دددلدل  ل دددل    :( صدددل ل قدددل ل (2

 http://www.alriyadh.com/265915:ي ايبط



 التحليل االقتصادي للقانون ودوره في تحديد جزاء مخالفة القاعدة القانونية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

641 

غيتتتتتره، يمكتتتتتن النظتتتتتر إليتتتتتو عمتتتتتى أنتتتتتو محاولتتتتتة أو  فالتحميتتتتل االقتصتتتتتادي ستتتتتواء لمقتتتتتانون
 محاولة لشرح ما ىو كائن، وما يتوقع أن يكون.أو  لتعمم ما يجب أن يكون،

 المبحث الثاني 
 فرض الجزاءات المالية عمى مخالفة القاعدة القانونية 

، و متتتتتتترآة المجتمتتتتتتتع وانعكتتتتتتتاس لحاجاتتتتتتتتو ومتطمباتتتتتتتتو المختمفتتتتتتتةالقتتتتتتتانون ىتتتتتتتبمتتتتتتتا ان     
فتتتتتأن وستتتتتيمتو لتحقيتتتتتق اىدافتتتتتو  ووظائفتتتتتو العقوبتتتتتة . "ىتتتتتذا و تتناستتتتتب العقوبتتتتتة منطقيتتتتتًا  
وعقتتتتتتتاًل متتتتتتتع طبيعتتتتتتتة الجريمتتتتتتتة نوعتتتتتتتا وموضتتتتتتتوعا" ."وبخالفتتتتتتتة  فتتتتتتتال يتحقتتتتتتتق التتتتتتتتوازن 

لقتتتتتانون المرستتتتتوم بتتتتتين التجتتتتتريم والعقتتتتتاب والتتتتتذي اذا متتتتتا تحقتتتتتق تتحقتتتتتق معتتتتتو أغتتتتتراض ا
وأىدافتتتتوم ولمتتتتا كتتتتان اإلنستتتتان متطتتتتور بطبيعتتتتتو" "فتتتتال بتتتتد متتتتن تطتتتتور أستتتتاليب التجتتتتريم 
والعقتتتتتتاب وىتتتتتتذا متتتتتتا حصتتتتتتل فعتتتتتتال عنتتتتتتد تتبتتتتتتع منيجيتتتتتتة التطتتتتتتور القتتتتتتانوني عمتتتتتتى متتتتتتر 
التتتتتتتتتتاريو ، أي تطتتتتتتتتتور أستتتتتتتتتاليب التجتتتتتتتتتريم وأنمتتتتتتتتتاط العقتتتتتتتتتاب وأنواعتتتتتتتتتوم إالان التطتتتتتتتتتور 

لسياستتتتتات القانونيتتتتتة المتعمقتتتتتة مراحتتتتتل استتتتتتقرت فيتتتتتو اإلتتتتتى  التتتتتتاريخي حاليتتتتتا قتتتتتد وصتتتتتل
 ".بالتجريم والعقاب

 تطتتتتور مفيتتتتوم الجتتتتزاءات وفمستتتتفتيا واليتتتتدف منيتتتتا، فقتتتتد متتتترت بمراحتتتتل مختمفتتتتةفقتتتتد    
متتتتتا ىتتتتتي عميتتتتتو اليتتتتتوم، فقتتتتتد ظيتتتتترت فتتتتتي اآلونتتتتتة األخيتتتتترة أفكتتتتتار إلتتتتتى  ان وصتتتتتمتإلتتتتتى 

فبعتتتتتتد ان كتتتتتتان اليتتتتتتدف منتتتتتتو احتتتتتتداث الفتتتتتتزع والختتتتتتوف ، غيتتتتتترت مفيتتتتتتوم الجتتتتتتزاء جتتتتتتذرياً 
أصتتتتبح الجتتتتزاء ، قتتتتوم بمخالفتتتتة القاعتتتتدة القانونيتتتتةم لمنعتتتتة متتتتن تكتتتترار ذلتتتتك الفعتتتتللمتتتتن ي

إذ يمكتتتتتتن الحتتتتتتد ، اليتتتتتتوم يقتتتتتتوم عمتتتتتتى التحميتتتتتتل االقتصتتتتتتادي لمخالفتتتتتتة القاعتتتتتتدة القانونيتتتتتتة
متتتتن معتتتتدالت ارتكتتتتاب األفعتتتتال المخالفتتتتة لمقاعتتتتدة القانونيتتتتة اذا متتتتا ارتفعتتتتت تكمفتتتتة تمتتتتك 

ي انتتتتتتتو كممتتتتتتتا انخفضتتتتتتتت تكمفتتتتتتتة ارتكتتتتتتتاب "أ، األفعتتتتتتتال مقارنتتتتتتتة بالعائتتتتتتتد عمتتتتتتتى مرتكبيتتتتتتتا
األفعتتتتتتتتتتال المخالفتتتتتتتتتتة مقارنتتتتتتتتتتة بالعائتتتتتتتتتتد المتتتتتتتتتتتأتي منيتتتتتتتتتتا كممتتتتتتتتتتا زاد مؤشتتتتتتتتتتر ارتكابيتتتتتتتتتتا 

 ،والعكس صحيح .(1)"

                                                           

د.  ددددددز  د مددددددذ  ادددددددك د مدددددد د: ي ع  بددددددلث ي مل  ددددددت ةددددددك د ي  ددددددت ي ثدددددداي   ي ادل دددددد ت ( (1

https://platform.almanhal.com 
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ىتتتتتذا وقتتتتتد أصتتتتتبح الزمتتتتتًا عمتتتتتتى التتتتتدول ان تراجتتتتتع سياستتتتتتيا بشتتتتتكل مستتتتتتتمرم الن      
مة الواقتتتتتع العممتتتتتي اثبتتتتتت وبمتتتتتا ال يقبتتتتتل الشتتتتتك أن الجتتتتتزاءات الماليتتتتتة باتتتتتتت ىتتتتتي الوستتتتتي

الفاعمتتتتتة لحمايتتتتتة القاعتتتتتدة القانونيتتتتتة، عمتتتتتى ان تتناستتتتتب ىتتتتتذه الجتتتتتزاءات متتتتتع المخالفتتتتتات 
 اعتبارات أخرى.إلى  المرتكبة وان يتم تطبيقيا بحيادية تامة، دون النظر

 المطمب األول 
 التعريف بالجزاء القانوني وانواعه 

أنواعتتو، لتتذلك  ان دراستتة الجتتزاء القتتانوني تستتتوجب الوقتتوف عتتن تعريفتتة وبيتتان         
فرعين األول لتعريف الجزاء القتانوني لغتة واصتطالحًا، امتا إلى  سوف نقسم ىذا المطمب

 الثاني فسوف يكون لبيان أنواع الجزاء، وكما يأتي:
يقصتد بتالجزاء لغتًة ودينتًا الثتواب  :تعريف الجزاء القانوني لغة واصططححاا / الفرع األول 

يجتتزى بخيتتر وان متتن يستتيء صتتنعًا يجتتزى بضتتر  والعقتتاب: )"فيقتتال ان متتن يحستتن عمتتالً 
جتتزاء نقتتدي ، ... ويقتتال الجتتزاء متتن جتتنس العمتتل .ونتتال المقصتترون الجتتزاءات المناستتبة

 (1)عقوبة مالية ..."(

امتتتتا اصتتتتطالحًا فقتتتتد عتتتترف فقيتتتتاء القتتتتانون الجتتتتزاء القتتتتانوني بأنتتتتو ))"ىتتتتو أثتتتتر          
لقاعتتتتدة القانونيتتتتة يفتتتترض يتختتتتذ صتتتتورة اذى متتتتادي متتتتنظم يترتتتتتب عمتتتتى مخالفتتتتة احكتتتتام ا

متتتتتتتن قبتتتتتتتل الستتتتتتتمطة العامتتتتتتتة فتتتتتتتي الدولتتتتتتتة ممثمتتتتتتتة بالستتتتتتتمطة القضتتتتتتتائية، وذلتتتتتتتك لزجتتتتتتتر 
أي ان الجتتتتتتتتتزاء القتتتتتتتتتانوني اثتتتتتتتتتر يترتتتتتتتتتتب عمتتتتتتتتتى مخالفتتتتتتتتتة  (2)المختتتتتتتتتالف وردع غيتتتتتتتتتره"(.

"فوظيفتتتتتة الجتتتتتزاء ىتتتتتي ضتتتتتمان  (3)القاعتتتتتدة القانونيتتتتتة فقتتتتتط وال يترتتتتتتب عمتتتتتى اتباعيتتتتتا.
 (4)"نيةحسن تطبيق وتنفيذ القاعدة القانو 

                                                           

  عددددل   ي  خدددد   1   ي مثلددددذ ي شن  دعثدددد  ي للددددت ي عاب ددددت ي معلصدددداة :ي مددددذ دخخددددلا عمدددداد. ((1

  372ص  2222  ي  ل اة

 . 46ص   د ذا قلبق  عبذي بلبك ي ب ال ش ر  ا ي ب  اد.( (2

ي  ي ثددد يل ي  دددل   ك يردددا دخاحددد  علدددال إ دددال  ة دددذ ر ددد  ي ن  دددي ب خدددلص ةدددك كخلبدددت  صددد ن ي  ددداي   ((3

  دخل نت ي  لعذة ي  ل    ت شعلال يحبلع ل .

ك ديا ي   مدددت  لب ددد د د دددلن د  ددد ا ةددد  ي ثددد يل شي  لعدددذة ي  ل    دددت ي ذش  دددت:شعدددذ ي  ددد خلكد.( (4

 hikma.blogspot.com-http://daral ي خل كعلال ي ايبط شي ذايقلث  

http://daral-hikma.blogspot.com/2014/0
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يتختذ الجتزاء القتانوني ثالثتة انتواع بحستب القواعتد  :انواع الجطزاء القطانوني/ الفرع الثاني
تأديبيتتًا، أو  متدنياً أو  التتي يترتتتب الجتزاء القتتانوني عمتى مخالفتيتتا، فقتد يكتتون جتزاًء جنائيتتاً 

 :فقرات وىذا ما سنبينو في ثالث
عمتتتتتى مخالفتتتتتة قواعتتتتتد القتتتتتانون  اوال / الجتتتتتزاء الجنتتتتتائي: يترتتتتتتب ىتتتتتذا النتتتتتوع متتتتتن الجتتتتتزاء

الجنتتتتتائي، إذ يفتتتتترض فتتتتتي صتتتتتورة عقوبتتتتتة تتفتتتتتاوت متتتتتن حيتتتتتث شتتتتتدتيا بحستتتتتب اختتتتتتالف 
طبيعتتتتتتتتة الجريمتتتتتتتتة وخطورتيتتتتتتتتا، فقتتتتتتتتتد تكتتتتتتتتون بدنيتتتتتتتتة تنصتتتتتتتتتب عمتتتتتتتتى جستتتتتتتتد االنستتتتتتتتتان 

وقتتتتتتد تفتتتتترض عمتتتتتى حريتتتتتة االنستتتتتتان ، كاإلعتتتتتدام، وقتتتتتد تكتتتتتون ماليتتتتتتة تتتتتترد عمتتتتتى أموالتتتتتو
لتحقيتتتتتتق  مصتتتتتتمحة المجتمتتتتتتع اي كتتتتتتالحبس والستتتتتتجن. ىتتتتتتذا ويفتتتتتترض الجتتتتتتزاء الجنتتتتتتائي 

فيتتتتتتتتتو ال يشتتتتتتتتتتمل عمتتتتتتتتتى ، لحمايتتتتتتتتتة النظتتتتتتتتتام االجتمتتتتتتتتتاعي ورعايتتتتتتتتتة المصتتتتتتتتتمحة العامتتتتتتتتتة
فالقتتتتانون يفتتتترض عمتتتتى الجتتتتاني ، التعتتتتويض عتتتتن الضتتتترر التتتتذي يمحتتتتق بشتتتتخص معتتتتين

كانتتتتت الجريمتتتتة قتتتتد أو  عقوبتتتتة حتتتتتى وان لتتتتم يكتتتتن لممجنتتتتى عميتتتتو استتتترة تتضتتتترر بموتتتتتو
وذلتتتتتتك لمتتتتتتا ، مجنتتتتتتى عميتتتتتتو عتتتتتتن الجتتتتتتانيعفتتتتتتا ذوو الأو  تتتتتتتم برضتتتتتتاء المجنتتتتتتى عميتتتتتتة 

، فالجتتتتتاني يستتتتتبب االختتتتتالل بنظتتتتتام المجتمتتتتتع، االضتتتتترار الكبيتتتتترة بتتتتتالمجتمعإلتتتتتى  يؤديتتتتتو
وردع غيتتتتتتتره متتتتتتتن ، تأديتتتتتتتب الجتتتتتتتاني واالقتصتتتتتتتاص منتتتتتتتو اوالإلتتتتتتتى  وان العقوبتتتتتتتة تيتتتتتتتدف

 . (1)االشخاص فتمنعيم من ارتكاب الجرائم المماثمة 
ء عمتتتتتتى مخالفتتتتتتة قواعتتتتتد القتتتتتتانون االختتتتتترى ثانيتتتتتا / الجتتتتتتزاء المتتتتتدني: يترتتتتتتتب ىتتتتتتذا الجتتتتتزا

أو  إذ يفتتتتترض ىتتتتتذا الجتتتتتزاء عنتتتتتد االعتتتتتتداء عمتتتتتى حتتتتتق ختتتتتاص، عتتتتتدا القتتتتتانون الجنتتتتتائي
يختتتتتتتتتتتتل بالنظتتتتتتتتتتتتام أو  انكتتتتتتتتتتتتاره دون ان يمتتتتتتتتتتتتس ىتتتتتتتتتتتتذا االعتتتتتتتتتتتتتداء المصتتتتتتتتتتتتمحة العامتتتتتتتتتتتتة

فاليتتتتتتتدف متتتتتتتن ىتتتتتتتذا  الجتتتتتتتزاء ىتتتتتتتو اصتتتتتتتالح الضتتتتتتترر التتتتتتتذي ينتتتتتتتتج عتتتتتتتن ، االجتمتتتتتتتاعي
و، لتتتتتذلك يعتتتتتد الجتتتتتزاء المتتتتتدني حتتتتتق ختتتتتاص يتقتتتتترر ازالتتتتتتأو  مخالفتتتتتة القاعتتتتتدة القانونيتتتتتة

لصتتتتالح متتتتن لحقتتتتو الضتتتترر، ولالخيتتتتر الحتتتتق فتتتتي ان يطالتتتتب فتتتتي دعتتتتوى مدنيتتتتة بيتتتتذا 
، الجتتتتزاء. وتعتتتتدد صتتتتور الجتتتتزاء المتتتتدني تبعتتتتا لمغتتتترض منتتتتو فقتتتتد يكتتتتون )"جتتتتزاء وقتتتتائي

                                                           

  عمدددل   يردددايل  ل  دددا شي خ ردددد   1   علددد  ي  دددل   إ دددال  ي مدددذرا :د.عددد ح ي مدددذ ي  عبدددك ((1

 .63-62 ص ص  2212
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وقتتتتد يكتتتتون الجتتتتزاء فتتتتي ، وقتتتتد جتتتتزاء مباشتتتتر ،او قتتتتد يكتتتتون جتتتتزاء فتتتتي صتتتتورة تعتتتتويض
 . (1)ما كان عميو قبل وقوع المخالفة"(إلى  صورة اعادة الوضع

ثالثتتتتتا / الجتتتتتزاء التتتتتتأديبي: يفتتتتترض ىتتتتتذا الجتتتتتتزاء عنتتتتتد مخالفتتتتتة القواعتتتتتد القانونيتتتتتة التتتتتتتي 
قواعتتتتد الخدمتتتتة المدنيتتتتة، ومتتتتن امثمتتتتة تمتتتتك الجتتتتزاءات عقوبتتتتة أو  تحكتتتتم الوظيفتتتتة العامتتتتة

لتتتتترئيس ىتتتتتذا الجتتتتتزاء بانتتتتتو يفتتتتترض متتتتتن قبتتتتتل ا الفصتتتتتل، ويتميتتتتتزأو  االنتتتتتذارأو  التتتتتتوبيو
 (2)االداري لممخالف وليس من قبل القضاء.

 المطمب الثاني 
 فاعمية الجزاءات المالية في حماية القاعدة القانونية 

قتتتتتتد يكتتتتتتون لمجتتتتتتزاءات العديتتتتتتد متتتتتتن االىتتتتتتداف المتباينتتتتتتة التتتتتتتي قتتتتتتد تتشتتتتتتابك وقتتتتتتد       
الجزاءات الفعالتتتتتتة ىتتتتتتي اختتتتتترى ،فتتتتتتإلتتتتتتى  تختمتتتتتتف عبتتتتتتر التتتتتتزمن ومتتتتتتن منطقتتتتتتة جغرافيتتتتتتة

الجتتتتتتزاءات الماليتتتتتتة متتتتتتن ىتتتتتتذا إلتتتتتتى  واذا نظرنتتتتتتا، الجتتتتتتزاءات التتتتتتتي تتتتتتتؤدي اثتتتتتتار متوقعتتتتتتة
ضتتتتتحاياىا أو  المنظتتتتتور واختتتتتذنا فتتتتتي االعتبتتتتتار مجموعتتتتتة الجتتتتترائم المختمفتتتتتة ومرتكبييتتتتتا

فقتتتتتتتد يكتتتتتتتون متتتتتتتن الصتتتتتتتعب تقيتتتتتتتيم فاعميتتتتتتتة الجتتتتتتتزاءات الماليتتتتتتتة عنتتتتتتتد انتيتتتتتتتاك القاعتتتتتتتدة 
الجتتتتتتتتتتزاءات الماليتتتتتتتتتتة بالمخالفتتتتتتتتتتات البستتتتتتتتتتيطة لمقاعتتتتتتتتتتدة . اال ان حصتتتتتتتتتتر (3)القانونيتتتتتتتتتتة 

القانونيتتتتة والتتتتتي غالبتتتتًا متتتتا تكتتتتون عقوبتيتتتتا الحتتتتبس البستتتتيط قتتتتد يثبتتتتت فعاليتتتتة عاليتتتتة فتتتتي 
مكافحتتتتتة انيتتتتتاك القاعتتتتتدة القانونيتتتتتة متتتتتن جانتتتتتب وتتتتتتوفير النفقتتتتتات التتتتتتي تتحمميتتتتتا الدولتتتتتة 

لقانونيتتتتتتة فتتتتتتي ستتتتتتبيل تتتتتتتوفير مستتتتتتتمزمات الحتتتتتتبس لممختتتتتتالفين . إذ ان حمايتتتتتتة القاعتتتتتتدة ا

                                                           

  ثب ددددداش  ي مددددذرا  ذايقددددت ي  ددددل     د  دددد ايث ي  لبددددك ي    ب ددددت:د.د مددددذ  ادددد  بلقدددد ( (1

 .72ص  2212

ب ددذ د  دد ا ةددك ، ي قددلا ي  ددل   ك  لع  بددلث ي ديادددت  :د.د مددذ علددك عبددذ ي ا ددل عنلدد  ( 1(

 .12 ص  2215  3ع  دثلت اقل ت ي    ق

دددددلال ي دددداشري: يقددددخعايح ةلعل ددددت ي ع  بددددلث ك قدددد لت  خ   ددددق ي خددددايص  ة ددددا  ل ددددل    -آ   ((3

د   ددددد /  داي   - 272ي عدددددذد   02ثلدددددذ ي مثلدددددت ي ذش  دددددت  ل دددددل   يص مدددددا  دي  ادددددل ك  

2222. 
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تكتتتتتون عتتتتتن طريتتتتتق الجتتتتتزاءات الماليتتتتتة لستتتتتيولة تطبيتتتتتق تمتتتتتك الجتتتتتزاءات ولقمتتتتتة تكاليفيتتتتتا 
 .( 1)مقارنة بالحبس 

إذ ان الستتتتتجون بمختمتتتتتف أنواعيتتتتتا وبمتتتتتا تشتتتتتتمل عميتتتتتو متتتتتن مشتتتتترفين ومستتتتتؤولين       
حيتتتتتث ، تكمتتتتتف الدولتتتتتة امتتتتتوااًل طائمتتتتتة تأختتتتتذ حيتتتتتزًا كبيتتتتترًا متتتتتن الموازنتتتتتة العامتتتتتة، وحتتتتتراس

في القواعتتتتتد القانونيتتتتتة داختتتتتل الستتتتتجون يتطمتتتتتب بتتتتترامج تأىيميتتتتتة مختمفتتتتتة ان وجتتتتتود مختتتتتال
لكتتتتتتتي تتتتتتتتتمكن الدولتتتتتتتة متتتتتتتن إعتتتتتتتادة دمتتتتتتتج ىتتتتتتتؤالء الستتتتتتتجناء فتتتتتتتي الحيتتتتتتتاة االجتماعيتتتتتتتة 

إلتتتتتتى  ىتتتتتتذا وان ىتتتتتتذه البتتتتتترامج والخطتتتتتتط تحتتتتتتتاج، متتتتتتواطنين صتتتتتتالحينإلتتتتتتى  وتحتتتتتتويميم
 عممتتتتتًا ان اغمتتتتتب متتتتتن يتتتتتدخمون الستتتتتجون ىتتتتتم اشتتتتتخاص اصتتتتتحاء، مبتتتتتالل كماليتتتتتة كبيتتتتترة

لتتتتذلك فتتتتان استتتتتقطاع ، أقويتتتتاء يستتتتتطيعون العمتتتتل بمتتتتا يختتتتدم المجتمتتتتع واقتصتتتتاد الدولتتتتة
جون يزيتتتتتتتد متتتتتتتتن ارىتتتتتتتاق موازنتتتتتتتتة الدولتتتتتتتة مبتتتتتتتالل متتتتتتتتن موازنتيتتتتتتتا وصتتتتتتترفيا عمتتتتتتتتى الستتتتتتت

 . (2)الدولة

                                                           

(1) steven shavell:ECONOMIK ANALYSIS OF LAW, NATIONAL 

BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH 1050 Massachusetts 

Avenue Cambridge, MA 02138 , February 1999, p 20. 

اقدددل ت   مدددلد نبدددذي ا ي ع  بدددلث ي ادددل بت  ل اددددت بددد   ي  يبددد  شي  :( عبدددذن بددد  علدددك ي خزعمدددك(2

   لدعدددددت  دددددلدل ي عاب دددددت  لعلددددد ص يصد  دددددت   كل دددددت ي ذايقدددددلث ي عل دددددلإ دددددال  دل ادددددخ ا د ذددددددت

 .54ص2222
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 الخاتمة
، بعد البحث الطويل في تفاصيل وجزئيات ىذه الدراسة والدخول في حيثياتيا        

، نبين ىنا اىم ما توصمنا إليو من استنتاجات، المواد القانونيةودراسة المصادر وتحميل 
 وما يمكننا تقديمو من مقترحات وذلك في فقرتين:

 الستنتاجات  :أولا 
اتفتتتتاق اغمتتتتب الفقيتتتتاء المنتتتتادين بالتحميتتتتل االقتصتتتتادي لمقتتتتانون عمتتتتى ان الغايتتتتة  -1

 قانون .الرئيسية من وراء ىذا المنيج ىو الرفع من الفاعمية االقتصادية لم
تعود كفاءة الجزاءات المالية في ردع من يختالف القاعتدة القانونيتة عمتى أىميتة   -2

 .األموال عند األشخاص
ىتذه العالقتتة تتعتدى دائتترة ، ىنتاك عالقتة مستتتمرة وشتاممة بتتين القتانون واالقتصتتاد -3

 النشاطات االقتصادية.
 التوصيات:ثانياا 

واعتتتتد القانونيتتتتة المتعمقتتتتة تطبيتتتتق أدوات وأستتتتاليب التحميتتتتل االقتصتتتتادي عمتتتتى الق -1
بتتتتالجزاءات الجنائيتتتتة متتتتن ختتتتالل استتتتتعمال عالقتتتتة التكمفتتتتة والفائتتتتدة لتقيتتتتيم تمتتتتك 

 الجزاءات )العقوبات السالبة لمحرية و الجزاءات المالية(.
الكفتتتتاءة األكبتتتتر لمقواعتتتتد إلتتتتى  إن الحصتتتتول عمتتتتى المنفعتتتتة القصتتتتوى والوصتتتتول -2

عظيم الفوائد بأقل التكاليف( عمتى القانونية وزيادة فاعميتيا يجب تطبيق قاعدة )ت
 القواعد القانونية .
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 المصادر
 _ المصادر العربية

 الكتب  :اولا  
عتتتتتتتالم ، 1ط، المجمتتتتتتتد األول، معجتتتتتتتم المغتتتتتتتة العربيتتتتتتتة المعاصتتتتتتترة :د. احمتتتتتتتد مختتتتتتتتار عمتتتتتتتر -1

 . 2008، القاىرة، الكتب
ك لصتتتتتناعة العاتتتتتت، 2المتتتتتدخل لدراستتتتتة القتتتتتانون، ط :د. عبتتتتتدالباقي البكتتتتتري و زىيتتتتتر البشتتتتتير -2

 . 46ص ، 2010، القاىرة، الكتاب
، اثتتتتتتتراء لمنشتتتتتتتر والتوزيتتتتتتتع، 1ط، عمتتتتتتتم القتتتتتتتانونإلتتتتتتتى  المتتتتتتتدخل :د.عتتتتتتتوض احمتتتتتتتد الزعبتتتتتتتي -3

 . 2010، عمان
، بيتتتتتتروت، المتتتتتتدخل لدراستتتتتتة القتتتتتتانون ،منشتتتتتتورات الحمبتتتتتتي الحقوقيتتتتتتة:د.محمتتتتتتد حستتتتتتن قاستتتتتتم -4

2012. 
 الرسائل  :ثانياا 

، ستتتتتتالبة لمحريتتتتتتة بتتتتتتين الواقتتتتتتع والمتتتتتتأمولبتتتتتتدائل العقوبتتتتتتات ال :عبتتتتتتدال بتتتتتتن عمتتتتتتي الخثعمتتتتتتي -1
جامعتتتتتتتة نتتتتتتتايف العربيتتتتتتتة لمعمتتتتتتتوم ، كميتتتتتتتة الدراستتتتتتتات العميتتتتتتتاإلتتتتتتتى  رستتتتتتتالة ماجستتتتتتتتير مقدمتتتتتتتة

 .2008، االمنية
 ثالثاا: البحوث والدراسات 

متتتتتاري التتتتتروزا: استتتتتتعراض فاعميتتتتتة العقوبتتتتتات كوستتتتتيمة لتحقيتتتتتق احتتتتتترام أفضتتتتتل لمقتتتتتانون -آن -1
 - 870العتتتتتتتتتتتتتدد  - 90اممجمتتتتتتتتتتتتتد ، حمتتتتتتتتتتتتتراإلنستتتتتتتتتتتتتاني، المجمتتتتتتتتتتتتتة الدوليتتتتتتتتتتتتتة لمصتتتتتتتتتتتتتميب اال

 .2008يونيو/حزيران 
بحتتتتتتث منشتتتتتتور فتتتتتتي مجمتتتتتتة ، التحميتتتتتتل االقتصتتتتتتادي لمقتتتتتتانون :بمخيتتتتتتر محمتتتتتتد ايتتتتتتات عوديتتتتتتة -2

 .2015، اذار، 5ع، الباحث لمدراسات االكاديمية
بحتتتتتتتث ، األستتتتتتتاس القتتتتتتتانوني لمعقوبتتتتتتتات اإلداريتتتتتتتة  :د.محمتتتتتتتد عمتتتتتتتي عبتتتتتتتد الرضتتتتتتتا عفمتتتتتتتوك -3

 . 2015، 3ع، منشور في مجمة رسالة الحقوق
 مصادر النترنت  :رابعاا 

مقال منشور عمى شبكات االنترنت عمى ، التحميل االقتصادي لمقانون :صالح سمطان -1
 http://www.alriyadh.com/265915:الرابط

 د.ىيثم محمد حرمي محمود: العقوبات المالية في مواجية الجرائم الرياضية  -2
https://platform.almanhal.com/Search/Result 

https://platform.almanhal.com/Search/Result?q=&sf_7_0_3=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+&opsf_7_0=1
https://platform.almanhal.com/Search/Result?q=&sf_7_0_3=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+&opsf_7_0=1
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مقال منشور في دار الحكمة لمبحوث ، الجزاء والقاعدة القانونية الدولية:د. وعد الشيخمي -3
 :عمى الرابط التالي، الدراساتو 

post_8242.html-hikma.blogspot.com/2014/01/blog-http://daral 
 _ المصادر اإلنكميزية 

- steven shavell:ECONOMIK ANALYSIS OF LAW, NATIONAL 

BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH 1050 Massachusetts 

Avenue Cambridge, MA 02138 , February 1999, p 20. 

http://daral-hikma.blogspot.com/2014/01/blog-post_8242.html
http://daral-hikma.blogspot.com/2014/01/blog-post_8242.html
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 :المستخمص
ىناك عالقة وطيدة وشاممة بين القانون واالقتصاد تتعدى محور النشاطات االقتصادية،       

محاولة إذ إن أثار القواعد القانونية عمى مختمف المجاالت االقتصادية في الدولة دفعت الفقو ل
تكييف القواعد القانونية مع متطمبات التنمية االقتصادية، من اجل الحصول عمى المنفعة 

وىذه الكفاءة يمكن  ،الكفاءة األكبر لمقواعد القانونية وزيادة فاعميتياإلى  القصوى والوصول
 تحقيقيا بفرضية تطبيق قاعدة )تعظيم الفوائد بأقل التكاليف( عمى القواعد القانونية .

فإذا ما كان القانون يوقع الجزاء عمى من يخالف القاعدة القانونية، واالقتصاد يعنى      
باالستخدام األمثل لموارد ذات قدر محدود، إال انو ليس بالضرورة أن يتفق القانون مع 
االستخدام األمثل لتمك الموارد، ىنا يبرز دور التحميل االقتصادي من خالل استعمال 

ة أي الجزاءات القانونية اكثر كفاءة من وجية اقتصادية، أي الحصول عمى االقتصاد لمعرف
اقصى منفعة من ىذا الجزاء وبأقل خسارة مادية ممكنة، إذ إن تطبيق أدوات وأساليب التحميل 
االقتصادي عمى القواعد القانونية المتعمقة بالجزاءات الجنائية من خالل استعمال عالقة 

تمك الجزاءات )العقوبات السالبة لمحرية و الجزاءات المالية(، يمنح  التكمفة والفائدة لتقييم
 القانون فاعمية اقتصادية اكبر من خالل تنمية اإليرادات وتخفيض النفقات في وقت واحد .

إذ يرى  –كفاءة الجزاءات المالية في ردع من يخالف القاعدة القانونية إلى  فباإلضافة       
مكانة ميمة عند األشخاص، لذلك فأنيا تشكل رادعًا قويًا ليم تمنعيم البعض إن األموال تحتل 

من القيام بالمخالفات، فالجوانب المالية لألشخاص ىي أكثر ما يمكن أن يجبرىم عمى االلتزام 
فإن اعتماد الجزاءات المالية عقوبة بديمة لمعقوبات السالبة لمحرية قصيرة  –بالقاعدة القانونية
لة الكثير من النفقات التي تصرف عمى المؤسسات العقابية،  إذ يخصص المدة  يوفر لمدو 

لتنفيذ العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة  مبالل ضخمة ترىق الموازنة العامة لمدولة في ظل 
تنامي العجز المالي فييا، أي إن ىذه العقوبات تؤثر سمبًا عمى اقتصاد الدولة، في الوقت 

بأمس الحاجة لالستفادة من ىذه األموال لحل مشكالت اكثر أىمية الذي تكون فيو الدولة 
وحيوية في القطاعات األخرى مثل الصحة والتعميم وغيرىا ...، وفي ذات الوقت يمكن ليذه 

 الجزاءات أن تحقق لمدولة إيرادات مالية كبيرة .
 االقتصادي القانون، الجزاء، القانونية، قاعدة تحميل، :المفتاحية الكممات
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ABSTRACT: 
There is a strong and comprehensive relationship between 

the law and the economy beyond the axis of economic activities  

as the effects of legal rules on various economic fields in the 

country prompted the jurisprudence to try to adapt the legal rules 

with the requirements of economic development  in order to 

obtain the maximum benefit and access to greater efficiency of 

legal rules and increase effectiveness. This efficiency can be 

achieved by applying the rule of maximizing benefits at the lowest 

cost to legal rules If the law punishes those who violate the legal 

rule  and the economy means the optimal use of resources of 

limited scope  but it is not necessarily the law with the optimal use 

of those resources  here highlights the role of economic analysis 

through the use of the economy to know which legal sanctions 

more efficient than The application of tools and methods of 

economic analysis to the legal rules relating to criminal sanctions 

through the use of the cost-benefit relationship to evaluate such 

sanctions (the negative penalties for Freedom and financial 

sanctions)  greater economic efficiency through revenue and 

reduce expenditure development at one time the law grants In 

addition to the efficiency of financial sanctions in deterring those 

who violate the rule of law - some believe that money occupies an 

important position in people  so they are a strong deterrent to 

them from committing violations  the financial aspects of people 

are most likely to force them to abide by the rule of law - the 

adoption Financial sanctions An alternative punishment for short-

term penalties for short-term freedom The state provides many of 

the expenses that are spent on penal institutions. Short-term 

penalties are imposed on large sums of money that burden the 

state budget in light of the growing financial deficit. E. Sanctions 

negatively affect the state's economy  while the state desperately 

needs to use these funds to solve more important and vital 

problems in other sectors such as health  education  etc ... At the 

same time  these sanctions can provide the state with substantial 

financial revenues. 

Key words: analysis, legal rule, penalty, law, economics .                        


