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  َحى ُ   (3)َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَىى  (2) َواللَّْيِل إِذَا َسَجى (1)َوالضُّ ََ َولآَلِخى

ٌَ لََك ِمَن األ ولَى  َضى ) (4)َخْي َْ ْْ يَِجىْدَ  5َولََسْوَف ي ْعِطيَك َربَُّك فَتَ ( أَلَى

ى (8)َوَوَجدََ  َعائاِل فَأَْغنَى  (7)َوَوَجدََ  َضاال فََهدَى  (6)يَتِيًما فَآَوى  ا فَأَمَّ

 َْ َْ فاَل تَْقَه َْ  (9)اْليَتِي ا السَّائَِل فاَل تَْنَه ا بِنِْعَمِة َربَِِّك فََحىِدِّْث  (11)َوأَمَّ َوأَمَّ

(11)  

 صدق هللا العظيم

 سورُ الضحى
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 مقدمة

 التعَيف بالموضوع

لكي يكون بمقدور قانون اإلجراءات الجنائية القيام بدوره علي نحو فعال في 
ظهار الحقيقة الكاملة المؤدية إلي إدانة المذنب ،  وتبرئة البرئ ، مكافحة الجريمة وا 

، وتبسيطها ، وتحقيق  ينبغي أن تتوافر فيه خصائص ثالثة هي : سرعة اإلجراءات
. وسرعة اإلجراءات (1)ن التوازن بين حقوق الدفاع وحقوق االتهام قدر معقول م

يقتضيها أن إطالة أمد الخصومة الجنائية ، يباعد في حالة الحكم باإلدانة بين 
 الزمن طال كلما تتناقص العقوبة فاعلية ألن ذلك ،المحكوم بها وبين تحقيق أهدافها 

 يؤدي بالبراءة الحكم حالة في أنه كما . الجريمة ارتكاب وبين توقيعها بين الفاصل

 المتهم تصيب التي والمعنوية المادية األضرار تفاقم إلي الجنائية الخصومة أمد إطالة

 الخصومة أمد إطالة يؤثر وقد . طويلة لفترة االتهام موقف وقوفه جراء من البرئ

 تحقيق من المحكمة ويحرم ، الشهود ذاكرة اختالط إلي اإلجراءات لبطء نتيجة الجنائية

 إلي الوصول المحقق غير ومن العسير من فيكون ، بنفسها نفيا أو ثبوتا الدعوي أدلة

  .(2) منها براءته أو المتهم إلي نسبتها وثبوت الجريمة وقوع بشأن الموضوعية الحقيقية
أما بالنسبة لتبسيط اإلجراءات الجنائية فهو أمر الزم لضمان سرعتها ولتيسير 

                                           
مطبعة جامعة   –الجزء األول  –مبادئ قانون اإلجراءات الجنائية  –الدكتور/ عمر السعيد رمضان  (1)

اإلجراءات  –؛ الدكتور/ عبد هللا عادل كاتبي   8،  7ص  – 1993طبعة  –القاهرة والكتاب الجامعي  

 . 2،  1ص  – 1981 –لقاهرة كلية الحقوق جامعة ا –رسالة دكتوراه  –الجنائية الموجزة 

(2) J.Pradel : la rapidite de L'instumce penal aspect de droit compare rev penit 

1995 P 213. 
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ال عن تيسير مهمة القاضي في تقديرها ، بيد أن سرعة اإلجراءات إقامة األدلة فض
وتبسيطها ال يصح أن تكون علي حساب العدالة التي تتطلب التوفيق بين مصلحتين 
متعارضتين هما مصلحة المجتمع في سرعة الوصول إلي الجاني وتيسير إثبات 

ثبات براءته . إدانته ومصلحة المتهم إذا كان بريئا في إتاحة الفرصة أمامه إل
والتوفيق بين هاتين المصلحتين هو المقصود بالخصية الثالثة المتعلقة بتحقيق 
التوازن بين حقوق الدفاع وحقوق االتهام. ويقع علي عاتق أي مشرع إجرائي إحداث 

المجتمع في العقاب علي الجرائم ، ومصلحة الفرد في حماية التوازن بين مصلحة 
عن نفسه ، فيضع القواعد المحددة التي تضمن تحقيق ، والذود  حقوقه وحرياته

الهدفين معا دون تغليب أحدهما علي اآلخر ، ليتجنب بذلك إفالت المجرم من 
 . (1)العقاب ، والحكم بإدانة برئ ، وكال األمرين يضير العدالة 

ويتحقق هذا التوازن رغم صعوبته في ظل النظم الديمقراطية ، أما في ظل النظم 
تورية فإن هذا التوازن يختل اختالال كبيرا فتميل قواعد اإلجراءات الجنائية إلي الديكتا

ترجيح مصلحة الدولة علي حساب حقوق األفراد وحرياتهم . فيشوب اإلجراءات نوعا 
 .(2)من االفتئات علي ضمانات المحاكمة 

ر والواقع من األمر أن الرغبة في تيسير اإلجراءات الجنائية ليست وليدة أفكا
اليوم أو األمس القريب ، فقد شهدت التشريعات المختلفة صورا لتيسير اإلجراءات 
الجنائية على تفاوت فيما بينها تبعا للظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

على القانون الجنائي بشقيه الموضوعي أو  –بال ريب  –السائدة والتي تنعكس 

                                           
(1) P.H. Bolle: Les lenteurs de la prociedure penal R.S 1982 P292. 

طبعة  –النهضة العربية  دار –شرح قانون اإلجراءات الجنائية  – -الدكتورة / فوزية عبد الستار ( 2)

 . 5،  4ص  –  1992
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جراءات الجنائية كان من األهداف التي اإلجرائي . يضاف إلي ذلك أن تيسير اإل
وضعها المشرعون نصب أعينهم عند النص على القواعد اإلجرائية المختلفة . فعلي 

( لمشروع قانون اإلجراءات 1سبيل التمثيل ، فقد جاء في صدر المذكرة رقم )
:" أن يحدد قانون اإلجراءات 1951سبتمبر  3الجنائية المصري الحالي الصادر في 

ائية الطريق الذي يكفل للدولة حقها في القصاص من المجرم ، ويعني بصفة الجن
خاصة بالنظم واألحكام التي ترمي إلي تبسيط اإلجراءات الجنائية وسرعتها لينال 

تي تمكن الجاني جزءه ، في أقرب وقت ، وذلك بغير إخالل بالضمانات الجوهرية ال
قد جعل منذ البداية تيسير اإلجراءات  . فالمشرع المصري(1)البرئ من إثبات براءته "

الجنائية من أهدافه ، وتضمن بين جنابته القواعد التي تكفل هذا التيسير في زمنه . 
القانون يواجه ما هو قائم ومن الصعب عليه أن  –كما هي القاعدة دائما  –ولكن 

في يرنو إلي المستقبل ، فتكون النتيجة أن ما اعتبر وسيلة للتبسيط والتيسير 
الماضي في حاجة إلي إعادة نظر ووجب أن يتم التوسع فيه لمواجهة المستجدات 
المعاصرة في الجريمة ، من حيث كمها وكيفها ، والتي تتطور على المستويين معا 

(2) . 
فالعوامل التي تعرقل سير العدالة الجنائية تتعدد وتتضاعف يوما بعد يوم ؛ 

لعدالة الجنائية يمثل مشكلة كبيرة في كثير فقد أضحي البطء أو التأخير في سير ا
أن  1982من الدول . فمثال في إيطاليا ذكرت المحكمة الدستورية في حكم لها عام 

:" البطء يمثل منطقة األلم أو نقطة الضعف األولي في العدالة الجنائية اإليطالية " 
                                           

مجلة القانون  –اتجاهات جديدة في قانون اإلجراءات الجنائية  –( انظر : الدكتور/ محمود مصطفي 1)

 . 217ص  – 1951مارس سنة  –السنة الحادية والعشرون  –العدد األول  –واالقتصاد 

دار  –دراسة مقارنة  –و تيسير اإلجراءات الجنائية نح –( انظر : أستاذنا الدكتور العميد / عمر سالم 2)

 . 4،  3ص  – 1997الطبعة األولي  –النهضة العربية 
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ويال حتي . وفي فرنسا ذهب البعض إلي أن سير الدعوي الجنائية يستغرق وقتا ط
في مجال بعض القضايا التي ال يمكن أن توصف بأنها معقدة ، إذ تتراوح المدة من 
وقت وقوع الجريمة إلي صدور الحكم البات بشأنها بين سنتين وثالث سنوات . ووفقا 
لبعض اإلحصائيات التي أجريت هناك حول المدة المتوسطة للتحقيق االبتدائي ، 

تصل إلي حوالي ستة أشهر ، وزادت لتصبح  1968فإن هذه المدة كان في سنة 
، ثم أصبحت حوالي ست عشر  1993أثني عشر شهرا ونصف تقريبا في سنة 

. وفي هولندا تتراوح المدة التي تستغرقها اإلجراءات  1999شهرا ونصف في سنة 
الجنائية في الجنحة ما بين اثني عشر شهرا إلي ثالثة عشر شهرا ، وذلك من يوم 

 .  (1)يمة حتي صدور الحكم فيها من محكمة الدرجة األولي وقوع الجر 
وهو الوجه اإلجرائي لما اصطلح  –ويرجع البطء في سير اإلجراءات الجنائية

: الزيادة الكبيرة في (2)إلي عدة أسباب أهمها -سميته بأزمة العدالة الجنائية على ت
ضية المعروضة على حجم الظاهرة اإلجرامية ، وما يستتبع ذلك من زيادة في األق

المحاكم الجنائية ، دون أن يقابل ذلك زيادة موازية في عدد القضاة المختصين 
بالفصل فيها ، وهو ما أثر بالسلب على قدرة هذه المحاكم في الفصل في الدعاوي 

. ولبيان الزيادة الكبيرة في حجم الدعاوي الجنائية أمام القضاء (3)خالل مدة معقولة
مثل أحد أسباب بطء التقاضي كشف تقرير اإلحصاء القضائي المصري وكونها ت

                                           
دار النهضة  –دراسة مقارنة  –الحق في سرعة اإلجراءات الجنائية  –( الدكتور/ شريف سيد كامل 1)

 . 9ص  – 2114الطبعة األولي  –العربية 

إطاللة على أنظمة التسوية في الدعوي الجنائية في القانون  –اضي ( انظر : الدكتور/ رامي متولي الق2)

وما بعدها ؛ الدكتور/ حاتم عبد الرحمن  13ص  – 2111الطبعة األولي  –دار النهضة العربية   -الفرنسي 

كلية  –رسالة دكتوراه  – -دراسة مقارنة  –دور المجني عليه في إنهاء الدعوي الجنائية  –محمد عطية 

 ص)  د  ( وما بعدها . – 2114 –جامعة القاهرة الحقوق 

مجلة القانون واالقتصاد  –المشكالت المعاصرة للسياسة الجنائية  –( انظر : الدكتور/ أحمد فتحي سرور 3)

 . 416ص – 1983 –عدد خاص بمناسبة العيد المئوي لكلية الحقوق  –
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ألفا  842بلغ مليونا  2114الصادر عن وزارة العدل أن عدد القضايا المدنية عام 
قضية ،  113ألفا و 543مليونا  12قضية ، وارتفع عدد القضايا الجنائية إلي  876

ضية . بينما كان ق 615ألفا و  511وبلغ عدد قضايا األحوال الشخصية مليونا و 
 587مليونا و 11ألفا ، والجنائية  793مليونا و  1996عدد القضايا المدنية عام 

 . (1)قضية  511ألفا و  189قضية ، واألحوال الشخصية مليونا و  581ألفا و 
يضاف إلي ذلك أن تعقد العالقات االجتماعية واالقتصادية إلي ازدياد أعداد 

الضرب والسرقة واإلتالف . وقد خلف ذلك ازدحام  الجرائم البسيطة ، وال سيما
ساحات المحاكم بعدد ضخم من القضايا الجنائية حالت بينها وبين مواجهة الجرائم 
الجسيمة على نحو فعال ، وهو ما دفع النيابة العامة إلي التوسع في إصدار أوامر 

ومن ناحية الحفظ على النحو الذي أضحت معه تعبيرا عن عدالة جنائية مختنقة . 
أخري ، فقد أدي التطور التكنولوجي إلي ظهور أنماط جديدة من السلوك اإلجرامي 
لم تكن موجودة من قبل ، مثل جرائم الحاسب اآللي ، واالستعمال غير المشروع 
لبطاقة االئتمان . وقد أظهرت هذه الجرائم نظرا لحداثتها وصفتها الفنية عجز الجهاز 

 . (2)طريقة حاسمة القضائي عن التصدي لها ب
زاء ذلك كله كان ال بد أال تقف السياسة الجنائية المعاصرة مكتوفة األيدي ،  وا 

 فقد برز في مواجهة أزمة العدالة الجنائية اتجاهان رئيسيان :
 االتجاه األول :

يتعلق بالشق الموضوعي للقانون الجنائي ويعرف بسياسة الحد من التجريم 

                                           
 . 18/2/1721 – 981العدد رقم  –( راجع : جريدة المصري اليوم 1)

والنظم المرتبطة به الصلح في قانون اإلجراءات الجنائية ماهيته  –( انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد 2)

 . 11،  9ص  – 2115الطبعة األولي  –دار النهضة العربية  –دراسة مقارنة  –
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جريم عن بعض أنواع السلوك اإلجرامي قليلة األهمية والعقاب ، أي رفع صفة الت
دخالها في دائرة المشروعية ، فال يترتب على ارتكابها عقوبة جنائية أو غير جنائية  وا 

. ومرد ذلك أن ثمة جرائم معينة لم تعد تمثل اعتداء على مصالح المجتمع على (1)
لي ذلك أن أنماطا معينة ، أضف إ(2)التجريم  النحو الذي يبرر استمرارها تحت طائلة

من السلوك لم تعد كذلك موضع استهجان أو استنكار من المجتمع أو الرأي 
. ومن ناحية أخري فإن الحد من العقاب مؤداه أن يظل السلوك غير مشروع (3)العام

نما يستعان في ذلك بالجزاءات  ولكن ال يترتب علي ارتكابه توقيع جزاء جنائي ، وا 
قانون األخري كالقانون المدني أو القانون اإلداري أو أحد بدائل المقررة في فروع ال

 . (4)العقوبة
 االتجاه الثاني : 

ويعرف بسياسة التحول عن اإلجراءات ، ويقصد بها أن يخضع المتهمون 
لمعاملة إجرائية تختلف عن اإلجراءات التقليدية للمحاكمات الجنائية واستبدالها 

 رعة في حسم المنازعات الجنائية . بإجراءات أقل تعقيدا وأكثر س
وقدددددد تبلدددددور هدددددذا الفكدددددر الجديدددددد فدددددي العديدددددد مدددددن المدددددؤتمرات الدوليدددددة ، ولعدددددل 
أهمهدددددا مدددددؤتمر األمدددددم المتحددددددة السدددددابع لمندددددع الجريمدددددة ومعاملدددددة المجدددددرمين ،الدددددذي 

                                           
د من العقاب في الح – ( لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع  : الدكتور/  أمين مصطفي محمد السيد1)

 . 1999 –جامعة اإلسكندرية  –كلية الحقوق  –رسالة دكتوراه  –القانون المصري والمقارن 

 2112الطبعة الثانية  –دار الشروق  –القانون الجنائي الدستوري  –( انظر : الدكتور/ أحمد فتحي سرور 2)

 –ح في المواد الجنائية وتطبيقاتها النظرية العامة للصل –؛ الدكتور/ محمد حكيم حسين الحكيم  151ص  –

 . 1ص  – 2112 –كلية الحقوق جامعة عين شمس  –رسالة دكتوراه 

دراسة  –النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي  –( انظر : الدكتور/ سر الختم إدريس عثمان 3)

 . 13ص  – 1979 –كلية الحقوق جامعة القاهرة  –رسالة دكتوراه  –تأصيلية تطبيقية مقارنة 

طبقا آلخر  –الصلح الجنائي في القانون المصري  –( انظر : الدكتور/ طه أحمد محمد عبد العليم 4)

 . 5ص  – 2111الطبعة األولي  –نادي القضاة  –تعديالته 
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سدددددددبتمبر  6أغسدددددددطس حتدددددددي  26فدددددددي الفتدددددددرة مددددددن  –انعقددددددد فدددددددي ميالندددددددو بايطاليددددددا 
بشدددددددأن المبدددددددادئ األساسدددددددية لتدددددددوفير العدالدددددددة ، والدددددددذي صددددددددر عنددددددده إعدددددددالن  1985

سددددداءة اسدددددتعمال السدددددلطة ، وقدددددد ورد فدددددي البندددددد السدددددابع منددددده :  لضدددددحايا الجريمدددددة وا 
" أنددددددده ينبغدددددددي اسدددددددتعمال اآلليدددددددات غيدددددددر الرسدددددددمية لحدددددددل النزاعدددددددات بمدددددددا فدددددددي ذلدددددددك 
الوسدددددداطة والتحكدددددديم والوسددددددائل العرفيددددددة إقامددددددة العدددددددل ، أو باسددددددتعمال الممارسدددددددات 

نصافهم ". المحلية حسب االق  تضاء لتسهيل استرضاء الضحايا وا 
  -وقد أوصي مؤتمر األمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

 2111أبريل سنة  17إلي  11الذي انعقد في العاصمة النمساوية فينا في الفترة من 
صراحة بضرورة نهج وسائل العدالة التصالحية التي تستهدف الحد من اإلجرام  –
 تساعد على إبراء الضحايا والجناة والمجتمعات وذلك : و 

قليمية ودولية لدعم ضحايا الجريمة  :أوال  باستخدام خطط عمل وطنية وا 
 كآليات الوساطة والعدالة التصالحية .

جراءات وبرامج العدالة  ثانيا : بتشجيع الدول على صياغة سياسات وا 
ايا والجناة والمجتمعات المحلية التصالحية تحترم حقوق واحتياجات ومصالح الضح

هو الموعد المستهدف  2112وسائر األطراف األخري ، وقد جعل هذا المؤتمر عام 
 لكي تراجع فيه الدول ممارساتها في هذا الشأن .

والمنعقد بالقاهرة في الفترة من  –وقد أوصي مؤتمر تطوير العدالة الجنائية 
في نطاق الصلح والتصالح بضرورة التوسع  – 2113أكتوبر  15إلي  13

 المنصوص عليهما في قانون اإلجراءات الجنائية . 
وقد القت سياسة التحول عن اإلجراءات هذه ، ترحيبا كبيرا في كثير من 
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يطاليا وألمانيا إلي  الدول ، فاتجه المشرعون في دول عديدة مثل فرنسا وانجلترا وا 
الدعوي الجنائية . وقد تجسد ذلك تفعيل العدالة الجنائية عن طريق تبسيط إجراءات 

بوسائل أكثر مرونة وأكثر قابلية للتطور في حل  –وعلى وجه السرعة  –في األخذ 
. وهي وسائل من شأنها أن تساهم في عالج مشكلة الزيادة (1)المنازعات الجنائية 

قل الهائلة في أعداد القضايا التي تنظرها المحاكم الجنائية ، كما أنها تتميز بأنها أ
ن كان ال يجوز أن تكون هذه الوسائل على حساب المبادئ  كلفة أو نفقة ، وا 

 األساسية في القانون. 
ويعد الصلح الجنائي ، واألمر الجنائي ، من أول وأهم الوسائل التي أخذت 
بهما األنظمة القانونية المختلفة لمواجهة أزمة العدالة الجنائية . بيد أن الحال لم 

لوسيلتين ، بل تم استحداث وسائل أخري مثل نظام الوساطة يقف عند هاتين ا
الجنائية ، والتسوية الجنائية ، والمثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم ، وهو ما 
تبناه المشرع الفرنسي عن طريق إصداره للعديد من القوانين الساعية إلي تبسيط 

ي الجنائية .وهذه الوسائل إجراءات التقاضي وتفعيل العدالة ، وسرعة إنهاء الدعو 
 هي موضوع دراستنا .

والواقع من األمر أن هذه اآلليات أو الوسائل تمثل تحوال جوهريا في إدارة 
المنازعات ، تحوال من وسائل عقابية إلي وسائل أخري أكثر رضائية ، أو بعبارة 

                                           
مطبعة  –مجلة القانون واالقتصاد  –بدائل الدعوي الجنائية  –( انظر : الدكتور/ أحمد فتحي سرور 1)

دور المجني  –وما بعدها ؛ الدكتور/ حمدي رجب عطية  3ص  – 1983 – 53العدد  – جامعة القاهرة

وما  11ص  – 1991 –كلية الحقوق جامعة القاهرة  -رسالة دكتوراه ا –عليه في إنهاء الدعوي الجنائية 

 بعدها .
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دالة أخري فإن هذه الوسائل تمثل مظهرا من مظاهر تحول العدالة التقليدية إلي ع
 . (1)رضائية أو تصالحيه 
 أهمية الموضوع 

ترجع أهمية دراسة موضوع االتجاهات الحديثة في إدارة الدعوي الجنائية ) 
الوساطة الجنائية ، التسوية الجنائية ، المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم ( 

ل في ازدياد التي ابتدعت لمواجهة أزمة العدالة الجنائية في شقها اإلجرائي المتمث
عدد القضايا الجنائية وتكدسها في ساحات المحاكم ، األمر الذي أدي إلي تأخر 
الفصل فيها أمد طويل ، وهو ما أثر بشكل كبير على شعور الناس بالعدالة ، 
فالعدالة البطيئة هي والعدم سواء ، إلي الحد الذي أمكن معه القول بأن العدالة 

. (2)قد أصبح في حاجة إلي من ينصفه –اآلخرين المرفق الذي ينصف  –الجنائية 
بيد أن القانون المصري ما زال يجهل تلك النظم ، وفي هذا اإلطار يكمن التساؤل 
حول مدي إمكانية تطبيقهافي النظام القضائي المصري ، وما يمكن أن تلعبه من 

 دور في حل مشكلة ازدحام القضايا ، وتأخر الفصل فيها .
اإلجرائية الحديثة نجاعتها ، وهو ما يتضح من نسبة التطبيق  فقد أثبتت النظم 

العالية التي حظيت بها في الدول التي تبنت األخذ بها ، فعلي سبيل المثال وفيما 
يتعلق بنظام اإلقرار بالجرم تبلغ نسبة القضايا الجنائية التي يتم تطبيق نظام اإلقرار 

                                           

(1) G. StefamiG.Levasseur et B.Boulocdroit penal general dalla 17e ed P52. 

دار  –دراسة مقارنة  –نحو تيسير اإلجراءات الجنائية  –عمر سالم  –ر : أستاذنا الدكتور/ العميد ( انظ2)

الحق في سرعة  –؛ الدكتور/ شريف سيد كامل  4ص  – 1997الطبعة األولي  –النهضة العربية 

 19،  18،  17ص  – 2114الطبعة األولي  –دار النهضة العربية  –دراسة مقارنة  –اإلجراءات الجنائية 

 . وراجع كذلك : 

J. Pradel : La duree des procedures rev penit 2001 P 148 
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يا الجنائية  في الواليات المتحدة من إجمالي القضا % 91بالجرم عليها أكثر من 
األمريكية ؛ أما في فرنسا ، وعلى الرغم من حداثة نظام اإلقرار بالجرم فقد بلغ عدد 

قضية خالل الفترة الواقعة ما بين يونيو  31136القضايا التي طبق فيها هذا النظام 
، وانتهي األمر في هذا العدد من القضايا بصدور أمر  2116ومايو  2115

قضية أي بنسبة  27534لتصديق على العقوبة المقترحة من النيابة العامة في با
 . (1) % 88،7إنجاز قدرها 

ومن ناحية ثانية ، فإن النظم اإلجرائية الحديثة تمثل خروجا على فلسفة طالما 
حصرت الجزاء الجنائي في العقوبة السالبة للحرية ، واعتبرت المحاكمة وفقا لقواعد 

ات الجنائية هي الوسيلة الفضلي القتضاء حق العقاب . فقد ظلت وأطر اإلجراء
الدعوي الجنائية لفترة طويلة من الزمن تعتمد على الدعوي الجنائية كوسيلة القتضاء 
حق العقاب وهي دعوي تديرها النيابة العامة من خالل محاكمة قضائية تضطلع 

لذي ينكر في الغالب التهمة فيها النيابة العامة بدور االدعاء في مواجهة المتهم ا
المنسوبة إليه ؛ وتهدف هذه الدعوي في نهاية المطاف إلي توقيع عقوبة على المتهم 
تأخذ غالبا صورة العقوبة السالبة للحرية . إال أنه مع ظهور العديد من األسباب التي 

ية أصابت مرفق العدالة بالبطء في اإلجراءات وهو ما أدي إلي اتجاه السياسة الجنائ
، أضف إلي ذلك تطور مفهوم (2)إلي البحث عن بدائل للعقوبة والدعوي الجنائية

العدالة من مفهوم عقابي إلي عدالة إصالحية تعويضية تسعي إلي االهتمام بأطراف 

                                           
دار  –آلية اإلقرار بالجرم كمظهر لتطور مفهوم العدالة التصالحية  –انظر : الدكتور/ سليمان عبد المنعم ( 1)

 ( . 2هامش رقم )  – 8ص  – 2115طبعة  –المطبوعات الجامعية 

(2) H.Gumg :vers um mouveau model du process penal ? 

Reflexionssur les rappots la miseenetat des affaiespenals R.S.C 1991 P531 
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 .(1)الجريمة ، وبصفة خاصة المجني عليه
 

 خطة الدراسة 

خذ بها سوف نخصص هذه الدراسة لمعالجة اآلليات الحديثة التي تبني األ
المشرع اإلجرائي الفرنسي لسرعة إنهاء الدعوي الجنائية وهي : الوساطة الجنائية ، 

 والتسوية الجنائية ، والمثول بناء علي االعتراف المسبق بالجرم . 
إلي ثالثة فصول علي النحو وتقتضي دراسة هذه الموضوعات توزيعها 

 :التالي
 الوساطة الجنائية  الفصل األول :

 التسوية الجنائية  ثاني :الفصل ال
 المثول بناء علي االعتراف المسبق بالجرم  الفصل الثالث :

                                           
(1) J. verim la reglement extra judicair des litiyes R.S.C 1982 P171. 
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 تمهيد 

تمثل الوساطة الجنائية أحد الوسائل المستحدثة التي أفرزتها السياسية الجنائية 
لتنمية روح الصلح بين ، و (1)المعاصرة ، لمواجهة أزمة العدالة الجنائية من جانب 

الجاني والمجني عليه ، عن طريق التوصل إلي اتفاق حول كيفية قيام الجاني 
بإصالح الضرر الذي أصاب األخير جراء جريمة األول دون أن يتكبد في ذلك 
مشقة التقاضي وطول إجراءاته من جانب آخر .  وبالتالي فإن الوساطة الجنائية 

ل القضاء ، وتوفير الوقت والجهد والمال ألطراف تؤدي إلي تخفيف العبء عن كاه
 . (2)النزاع ، كما أنها تؤدي إلي رضاء نفوس المتنازعين 

وقد عرف النظام اإلجرائي الفرنسي تطبيقات الوساطة في منتصف الثمانيات 
من القرن العشرين ، وكانت تحدث بناء على مبادرات من جانب رجال البوليس ، 

ة ، وقاضي التحقيق ، وحتي قضاء الحكم ، وذلك بالرغم من وأعضاء النيابة العام
عدم وجود نص تشريعي تستند إليه هذه الممارسات للوساطة الجنائية ، ومن ثم 
كانت تتخذ الوساطة الجنائية صورة األمر بالحفظ المشروط لوجود اتفاق بين أطراف 

خل المشرع النزاع . واستمر هذا الوضع ما يقرب من عشر سنوات ، إلي أن تد
الفرنسي وقام بتقنين إجراء الوساطة ووضعها في إطار قانوني فأضاف إلي المادة 

الصادر  2 – 93من قانون اإلجراءات الجنائية فقرة سابعة بموجب القانون رقم  41
أجاز بمقتضاها للنيابة العامة قبل أن تتخذ قرارا في شأن الدعوي  1993يناير  4في 

                                           
(1) M. fuillaumehafnung la meditionquesais he? Pu f, paris 1995 P 122 ets 

ص  –المرجع السابق   –دراسة مقارنة  –نحو تيسير اإلجراءات الجنائية  –انظر : الدكتور/ عمر سالم  (2)

118  ،119 . 
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راف ، أن تقرر إجراء الوساطة إذا تبين لها أن مثل هذا الجنائية وبموافقة األط
اإلجراء يمكن أن يضمن تعويض الضرر الذي أصاب المجني عليه ويضع نهاية 

 لالضطراب المترتب على الجريمة ويساهم في تأهيل مرتكبها. 
( أكثر من مرة بمقتضي القانون رقم )  1-41وبعد ذلك تم تعديل المادة ) 

 ، والقانون رقم  1999يونيو  23ر في ( الصاد 515 – 99
. والعديد من القوانين األخري كان  2114مارس  9( الصادر في  214 – 2114) 

 .  2111يوليو  9( الصادر في  769 – 2111آخرها القانون رقم ) 
من قانون اإلجراءات الجنائية على النحو التالي  41/1وقد أصبح نص المادة 

، مباشرة أو عن طريق مأمور الضبط القضائي أو مفوض :" يستطيع المدعي العام 
أو وسيط ، وقبل اتخاذ قراره في الدعوي الجنائية ، إذا تبين له أم مثل هذا اإلجراء 
يمكن أن يضمن تعويض الضرر الذي أصاب المجني عليه ، وينهي االضطراب 

 الناتج عن الجريمة ، ويساهم في تأهيل مرتكب الجريمة :
1 - ......... 2 -  .......3 -  ......4- ........ 
أن يجري بناء على طلب أو موافقة المجني عليه ، مهمة وساطة بين  -5

الجاني والمجني عليه . وفي حالة نجاح الوساطة ، يثبت المدعي العام أو الوسيط 
ذلك في محضر ، يوقع عليه بنفسه ، واألطراف ، ويسلم لهؤالء األطراف صورة منه 

ذا ما  تم إلزام الجاني بدفع تعويض للمجني عليه ، فيجوز لهذا األخير بمقتضي . وا 
المحضر السابق أن يطالب بسداد حقه وفقا إلجراء االمتثال بالدفع تطبيقا لألحكام 

 المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية . 
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 تقسيْ

نتناول تقتضي دراسة نظام الوساطة الجنائية تقسيم هذا الفصل إلي مبحثين : 
 في أولهما ماهية الوساطة الجنائية ، ونعالج في ثانيهما إجراءات الوساطة الجنائية .
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 المبحث األول

 ماهية الوساطة الجنائية
 تقسيْ 

سوف نقوم  في هذا الفصل بتعريف بالوساطة الجنائية ، وصورها ، وشروط 
الجزيئات في  ونطاق تطبيق الوساطة الجنائية . على أن نعالج كل جزئية من هذه

 مطلب مستقل .

 المطلب األول
 تعَيف الوساطة الجنائية

 الفَع األول

 مفهوم الوساطة الجنائية وأطَافها

 والتمييز بيتها وبين الصلح الجنائي

 أوال : مفهوم الوساطة الجنائية

الوساطة في اللغة العربية ، اسم للفعل وسط ، ووسط الشئ : صار في 
وم وفيهم وساطة : توسط بينهم بالحق والعدل . وسطه فهو واسط . ووسط الق

والوساطة : التوسط بين أمرين أو شخصين لفض نزاع قائم بينهما بالتفاوض . 
 . (1)والوسيط هو المتوسط بين المتخاصمين 

أما عن التعريف القانوني للوساطة الجنائية ، فالواقع أن المشرع الفرنسي لم 
ة للفقه والقضاء . بيد أن التشريع البرتغالي قد يتصدي لهذا األمر تاركا هذه المهم

الوساطة الجنائية بأنها :" عملية  2117لسنة  21من القانون رقم  4عرف في المادة 
                                           

 . 668، ص  2111المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية ، طبعة وزارة التربية والتعليم ، سنة ( 1)
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غير رسمية ومرنة ، تتم عن طريق طرف ثالث محايد وهو الوسيط ، والذي يسعي 
فاق إلي جمع الجاني والمجني عليه سويا ، ودعمهم في محاولة للوصول إلي ات

بشكل فعال ، حيث يتم إصالح الضرر الناجم عن الفعل المخالف للقانون ، 
 . (1)والمساهمة في إعادة السالم االجتماعي " 

وقد عرف البعض الوساطة الجنائية بأنها :" إجراء يتم قبل تحريك الدعوي 
الجنائية ، بمقتضاه تخول النيابة العامة جهة وساطة أو شخص تتوافر فيه شروط 

ة ، وبموافقة األطراف ، االتصال بالجاني والمجني عليه ، وااللتقاء بهم لتسوية خاص
اآلثار الناجمة عن طائفة من الجرائم التي تتسم ببساطتها أو بوجود عالقات دائمة 
بين أطرافها ، وتسعي إلي تحقيق أهداف محددة نص عليها القانون ، ويترتب على 

 . (2)" نجاحها عدم تحريك الدعوي الجنائية 
وقد عرفت الوساطة الجنائية أيضا بأنها :" البحث بناء على تدخل شخص 

عن حل يتم التفاوض بشأنه وبحرية بين أطراف النزاع الذي أحدثته  –من الغير 
الجريمة ذات الخطورة البسيطة ، وبصفة خاصة المنازعات العائلية ، منازعات 

تالف أو التخريب أو االختالس " الجيرة ، جرائم الضرب أو العنف المتبادل ، اإل
(3) . 

كما عرفها البعض اآلخر بأنها :" إجراء يتم قبل تصرف النيابة العامة في 

                                           
رسالة  –دراسة مقارنة  –لجنائية الوساطة كبديل عن الدعوي ا –( الدكتور/ رامي متولي القاضي 1)

 . 41ص  – 2111 –جامعة القاهرة  –دكتوراه كلية الحقوق 

رسالة سابق  –دراسة مقارنة  –الوساطة كبديل عن الدعوي الجنائية   -الدكتور/ رامي متولي القاضي ( 2)

 . 61ص  –اإلشارة إليها 

 –العدالة الرضائية في اإلجراءات الجنائية  –( الدكتور/ منصور عبد السالم عبد الحميد حسان العجيل 3)

 .   334ص  – 2116دار النهضة العربية  –دراسة مقارنة 
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الدعوي أو الحكم فيها ، وبناء على اتفاق األطراف ، بموجبه يحاول شخص ثالث محايد 
ء " ذلك اإلجرا " . أو هي : البحث عن حل للنزاع الذي يواجهونه بشأن جريمة معينة

الذي بموجبه يحاول شخص من الغير ، بناء على اتفاق األطراف ، وضع حد 
ونهاية لحالة االضطراب التي أحدثتها الجريمة عن طريق حصول المجني عليه على 

 . (1)تعويض كاف عن الضرر الذي حدث له ، فضال عن إعادة تأهيل الجاني " 
لي اتفاق أو كما عرفها البعض كذلك بأنها : نظام يستهدف الوصول إ

مصالحة أو توفيق بين أشخاص أو أطراف ويستلزم تدخل شخص أو أكثر لحل 
 . (2)المنازعات بالطرق الودية " 

وقد قيل بأن الوساطة " إجراء يتوسل بمقتضاه الوسيط التقريب بين طرفي 
الخصومة الجنائية بغية السماح لهم بالتفاوض على اآلثار الناشئة عن الجريمة أمال 

 . (3)هاء النزاع الواقع بينهم " في إن
ويمكن القول بأن الوساطة الجنائية هي إجراء بمقتضاه تحيل النيابة العامة 
الدعوي الجنائية قبل تحريكها ، بعد اتفاق أطراف النزاع ) الجاني والمجني عليه ( ، 
إلي شخص ثالث محايد ، لوضع نهاية لالضطراب الناجم عن الجريمة ، بتعويض 

عادة تأهيل مرتكبها . المجني  عليه عن األضرار التي أصابته جراء ارتكابها ، وا 
 من قانون اإلجراءات الفرنسي .  41/7وهذا التعريف يعبر عنه جوهر المادة 

                                           
(1) J.Bonafeschmitle la mediation en france et etatsunis L.G.D.J 1998 P 19 ets. 

 –ة مقارنة دراس –اإلجراءات الموجزة إلنهاء الدعوي الجنائية  –الدكتور/ مدحت عبد الحليم رمضان ( 2)

 . 22ص  – 2111طبعة  –دار النهضة العربية 

مقدمة إلي ندوة " دور المجتمع  –ورقة عمل حول الوساطة الجنائية  –( الدكتور/ أسامة حسنين عبيد 3)

 . 2ص  – 12/1/2115المدني في منع الجريمة " التي عقدت  في أكاديمية الشرطة بالقاهرة في 
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 ثانيا : أطَاف الوساطة الجنائية 

كما هو واضح من تعريفاتها من ثالثة أطراف هم  –تتكون الوساطة الجنائية 
 . (1)ليه ، والوسيط : المتهم ، والمجني ع

 المتهْ   - 1 

 تعَيف المتهْ فى التشَيع )أ(

لم يقم المشرع المصري بوضع تعريف لمدلول "المتهم" سواء أكان ذلك فى قانون 
العقوبات أم قانون اإلجراءات الجنائية ومن ناحية أخرى فإن المشرع الجنائي المصري 

 ئية.لم يميز بين المتهم فى جميع مراحل الدعوى الجنا
أما فى فرنسا فقد كان المشرع الفرنسي يميز بين المتهم أمام مرحلة التحقيق؛ 

. والمتهم المحال أمام محكمة الجنح والمخالفات وسماه L'inculpéحيث سماه 
prévenu والمتهم أمام محكمة الجنايات وسماه .accusé ففى ظل قانون تحقيق .

ألول مرة  1913يناير  21تاريخ الجنايات الفرنسي استعمل المرسوم الصادر ب
منه.  126وذلك فى المادة  inculpé, accusé, prévenuالمصطلحات الثالثة 

كل شخص يشتبه فى ارتكابه مخالفة أو جنحة  l'inculpéوقد قصد المشرع باللفظ 
 أو جناية وقصد باللفظ

le prévenu كل شخص تتخذ ضده اإلجراءات باعتباره مذنبا فى مواد الجنايات. 
ليعدل من هذه األلفاظ بما يتفق  22/8/1958ثم صدر المرسوم الصادر فى 

وقانون اإلجراءات الجنائية الجديد فاحتفظ باأللفاظ الثالثة السابقة وأضاف إليها 
. ويقصد به كل شخص le soupçonneصورة رابعة، وهى صورة المشتبه فيه 

                                           
 –النظرية العامة للصلح في المواد الجنائية وتطبيقاتها  –م حسين الحكيم انظر : الدكتور/ محمد حكي( 1)

 . 257ص  – 2112 –كلية الحقوق جامعة عين شمس  –رسالة دكتوراه 
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عليه أى لفظ من األلفاظ يشتبه فيه ويجرى سؤاله فى موضوع قضية دون أن ينطبق 
 .(1)الثالثة األخرى

ومصطلح  l'inculpéمصطلح  4/1/1993وقد استبدل المشرع الفرنسي فى 
l'accusé  ومصطلحprévenu  باصطالحmise en examen  ليغطي األخير

 .(2)بذلك جميع مراحل الدعوى الجنائية
ي بجمهورية وفى االتحاد السوفيتي ميز قانون اإلجراءات الجنائية السوفيت

بين المتهم أمام  2، 46/1فى مادته  1961روسيا االتحادية االشتراكية الصادر عام 
 leوالمتهم المحال إلى المحاكمة وسماه  l'inculpéمرحلة التحقيق وسماه 

prévenu  ولكنه لم يستعمل فى تلك المادة لفظl' accusé " أوle soupçonne "
أي المحكوم  condamnéقد استعمل مصطلح أنه مثلما فعل المشرع الفرنسي غير 

 .(3)عليه تعبيرا عن الشخص الذى صدر ضده حكم باإلدانة

 تعَيف المتهْ في الفقه   -ب 

تعددت التعريفات التى قال بها الفقهاء لمددلول "المدتهم" فقدد قيدل إن المدتهم هدو 
ه فيهددا كددل شددخص تتددوافر قبلدده دالئددل كافيددة تفيددد ارتكابدده جريمددة أو بدداألحرى مسدداهمت

                                           
(1) docteur mahmaud kebeich: "l'inculpation" étude du droit françaisessai de 

papprachement avec le droitégyptien et le droit des états – unisd'amerique – these 

pour le doctorat, Paris, 10 févrie 1984. P. 41 á P.42. 

 –راجع كذلك أستتاذنا التدكتور/ محمتود كبتيش " تأكيتد الحريتات والحقتوق الفرديتة فتي اإلجتراءات الجنائيتة 

 .15ص  ،2111دراسة للتعديالت الحديثة في القانون الفرنسي " دار النهضة العربية، طبعة 

(2)*Frédéric de bove et françaisfalletti,: "précis de droitpénal et de 

procedurepénale" 1erédition, Paris 2001, P. 286. 

* Pierrechambon "le jugued'imstruction –théoriequt et pratique la procedure" 

dalloz, Paris, 4eédition 1997 P.151. 

(3) Marc ancel:" la réformepénalesoviétique" Paris, 1962, P.96. 
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 .(1)بأي وجه من وجوه المساهمة األصلية أو التبعية
وقددد فددرق بعددض الفقدده بددين الشددخص الددذى يكددون محددال للتحقيددق مددن المحكمددة 

" هددو ذلددك الشددخص الددذى le prévenuفددى حددين أن "l'inculpéوأطلددق عليدده لفددظ 
يحدددال أمدددام محكمدددة المخالفدددات أو الجدددنح تمهيددددا لصددددور حكدددم قضدددائي فدددى الددددعوى 

" هددو الشددخص الددذى أحيددل بواسددطة غرفددة l'accuséرة أمددام المحكمددة، بينمددا "المنظددو 
 .(2)االتهام أمام محكمة الجنايات

وقد قيل إن المتهم هو المدعي عليده فدى الددعوى الجنائيدة، الدذى تتهمده النيابدة 
كمدددا قيدددل إن المدددتهم هدددو الطدددرف  (3)بارتكددداب الجريمدددة وتطالدددب بتوقيدددع العقددداب عليددده

ى الجنائيدددة وهدددو الخصدددم الدددذى يوجددده إليددده االتهدددام بواسدددطة تحريدددك الثددداني فدددى الددددعو 
 .(4)الدعوى الجنائية

وقيددددل إن المددددتهم هددددو كددددل شددددخص طبيعددددي أو معنددددوي وجهددددت إليدددده السددددلطة 
اإلجرائية المختصة االتهام بارتكابه فعال يعد جريمة فى القانون سواء أكان فاعال لها 

 .(5)أم شريكًا فيها
                                           

(1) Rénegarraud "traitéthéorique et pratique d'instruction criminelle et 

precédurepénale" libraire de receilsirey, Paris, édition 1970 tome prémier page 

223. 

(2) Bernordboulac "l'acted'instruction" librairegenéral de droit etjuris prudence 

édition 1965 P.481. 

طبعة  –( الدكتور/ مأمون سالمة "اإلجراءات الجنائية فى التشريع المصري" دار النهضة العربية 3)

 .255ص  –الجزء األول  – 2111

طبعة  –( الدكتور/ أحمد فتحي سرور "الوسيط فى قانون اإلجراءات الجنائية" مطبعة جامعة القاهرة 4)

، والمستشار: عدلي خليل "اعتراف المتهم فقها وقضاء" دار النهضة 127ص –الجزء األول  – 1979

 .7ص– 1991العربية، طبعة 

 .78ص  – 1998، طبعة 1( الدكتور/ محمد أبو العال عقيدة "شرح قانون اإلجراءات الجنائية" جـ5)
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خص ينسدب إليده ارتكداب جريمدة معيندة أو االشدتراك وقيل إن المتهم هو كل ش
 .(1)فيها بناء على توافر أمارات أو دالئل تفيد نسبة الجريمة إليه

وكددذلك قيدددل إن المددتهم هدددو مددن تنسدددب إليدده سدددلطة االتهددام فعدددال يعددده القدددانون 
 .(2)جريمة سواء بوصفة فاعال أو شريكا

ئيددة لشددبهة ارتكدداب وقيددل إن المددتهم هددو كددل شددخص تحددرك ضددده الدددعوى الجنا
 .(3)جريمة أو اشتراكه فيها

وقيل بأن المتهم هو الشخص المسئول الذى تحرك قبله الدعوى الجنائية 
لتوافر دالئل كافية على ارتكابه جريمة أو اشتراكه فيها وذلك بهدف توقيع العقاب 

 .(4)عليه
ظة ووفقا للتعاريف السابقة فإن الشخص ال يكتسب صفة المتهم إال من اللح

أما قبل ذلك فإن الشخص لم يكتسب صفة  (5)التى تتحرك فيها الدعوى الجنائية ضده
ومن ثم  (7)أو كانت األدلة تأخذ بخناقه (6)المتهم بعد حتى لو كان قد ارتكب الجريمة

فال يكتسب الشخص صفة المتهم بمجرد تقديم بالغ ضده أو شكوى أو إذا أجرى 
                                           

، طبعة 1ت الجنائية" دار النهضة العربية جـ( الدكتور/ عمر السعيد رمضان "مبادئ قانون اإلجراءا1)

 .153، ص 1998

 1986( الدكتور عوض محمد "الوجيز فى قانون اإلجراءات الجنائية" دار المطبوعات الجامعية، طبعة 2)

 .85ص –

( الدكتور/ إدوار غالي الذهبي "اإلجراءات الجنائية فى التشريع المصري" دار النهضة العربية، الطبعة 3)

 .68، ص1981 األولى

( الدكتور/ هاللي عبد هللا "المركز القانوني للمتهم فى مرحلة التحقيق" دار النهضة العربية، الطبعة 4)

 .44، ص 1989األولى، 

( تحريك الدعوى الجنائية معناه اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة. انظر الدكتور/ عوض 5)

 .257المرجع السابق، ص –/ مأمون سالمة ، الدكتور91المرجع السابق، ص-محمد 

 .172المرجع السابق، ص  –( الدكتور/ أحمد فتحي سرور 6)

 .87المرجع السابق، ص –( الدكتور/ عوض محمد 7)
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نما يعد مشتبها مأمور الضبط القضائي بشأنه بعض ال تحريات أو االستدالالت وا 
 .(1)فيه

بيدد أن ربدط اكتسداب الشدخص لصدفة المددتهم بالوقدت الدذى تتحدرك فيده الدددعوى 
الجنائية ضده أمر يصعب التسدليم بده فدي مجدال الوسداطة الجنائيدة ؛ ذلدك ألن أغلدب 

نسدددي التشددريعات التددي تتبنددي األخددذ بنظددام الوسدداطة الجنائيددة ومددن بينهددا المشددرع الفر 
تشترط أن يكون اللجوء إلي هدذا النظدام قبدل تحريدك الددعوي الجنائيدة مدن قبدل النيابدة 
العامة ، وبالتالي فإن قصر صفة المدتهم علدى تحريدك الددعوي الجنائيدة يتعدارض مدع 
فكرة الوساطة الجنائية ؛ ولعل هذا هو ما دفع البعض إلي اسدتخدام مصدطلح الجداني 

 بدال من مصطلح المتهم . 
أننا ال نقر استخدام مصطلح المتهم على النحو الذي يدربط صدفته بتحريدك بيد 

الدددعوي الجنائيددة ، وال نوافددق كددذلك علددى اسددتخدام مصددطلح الجدداني بدددال مندده ، ألن 
أصل البراءة المفتدرض فدي كدل إنسدان الدذي ال يهددر إال بحكدم قضدائي باإلداندة يدأبي 

بعدد ، إذ يشدير هدذا المصدطلح  استخدام مصطلح الجاني في دعوي جنائية لم تتحدرك
إلددي ارتكدداب الشددخص لجريمددة سددواء كددان فدداعال أصددليا أو شددريكا فيهددا ، وهددو مددا ال 
يمكن القطدع بده بغيدر حكدم قضدائي . وبعبدارة أخدري فدإن مصدطلح الجداني أشدد وطدأة 
من مصطلح المتهم ، إذ يطلق األول بعدد صددور حكدم باإلداندة فدي الددعوي الجنائيدة 

ريف الذي جري عليه القضاء للفظ المتهم هو األولي باإلتبداع والتأييدد . ولهذا أن التع
 . 

 
                                           

 .137المرجع السابق، ص –( الدكتور/ أحمد فتحي سور 1)
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 تعَيف المتهْ فى القضاء -ج 

عرفت محكمة النقض المصرية المتهم بقولها "إن القانون لم يعرف المتهم فى 
أي نص من نصوصه. فيعتبر متهما كل من وجهت إليه تهمة من أي جهة كانت 

ذن فال مانع ولو كان هذا التوجيه حاصال  من المدعي المدني وبغير تدخل النيابة، وا 
قانونًا من أن يعتبر الشخص متهما أثناء قيام رجال الضبطية بمهمة جمع 

ما دامت  (1)االستدالالت التى يجرونها طبقا للمادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات
لئك الرجال قد حامت حوله شبهة أن له ضلعا فى ارتكاب الجريمة التى تقوم أو 

بجمع االستدالالت فيها. وال مانع قانونا من وقوع أحد أولئك الرجال تحت طائلة 
إذا حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على  (2)من قانون العقوبات 111المادة

 .(3)االعتراف أيا كان الباعث على ذلك
                                           

 ية.من قانون اإلجراءات الجنائ 29، 21المادتين  –حالياً  –( تقابل هذه المادة 1)

 من قانون العقوبات. 126المادة  –حالياً  –( تقابل هذه المادة 2)

 –السنة الخامسة عشر  – القسم األول –مجلة المحاماة العدد الثالث  1934جلسة  4السنة  1119( الطعن رقم 3)

الطعن ذاته فى مجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض فى خمسة  385انظر أيضاً ص  114ص

، ولقد جاء فى حيثيات هذا الطعن ما يأتي النعدام بعض العناصر الالزمة لتكوينها، 1عاما جـوعشرين 

وذلك ألن لجريمة التعذيب من حيث أن فى الوجه األول من أوجه الطعن أن الوقائع الواردة بالحكم 

لركن لم يتوفر المطعون فيه ال تكون جريمة التعذيب خمسة أركان من بينها وقوع التعذيب على متهم وهذا ا

 –فى الدعوى الحالية ألن الشخص ال يعتبر متهماً إال بعد أن يشرع معه فى تحقيق تتواله السلطة المختصة 

فالتعذيب الذى يقع قبل ذلك أيا كان الباعث عليه ال يمكن أن يصدق عليه حكم المادة  –وهى النيابة العامة 

لجنايات اإلجراءات التى تتم على يد البوليس تحقيقا وال من قانون العقوبات، وال يعتبر قانون تحقيق ا 111

الماثل أمامها متهما إال إذا كان رجل البوليس مندوبا للتحقيق أصالً، أما المحاضر التى يحررها البوليس فى 

غير هذه الحالة وفى بعض أحوال أخرى منصوص عليها فى القانون فال تكون حجة بما فيها وال يكون 

د بها قيمة من وجهة اإلثبات فال يمكن إذا أن يكون مثل هذا االعتراف هو الذى أراد القانون لالعتراف الوار

 من قانون العقوبات. 111حمايته بالمادة 

وكل هذا تقدم به الطاعن إلى محكمة الموضوع، ولكنها لم ترد ولم تعن فى حكمها بغير الكالم على ركن واحد 

 = هو قصور يشين الحكم.من أركان الجريمة وهو فعل التعذيب و

ومن حيث إن الشطر األول من هذا الطعن ال سند له من القانون؛ إذ هو لم يعرف المتهم فى أي نص  = 

من نصوصه فضال على أنه ال ارتباط بين كون الشخص متهما وبين أن يجرى معه تحقيق على يد السلطة 

ا وجوده من الثاني وقد يسبقه فى الوجود بل قد المختصة فإن كال األمرين مستقل عن اآلخر وال يستمد أولهم
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ع ونحددن نفضدددل هدددذا التعريدددف ألنددده يصددلح لتحديدددد المقصدددود بدددالمتهم فدددى جميددد
مراحدددل الددددعوى الجنايدددة سدددواء فدددى مرحلدددة جمدددع االسدددتدالالت أو مرحلدددة التحقيدددق أو 
مرحلددة المحاكمدددة ومدددن ثددم فهدددو يغندددي عددن وضدددع تعريفدددات للمددتهم تختلدددف بددداختالف 

 الغرض من هذا التحديد أو باختالف مجال البحث.
ووفقا لهذا التعريف فإنه ليس هناك ما يمنع من اكتساب الشخص صفة المتهم 

قت سابق على تحريك الدعوى الجنائية ضده مادامت قد حامت حولده شدبهة أن فى و 
لددده ضدددلعا فدددى ارتكددداب الجريمدددة التدددى يقدددوم مدددأمورو الضدددبط القضدددائي بمهمدددة جمدددع 

هددو الددذي  –فددي رأينددا  –االسددتدالالت فيهددا. ومددن ثددم فددإن التعريددف القضددائي للمددتهم 
 يتناسب مع نظام الوساطة الجنائية . 

الوسدداطة الجنائيددة يلددزم موافقددة المددتهم علددى هددذا اإلجددراء .  ولكددي يمكددن إجددراء
ولكن هل يملك المتهم رفض إجراء الوساطة ؟ اإلجابة على هذا التساؤل باإليجاب ، 
فللمدددتهم أن يدددرفض إجدددراء الوسددداطة مفضدددال السدددير فدددي إجدددراءات الددددعوي الجنائيدددة . 

                                                                                                               
ذلك بأن المتهم هو من وجهت إليه تهمة من أى جهة كانت، ولو كان  –يوجد أولهما بغير وجود الثاني أصالً 

من قانون  55هذا التوجيه حاصالً من المدعي المدني وبغير تدخل النيابة )يراجع فى هذا المعنى نص المادة 

ذن فال مانع قانوناً من أن يسمى الشخص متهما أثناء قيام رجال الضبطية القضائية بمهمة تحقيق الجنايات( إ

من قانون تحقيق الجنايات مادامت قد حامت حوله شبهة  11جمع االستدالالت التى يحررونها طبقاً للمادة 

مانع قانونا من أن يقع أن له ضلعا فى ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك الرجال بجمع االستدالالت فيها. وال 

من قانون العقوبات إذا حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على  111أحد أولئك الرجال تحت طائلة المادة 

االعتراف أيا كان الباعث على ذلك، أما التفرقة فى قيمة الحجية بين االعتراف الذى يدلى به المتهم فى 

االعتراف الذى يدلى به فى محضر البوليس فال عبرة به محضر تحقيق يجرى على يد السلطة المختصة و

باألخذ بنوع معين من الدليل ومادامت له  –فى هذا المقام مادام القاضي الجنائي غير مقيد بحسب األصل 

ً بصحته وال يمكن القول إن  الحرية المطلقة فى استخدام الدليل من أى مصدر فى الدعوى مادام مقتنعا

من قانون العقوبات إنما أراد بها حماية نوع معين من االعترافات الن ذلك  111دة الشارع إذا وضع الما

يكون تخصيصاً بغير مخصص، وال يتمشى مع عموم نص المادة المذكورة على أن ذلك كله من قبيل الدفاع 

الموضوعي الذى لم تكن المحكمة ملزمة بالرد عليه فى حكمها وإن كانت هذه المحكمة ال تقر محكمة 

الموضوع على إغفال الرد على ما تعرض له الدفاع عن الطاعن من أبحاث قانونية مهمة كتلك التى سبق 

 الكالم عليها غير أن سكوت الحكم عن الرد على ذلك ال يطعن فى سالمته من الوجهة القانونية.
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هدذا الحدق أنده ال  وذلك تأسيسدا علدى حقده فدي اللجدوء إلدي قاضديه الطبيعدي ، ومدؤدي
 يجوز إجبار اإلنسان على المثول أمام غير هذا القاضي . 

 المجني عليه   - 2

ويقصدددد بدددالمجني عليددده كدددل شدددخص طبيعدددي أو معندددوي أهددددرت الجريمدددة أحدددد 
. وقدددددد عرفدددددت محكمدددددة الدددددنقض  (1)مصدددددالحه المحميدددددة بنصدددددوص قدددددانون العقوبدددددات 

ه الفعدددل ، أو يتناولددده التدددرك المصددرية المجندددي عليددده بأندده :" الشدددخص الدددذي يقدددع عليدد
أن يكون الشدخص نفسده المؤثم قانونا ، سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا ؛ بمعني 

. ويتضدددح مدددن ذلدددك أن المجندددي  (2)محدددال للحمايدددة القانونيدددة التدددي يهددددف إليهدددا الشدددارع "
 .يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنوياعليه قد 

الجنائيدددة ، ذلدددك ألن الوسددداطة  ويعدددد المجندددي عليددده مدددن أهدددم أطدددراف الوسددداطة
الجنائيددة تهدددف فددي المقددام األول إلددي تعويضدده عددن األضددرار التددي أصددابته مددن جددراء 
الجريمة ، وكذلك تفعيل مشاركته في اإلجراءات الجنائية ، إذ ال يتصور قيامها بدون 
رضائه ؛ لذا يتعين على الوسيط أن يقوم بالحصول على موافقته على قبول الوساطة 

ذا لم ينجح الوسيط في الحصول على هذه الموافقة ، تعين عليه أن يحيط النيابدة . فإ
 . (3)العامة علما بذلك كيما يتسني لها طرح النزاع على قضاء الحكم 

                                           
 –امعة القاهرة مطبعة ج –حقوق المجني عليه في القانون المقارن  –انظر : الدكتور/ محمود مصطفي ( 1)

المجني عليه ودوره في الظاهرة اإلجرامية  –؛ الدكتور/ محمد أبو العال عقيدة  112ص  –الطبعة األولي 

شكوى  –وما بعدها ؛ الدكتور/ حسنين عبيد  12ص  – 1991 –الطبعة الثانية  –دار الفكر العربي  –

 . 113ص  – 1974 –العدد الثالث  –مجلة القانون واالقتصاد  –المجني عليه 

ص  – 57القاعدة  – 14السنة  –مجموعة األحكام  – 27/5/1963  -ق  32لسنة  2984الطعن رقم ( 2)

445 . 

(3) R.cario : lesvictimesetla mediation penal en franve justice reparatrice et 

mediation ed L Harmattan collsaemce scriminelles 2003 P.P 202-303. 
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فدإن كدان ذلدك كددذلك فدإن المددعي العدام يحددرص علدى االتصدال بدالمجني عليدده 
جنائيدة ، وذلدك ليقددم رأيده قبل أن يشرع في اتخاذ قراره بإحالة القضية إلي الوسداطة ال

ذا أخفددق المدددعي العددام فدددي  ومددا إذا كددان يرغددب فددي التسددوية الوديدددة مددع الجدداني . وا 
إقناع المجني عليه بقبدول الوسداطة ، فدإن لهدذا الدرفض أبلدغ األثدر فدي إحالدة الددعوي 

 .  (1)إلي القضاء 
 الوسيط  - 3

تي المددتهم الوسدديط هددو ذلددك الشددخص الددذي يتددولي مهمددة التوفيددق بددين مصددلح
والمجنددي عليدده ، أو بدداألحرى هددو ذلددك الشددخص الددذي يتعددين أن تتددوافر فيدده شدددروط 

 . (2)معينة تمكنه من القيام بمهمة التوفيق بين مصلحتي المتهم والمجني عليه 
مجموعددة مددن الشددروط التددي يلددزم  1996لسددنة  315 – 96وقددد حدددد المرسددوم رقددم 

 :(3)لشروط هي توافرها فيمن يمارس مهنة الوساطة وهذه ا
( أال يمددددارس العمددددل القضددددائي بصددددفة محتددددرف أو ممددددتهن . وهددددذا الحظددددر 1)

مطلددق . ومددن ثددم يحظددر علددى الطوائددف التاليددة ممارسددة مهنددة الوسدداطة : القضدداة ، 
المحددامون ، الخبيددر القضددائي ، وكيددل الدددعوي ، المحضددر ،قضدداة محكمددة العمدددل ، 

محكمدة قضدائية أم إداريدة . وهددذا القاضدي القنصدلي ، كاتدب المحكمدة سدواء كدان فدي 
الحظر يستمر حتي في الحداالت التدي يمدارس فيهدا الوسديط مهامده فدي دائدرة جغرافيدة 

مددن المرسددوم  15 – 5،  4غيددر الدددائرة التددي يمددارس فيهددا نشدداطه القضددائي ) المددواد 
                                           

دراسة  –الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوي الجنائية  –نظر : الدكتور/ أشرف رمضان عبد الحميد ا( 1)

 . 21ص  – - 2117الطبعة األولي  –دار النهضة العربية  –مقارنة 

(2) G.Blanc : La mediation penal commentaire de article 6 d la laionog 3-2 du 4 

jannies 1993 portantreforme de la procedure penal la samainejuridique J.C.P ed 

1994 P 21. 

 . 12،  11ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ إبراهيم عيد نايل ( 3)
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 ( .  1996لسنة  315 – 96
يكددددددون  ، وأن(1)( يجددددددب أن يكددددددون الوسدددددديط مددددددن ذوي الكفدددددداءة أو الجدددددددارة2)

. (2)مسددددددتقال ، أو بدددددداألحرى تتددددددوافر فيدددددده صددددددفة االسددددددتقالل وكددددددذلك صددددددفة الحيدددددداد 
ولكددددددي يسددددددتوفي مددددددن يقددددددوم بدددددددور الوسدددددديط هددددددذه الصددددددفات فإندددددده يخضددددددع لدددددددورات 
تدريبيدددددة أو تأهيليدددددة لكدددددي تتدددددوافر لديددددده المعرفدددددة القانونيدددددة والنفسدددددية المناسدددددبة وتكدددددون 

اع . وفددددددي فرنسددددددا يقددددددوم بهددددددذا لديدددددده القدددددددرة علددددددى إدارة المحادثددددددات بددددددين أطددددددراف النددددددز 
 ،  الددددددددددور التدددددددددأهيلي كدددددددددل مدددددددددن " لجندددددددددة االتصدددددددددال بجمعيدددددددددات الرقابدددددددددة القضدددددددددائية "

" المعهدددددددد القدددددددومي لمسددددددداعدة المجندددددددي علددددددديهم والوسددددددداطة " وهدددددددي جهدددددددات تابعددددددددة 
 لوزارة العدل الفرنسية . 

وفيما يتعلق بمدة تأهيل الوسيط ، فقد كانت المدة في البداية ال تزيد على 
ساعة ، ولكن سرعان ما تغير هذا الوضع في نطاق الوساطة العائلية ، إذ ثالثين 

قامت بعض الهيئات العامة والخاصة بتأسيس برامج تأهيل في هذا المجال تربو 
على المائة وخمسون ساعة ، وذلك بغية تأهيل الوسيط تأهيال مهنيا حقيقيا . يضاف 

 . (3)أت دبلومات في الوساطة إلي ذلك أن العديد من الجامعات الفرنسية قد أنش
وقد يكون الوسيط شخصا طبيعيا ، وقد يكون شخصا معنويا ، إذ ليس هناك 
في القانون ما يحول دون قيام الشخص المعنوي بمهمة الوساطة . وقد يعمل الوسيط 
بصفته الفردية ، وقد يعمل من خالل جمعية أو هيئة . كما قد يكون محترفا العمل 

 يكون متبرعا ، أي يعمل بغير أجر . الوسائطي ، وقد 

                                           
(1) J.BonaleP.schamittop.cit P23. 

(2) P.mbanzoulou : la mediation penal 1er edition harmattan 2002, P. 32. 

 . 25ص  –المرجع السابق  –أشرف رمضان عبد الحميد  الدكتور/ (3)
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( يشترط فيمن يباشر مهنة الوساطة أن تتوافر لديه الصدالحية لمباشدرة هدذه 3)
المهنة . وتتمثل هذه الصالحية في عدم صدور حكم قضائي ضده بعقوبة جنائية أو 
صدور حكم قضائي بعدم األهليدة أو الحرمدان مدن الحقدوق ، ولدذا فدإن الوسديط يكدون 

 تقديم صحيفة الحالة الجنائية بين أوراق اعتماده كوسيط . ملتزما ب
أمددا بالنسددبة لشددرطي الجنسددية والسددن ، فالقددانون الفرنسددي ، لددم يخضددع ممارسددة 
الوساطة بسن معين ، كمدا أنده لدم يشدترط أن يكدون الوسديط وطنيدا أو أجنيدا ، فيجدوز 

 كوسيط .  للشخص األجنبي ممارسة مهنة الوساطة إذا توافرت فيه شروط العمل
( ويلتدزم الوسديط بالمحافظددة علدى سددرية المعلومدات التددي تصدل إلددي علمده أثندداء 4)

العمل على الوصول إلدي اتفداق ودي أو رضدائي بدين أطدراف الندزاع ، بيدد أن هدذا االلتدزام 
ال يسددري فددي مواجهددة النيابددة العامددة ، ذلددك أن الوسدديط يلتددزم بددأن يقدددم لهددا تقريددرا مكتوبددا 

بقولده :" االلتدزام  1996أكتدوبر  18رسالته . وهدو مدا ندص عليده منشدور بشأن مهمته أو 
بالسددرية ال يسددري علددى النيابددة ، حيددث يلتددزم الوسددطاء بتقددديم تقريددر مكتددوب عددن مهمددتهم 

 .  (1)إليها " 
والخدداص  2111يندداير 29الصددادر فددي  71 – 2111وقددد حدددد المرسددوم رقددم 

لجنائيددة إجددراءات تعيددين الوسددطاء بالمفوضددين ووسددطاء مدددعي الجمهوريددة والتسددوية ا
الجنائيين وتتمثل هذه اإلجراءات : أوال ، في تقديم طلب للعمل كوسيط للنيابة العامة 
 ) المددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعي العدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام أو النائدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب العدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام ( مرفقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 
 بددددده المسددددددتندات الالزمدددددة كصددددددحيفة الحالدددددة الجنائيددددددة للمتقددددددم . فقددددددد نصدددددت المددددددادة 

بطلددددب  يريددددد أن يكددددون وسدددديطا ، أن يتقدددددم( علددددى أندددده :" يتعددددين فدددديمن  2 -15) م د 
                                           

(1) J. BonafeP.schmittopicit P. 44. 
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لمدددعي الجمهوريددة فددي دائددرة المحكمددة االبتدائيددة ، أو محكمددة االسددتئناف " . وثانيددا ، 
يقوم مدعي الجمهورية أو النائب العام بعد اتخداذ مدا يدراه مناسدبا مدن إجدراءات بإحالدة 

ئيدة أو المحكمدة الطلب إلي الجمعية العموميدة لقضداء الحكدم والنيابدة بالمحكمدة االبتدا
االسدددتئنافية . حيدددث يدددتم التصدددويت علدددى الطلدددب بأغلبيدددة الحاضدددرين ، وتقدددوم اللجندددة 
المحدودة للجمعية العمومية لقضاء الحكم والنيابة العامة للمحاكم التي يتعين تواجدها 

 فيها بذات المهام السابقة . 
صدددالحية ويحددددد القدددرار الدددذي تتخدددذه الجمعيدددة العموميدددة أو اللجندددة المحددددودة 

الشخص للعمل كمفوض أو وسيط ، وما إذا كان سيقوم بمهام تتعلق باألحداث أم ال 
  -. ويمكن في أحوال االستعجال الموافقة من قبل مدعي الجمهوريدة أو النائدب العدام 

على القيام بأعمال الوساطة حتدي موعدد انعقداد الجمعيدة العموميدة  –بصفة احتياطية 
افقددددة علددددى القيددددام بالعمددددل كمفددددوض أو وسدددديط ، وتتخددددذ التاليددددة . ويمكددددن سددددحب المو 

إجددددراءات السددددحب عددددن طريددددق دعددددوة مدددددعي الجمهوريددددة أو النائددددب العددددام للجمعيددددة 
العامدددة للمحكمدددة االبتدائيدددة أو محكمدددة االسدددتئناف أو العموميدددة لقضددداء الحكدددم والنيابدددة 

و النائدب . وفي حالة االستعجال يمكن لمددعي الجمهوريدة أ اللجنة المحدودة المختصة
العددددام سددددحب الموافقددددة بصددددورة احتياطيددددة حتددددي صدددددور قددددرار السددددحب مددددن الجمعيددددة 

 العمومية أو اللجنة المحدودة . 
أما بالنسبة للمعاملة الماليدة للوسدطاء الجندائيين ؛ فقدد نظدم المرسدوم الصدادر فدي 

و 92قواعد األجر الدذي يسدتحق للوسدطاء الجندائيين فدي المدواد ) ر  1992نوفمبر  14
( من قانون اإلجراءات الجنائية وفقا لثالثدة معدايير هدي  : األول ، شدخص  2 – 121

الوسدديط : وطبقددا لهددذا المعيددار فددإن أجددر الوسدديط يختلددف عمددا إذا كددان الوسدديط شخصددا 
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المجني عليهم . والثاني ، مدة الوسداطة : فدإذا عاديا أو جمعية أهلية كجمعيات مساعدة 
يدورو لقداء  38إن الوسيط الطبيعي يحصل على مبلغ ، ف استغرقت الوساطة شهرا واحدا

يورو . أما  76مهمة الوساطة ؛ أما إذا كان الوسيط جمعية أهلية ، فإنها تحصل على 
إذا استغرقت مهمة الوساطة بين شهر وثالثة أشهر ؛ فدإن المكافدأة التدي يحصدل عليهدا 

كاندددت ثدددة أشدددهر يدددورو ، أمدددا إذا اسدددتغرقت مهمدددة الوسددداطة أكثدددر مدددن ثال 152الوسددديط 
: يختلدف أجددر  يدورو .  أمدا المعيدار الثالدث فيتعلددق بطبيعيدة مهمدة الوسديط 314المكافدأة 

الوسيط تبعا لطبيعية المهمة التدي يباشدرها ، ومدا إذا كدان الوسديط يباشدر مهمدة التوفيدق 
 . (1)بين الخصوم ، أو مراقبة تنفيذ اتفاق الوساطة 

 ة والصلح الجنائي ثالثا : التمييز بين الوساطة الجنائي

الوساطة الجنائية والصلح الجنائي وجهان للعدالة الرضائية أو التصالحية ، إذ 
يقددوم كددل منهمددا علددى رضدداء أطددراف النددزاع ، فضددال عددن أن هدددف كددل منهمددا إنهدداء 
الندزاع الناشددئ عدن جريمددة مدا خددارج إطدار العدالددة الجنائيدة التقليديددة المتمثلدة فددي عدددم 

اني وتوقيع جزاء جنائي عليه . إال أنهما يختلفان من عددة وجدوه الحاجة لمحاكمة الج
(2): 

( الوساطة الجنائية وفقا للتشريعات التي أخذت بها ال تكون إال قبل صدور 1)
قرار من النيابة العامة في شأن الدعوي الجنائية ،أو بعبارة أخري قبل تحريك الدعوي 

. أمددا الصددلح الجنددائي يكددون فددي أيددة الجنائيددة، كمددا هددو الحددال فددي التشددريع الفرنسددي 

                                           
 . 119،  118ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي ( 1)

وما بعدها ؛ الدكتور/ أمين مصطفي أمين  16ص  –المرجع السابق  –انظر :الدكتور/ إبراهيم عيد نايل  (2)

طبعة  –دار النهضة العربية  – 1998لسنة  174اء الدعوي الجنائية بالصلح وفق أحكام الفانون انقض –

 . 19،  18،  17ص  –المرجع السابق  –؛ الدكتور/ طه أحمد محمد عبد العليم  26ص  – 2112
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مرحلة تكون عليها الدعوي الجنائية ، حتي ولو كانت منظورة أمام المحكمة ، بدل أن 
 بعض التشريعات أجازت الصلح في بعض الجرائم حتي بعد صدور حكم بات .

( لم تحدد التشريعات التي تخذ بنظام الوسداطة الجنائيدة الجدرائم التدي يجدوز 2)
طريدددق الوسددداطة الجنائيددة ، كمدددا أنهدددا لدددم تضددع معيدددارا معيندددا فدددي هدددذا معالجتهددا عدددن 

الخصوص ، بل تترك األمر لتقدير الجهة المختصة بعرض الوساطة كما هدو الحدال 
فدددي فرنسدددا . أمدددا الصدددلح الجندددائي فيكدددون فدددي جدددرائم محدددددة علدددى سدددبيل الحصدددر ، 

 يحددها الشارع سلفا . 
 يكفددي أن يتوصدل الوسدديط التفداق بددين ( لكدي تنددتج الوسداطة الجنائيددة أثرهدا ال3)

طرفي النزاع الناشئ عن الجريمة ، بل يلزم تنفيذ هذا االتفاق حتي تتمكن النيابة العامدة 
مددن اتخدداذ قرارهددا بحفددظ األوراق أو التوقددف  –بحسددب األحددوال  –أو الجهددة المختصددة 

يدددذ مدددا تدددم عدددن السدددير فدددي اإلجدددراءات الجنائيدددة . أمدددا بالنسدددبة للصدددلح الجندددائي فدددإن تنف
، مددا لددم الصددلح عليدده لدديس شددرطا لكددي ينددتج الصددلح أثددره فددي انقضدداء الدددعوي الجنائيددة 

 . ينص القانون على غير ذلك
( تدددتم الوسددداطة الجنائيدددة عدددن طريدددق تددددخل شدددخص ثالدددث أو بددداألحرى مدددن 4)

الغيددر يسددمي " الوسدديط " ، يقددوم بالدددور الرئيسددي فددي الوصددول إلددي اتفدداق بددين طرفددي 
أنه يقوم بمتابعة تنفيذ هذا االتفاق حتي النهاية . فدي حدين أن الصدلح ال النزاع ، كما 

 يكون عن طريق وسيط ، إنما يتم بطريقة مباشرة بين طرفي النزاع . 
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 الفَع الثاني

 الطبيعة القانونية للوساطة الجنائية

ثار خالف في الفقه حول مسألة تحديدد الطبيعيدة القانونيدة للوسداطة الجنائيدة . 
رأي إلددي أن الوسدداطة الجنائيددة ذات طبيعددة اجتماعيددة ، وذهددب آخددر إلددي أن  فددذهب

الوساطة الجنائية صورة من صدور الصدلح ، فدي حدين ذهدب رأي ثالدث إلدي أنهدا أحدد 
بدائل الدعوي الجنائيدة ، بينمدا ذهدب رأي رابدع إلدي أن الوسداطة الجنائيدة ذات طبيعدة 

 إدارية . وذلك على النحو التالي :

 بيعة االجتماعية للوساطة الجنائية ( الط 1)  

يددري أنصددار هددذا االتجدداه إلددي أن الوسدداطة الجنائيددة وسدديلة مددن وسددائل التنظدديم 
االجتماعي ، فهي تهدف إلي تحقيق األمن االجتماعي ، ومساعدة طرفدي الخصدومة 
في الوصول إلي تسوية ودية ، كما أنها تعمل على إعادة الوئام بين الخصوم . فهدي 

محدددض تنظددديم اجتمددداعي مسدددتحدث يددددور فدددي فلدددك القدددانون  –هدددذا االتجددداه وفقدددا ل –
الجنائي ، ويمتزج فيها الفن االجتماعي بالقانون . وتعد الوسداطة بدذلك طريقدة مركبدة 

 . (1)وغير تقليدية لتنظيم الحياة االجتماعية 
ويستند هذا االتجاه على نمدوذج وسداطة األحيداء ومكاتدب القدانون المطبقدة فدي 

، ونموذج مراكز عدالدة الجدوار فدي الواليدات المتحددة وهدي هياكدل وسداطة ذات فرنسا 
صدددبغة اجتماعيددددة ال تهدددددف إلددددي تحقيددددق التواجدددد القضددددائي فددددي هددددذه المندددداطق ، وال 
نمددددا تهدددددف إلددددي تحقيددددق السددددالم االجتمدددداعي فددددي األحيدددداء .  المالحقددددة القضددددائية ، وا 

                                           
 . 32،  31ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أشرف رمضان عبد الحميد ( 1)
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ون مدددن األشدددخاص ذوي يضدداف إلدددي ذلددك أن اختيدددار الوسددطاء فدددي هددذه النمددداذج يكدد
المكانة االجتماعية المقيمين في هذه األحياء ، ذلك ألن هؤالء األشدخاص أجددر مدن 

 . (1)غيرهم على الوصول إلي تسوية للمنازعات بطريقة ودية
بيدددد أن هدددذا االتجدددداه لدددم يسددددلم مدددن النقددددد : فقدددد عيددددب عليددده أندددده أغفدددل الغايددددة 

الخصددومة الجنائيددة . فددإذا كددان مددن  األساسددية مددن نظددام الوسدداطة المتمثلددة فددي إنهدداء
الصددعب إنكددار الدددور االجتمدداعي للوسدداطة الجنائيددة ، إال أن هددذا الدددور ال يمكددن أن 
يغير من طبيعة هذه الوساطة وكونهدا وسديلة مدن وسدائل إنهداء النزاعدات الجنائيدة فدي 
 نطددداق القدددانون الجندددائي . ويبددددو أن أنصدددار الطبيعدددة االجتماعيدددة قدددد تدددأثروا بالنشدددأة
األولددي للوسدداطة فددي المنازعددات االجتماعيددة التددي نشددأت بددين أفددراد األسددرة الواحدددة أو 
أفدددراد تدددربطهم عالقدددة اجتماعيدددة معيندددة ، وهدددو مدددا يطلدددق عليددده الوسددداطة العائليدددة أو 

 . (2)األسرية 

 ( الوساطة الجنائية صورُ من صور الصلح  2) 

رة من صور الصلح ، يذهب أنصار هذا االتجاه إلي أن الوساطة الجنائية صو 
بيد أنهم اختلفوا فيما بينهم حول نوعية هذا الصلح ، وهل هدو صدلحا مددنيا أم جنائيدا 

 ؟ 
 )أ ( الوساطة الجنائية صورُ من صور الصلح المدني 

ذهدب جانددب مددن الفقدده إلددي أن الوسدداطة الجنائيددة مددا هددي إال صددورة مددن صددور 
ه ، لددذا فددإن الوسدداطة ال يترتددب الصددلح المدددني الددذي يبددرم بددين المددتهم والمجنددي عليدد

                                           
دراسة  –العدالة الرضائية في اإلجراءات  –ور/ منصور عبد السالم عبد الحميد حسان انظر : الدكت( 1)

 . 352،  351ص  –المرجع السابق  –مقارنة 

 وما بعدها . 28ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ إبراهيم عيد نايل ( 2)
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عليها انقضاء الدعوي الجنائية ، فاتفاق الوساطة يهدف إلي تعويض المجني عليده ، 
 . (1)وهو ما يماثل الهدف من الصلح المدني 

وتعتبدر الوسدداطة الجنائيددة بددذلك تصددرفا قانونيدا ، يتضددمن تقابددل إرادتددي الجدداني 
ة عددن الجريمددة ، وترتدددي الوسدداطة والمجنددي عليدده مددن أجددل تسددوية األضددرار الناجمدد

ثوب العقد الحقيقي بين الجاني والمجني عليه ، لما تشترطه من موافقة الطرفين على 
 . سوية ، وتوقيعها على هذا االتفاقهذه الت

ويستند أنصار هذا الفريق للتدليل على صحة وجهة نظرهم إلي ما ستقر عليده 
مدددن اعتبدددار موافقدددة الطدددرفين تسدددوية  القضددداء المددددني فدددي بعدددض الواليدددات  األمريكيدددة

 المصالح المالية الناجمة عن الجريمة بمثابة العقد المدني . 
بيد أن هذا الرأي مردود عليه بأن الوساطة الجنائية تتعلق بخصومة جنائية وال 
تتعلق بنزاع مدني . باإلضافة إلي أن عقد الصلح يفترض توقيع األطراف على العقدد 

(2) . 

 ة الجنائية صورُ من صور الصلح الجنائي ) ب ( الوساط

الصددلح يددذهب أنصددار هددذا الددرأي إلددي أن الوسدداطة الجنائيددة صددورة مددن صددور 
، وهددي بددذلك تعددد  الجنددائي ، حيددث يشددترط المشددرع إلجرائهددا موافقددة أطددراف النددزاع عليهددا

أحد اإلجراءات المكملة للصلح الجنائي . وهو ما أيده البعض في مصر حيدث ذهدب 
بددار الوسدداطة الجنائيددة إحدددي تطبيقددات نظددام الصددلح أو بدداألحرى هددي بمنزلددة إلددي اعت

مجلس صدلح . فالصدلح والوسداطة مدن الوسدائل غيدر التقليديدة فدي إنهداء الخصدومات 
                                           

سالمية واألنظمة الجنائية العقوبة الرضائية في الشريعة اإل –( انظر : الدكتور/ أحمد محمد براك 1)

 . 495ص  – 2111الطبعة األولي  –دراسة مقارنة  –المعاصرة 

 . 35ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أشرف رمضان  (2)
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الناجمددة عددن الجددرائم قليلددة الخطددورة ، وتتركددز غايددة كددل منهمددا فددي حصددول المجنددي 
ة ، فالهدددف منهددا هددو عليدده علددى تعددويض عددن األضددرار التددي أصددابته جددراء الجريمدد

الوصول إلي اتفاق أو تسوية ودية ، فتددخل بدذلك فدي مفهدوم الصدلح بدالمعني الواسدع 
(1) . 

بيد أن هذا الرأي محل نظر ذلك ألن ثمة فارق بين الوسداطة الجنائيدة ولصدلح 
الجنددائي ال سدديما فددي فرنسددا ، ال سدديما فيمددا يتعلددق بدداألثر المترتددب علددى كددل منهمددا ، 

ى الصدلح الجندائي انقضداء الددعوي الجنائيدة ، بينمدا ال تغدل الوسداطة حيث يترتب عل
 الجنائية يد النيابة العامة عن تحريك الدعوي الجنائية . 

 ( الوساطة الجنائية بديل من بدائل الدعوي الجنائية  3) 

ينطلددددق أنصددددار هددددذا االتجدددداه مددددن نقطددددة أساسددددية مؤداهددددا عدددددم جددددواز اعتبددددار 
مدن قدانون اإلجدراءات الفرنسدي  41نائيا ، ذلدك ألن المدادة الوساطة الجنائية صلحا ج

التي تبنت نظام الوساطة الجنائية كوسيلة غيدر قضدائية إلنهداء المنازعدات الجنائيدة ، 
لدددم تحددددد نطددداق الوسددداطة الجنائيدددة ، فدددي حدددين حددددد المشدددرع الفرنسدددي نطددداق الصدددلح 

ترتددب عليدده انقضدداء الجنددائي فددي جددرائم محددددة ، باإلضددافة إلددي أن الصددلح الجنددائي ي
الدددعوي الجنائيددة ، بينمددا ال يترتددب هددذا األثددر علددى الوسدداطة الجنائيددة ، فبددالرغم مددن 
حصول المجني عليه على تعويض عن األضرار التي أصابته مدن الجريمدة ، إال أن 

 هذا ال يغل يد النيابة العامة عن السير في إجراءات الدعوي الجنائية  . 
يعدد أسدلوبا مدن أسداليب إدارة الددعوي   -عنددهم  – وعليه فإن الصلح الجندائي

                                           
 . 469ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أحمد محمد براك  (1)
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الجنائيددددة ، وال يخددددرج عددددن إطددددار هددددذه الدددددعوي ، إذ يعددددد جددددزء مددددن نسدددديجها ؛ وذلددددك 
بخدددالف الوسددداطة الجنائيدددة تمامدددا ، حيدددث أنهدددا طريقدددة خاصدددة السدددتبعاد اإلجدددراءات 

لدددي الجنائيدددة ، أو بددداألحرى بدددديال عدددن الددددعوي الجنائيدددة ، يهددددف فدددي المقدددام األول إ
 تعويض المجني عليه . 

 ( الوساطة الجنائية ذات طبيعة إدارية 4) 

يذهب أنصار هذا االتجاه إلي أن الوسداطة الجنائيدة ال تعدد بدديال عدن الددعوي 
نما إجراء من إجراءات االتهام تمارسه النيابة العامة في الدعوي الجنائية  الجنائية ، وا 

 عنهددا . باإلضددافة إلددي ذلددك فددإن ، فهددي جددزء مددن نسدديج هددذه الدددعوي وليسددت بددديال
موافقددة طرفددي النددزاع علددى مددا انتهددي إليدده الوسدديط ، تخضددع لتقدددير النيابددة العامددة فددي 

من قانون اإلجراءات الجنائية  41نطاق سلطة المالءمة المنصوص عليها في المادة 
إال بصددددور قدددرار بدددالحفظ مدددن  –رغدددم اتفددداق طرفدددي الندددزاع  –. فالوسددداطة ال تنتهدددي 

زالدة النيا بة العامة ، ويتعدين لصددور هدذا القدرار قيدام المدتهم بتعدويض المجندي عليده وا 
آثار الجريمة ، وعلى ذلك : فإن الوساطة الجنائية تعد شكال من أشكال الحفظ تحدت 
شدددرط . وحيدددث إن قدددرار الحفدددظ الصدددادر مدددن النيابدددة العامدددة ذا طبيعدددة إداريدددة ، فدددإن 

 ك الطبيعة أيضا . الوساطة الجنائية تستمد هي األخري تل
أن الوسدددداطة  –كددددذلك  –ومددددن جهددددة أخددددري فددددإن أنصددددار هددددذا االتجدددداه يددددرون 

الجنائيدددة ليسدددت عقددددا مددددنيا أو صدددلحا جنائيدددا ، بدددل تعتبدددر إجدددراء إداريدددا علدددى النحدددو 
 السالف بيانه . 

 رأينا في الموضوع 
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ية ونحن نري أن الوساطة الجنائية آلية من آليات العدالة التصالحية أو الرضائ
تهدف إلي الوصول إلي حل ودي ينهي به النزاع الجندائي القدائم بدين المدتهم والمجندي 
عليدددده . فهددددي ال تعدددددو أن تكددددون وسدددديلة مسددددتحدثة فددددي إدارة الدددددعوي الجنائيددددة ، أو 
بدداألحرى وسدديلة مددن وسددائل التنظدديم االجتمدداعي قصددد بهددا فددي المقددام األول مواجهددة 

الددبطء الشددديد فددي إجددراءات التقاضددي مددن جهددة ، أزمددة العدالددة الجنائيددة المتمثلددة فددي 
والعمددل علددى إعددادة الوئددام بددين أطددراف النددزاع ، وهددو مددا ال يحققدده فددي الغالددب العدالددة 

 التقليدية . 
 

 

 

 

 المطلب الثاني
 صور الوساطة الجنائية

من الصعوبة بمكان اإلحاطة بكل صور أو أشكال الوساطة الجنائية ؛ بيد أننا 
بتحليدددل صدددورتين أو شدددكلين منهدددا همدددا : الوسددداطة "  –الصددددد فدددي هدددذا  –سدددنكتفي 

المجندددي علددديهم( " جمعيدددات مسددداعدة ضدددحايا الجريمدددة )المفوضدددة " والتدددي يقدددوم بهدددا 
والرقابدة القضددائية " والوسداطة " المحددتفظ بهددا " وهدي الوسدداطة التددي تتحقدق فددي إطددار 

 .(1)دور العدالة أو باألحرى دور القضاء 

 وضة أوال : الوساطة المف

، مثددل  الوسدداطة المفوضددة هددي تلددك التددي تتحقددق أو تجددري بواسددطة هيئددات أهليددة
جمعيدددات مسددداعدة ضدددحايا الجريمدددة والرقابدددة القضدددائية ، بنددداء علدددى تفدددويض النيابدددة 

                                           
(1) J.BonafeP.schmittopcit P. 21. 
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لها بحدل الندزاع وديدا ، وذلدك عدن طريدق  –أو قضاة الحكم  في غير فرنسا  -العامة 
إطدددددار سدددددلطة المالءمدددددة المخولدددددة  إرسدددددال ملفدددددات القضدددددايا أو الددددددعاوي لهدددددا ، فدددددي

 . (1)لالدعاء
يتبددين مددن ذلددك أن الوسدداطة المفوضددة تددتم بندداء علددى وكالددة قضددائية وتحددت رقابددة 
الرقابددة القضددائية . حيددث يمددارس الوسدديط مهمتدده بموجددب التفددويض المخددول لدده مددن قبددل 

وصدددف النيابددة العامدددة أو قضدداة الحكدددم بحددل الندددزاع وديددا . ومدددن ثددم فدددإن الوسدداطة بهدددذا ال
تندددرج ضددمن سياسددة النيابددة العامددة إزاء الدددعوي الجنائيددة . ذلددك أن أغلددب القضددايا التددي 
تحال للوساطة تكون في حوزتها ، ومن ثم تحتفظ بالرقابة علدى إجدراء الوسداطة بمقتضدي 

لما يسفر عن الوسداطة مدن  سلطتها في مالءمة تحريك الدعوي الجنائية من عدمه ، وفقا
 نتائج .

فددإن النيابددة العامددة فددي هددذه الصددورة تعددد بمثابددة محطددة الفددرز أو وعلددى ذلددك : 
مصفاة للقضايا التي تخضع للوساطة الجنائية . فهي التي تحدد القضدايا التدي ترسدل 
للوسدداطة ، وهددي التددي تتخددذ القددرار النهددائي فددي شددأن الواقعددة وفقددا لنتددائج الوسدداطة ، 

ا . وهو ما دفع جانب من الفقه وعلى ضوء التقرير المكتوب الذي يرسله الوسيط إليه
 إلي وصف الوساطة المفوضة بأنها أحد أشكال الحفظ تحت شرط التعويض . 

بشددددأن الوسدددداطة  1993لسددددنة  4وقددددد أكدددددت المددددذكرة التفسدددديرية للقددددانون رقددددم 
الجنائيددة ذلددك بقولهددا :" األسدداس القددانوني للوسدداطة المفوضددة يندددرج فددي إطددار سددلطة 

العامة ، إذ تعد الوسداطة المفوضدة شدكال مدن أشدكال الحفدظ  المالءمة المخولة للنيابة
مالءمدة اللجدوء إلدي الوسداطة ،  ىتحت شرط ..... فالنيابة العامة هي التي تقرر مدد

                                           
(1) J.BonafeP.schmittopcit P 40 J.FA fet Lamedition penal unedialedique et du 

desrrdredevian et societevol 1993 P 228.  
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أخدددذة فدددي االعتبدددار رغبدددة المجندددي عليددده فدددي التراضدددي ، فضدددال عدددن أنهدددا هدددي التدددي 
خددداذ قدددرار تفدددوض وتراقدددب مهمدددة الوسددداطة ، باإلضدددافة إلدددي سدددلطتها المطلقدددة فدددي ات

 التصرف في الدعوي ، في ضوء النتائج التي تسفر عنها الوساطة " . 
ومما تجدر اإلشدارة إليده أن الغالبيدة العظمدي مدن نمداذج الوسداطة تنددرج تحدت 
هددذه الصددورة إذ تتفددق مددع النظددر للوسدداطة الجنائيددة كآليددة مسددتحدثة لفددض المنازعددات 

الددذي يكابددده المجنددي عليدده والددذي  الجنائيددة ، سددواء باعتبارهددا شددكال لتعددويض الضددرر
يقع على كاهل جمعيات مسداعدة ضدحايا الجريمدة ، أم باعتبارهدا وسديلة إعدادة تأهيدل 

 الجاني وهو أمر تقوم به جمعيات الرقابة القضائية . 

 ثانيا : الوساطة المحتفظ بها 

األصل في الوساطة الجنائية أن تكون مفوضة ، وهدي تلدك الصدورة التدي تقدوم 
أو هيئدة مدن تلدك النيابة العامة ، أو المحكمة بإرسال ملفات القضدايا إلدي جمعيدة فيها 

الجنائية ، بيدد أن المشدرع الفرنسدي قدد اسدتحدث صدورة أخدري  التي تمارس مهمة الوساطة
الوساطة المحتفظ بهدا ، حيدث  أنشدأ دوائدر للوسداطة  من الوساطة الجنائية أطلق عليها
، وقندددوات (1) ( mjDثدددل فدددي دور العدالدددة والقدددانون ) تنددددمج فدددي الهيئدددة القضدددائية تتم

. ومفدداد هددذه الصددورة مددن الوسدداطة الجنائيددة أن النيابددة العامددة تنفددرد (2)( Ajالعدالددة ) 
بحقها في إدارة الدعوي الجنائية فال تعهد بها إلي شخص آخر كالوسيط ) سواء كدان 

نما  تقتصر في ذلك على أحد شخصا طبيعيا أم معنويا كجمعية أو هيئة أهلية  ( ، وا 

                                           
(1) Maisons de justice et du droit 

(2) Les antennes de justice 
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 . (1)أعضائها 
فبعدددد تبندددي المشدددرع الفرنسدددي لنمدددوذج الوسددداطة المحدددتفظ بهدددا ، اسدددتبدلت هدددذه 

 –دور العدالة والقانون أو قنوات العدالدة  –الجمعية أو الهيئة األهلية بدوائر حكومية 
مددة تندددمج مباشددرة فددي الهيئددة القضددائية يرأسددها ويشددرف عليهددا أحددد أعضدداء النيابددة العا

. يتضدددح مدددن ذلدددك أن الدددذي يقدددوم بددددور الوسددديط فدددي الوسددداطة (2)وأحدددد قضددداة الحكدددم 
المحتفظ بها هو إحدي الجهات التابعة للسلطة القضائية أو باألحرى النيابدة العامدة ، 
فال تخرج الدعوي من ثم من حوزة النيابة العامة بل تحتفظ بها من أجل حلهدا وديدا . 

 . (3)ة من الوساطة الجنائية بالوساطة المحتفظ بها ومن هنا جاءت تسمية هذه الصور 
وتهدف الوساطة المحتفظ بها إلي التفاعل مع المواطن من أجل حل المشاكل 
بطريقة إنسانية وتحقيق التقارب بين المواطن وأجهزة العدالة ، ومن هنا فقد أطلق 

 . (4)عليها جانب من الفقه مصطلح " عدالة التقريب "
العدل بالتوسع في إنشاء دور العدالة والقانون ، فقد أنشأت  وقد اهتمت وزارة

( بصفة   MJDهيئة جديدة . وقد أنشئت هذه الهيئات ) 13وحدها  1991في سنة 
خاصة في األحياء التي تعاني من مشاكل أو صعوبات . وفي السنوات الالحقة 

ارة العدالة كثرت أو تزايدت دور العدالة والقانون بصورة ملحوظة ، وقد قدمت وز 
 17، منها  1996دار عدالة وقانون في سنة  37دراسة أظهرت فيها أنه تم إنشاء 

في العاصمة وحدها . أما بالنسبة لقنوات العدالة ، فقد تطورت بدورها . وطبقا 
                                           

 . 521ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد  (1)

 . 47ص  –المرجع السابق  –الحميد انظر : الدكتور/ أشرف رمضان عبد ( 2)

(3) G. Dourlens P vidol NA quetL'outoritecommeprestation la justice et la police 

dans la politique de la villecerpe 1993 P 189 

 . 472ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ محمد حكيم حسين الحكيم  (4)



 الفصل األول : الوساطة الجنائية

 44 

ن كان  AJقناة عدالة "  12لإلحصاءات األخيرة ، فإن عددها قد ارتفع إلي  " ، وا 
قناة عدالة في السنوات الخمس المقبلة ، وذلك  111لي من المتوقع أن يصل العدد إ

 . (1)في إطار برنامج متعدد السنوات تقوم بتنفيذه جهة العدالة أو القضاء 
عن دور العدالة بناء على تكليف  G.vignobleلكن بناء على تقرير كتبه 

، جاء فيه أن برنامج إنشاء قنوات العدالة  Garde des sceauxمن وزير العدل 
 يجب أن يترك لصالح دور العدالة والقانون ذلك أنها تتميز 

بأنها تحترم األفكار أو المعلومات التي تصل إليها ،  –وفقا لرأي مقدم التقرير  –
كما أنها تتميز بالقرب وبأن كل فرد يمكنه أن يحضر إليها بال تردد وهو يحس 

إلي أن تكون فرع أو شعبة  بالراحة ...، في حين أن قنوات العدالة ، يبدو أنها أقرب
من المحكمة . ولذلك فقد تم النص على إنشاء دور جديدة للعدالة والقانون في " 

 19وثيقة إنعاش أو إحياء المدنية " . كما أن وزير العدل ، وفي منشوره الصادر في 
والذي حدد وضع دور العدالة والقانون الجديد قد استوحي ذلك من  1996مارس 

 ي وردت في التقرير المذكور . التوصيات الت

                                           
 . 112،  111ص  –المرجع السابق  –يد نايل انظر : الدكتور/ إبراهيم ع( 1)
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 المطلب الثالث
 الشَوط الموضوعية للوساطة

ثمة مجموعة من الشروط الموضوعية يتعين توافرها لتطبيق نظام الوساطة 
على ثالثة  1993يناير عام  4الجنائية ، وقد نصت المادة السادسة من قانون 

اطة الجنائية ، وهي ذات شروط توجه قرار رئيس النيابة العامة باللجوء إلي الوس
من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي  41/1الشروط التي نصت عليها المادة 

بقولها :" يكون  . وعليه يكون للنيابة العامة حق اللجوء إلي نظام الوساطة إذا رأي 
أن من شأن ذلك إصالح الضرر الذي لحق المجني عليه ، أو إنهاء االضطراب 

 –مة ، أو المساهمة في تأهيل الجاني . وفيما يلي سنعرض الذي أحدثته الجري
 بإيجاز لهذه الشروط .

 أوال : إصالح الضَر الذي أصاب المجني عليه 

يشترط لتطبيق نظام الوساطة الجنائية أن يكون الضرر الواقع على المجني 
عليه من الممكن إصالحه . فإصالح الضرر الواقع على المجني عليه من أهم 

الوساطة الجنائية . وعلى ذلك : فإذا كان هذا الضرر غير قابل لإلصالح ، أهداف 
ففي هذه الحالة ال يكون هناك مجال لتطبيق الوساطة الجنائية النتفاء شرط إصالح 

 . (1)الضرر الذي يبتغيه المجني عليه من قبول تطبيق نظام الوساطة الجنائية 
على الضرر الناجم عن  وال يقتصر إصالح الضرر في الوساطة الجنائية

الجرائم الواقعة على األفراد ، بل يشمل كذلك الضرر الناجم عن جرائم االعتداء على 
                                           

إطاللة على أنظمة التسوية في الدعوي الجنائية في القانون  –انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي ( 1)

 . 62ص – 2111الطبعة األولي   –دار النهضة العربية  –الفرنسي 
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األموال . كما ال تقتصر عملية إصالح الضرر على األضرار المادية التي لحقت 
نما تهدف كذلك إلي إصالح األلم النفسي الذي لحق المجني  بالمجني عليه ، وا 

 .(1)للمجني عليه بالجانب المعنوي 
كما ال يقتصر إصالح الضرر على تعويض ما أصاب المجني عليه من 
خسارة مادية أو معنوية ، بل إنه قد يحقق بعض الفائدة للجاني . وبعبارة أخري فإن 
نما هو نوع من التوبة اإليجابية  هذا الشرط ليس مجرد بديل عن الدعوي المدنية ، وا 

دامه على معالجة آثار جريمته قبل صدور حكم من ذاك األخير ، تتمثل في إق
 . (2)بإدانته 

يضاف إلي ذلك فكرة التعويض الرمزي للمجني عليه المتمثلة في تقديم 
الجاني اعتذار شفوي أو كتابي علني ، أو االعتراف والندم عما يكون قد صدر عنه 

الجنائية من سلوك شائن . إذ الغالب أن المجني عليه ال يبغي من تحريك الدعوي 
نما رؤية الجاني في قفص االتهام إلفشاء غليله  الحصول على تعويض مالي ، وا 
منه ، فهذا هو التعويض الحقيق والترضية المناسبة التي يبتغياها المجني عليه . 

إلي أن التعويض الرمزي في الوساطة الجنائية ، ليس  –وبحق  –وقد ذهب البعض 
طرفي الخصومة ، ويتفق في أثره مع الهدف إال وسيلة فعالة لفض النزاع بين 

العقابي لشكوى المجني عليه ، األمر الذي قد يشجع األخير على التنازل عنها 

                                           

(1) P. mbonzoulouopcil P. 22. 

 . 11ص  –المرجع السابق  –نايل انظر : الدكتور/ إبراهيم عيد ( 2)
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 . (1)اكتفاء بإنهاء الخصومة عن طريق الوساطة الجنائية 

 ثانيا : إنهاء االضطَاب الناتج عن الجَيمة 

ه الجريمة في يترتب على وقوع الجريمة إلحاق الضرر بالمجتمع الذي مست
أمنه واستقراره وسالمته ؛ وهو األمر الذي يحتاج إلي إصالح من جانب الجاني . 
وقد أجاز المشرع الفرنسي للمدعي العام اللجوء إلي نظام الوساطة الجنائية ، إذا 
كان من شأنها وضع حد أو نهاية لالضطراب الذي أحدثته الجريمة في المجتمع ، 

ة بالمجتمع بمدي جسامة السلوك اإلجرامي ، فإذا كانت ويتحدد مدي إضرار الجريم
الجريمة أكثر مساسا بالنظام العام ، كلما كان توقف االضطراب الناشئ عنها 

رضاء الشعور العام أمرا عسيرا  . وعلى ذلك ال يجوز اللجوء إلي الوساطة إال (2)وا 
 . (3)إذا كان االضطراب الناشئ عن الجريمة قابال للتوقف 

هذا الشرط اآلثار االجتماعية المترتبة على الجريمة ؛ فالجريمة ال  ويراعي
يقتصر أثرها على اإلضرار بالمجني عليه فحسب ، بل يترتب عليها كذلك خلق 
نزاعات وعدوات بين أطراف الخصومة ، األمر الذي ينبغي أن يكون في حسبان 

 . (4)جهة التحقيق بالشكل الذي يؤدي إلي تحقيق السالم االجتماعي 
وال شك أن استلزام هذا الشرط يضفي على الوساطة الجنائية مسحة عقابية ، إذ 

                                           
 -؛ الدكتور/ هشام مفضي المجالي  373ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد 1)

 –رسالة دكتوراه  –دراسة مقارنة  –وسيلة غير تقليدية في حل المنازعات الجزائية  –الوساطة الجزائية 

 . 96ص  – 2118 –كلية الحقوق جامعة عين شمس 

 . 394ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ منصور عبد السالم عبد الحميد ( 2)

(3) J.Fagel : lamediation penal unedialectique de l'ardre et desordre deviance et 

societe trim sept 1993 P 146. 

كلية  –دراسة مقارنة  –نائية الوساطة كبديل عن الدعوي الج –انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي ( 4)

 . 229ص  – 2111 –الحقوق جامعة القاهرة 
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من شأنه أن يكفل تحقيق السالم االجتماعي في حدود ما تسمح به الوساطة الجنائية 
من بعض مظاهر الردع . بيد أنه إذا كان من الممكن تحقيق الردع الخاص عن طريق 

اسا لتوسيع نطاقها ، بحيث يستطيل إلي بعض الوساطة الجنائية ، فإنه يصلح أس
 . (1)الجرائم ذات التأثير على الرأي العام 

ويالحظ أن المشرع الفرنسي لم يضع معيار واضح لتقدير تحقق هذا الشرط ، 
نما ترك تقديره للنيابة العامة ؛ األمر الذي واجه صعوبات في التطبيق . والواقع  وا 

امة للجرائم محل الخضوع لنظام الوساطة الجنائية من األمر أن تقدير النيابة الع
يرتكن على معيار جسامة الجريمة المرتكبة ، إذ تقصر النيابة العامة مجال تطبيق 
الوساطة الجنائية في العادة على الجرائم قليلة ومتوسطة الخطورة ، وبالتالي تستبعد 

 ية . الجرائم الخطيرة كالجنايات من الخضوع لنظام الوساطة الجنائ
وقد ذهب رأي في الفقه إلي عدم مالئمة تطبيق الوساطة الجنائية على الجرائم 
المرتكبة في األماكن العامة ، أيا كانت درجة جسامتها ، نزوال على مقتضيات الردع 

 . (2)العام . كما يشترط في الجاني لكي يستفيد من نظام الوساطة أال يكون عائدا 
لشرط الذي نحن بصدد دراسته ، نظرا وعلى أي حال تتضاءل أهمية ا

القتصار تطبيق نظام الوساطة على الجرائم البسيطة ، بحيث يكاد ينحصر الحديث 
عن الوساطة في شأنها على مدي توافر الشرطين اآلخرين وهما : تأهيل الجاني 

 . (3)وتعويض المجني عليه 

 ثالثا : تأهيل مقارف الجَيمة 

                                           
 . 397ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد ( 1)

 . 397ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد  (2)

 . 197ص  –انظر : الدكتور/ هشام مفضي المجالي ( 3)
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جنائية أن يكون من شأنها تأهيل مقارف يشترط لولوج نظام الوساطة ال
. وهذا الشرط يتطابق مع تطور الغاية من العقوبة والتدبير االحترازي ، (1)الجريمة 

فإلي جانب الوظائف التقليدية للعقوبة والتي تتمثل في عقاب الجاني وردعه فإن لها 
ذا كانت ا لوساطة وظيفة أخري تتمثل في إعادة التأهيل االجتماعي للجاني  ، وا 

منق قانون اإلجراءات الجنائية تمثل نوعا  41الجنائية التي تقررت بموجب المادة 
من " الال قضائية " إال أنها ال تمنع من تحقيق هذا الغرض . ويتم إعادة تأهيل 
الجاني من خالل تحقيق الشخصية والمساهمة التطوعية في بعض األنشطة 

ني نفسه قابال لإلصالح والتأهيل ، كأن االجتماعية . ويشترط لذلك أن يكون الجا
 . (2)يكون الجاني من المبتدئين ، وأن تكون جريمته قليلة الخطورة

ويفترض هذا الشرط أن تكون الجريمة قد أصابت الجاني بشئ من العزلة  
عن أفراد المجتمع وهو ما يسميه البعض بعدم التكيف االجتماعي وتخضع مسألة 

 . (3)يل الجاني للتقييم الشخصي لعضو النيابة العامة تقدير إمكانية إعادة تأه
والرأي الراجح في الفقه يري أن المشرع الفرنسي يتطلب أن تحقق الوساطة 
الجنائية األغراض الثالثة مجتمعة ، فهي شروط تكاملية تمثل الغاية من عملية 

يكون لها  الوساطة . وتقدير توافر هذه الشروط يخضع لتقدير النيابة العامة والتي
في حالة عدم توافرها أو توافر أحدها أن تقوم بتحريك الدعوي الجنائية أمام المحكمة 

 . (4)المختصة في إطار سلطتها في تقدير مالئمة االدعاء 
                                           

(1) G.Blancelamedition penal op cit P 213 

 –؛ الدكتور/ رامي متولي القاضي 111ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ إبراهيم عيد نايل  (2)

 . 67،  66ص  –المرجع السابق  –إطاللة على أنظمة التسوية في الدعوي الجنائية في القانون الفرنسي 

 . 25ص  –مرجع السابق ال –( انظر : الدكتور/ مدحت عبد الحليم رمضان 3)

؛الدكتور/ مدحت عبد الحليم رمضان  141ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ شريف سيد كامل ( 4)

. وقارن عكس  137ص  –المرجع السابق  –؛ الدكتور/ هشام مفضي المجالي  25ص  –المرجع السابق  –
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 المطلب الَابع
 النطاق الموضوعي لنظام الوساطة الجنائية

أن  يعني النطاق الموضوعي لنظام الوساطة الجنائية الجرائم التي يمكن
تخضع لهذا النظام . والواقع من األمر أن المشرع الفرنسي لم يحدد تلك الجرائم ، 
ولم يضع كذلك ضوابط أو معايير لتحديدها ، بل ترك مهمة تحديد الجرائم محل 
الوساطة للنيابة العامة تبعا لظروف الجريمة ومالبستها ، وقد تعرض هذا االتجاه 

جال الوساطة الجنائية عادة يكون في الجرائم للنقد من جانب الفقه ، ذلك ألن م
البسيطة ، مما يعني استبعاد الجرائم الخطيرة ومن ثم الجنايات من الخضوع لنظام 
الوساطة الجنائية ، وذلك بعكس الحال في الواليات المتحدة األمريكية حيث يمكن 

ن كان أغلب الجرائم الخاضعة لهذا  خضوع الجنايات لنظام الوساطة الجنائية وا 
 . (1)النظام من قبيل الجنح 

ويتضح من استعراض تجارب الوساطة الجنائية في المدن الفرنسية أن مجال 
 تطبيق نظام الوساطة الجنائية يكون في الجرائم البسيطة وذلك على النحو التالي :

 

 : valenceأوال : تجَبة الوساطة في 

                                                                                                               
ذ يري سيادته :" أنه على الرغم من أن إ 69ص  –المرجع السابق  –ذلك : الدكتور/ رامي متولي القاضي 

األغراض الثالثة للوساطة الجنائية تسعي إلي تحقيق مصلحة كال من المجني عليه والجاني والمجتمع ، 

وهو ما جعل من ضرورة تحقق أغراض الوساطة مجتمعة عنصرا مهما في تقدير الوساطة الجنائية ، إال 

( ، يتبين  515 – 99جنائية فرنسي قبل تعديله بالقانون رقم )  ( إجراءات 1 -41أنه بمراجعة نص المادة ) 

أن المشرع الفرنسي قد اشترط ضرورة توافر هذه الشروط الثالثة مجتمعة ، نظرا لوجود حرف " و " ، إال 

أنه في التعديل السابق اإلشارة إليه ، استبدل المشرع الفرنسي كلمة " و " بكلمة " أو " وهو ما يعني أن 

 بة العامة يمكنها تقدير إحالة الدعوي للوساطة ، إذا تبين لها إمكان تحقيق أي من األغراض السابقة " .النيا

 . 512ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أحمد محمد براك ( 1)
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ة بالجيرة ، ومصادر في المشاكل الخاص valenceيتعلق نظام الوساطة في 
تالف األموال المنقولة والعقارية  اإلزعاج المتأخرة ، أو غير المناسبة ، والتخريب ، وا 

فرنك ، وأفعال  2111، وأفعال تريب اآلثار التي ينشأ عنها ضرر أقل أو يعادل 
أيام أو  6العنف البسيط التي ال تؤدي إلي عجز مؤقت عن العمل لمدة أقل من 

والقذف ، والتهديد ، اإلهانة ، وأفعال النشل البسيطة ، وسرقة األشياء مساوية لها ، 
فرنك  2111المعروضة ، وسرقة السيارات ، والتي ال يتجاوز الضرر الناشئ عنها 

 . (1)، وينبسط هذا االختصاص في النهاية ليشمل المنازعات العائلية 
ديلة التي ويوضع تحت تصرف الوسيط مجموعة من التدابير الرضائية الب

تستهدف إصالح الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق المجني عليه . وأخري 
تستهدف تحقيق مصلحة عامة مثل القيام بأعمال صيانة للميادين العامة أو صيانة 

 المباني العامة . 

 " : Lyonثانيا : تجَبة الوساطة في مدينة ليون " 

( التابعة لمحكمة  MJD)  ففي دراسة عن نشاط " دور العدالة والقانون "
ليون االبتدائية تبين أن المنازعات الجنائية التي تخضع لنظام الوساطة الجنائية 

 تتعلق بجرائم بسيطة . فقد جاء البيان اإلحصائي للدراسة على النحو التالي :
من القضايا تتعلق بجرائم االعتداء على األموال ) جرائم السرقات ،  % 33

من القضايا تتعلق بجرائم األسرة ) هجر األسرة ،  % 31و ، الخ ( ، واإلتالف ، والسط
ق من القضايا تتعل % 28وعدم رعاية األطفال ، وجرائم العنف في النطاق األسري ( ، 

                                           
 اتجاهات حديثة في الدعوي الجنائية –الوساطة والعدالة الجنائية  –انظر : الدكتور/ محمد سامي الشوا ( 1)

 . 117ص  –المرجع السابق  –
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من  % 7جرائم التهديد ، واإلهانة ، والعنف ، الخ( ، بجرائم االعتداء على األشخاص )
القضايا تتعلق بالقانون الجنائي لألموال من  % 2القضايا تتعلق بجرائم المرور ، 
 ( .واألشخاص )السرقات بإكراه ، الخ

وبطبيعية الحال يتم وفقا لمبدأ الرضائية الخضوع لبرامج تأهيل الجاني 
 وتعويض المجني عليه ماديا ومعنويا ورمزيا . 

 

 : Parisثالثا : تجَبة الوساطة الجنائية في مدينة باريس 

باريسية لمساعدة ضحايا الجريمة بأعمال الوساطة عن ال S.O.Sتقوم جمعية 
طريق المؤسسة القضائية ، وتتم الوساطة من خالل وسيطين : وسيط أساسي 
معروف للقاضي ، ووسيط اتفاقي غير معلوم للسلطات القضائية . ويختار الوسيط 
 االتفاقي على نحو دقيق يراعي فيه عدة 

النزاع ، ويبدو أن تدخل الوسيط  ظروف تعتمد علي أصول األشخاص ؛ أطراف
 . (1)االتفاقي يكون أكثر فاعلية ألنه ينتمي إلي نفس ثقافة أحد أطراف النزاع 

ويفرض بالتراضي بين أطراف النزاع مجموعة من التدابير التأهيلية للجاني 
والتعويضية للمجني عليه سواء المادية أو المعنوية . وأما بخصوص الجرائم محل 

ام الوساطة الجنائية في باريس فوفق ما صرحت به نيابة باريس بأنه الخضوع لنظ
ويونيه  1991قضية وصلت إلي الدائرة السابعة ما بين يونيه  17781من بين 

( ،  129منها أرسلت للوساطة ، وكان من بين هذا العدد ) ال 129، فإن  1991

                                           
 . 119ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ محمد سامي الشوا  (1)
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منازعة  27لية ، منازعة أسرية أو عائ 24قضية متعلقة بمنازعات الجيران ،  41
منازعات  8منازعات بين أصدقاء ،  3خصومات بين سائقي السيارات ،  9عمل ، 

 . (1)تصنف متنوعة 
 : Grenobleرابعا : تجربة الوساطة الجنائية في مدينة جرينوبل 

تعد جمعية جرينوبل لمساعدة ضحايا الجريمة التي كلفت بأداء مهمة الوساطة 
ت الوساطة في فرنسا . وقد عالجت هذه الجمعية في من أقدم جمعيا 1985في عام 

قضية بناء على إرسال ملفات القضايا إليها من نيابة "  128عدد  1991سنة 
قضية بناء على لجوء أطراف النزاع إليها مباشرة . أما بالنسبة  121جرينوبل " ، و 

ه من 7منها تتعلق بضرب وجرح عمدي ، حالة  46وساطة جنائية ، كان  128ل 
بشأن سرقات وتخريب أو إتالف ، وبشأن  64،  منها بشأن نصب 4خيانة أمانة ، 

ألعاب قمار أو رهان وقذف ، وحالة واحدة بشأن شيك مزور ، وأخيرا حالة واحدة 
 . (2)بشأن مشكلة دين 

ن كان المشرع الفرنسي لم يحدد الجرائم التي  وخالصة ما تقدم : فإنه وا 
ية ، إال أن هذا النظام ال يطبق إال في الجرائم التي تخضع لنظام الوساطة الجنائ

تتسم ببساطتها أو بوجود عالقات دائمة بين أطرافها كالجرائم التي تقع في نطاق 
األسرة أو الجيرة أو الصداقة أو العمل . ألن هذه الجرائم هي التي يتصور أن تحقق 

 .  فيها الوساطة الجنائية أغراضها

                                           
 . 98ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ إبراهيم عيد نايل  (1)

 . 98ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ إبراهيم عيد نايل ( 2)
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 المبحث الثاني

 ات الوساطة الجنائيةإجَاء

 وأثارها على الدعوي الجنائية

 تمهيد وتقسيْ 

جاء التشريع الفرنسي خاليا من ثمة نصوص تشريعية تنظم إجراءات الوساطة 
الجنائية ، فال توجد أية قواعد تنظيمية تبين كيفية ممارسة الوساطة ، ومن ثم فهي 

أطراف المنازعة الجنائية  ممارسة حرة يقوم بها الوسيط بغية التوصل لحل ودي بين
. وهو ما يفسر قيام كل جهة أو هيئة تعمل في مجال الوساطة الجنائية بإعداد (1)

 إجراءات الوساطة الخاصة بها . 
وتندرج الغالبية العظمي من نماذج الوساطة تحت صورة الوساطة المفوضة ، 

لفرنسي . وليس باإلضافة إلي صورة الوساطة المحتفظ بها التي استحدثها المشرع ا
هناك اختالف يذكر في اإلجراءات المتبعة في الصورتين ، ومما تجدر اإلشارة إليه 
أن هذه اإلجراءات تمثل أحد العوامل التي تميز الوساطة الجنائية عن الصلح 

 الجنائي . 
وعلة أي حال يمكن القول أن الوساطة الجنائية تمر بأربعة مراحل ؛ كما هو 

 .  Aiv Grenobleوساطة في الشأن في نموذج ال
وقد رتب المشرع الفرنسي على الوساطة الجنائية آثارا معينة  على الدعوي 

 الجنائية محل الوساطة . 
                                           

جامعة  –مجلة الحقوق  –طة في حل النازعات الجنائية الوسا –انظر : الدكتور/ عادل على المانع ( 1)

 . 65ص  – 2116ديسمبر  – 31السنة  – 4العدد  –الكويت 
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وفيما يلي سوف ندرس مراحل الوساطة الجنائية في مطلب أول ، ونعالج آثار 
 الوساطة الجنائية في مطلب ثان . 

 المطلب األول
 مَاحل الوساطة الجنائية

 يد تمه

بعد أن تقرر النيابة العامة إجراء الوساطة الجنائية فإنها تخطر األطراف بذلك 
سواء مباشرة أو عن طريق خطاب ، وفقا للتعديل الذي أدخله المشرع الفرنسي على المادة 

، فإن عرض  2114مارس  9من قانون اإلجراءات الجنائية بمقتضي قانون  1 -41
جريه النيابة العامة عن طريق مأمور الضبط القضائي الوساطة على األطراف يمكن أن ت

 أو المفوض أو الوسيط . 
وبين النيابة العامة ) نيابة   Aiv Grenobleوينص البروتوكول الموقع بين 

جرينوبل ( على أن النيابة هي التي تقوم بإخطار أطراف النزاع برغبتها في اللجوء 
ضيتهم ، وأن الوسطاء يتصلون بهم إلي الوساطة الجنائية ألجل حل أو معالجة ق

 . (1)ألجل تنفيذ إجراء الوساطة 

                                           

ويتخذ الخطاب الذي ترسله النيابة العامة إلي أطراف النزاع الصورة أو النموذج التالي : " أنه على  (1)

ليه ، فإنني مع ذلك أتصرف على  سبيل الرفق أو حسن االلتفات ، وفي إطار من ضمان حقوق المجني ع

 .  Mأساس عدم رفع أو تحريك الدعوي إذا قمتم بعمل تعويض كامل للسيد . 

 وحتي نصطحبكم في هذا اإلجراء ، فإنني أرسل ملفكم إلي هيئة أو جمعية 

Aiv Grenoble   والتي تخذ على عاتقها مهمة القيام بالوساطة ألجل الحصول على تعويض عادل ،
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وفي سبيل تنفيذ إجراء الوساطة ، فقد نص البروتوكول على عدد من القواعد 
المتعلقة بالحياد ، الموضوعية والتي يجب أن يعمل الوسطاء في إطارها أو على 

تبادلة بين أطراف النزاع ، أساسها وكذلك الطبيعة السرية للمناقشات أو المعلومات الم
 والتي يلتزم الوسيط بعدم إفشائها للغير . 

وحتي يمكن المحافظة على أطراف النزاع ، فقد نص البروتوكول على وجوب 
أن يحاطوا علما بأن لهم الحق في االستفادة من مساعدة أو معاونة مستشار ، وأن 

في أثناء المحادثات أو هذا األخطار أو اإلعالم يجب أن يتم عن طريق البريد و 
المناقشات التمهيدية . كما نص البروتوكول أيضا على أن الوساطة تجري تحت 
رقابة مستمرة من النيابة ، كما أنها ، أي النيابة ، سوف تخطر بنتائج الوساطة في 

 . (1)شكل بيان أو تقرير مختصر عن تدخل الوسطاء 
 ربع على النحو اآلتي :وفيما يلي نتناول مراحل الوساطة الجنائية األ

 أوال : المَحلة التمهيدية 

في هذه المرحلة يقوم الوسطاء باالتصال بأطراف النزاع بغية إخبارهم بأن 
نزاعهم سوف يحل عن طريق الوساطة ، وأنها أي الوساطة إجراء اختياري يتوقف 

لك على موافقتهم . ويحدد لكل طرف من أطراف النزاع موعدا لمقابلته ، ويحدث ذ
                                                                                                               

وسوف يتم استدعائكم قريبا عن طريق ممثل هذه الهيئة أو الجمعية ، والذي يستقبلكم في حضور وسريع . 

 مستشار أو محام تختارونه إذا رغبتم .  =

وإذا لم يتم التوصل إلي اتفاق أو لم يتم التعرض في إطار الشروط المتفق عليها ، فإنني سوف أقوم  =

 –لمالحقة الجنائية ..... " . انظر : الدكتور/ إبراهيم عيد نايل باسترداد أو استعادة الملف واللجوء إلي ا

 . 138ص  –المرجع السابق 

وصيغة هذا البيان أو التقرير على النحو التالي : " عقب المهمة وقبل انقضاء المدة المحددة في تفويض  (1)

النتائج التي توصلت إليها ،  تعرض على النيابةالوساطة ...... ، فإن جمعية " مساعدة وإعالم المجني عليه 

 . 139ص  –المرجع السابق  –: الدكتور/ إبراهيم عيد نايل  وتعيد لها صورة من اإلجراء " . انظر
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 . (1)عادة عن طريق المراسلة البريدية 
وفي هذا اللقاء يقوم الوسيط بتعريف أطراف النزاع بحقوقهم ، ويخبرهم بأنه في 
تباع توجيهاته فسوف يترتب على ذلك عدم السير في إجراءات  حالة نجاح  الوساطة وا 
 الدعوي ، وفي هذا اللقاء أيضا يحصل الوسيط على موافقة كل طرف على إجراء
الوساطة . ويلزم توافر رضاء طرفي النزاع في جميع مراحل الوساطة ، ومؤدي ذلك 
استطاعة كل من المتهم والمجني عليه االمتناع عن االستمرار في إجراءاتها . كما 
يتعين على نائب الجمهورية أن يقدم لطرفي النزاع شرحا مفصال لظروف الدعوي ونظام 

 . (2)حتي يكون رضاءهما صادرا عن قناعة تامة  الوساطة وجدواها بالنسبة لكليهما
وبعد الحصول على موافقة طرفي النزاع ، فإن الوسيط يقوم بسماع كل طرف 
من طرفي النزاع على حده ، لكي يتمكن من معرفة وجهة نظرهم في شأن النزاع 
وتحديد طلباتهم . وفي هذه المرحلة يستطيع الوسيط من خالل لقائه بالمجني عليه 

ح شكواه أن يمتص غضبه ، مما يساعد على تخفيف حدة المقابلة عند اجتماعه لشر 
مع المتهم . لذا فإن هذه المرحلة تعد أخطر مراحل الوساطة على اإلطالق ، إذ أنها 

 . (3)تسمح للوسيط بتحديد طبيعة النزاع وطلبات أطرافه ، وأحيانا عناصر الحل 
بمحام امتثاال بحقهم في االستعانة ويجب أن يحيط الوسطاء علما طرفي النزاع 

من قانون اإلجراءات  1 – 41للقيمة الدستورية لحق الدفاع على الرغم من خلو المادة 
الجنائية من النص على هذا الحق . ويالحظ أن دور المحامي في مجال الوساطة 
الجنائية يختلف عن دوره في ساحات المحاكم ، فاألول ينحصر في تقديم المشاورة 

                                           
(1) P.mBonzaulou op cit P 410. 

 . 541ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد  (2)

 . 57ص  –لمرجع السابق ا –انظر : الدكتور/ أشرف رمضان عبد الحميد ( 3)
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وكله ، وليس الدفاع عنه بالمعني المتعارف عليه في المحاكم ، والذي يرمي إلي لم
نفي التهمة إذا كان موكال عن المتهم ، والمطالبة بالتعويض عن اإلضرار الناجمة 

 .  (1)عن الجريمة إذا كان موكال عن المجني عليه

 

 ثانيا : مَحلة اجتماع الوساطة 

النزاع يتم االتفاق على تحديد موعد بعد انتهاء الوسيط من سماع طرفي 
الجتماع الوساطة أي اللقاء الذي يتم وجها لوجه بين طرفي النزاع ، وال يحدث ذلك 
إال إذا كان الطرفان قد قبال ذلك . وفي بداية االجتماع يعرض الوسيط ألهداف 
ومبررات الوساطة الجنائية والغرض منها ، ثم يسمح للمجني عليه بعرض مطالبه 

مه وأمام المتهم ؛ وبعد ذلك يأتي دور المتهم في عرض وجهة نظره أمام المجني أما
عليه أيضا ، ومن خالل النقاش وتبادل اآلراء يستطيع الوسيط التوفيق بينهما 

 . (2)وتضييق نقاط االختالف ، وتلطيف حدة اللقاء عند احتدام الموقف
، فإن سياق أو إجراء  وفي حالة رفض أحدهما أو كالهما اللقاء أو المقابلة 

الوساطة يستمر عن طريق اللجوء إلي اللقاءات المنفردة . وفي الحالة التي يقبل فيها 
الطرفان مبدأ اللقاء المباشر بينهما ، فإن دور الوسيط يكون تنظيم تبادل المعلومات 

 ، مذكرا إياهم بالنقاط التي تم االتفاق عليها في أثناء اللقاءات المنفردة. 
بعض الحاالت ال يبدو اللقاء المباشر بين طرفي النزاع ضروريا ، خاصة وفي 

في الحاالت التي تبدو فيها األمور واضحة ، مثال ذلك : قضية خاصة بواقعة 
                                           

 . 541ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد ( 1)

(2) F.summa : comment reussersa mediation les edition de tofficinime 2002 P 

107. 
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. ويري بعض  Yبصفع مدام  Mxحدثت في مكان النتظار السيارات حيث قام 
ح الوساطة ، ذلك أن " الوسطاء أن اللقاء المباشر بين طرفي النزاع يمثل معيارا لنجا

 . (1)المشكلة ال يمكن حلها إذا لم يلتق األطراف " 
وال يشترط أن يكون اجتماع الوساطة علنيا ، فقد يفضل أن تكون المناقشات 
غير علنية ، فتقتصر على الوسيط وطرفي النزاع . وذلك إذا ما قدر الوسيط أن 

يضاف إلي ذلك أن  الوصول إلي نتائج أفضل يقتضي جعل االجتماع سريا .
المشرع الفرنسي لم يشترط أن يكون اجتماع الوساطة علنيا ، بل ترك تحديد هذا 

 . (2)األمر لتقدير الوسيط وطرفي النزاع 
ويعقد الوسيط جلسات الوساطة في مكان محايد قد يكون هذا المكان هو 

 جمعية أو هيئة الوساطة . 
مر بها الوساطة ، ألنها تمثل المرحلة وتعد هذه المرحلة منالمراحل الهامة التي ت

الفارقة في جهود الوساطة في جهود الوساطة . فنجاح الوساطة يتوقف على ما يبديه 
طرفي النزاع من تفاهم وتعاون من أجل حل النزاع وديا في هذه المرحلة ، وبدون ذلك 

 . (3)يكون مآل جهود الوساطة الفشل 
 ثالثا : مرحلة اتفاق الوساطة 

ا نجح الوسيط في العبور بأطراف النزاع من منعطف اجتماع الوساطة إذا م
ووصل بهم إلي تسوية للنزاع ترضيهم ، دخلت الوساطة في المرحلة الثالثة وهي 
مرحلة اتفاق الوساطة . ويمثل اتفاق الوساطة أحد المراحل الهامة في سياق 

                                           
 . 142ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ إبراهيم عيد نايل 1)

 . 58ص  –المرجع السابق  –ضان عبد الحميد انظر : الدكتور/ أشرف رم( 2)

 . 386ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ منصور عبد السالم عبد الحميد  (3)
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كل طرف من طرفي الوساطة ، ففي هذه المرحلة يتم تحديد التزامات أو تعهدات 
النزاع قبل اآلخر من أجل وضع حد للنزاع القائم بينهما . ويقوم الوسيط بتحرير 
محضر بهذا االتفاق يوقع عليه طرفي النزاع . ويتعين على الوسيط عند صياغة 
التزامات كل طرف التأكد من إمكانية تنفيذها حتي يتالفي المشاكل التي قد تواجه 

 . (1)تنفيذ االتفاق 
الرغم من أن المشرع الفرنسي لم يحدد التدابير التي يمكن أن تحدد مضمون وب

اتفاق الوساطة ، إال أن الوسيط يجوز له أن يقترح كافة الحلول والتدابير التي يمكن 
 التوصل عن طريقها إلي تسوية . 

ويمكن تقسيم تدابير الوساطة الجنائية إلي : التعويض بصوره المختلفة المالي 
والمعنوي ، واتفاق طرفي النزاع على قيام الجاني بأداء عمل معين أو  والمادي

االمتناع عن تصرف معين بالشكل الذي يترتب عليه تسوية النزاع ؛ كأن يتعهد 
الجاني بعدم التعرض للمجني عليه أو مضايقته أو االمتناع عن إحداث الضوضاء 

طراف االتفاق عليها ، و ..... إلي غير ذلك من القواعد السلوكية التي يمكن لأل
إقرار مثل هذه القواعد المحددة للسلوك قد يؤدي إلي إعادة تأهيل الجاني اجتماعيا 

(2) . 
وقد أشار البعض إلي ثالثة حلول يمكن تنفيذها عند نجاح الوساطة الجنائية 

(3) : 
رمزي يرتكز على العاطفة ، كما في حالة اعتذار الجاني للمجني  األول :

                                           
 . 516ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أحمد محمد براك  (1)

ية في القانون إطاللة على أنظمة التسوية في الدعوي الجنائ –انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي ( 2)

 . 133ص  –المرجع السابق  –الفرنسي 

 . 134ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي  (3)
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 بعض الجرائم مثل السب أو القذف أو التهديد .عليه في 
مالي يحمل معني التعويض المتمثل في قيام الجاني بدفع مبلغ من  والثاني :

 . المال للمجني عليه
معنوي قد يتحقق بصورة مباشرة عن طريق قيام الجاني بإصالح  والثالث :

الجاني بنشاط الضرر الذي لحق بالمجني عليه ، أو بصورة مباشرة عن طريق قيام 
معين يرتضيه المجني عليه ، كتنظيف حديقته أو مساعدته في األعمال المنزلية ، 

 أو أن يعرض على الجاني القيام بأعمال لصيانة الميادين العامة . 
وتجدر اإلشارة إلي أن حلقة طوكيو قد أوصت بجواز أن تنتهي الوساطة إلي 

المجني عليه أو بإيداع الجاني أحد  تكليف الجاني بالقيام بخدمة عامة أو بتعويض
المصحات . على أن يكون كل ذلك مشروط بموافقة طرفي النزاع ، إذ ليس للوسيط 

 . (1)أية صالحية في فرض حل معين عليهم 
ويلتزم الوسيط بإخطار النيابة العامة بما تم التوصل إليه بين طرفي النزاع من 

. ويتضمن هذا التقرير مختصر خالل تقرير مكتوب يوقع عليه طرفي النزاع 
لمجريات الوساطة مصحوبا باألسباب التي أدت إلي نجاح الوساطة أو فشلها ) 

 من قانون اإلجراءات الجنائية ( .  1 – 41المادة 

 رابعا : مَحلة تنفيذ الوساطة 

ال يضع اتفاق الوساطة نهاية أو حدا لعمل الوسيط ، ذلك أن هذا األخير يتابع 
تفاق ، ويكون ذلك بالذات في الحاالت التي يتم فيها االتفاق على دفع قيمة تنفيذ هذا اال

، وفي مثل هذه الحالة يلتزم الوسيط بمتابعة تنفيذ  التعويض على أقساط أو دفعات

                                           
 . 118،  117ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ محمد سامي الشوا ( 1)
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طريقة الدفع . وال يتوقف هذا االلتزام إال مع دفع المبلغ أو القسط األخير ، إذ في هذا 
. أما (1)ط والذي يقوم بإرسال الملف إلي النيابة العامة الفرض وحده تنتهي مهمة الوسي

إذا لم يقم الجاني بتنفيذ االلتزامات الواقعة عليه ، فغن الوسيط يلتزم بإخطار النيابة 
العامة لتتولي التصرف في الدعوي إما بتحريكها أو اقتراح التسوية الجنائية . فقد نصت 

في فقرتها األخيرة على أنه :" في حالة عدم من قانون اإلجراءات الجنائية  41المادة 
تنفيذ التدبير بسبب يرجع إلي سلوك الجاني ، فإن لنائب الجمهورية ، ما لم توجد 

 . (2)عناصر جديدة ، أن يباشر التسوية الجنائية أو يحرك الدعوي الجنائية " 
فيذه ويالحظ أن اتفاق الوساطة ال يتمتع بقوة تنفيذية ، بمعني أنه ال يجوز تن

جبرا عن طرفي االتفاق ، ألن ذلك يتناقض مع فلسفة الوساطة ذات الطبيعية 
الرضائية البحتة . وعلى أي حال فإن العبرة بنجاح الوساطة هي بمدي تنفيذ ما جاء 

 . (3)باتفاق الوساطة وليس مجرد التوقيع عليه 
ي وتنفيذ اتفاق الوساطة يطرح مشكلة تقادم الدعوي الجنائية ، خصوصا ف

المخالفات والتي تكون مدة تقادمها صغيرة للغاية . وقد حدث أن أحد األشخاص 
كان قد تعهد في الوساطة بأن يقوم ببناء " أنبوب " أو " قناة " إلفراغ الدخان الذي 
يزعج جاره ، ولكنه لم ينفذ هذا التعهد أو االلتزام في المدة المتفق عليها ، مما دفع 

ه في االعتبار مدة التقادم ، إلي أن ترسل الملف للنيابة القائمة بدور الوسيط آخذ
العامة حتي تتخذ قرارا إما بالحفظ أو المالحقة أو التسوية الجنائية ، وفقا لما تملكه 

                                           
 –متولي القاضي  ؛ الدكتور/ رامي 135ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ إبراهيم عيد نايل ( 1)

 . 136ص  –المرجع السابق 

(2) J.bonafeP.schmitt op cit P19. 

 . 517ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد  (3)
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 .(1)من سلطة مالءمة االدعاء 
وفي ختام الحديث عن مراحل الوساطة الجنائية ، نود أن نشير إلي أن المشرع 

منيا محددا لالنتهاء من الوساطة . والحق أن أحد عوامل الفرنسي لم يضع إطارا ز 
نجاح الوساطة يعتمد بالدرجة األولي على الوقت المتفق عليه بين أطراف النزاع من 
أجل التفاوض على االتفاق الذي من شأنه أن يؤدي إلي حل نزاعهم . وقد أثبتت 

و يتم اتفاق من الحاالت ، يحدث أ % 51بعض الدراسات اإلحصائية أن أقل من 
شهور وأكثر من نصف االتفاقات تحدث أو تتم في مدة تزيد  3الوساطة في أقل من 

شهور . وفي المجال الجنائي حيث ال يقوم الوسطاء بإرسال الملف إلي النيابة  3عن 
،  6العامة إال مع نهاية التنفيذ الكلي لالتفاق ن والذي يعد تاريخ " غلق الملف " ففي 

في مدة تتراوح من  % 51ت يتم غلق الملف في مدة شهر ، وفي من الحاال % 28
شهور ،  6من الحاالت تتجاوز المدة  % 8، 1شهر إلي أربع شهور ، ولكن في 

 .(2)خاصة في الحاالت التي يحدد االتفاق فيها طريقة للدفع أو السداد 

                                           
 . 145ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ إبراهيم عيد نايل  (1)

 . 148،  147 ص –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ إبراهيم عيد نايل ( 2)
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 المطلب الثاني
 آثار الوساطة الجنائية

 تقسيْ 

مجرد إحالة الدعوي الجنائية إلي الوساطة الجنائية ؛ ثمة أثر هام يترتب على 
ويتمثل هذا األثر في وقف تقادم الدعوي الجنائية . وثمة آثار أخري تترتب على 

 انتهاء الوساطة الجنائية . 

 أوال : وقف تقادم الدعوي الجنائية 

لم يكن المشرع الفرنسي في مبدأ األمر يرتب أية آثار إجرائية على إحالة 
وي لنظام الوساطة الجنائية . ومن ثم فقد ثار تساؤل في الفقه حول ما إذا كانت الدع

 إجراءات الوساطة الجنائية تقطع مدة تقادم الدعوي الجنائية أم ال ؟ . 
ذهب رأي في الفقه إلي أن إجراء الوساطة الجنائية يعد من قبيل إجراءات 

فإن هذا اإلجراء يقطع مدة تقادم االستدالل التي تتخذ في مواجهة المتهم . وبالتالي 
الدعوي الجنائية إذا اتخذ في مواجهة المتهم . وحيث أن تقادم الدعوي الجنائية يبدأ من 
تاريخ آخر إجراء يتخذ في مواجهة المتهم ؛  وعليه فإذا شعر الوسيط بأن المتهم يسعي 

وي الجنائية ، فإنه إلي المماطلة في تنفيذ اتفاق الوساطة بغية االستفادة من تقادم الدع
يتعين على الوسيط إرسال ملف القضية إلي النيابة العامة حتي تتخذ قرارها إما بحفظ 

 . (1)أو تحريكها  الدعوي
بيد أن المشرع الفرنسي قد نص على وقف تقادم الدعوي الجنائية كأثر مترتب 

 – 99ن ) على إحالة النيابة العامة الدعوي الجنائية إلي الوساطة بمقتضي القانو 

                                           
 . 137ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي  (1)
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(  1 – 41، والذي نص على تعديل المادة )  1999يونيو  23( الصادر في  515
من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي بإضافة فقرة أخيرة تنص على أنه :" 

 . (1)واإلجراءات المنصوص عليها في هذه المادة توقف تقادم الدعوي الجنائية " 
ية الحفاظ على مصالح المجني عليه وقد قرر المشرع الفرنسي هذا األثر بغ

وضمان حصوله على تعويض الضرر الذي أصابه جراء الجريمة الواقعة عليه ، إذ 
ضاعة الوقت في إجراءات الوساطة حتي تتقادم  قد يلجأ المتهم إلي المماطلة وا 
الدعوي الجنائية بمضي المدة المقررة لها قانونا ، فتسقط تبعا لذلك . إال أن النص 

قادم الدعوي الجنائية كأثر إجراءات الوساطة الجنائية يضيع على المتهم على ت
الفرصة في إساءة استخدام الوساطة الجنائية ، ويؤدي إلي غلق الباب أمامه في 

 االستفادة من قواعد التقادم في اإلجراءات ، والهروب من المالحقة الجنائية . 

 الجنائية ثانيا : اآلثار المتَتبة على انتهاء الوساطة 

الوساطة . تختلف آثار الوساطة الجنائية وفقا للنتائج التي أسفرت عنها عملية 
. والثاني ، فشل  وهي ال تخرج عن أحد فرضين : األول ، نجاح الوساطة الجنائية

 الوساطة الجنائية .

 جاح الوساطة الجنائية ـالفَض األول : ن

ي محاولة حل النزاع وديا . إل -من بين ما تهدف  -تهدف الوساطة الجنائية 
الوساطة ، فإذا ما نجحت بأن قام الجاني بتنفيذ ما تم االتفاق عليه خالل جلسات 

وهو ما تأخذ به ،  فإنه يترتب على ذلك صدور قرار من النيابة العامة بحفظ األوراق
                                           

الكتاب األول ) األحكام العامة  –الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية  –( انظر : الدكتور/ أحمد فتحي سرور 1)

الطبعة  –ر النهضة العربية دا –إجراءات المحاكمة  –اإلجراءات السابقة على المحاكمة  –لإلجراءات الجنائية 

 ومابعدها . 278ص  – 2114التاسعة 



 الفصل األول : الوساطة الجنائية

 66 

، بينما ذهبت تشريعات  بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي ، والسويسري
كالتشريع البلجيكي ، والتونسي ، إلي أن األثر المترتب على نجاح الوساطة أخري 

 . (1)هو انقضاء الدعوي الجنائية 
ويالحظ أن قرار حفظ األوراق هو إجراء إداري صادر عن النيابة العامة 
بوصفها السلطة اإلدارية التي تهيمن على جمع االستدالالت . وهو على هذه 

العدول عنه في أي وقت بالنظر إلي طبيعته اإلدارية  الصورة ال يقيدها ويجوز
دون  –من الناحية القانونية النظرية  –. وبالتالي فليس هناك ما يحول (2)البحتة 

تحريك الدعوي الجنائية على الرغم من نجاح الوساطة تعويال علي ما تم بالفعل 
 . (3)تنفيذه من التزامات 

قوع ، حيث أثبتت بعض اإلحصائيات أن ولكن الفرض السابق نادر الحدوث والو 
من الدعاوي التي يتم حفظها من قبل النيابة العامة تكون عند نجاح  % 88،  3

في بعض المدن في بعض المدن الفرنسية  % 95الوساطة . بل إن هذه النسبة تتجاوز 
. فمن غير Fnlainebleau(4)وفونتنبلو  Evry، إفري Auxerreمثل أوكسير 
بتحريك  –بعد سبق قراره باللجوء إلي الوساطة الجنائية  –قوم رئيس النيابة المنطقي أن ي

الدعوي الجنائية رغم نجاح الوساطة ، ومن ثم فإن هذا الفرض غير متوافر من الناحية 
 العملية . 

                                           
 .416ص –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ منصور عبد السالم عبد الحميد حسان ( 1)

 –؛ الدكتور/ محمد زكي أبو عامر  731ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أحمد فتحي سرور  (2)

؛ الدكتور/ حسني الجندي  618ص  – 2119الطبعة التاسعة  –ة الجديدة دار الجامع –اإلجراءات الجنائية 

 . 497ص  – 2114الطبعة السادسة  –شرح قانون اإلجراءات الجنائية  –

 . 147ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ شريف سيد كامل  (3)

 . 418ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد  (4)



 الفصل األول : الوساطة الجنائية

 67 

وال يكون قرار الحفظ نهائيا حتي تتحقق النيابة العامة من تمام تنفيذ اتفاق 
االتفاق من جانب المتهم من شأنه إعادة فتح التحقيق  الوساطة ، وأي إخالل بهذا

 . (1)في الدعوي مرة أخري والمضي قدما في إجراءات الدعوي 
ذا كان من السائغ نظريا استمرار الدعوي الجنائية قائمة ، فاألمر كذلك  وا 
بالنسبة للدعوي المدنية ، ذلك أن رضاء المحني عليه على إحالة النزاع للوساطة ال 

التنازل عن حقه في الرجوع على المتهم بدعوي التعويض المدنية ، إذ يجوز يعني 
له في أي وقت االنسحاب من إجراءات الوساطة واالدعاء مباشرة أمام القضاء 

 الجنائي بتحريك الدعوي الجنائية لتنظر معها بالتبعية دعواه المدنية بالتبعية . 
ليه على التعويض من خالل أما من الناحية العملية ، فإن حصول المجني ع

الوساطة الجنائية يؤدي إلي عدم مباشرته الدعوي المدنية . ولذا جري العرف على 
تضمين اتفاقات الوساطة نصا يقرر التزام المتهم بتعويض المجني عليه مقابل التزام 

 األخير باالمتناع عن مباشرة الدعوي المدنية . 
ى التعويض المشار إليه ، تضمن وتدعيما لحق المجني عليه في الحصول عل

( في 214 – 2114رقم )العدالة لتطورات ظاهرة اإلجرام  مشروع قانون مواءمة
فرنسا على حق المجني عليه في المطالبة بالتعويض وفقا إلجراء األمر بالدفع المقر 
في قانون المرافعات . بيد أن هذا النص قد تم استبعاده من قبل المشرع العتبارات 

نما كذلك في الرضا ئية التي تستند إليه الوساطة ليس فقط في مرحلة اللجوء إليها ، وا 
  .(2)مرحلة تنفيذها 

 
                                           

 . 141ص  –المرجع السابق  –ر : الدكتور/ رامي متولي القاضي انظ (1)

 . 519ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ أحمد محمد براك 2)
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 الفَض الثاني : فشل الوساطة الجنائية 

يترتب على عدم قبول األطراف اللجوء إلي نظام الوساطة الجنائية ، أو عدم 
إتمام االلتزامات الواقعة الوصول إلي اتفاق بين طرفي النزاع ، أو عدم قيام الجاني ب

عليه ، قيام الوسيط بإخطار النيابة العامة التخاذ قرارها بالتصرف في الدعوي 
الجنائية . ويعد ذلك نتيجة طبيعية ومنطقية لفشل نظام الوساطة الجنائية . إذ تقوم 
النيابة العامة بمباشرة وظيفتها في التصرف في الدعوي ، إما بحفظها إداريا أو 

 ها . بتحريك
من قانون اإلجراءات  1 – 41وقد أدخل المشرع الفرنسي تعديال على المادة 

 9( الصادر في  214 – 2114من القانون رقم )  71الجنائية بمقتضي المادة 
، يشير إلي جواز أن تلجأ النيابة العامة إلي تطبيق إجراء  2114مارس سنة 

حالة عدم تنفيذ اتفاق الوساطة لسبب التسوية الجنائية أو تحريك الدعوي الجنائية في 
 . (1)يرجع إلي إرادة الجاني 

                                           
؛ الدكتور/ منصور عبد السالم عبد  521ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أحمد محمد براك ( 1)

 . 419ص  –المرجع السابق  –الحميد 
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 المبحث الثالث

 تقديَ نظام الوساطة الجنائية
 تقسيْ 

أولهما ،  :(1) يتنازع نظام الوساطة الجنائية كغيره من األنظمة الرضائية اتجاهين
همية بمكان أن معارض لهذا النظام . وثانيهما ، مؤيد له . ولذا فقد رأينا أنه من األ

 نعرض لكال االتجاهين في مطلبين على النحو التالي :
 االتجاه الرافض لنظام الوساطة الجنائية . المطلب األول :
 . االتجاه المؤيد لنظام الوساطة الجنائية  المطلب الثاني:

 المطلب األول
 االتجاه الَافض لنظام الوساطة الجنائية

وعة من الحجج لرفض نظام الوساطة يستند أنصار هذا االتجاه على مجم
 الجنائية ، وتتبلور في اآلتي :

 الوساطة الجنائية تخل بمبدأ المساواُ والعدالة بين األفَاد  –1

عند  –يخل نظام الوساطة الجنائية بمبدأ المساواة والعدالة بين األفراد . فهو 
ة . فمن يملك نظام شرع من أجل إفالت األثرياء من العقوب –أنصار هذا االتجاه 

ثمن إصالح األضرار الناجمة عن الجريمة يستطيع أن ينجو أو يتفادى العقوبة 
المقررة لها . فارتكاز الوساطة الجنائية على فكرة العدالة التعويضية ، من شأنه أن 
يتجه بالعدالة الجنائية نحو عدالة سلعية أو باألدق عدالة السوق . األمر الذي 

في مقتل ، حيث ينحدر به وبشدة نحو عدالة جنائية فاسدة  يصيب القانون الجنائي
                                           

 وما بعدها . 11ص  –المرجع السابق  –كتور/ محمد سامي الشوا انظر : الد( 1)
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(1)  . 
ومن ناحية أخري ، فإن اغلب الشرائع التي تبنت األخذ بنظام الوساطة 
الجنائية ، ومنها التشريع الفرنسي لم تضع معيارا دقيقا لتحديد نطاق الجرائم التي يتم 

ثير من األحيان إلي معالجتها في إطار هذا النظام . األمر الذي يؤدي في ك
اختالف العمل من جهة إلي أخري ، فقد تقترح إحدي النيابات في قضية ما اللجوء 
إلي الوساطة الجنائية في حين أن النيابة العامة في دائرة أخري قد ال تحبذ االلتجاء 
إليها في ذات القضية  ، مما يخل بمبدأ المساواة . فال يكفي أن يكون معيار تحديد 

ات التي تعالج عن طريق الوساطة هو الجرائم البسيطة ، فهذا معيار المنازع
 . (2)فضفاض يؤدي إلي اإلخالل بمبدأ المساواة أمام القضاء 

 الوساطة الجنائية تخل بضمانات المتهْ في الدعوي الجنائية  – 2

يري أنصار هذا االتجاه أن الوساطة الجنائية تعصف بالحقوق والضمانات 
ررة في المتهم في الدعوي الجنائية ؛ ال سيما حق الدفاع ، وهو ما يعد القضائية المق

مخالفا ألحكام المادة السادسة من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان والخاصة بالحق في 
محاكمة عادلة . فقيام المتهم باللجوء إلي الوساطة الجنائية هو بمثابة إعالن صريح منه 

 . (3) بالتنازل عن تلك الحقوق
ومن ناحية أخري ، فإن نظام الوساطة الجنائية يتعارض مع حق المتهم في 
أصل البراءة . فقبول المتهم للوساطة الجنائية يعتبر اعترافا منه بجريمته ، وتنازال 
عن أصل براءته ، فهو يثبت إدانته بنفسه ، ويقطع مسالك الدفاع عنها ، خصوصا 

                                           
 . 139ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أشرف عبد الحميد رمضان  (1)

 . 38ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ مدحت عبد الحليم رمضان ( 2)

 . 71 ص –مقال سابق اإلشارة إليه  –انظر : الدكتور/ عادل على المانع ( 3)
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زاع بصورة مرضية دون أن يكون فيها مجال أن الوساطة الجنائية تسعي إلي حل الن
للقول ببراءة المتهم . كما أن إصالح األضرار الناجمة عن الجريمة ، يحمل في 
طياته تنفيذا لعقوبة نظام االختبار القضائي في نظرية القانون ، وهو ما يحمل معني 

 . (1)إدانة للمتهم دون محاكمة ، وذلك يعد مساسا بحق المتهم في أصل براءته 
ومن ناحية ثالثة ، فإن نظام الوساطة الجنائية يمس حق المتهم في عالنية 
اإلجراءات ، حيث إنها تفرض طابع السرية على ما يدور بجلسات الوساطة إال على 
طرفيها ؛ فضال عن المساس بحق المتهم في تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة ، 

وصول إلي حلول تعويضية مادية أو مالية ذلك أن الوساطة الجنائية قد تنجح في ال
مرهقة يقبل بها الجاني ، على الرغم من تفاهة السلوك اإلجرامي الذي ارتكبه ، بغية 

 . (2)تجنب اإلجراءات القضائية التقليدية حفاظا على سمعته

 تعارض الوساطة الجنائية مع مبدأ الشَعية – 3

تعارض مع مبدأ الشرعية ؛ فهم يري أنصار هذا االتجاه أن الوساطة الجنائية ت
يرون أن قانون العقوبات هو األداة المالءمة لمكافحة الجريمة ، وهو ما يتعرض مع 
فكرة الوساطة الجنائية التي ترمي إلي تجنب اإلجراءات القضائية ، فقانون العقوبات 

 . (3)وضع لكي يطبق بكل دقة وحسم 
حيوي لكي يؤدي المجتمع باإلضافة إلي ذلك : فإن الجزاء الجنائي أمر 

وظيفته على نحو أفضل . ويستند أنصار هذا الرأي على حجتان : أولهما ، فلسفية 
                                           

؛ الدكتور/ أحمد محمد  41،  39ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ مدحت عبد الحليم رمضان ( 1)

 . 537ص  –المرجع السابق  –براك 

 . 72ص  –مقال سابق اإلشارة إليه  –انظر : الدكتور/ عادل على المانع ( 2)

؛ الدكتور/ منصور عبد السالم عبد  12ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ محمد سامي الشوا  (3)

 . 411ص  –المرجع السابق  –الحميد 
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تتمثل في فكرة حتمية تطبيق قانون العقوبات . والثانية ، اجتماعية تتمثل في فكرة 
العقد االجتماعي كأساس لتبرير ضرورة تطبيق قانون العقوبات . ويخلص الفقه 

ك إلي حتمية تطبيق العقوبة ، فهي الوسيلة الوحيدة لخفض حجم التقليدي من ذل
الظاهرة اإلجرامية ، وان التطبيق الحاسم للقانون هو الشكل الوحيد للتأكيد على 

هو األداة األكثر مالئمة لمكافحة  –عندهم  –العدالة المثالية . فقانون العقوبات 
العقوبات هو أمر مفيد لبقاء  الظاهرة اإلجرامية ، وان المراقبة الصارمة لقانون

الضمير االجتماعي . وأن بدائل الدعوي الجنائية ومن بينها الوساطة الجنائية تعد 
شاعة الفوضي   . (1)وسيلة لهدم الحياة االجتماعية ، وا 

 الوساطة الجنائية تمثل افتئاتا على السلطة القضائية –4

ال من خصخصة يري أنصار هذا االتجاه أن الوساطة الجنائية تعد شك
الدعوي الجنائية ، حيث أنها تسمح بدخول أطراف جدد لحل النزاع لم يكونوا أطرافا 

 فيها . 
ومن جهة أخري ، فإن الوساطة الجنائية تخل مبدأ الفصل بين الوظائف 
القضائية ، ومؤداه أن السلطة القضائية وحدها هي المختصة بالفصل في الدعاوي 

وبالتالي ال يجوز للنيابة العامة اللجوء إلي الوساطة الجنائية وتوقيع العقاب ، 
باعتبار أن ذلك شكل من أشكال الفصل في الدعاوي القضائية ، وهو ما يعد اعتداء 
على وظيفة القضاء ، وهو ما حدا بالمجلس الدستوري الفرنسي إلي القضاء بعدم 

ية فإنه يمكن القول دستورية األمر الجنائي . وبمقارنة األخير بنظام الوساطة الجنائ
بأن نظام الوساطة الجنائية يتعارض مثله في ذلك مثل نظام األمر الجنائي مع 

                                           
 . 238،  237ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي  (1)
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أحكام الدستور الفرنسي حيث تقوم عليه النيابة التي تنتمي للسلطة القضائية إال أن 
أعضائها ليسوا بقضاة بما يخلق نوعا من االعتداء على مبدأ الفصل بين الوظائف 

 . (1)القضائية 
 عدم مالءمة الوساطة لطبيعية النظام الجنائي  - 5

يري أنصار هذا االتجاه إلي أن طبيعة الوساطة الجنائية ال تتالءم مع طبيعية 
النظام الجنائي ، الذي يسعي إلي إثبات وقوع الجريمة ومعاقبة مرتكبها كرد فعل 

توافق والتفاهم تحقيق الاجتماعي لوقوع الجريمة . فهو ال يتماشي مع فكرة البحث عن 
، بل إن النظام الجنائي يتجه إلي  بين طرفي النزاع والتي تمثل جوهر الوساطة الجنائية

التركيز على عدم االتفاق بين األطراف ، ويؤكد استياء المجتمع من المجرم حتي 
أضحي النظام الجنائي يمثل سياسة انقطاع وهجر للمجرم وليس فن مصالحة بينه 

  .(2) وبين المجتمع
ومن جهة أخري ، فإن نظام الوساطة الجنائية يخل بمبدأ عمومية الدعوي 
الجنائية ، فهي ملك للمجتمع ، ومن ثم فال يجوز التراضي أو التنازل عنها سواء من 
جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم ، وبالتالي فإن تطبيق نظام الوساطة يهدر 

  هذا األصل حيث يجعلها محال للتراضي .
 الوساطة الجنائية ال تعتد بإرادُ المتهْ من الناحية الواقعية  –6

يذهب أنصار االتجاه المعارض لنظام الوساطة الجنائية إلي أنه على الرغم 
من أن الوساطة الجنائية وسيلة رضائية ، بمعني أنها ال تتم إال برضاء طرفي النزاع 

جنائية قد يكون مبنيا على أساس . إال أنه يخشي أن يكون قبول المتهم للوساطة ال

                                           
 . 41ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ مدحت عبد الحليم رمضان ( 1)

 . 411ص  –رجع السابق الم –انظر : الدكتور/ منصور عبد السالم عبد الحميد ( 2)
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من الخوف من تحريك الدعوي الجنائية ، وسنكون حقيقة أمام نوع من عقود اإلذعان 
مع إيجاد نوع من التفاوض في المسائل الجنائية ، فضال عن أن المتهم قد يكون 

. وهو ما يشكك كثيرا (1)مفتقدا للخبرة الالزمة عندما يعطي الموافقة على الوساطة 
مصداقية ما تنتهي إليه جهود الوساطة ، حيث أنها تطمس معالم حقيقة النزاع في 

 محل الوساطة الجنائية . 

                                           
 . 41،  41ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ مدحت عبد الحليم رمضان 1)
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 المطلب الثاني
 االتجاه المؤيد لنظام الوساطة الجنائية

  -وهو الغالب  –ينكر أنصار االتجاه المؤيد لنظام الوساطة الجنائية
نظام ، ويذهبون إلي أنه يمثل وجهة االنتقادات التي وجهها االتجاه الرافض لهذا ال

نظر الفقه التقليدي ، التي أضحت غير منسجمة مع السياسة الجنائية الحديثة 
الناظرة إلي الدعوي الجنائية والجزاء الجنائي نظرة أخري ، بغية مواجهة أزمة العدالة 

 الجنائية بمفهومها التقليدي . 
لجنائية فوائد ومزايا جمة تجب ويؤكد أنصار هذا االتجاه أن لنظام الوساطة ا
 بكثير المثالب الموجهة إليه ، وذلك على النحو اآلتي :

 الوساطة الجنائية تخفف العبء عن كاهل المحاكْ الجنائية  –1

يري أنصار هذا االتجاه أن الهدف األساسي من تطبيق الوساطة الجنائية 
 بشكل خاص ، وأنظمة العدالة الرضائية أو التصالحية بشكل 
عام ، هو تخفيف العبء عن كاهل القضاء ، وتوفير الوقت والجهد والمال ألطراف 

، فالوساطة تهدف إلي حل العديد من المنازعات الجنائية بالطرق الودية (1)النزاع 
خارج نطاق المحاكم ، وبصفة خاصة المنازعات العائلية ومنازعات الجيرة ، والعمل 

 . (2)يا التي تنظرها المحاكم ، والتي تمثل نسبة كبيرة من القضا
ومن خالل تطبيق نظام الوساطة الجنائية تستطيع النيابة العامة والمحاكم 
الجنائية التخلص من أعداد هائلة من القضايا الجنائية ، بالشكل الذي يسمح لها 

                                           
 . 118ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ عمر سالم 1)

 . 147،  146ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أشرف رمضان عبد الحميد  (2)
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بالتفرغ للقضايا األهم بشكل أفضل ، مما ينعكس أثره باإليجاب على سرعة الفصل 
 لجنائية . في الجرائم ا

وفضال عن ذلك ، فإن نظام الوساطة الجنائية يجنب األفراد المثول أمام 
القضاء ، وما يترتب على ذلك من مساس بحقوقهم وحريتهم . وهو ما دعا ندوة 
طوكيو إلي المناداة بضرورة تطبيق هذا النظام ، كوسيلة لحل المنازعات ، كلما كان 

 ي الجنائية . المجتمع ليس له مصلحة في رفع الدعو 

 تعالج الوساطة الجنائية مشكلة قَارات حفظ األوراق  –2

تعاني النيابة العامة من مشكلة تضخم الدعاوي الجنائية الناجمة عن الجرائم 
البسيطة ، وهو ما يدفعها بما تملكه من سلطة مالءمة االدعاء إلي إصدار قرارات 

عدم ارتياح في المجتمع الفرنسي بحفظ األوراق بدون تحقيق ، األمر الذي أدي إلي 
 ، فضال عن شعور المجني عليه بالخوف ، وعدم األمان . 

ففي فرنسا ، قامت النيابة العامة بحفظ ثلث الجرائم التي تم اإلبالغ عنها في 
(  قضية  5،  314،  111، حيث بلغ عدد الجرائم التي تم حفظها )  1991عام 

( قضية . 18،  525،  111تي بلغ عددها )من إجمالي عدد الشكاوي والمحاضر ال
قضايا  4من كل  3قامت النيابة العامة بإصدار أوامر بالحفظ في  1992وفي عام 

( شكوى  4،  161،  942تعرض عليها ، حيث أصدرت أوامر بالحفظ في عدد ) 
(  % 2،81( قضية ، وهو ما يمثل نسبة )  5،  191،  255من إجمالي عدد ) 

بلغ عدد الجرائم التي صدر فيها أوامر بالحفظ  1993. وفي عام  من هذه القضايا
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 . (1)من جملة الجرائم المبلغ عنها % 74
وهو ما أصاب الرأي العام الفرنسي بالضجر لعدم قدرة أجهزة العدالة في 
التعامل مع منازعات الجمهور بالشكل المالئم ؛ األمر الذي أدي إلي تطبيق نظم 

بينها الوساطة الجنائية ، األمر الذي أدي إلي خفض عدد  العدالة الرضائية ومن
 . (2)القرارات الصادرة من النيابة العامة بحفظ األوراق بدون تحقيق

 تساهْ الوساطة الجنائية في عالج مشكلة الحبس قصيَ المدُ  –3

تعد مشكلة الحبس قصير المدة من أهم المشاكل التي تواجه العدالة الجنائية 
دي إلي العود للجريمة ، ناهيك عن أضرارها النفسية ، واالجتماعية ، ، فهي تؤ (3)

واالقتصادية ، وهو األمر الذي دعا جانب من الفقه إلي استبدال هذه العقوبة بنظم 
أخري ، كالوضع تحت االختبار ، ووقف تنفيذ العقوبة ، والغرامة المتناسبة مع دخل 

 .  هم ، ونظام العمل للمصلحة العامةالمت
الواقع أن التشريعات الجنائية المقارنة تعمل من خالل الوساطة الجنائية ، و 

على محاولة السيطرة على أشكال الجرائم البسيطة التي تقتصر عقوبتها على الحبس 
قصير المدة ، بإنهاء النزاع عن طريق اللجوء إلي الوساطة الجنائية ، ومن ثم حل 

بة للحرية قصيرة المدة وما قد يترتب على ذلك النزاع وديا ، بدال من توقيع عقوبة سال
من آثار .  حيث تعاني المؤسسات العقابية من أزمة تكدس أعداد المحكوم عليهم 

                                           
إطاللة على أنظمة التسوية في الدعوي الجنائية في القانون  –اضي ( انظر : الدكتور/ رامي متولي الق1)

 . 242،  241ص  –المرجع السابق  –الفرنسي 

 . 7ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ إبراهيم عيد نايل ( 2)

الحبس قصير المدة في  –لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع : الدكتور/ شريف سيد كامل ( 3)

 . 1999طبعة  –دار النهضة العربية  –يع الجنائي الحديث التشر
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 . (1)داخل هذه المؤسسات بالشكل الذي يعوق برامجها في تأهيل المحكوم عليهم 

 الوساطة الجنائية تحقيق السالم االجتماعي بين أفَاد المجتمع –4

ساطة الجنائية عند نجاحها تعويضا مناسبا للمجني عليه عن تكفل الو 
اإلضرار الناجمة عن الجريمة الواقعة عليه . وهو ما يساعد في أغلب األحيان على 
امتصاص غضب المجني عليه ، األمر الذي يؤدي إلي إعادة التآلف االجتماعي . 

االجتماعي ، وهو ما ال  فتعد الوساطة الجنائية أكثر الوسائل فاعلية في إعادة السالم
تحققه األحكام الجنائية ، إذ ال تورث سوي الحقد والضغائن بين األفراد وزيادة حدة 

 . (2)التوتر في العالقات االجتماعية 

 الوساطة الجنائية تضمن إدارُ جيدُ للعدالة الجنائية  - 5

حد تعد الوساطة الجنائية وسيلة رضائية لحل المنازعات الجنائية ، وهي أ
اإلجراءات المبسطة إلدارة الدعوي الجنائية ؛ وال تشكل اعتداء على الحرية الفردية ، 
نما تجنب الجاني وصمة اإلدانة ، نظرا لعدم تسجيل الجريمة التي عولجت عن  وا 
طريق الوساطة في صحيفة سوابقه . فضال عن ذلك ، فإن الحل الذي تنتهي إليه 

دون صعوبات ، ألنه نابع من رضاء الطرفين ،  جهود الوساطة الجنائية يتم تنفيذه
األمر الذي تنتفي معه عقبات التنفيذ . ومن جهة أخري ، فإن الوساطة الجنائية 

 .(3)تكفل للمتخاصمين وسيلة فعالة وسريعة لحل منازعتهم الجنائية 

                                           
 . 417،  416ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ منصور عبد السالم عبد الحميد ( 1)

 . 531ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ أحمد محمد براك 2)

 . 148ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أشرف رمضان عبد الحميد ( 3)
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 ْتمهيد وتقسي

لفرنسددددددددددي بموجددددددددددب التعددددددددددديل القددددددددددانوني رقددددددددددم أدخددددددددددل المشددددددددددرع اإلجرائددددددددددي ا
، بشدددددددددددددددأن تدددددددددددددددددعيم  1999يونيدددددددددددددددو سدددددددددددددددنة  23، الصدددددددددددددددادر فدددددددددددددددي  515 – 99

فاعليددددددددددة اإلجددددددددددراءات الجنائيددددددددددة إجددددددددددراء يتسددددددددددم بالفاعليددددددددددة والسددددددددددرعة ، لمواجهددددددددددة 
مشددددددددددكلة تزايددددددددددد المنازعددددددددددات الجنائيددددددددددة ، أطلددددددددددق عليدددددددددده فددددددددددي البدايددددددددددة بالمشددددددددددروع 

لجندددددددددددة التشدددددددددددريعية أن تسدددددددددددمية التعدددددددددددويض القضدددددددددددائي ، ثدددددددددددم اقتدددددددددددرح الدددددددددددبعض بال
 يطلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق عليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم التسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوية الجنائيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

La composition penale  اسدددددددتنادا إلدددددددي أنددددددده فدددددددي الحقيقدددددددة صدددددددورة
مددددددددددددن صددددددددددددور التصددددددددددددالح ، وبحيددددددددددددث يعبددددددددددددر المسددددددددددددمي عددددددددددددن مضددددددددددددمون هددددددددددددذا 

 النظام . 
وترجع نشأة نظام التسوية الجنائية إلي إخفاق المشرع الفرنسي في تمرير نظام 

ة عن النيابة العامة ، إذ قضي المجلس الدستوري بالقرار رقم األوامر الجنائية الصادر 
، بعدم دستورية منح النيابة العامة 1995فبراير سنة   2الصادر في  361 – 95

سلطة إصدار األوامر الجنائية لعدم صدورها من أحد قضاة الحكم ، ومن ثم تجاهل 
نائي الذي تصدره مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والحكم ، ذلك ألن األمر الج

النيابة العامة شكال من العقوبة ، وهي بذلك تتعدي على الحريات الفردية . ففي 
من قانون اإلجراءات  1 – 48نص المشرع الفرنسي في المادة  1994ديسمبر 

 –بشرط موافقته  –الجنائية على أنه :" يجوز لعضو النيابة العامة أن يدعو الجاني 
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، مثل دفع مبلغ مالي للخزينة الدولة ، إذا بدا له أن هذا إلي تنفيذ بعض التدابير 
اإلجراء من شأنه أن يضع حدا لالضطراب الناجم عن الجريمة ، ومنع حصوله 
مستقبال وضمان تعويض المجني عليه عن الضرر الذي أصابه من الجريمة . 

 . (1)ويؤدي تنفيذ التدبير إلي انقضاء الدعوي الجنائية " 
الفرنسي كان مقتنعا بفكرة إيجاد حلول جذرية للتخفيف عن بيد أن المشرع 

كاهل المحاكم الجنائية ، ومواجهة أزمة العدالة الجنائية ممثلة في بطء إجراءات 
التقاضي جراء تأخر الفصل في الدعاوي الجنائية ، نتيجة لزيادة عددها . فحاول 

ظاما جديدا يسمي " تالفي إخفاق نظام األوامر الجنائية بأن أدخل تعديل أقام ن
التسوية الجنائية " ، وأضفي على هذا النظام طابعا قضائيا عن طريق اشتراط 
تصديق أحد القضاة على االتفاق الذي تبرمه النيابة العامة مع المتهم . وهو ما دفع 

 . (2)بعض الفقه إلي القول بأن نظام التسوية الجنائية هو امتداد لنظام األمر الجنائي 
ت نظام التسوية الجنائية عند تطبيقه نجاعته ، وذلك يتضح من وقد  أثب

 3511ازدياد عدد القضايا التي تم حلها عن طريق التسوية الجنائية ؛ إذ تم تسجيل 
بلغ عدد  2112حالة تسوية جنائية منذ العام األول لتطبيق هذا النظام ، وفي عام 

حالة  25511ليبلغ  2114حالة ، وارتفع العدد في عام  13811هذه الحاالت 
منها ( باتفاق  % 91تسوية جنائية ، وقد انتهي غالبية هذه التسويات ) أكثر من 

بلغت أعداد القضايا التي تم حلها عن طريق  2113األطراف ، وأنه في عام 
                                           

(1) Cl. Saas, De la composition penale au plaider – le pouvoir de sanction du 

procureur ,Rsc , 2011 , p 828. 

(2) J.volf : La composition penal un essai manqué pol 2000 P 203. 
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 Laقضية ، وفي محكمة  Angers  "617التسوية الجنائية في محكمة " 

rochesur – run 924 قضية ، وفي محكمة Nantes 316  قضية ، وفي محكمة
Nantes 316  قضية ، وهو ما يشير إلي النجاح الملحوظ الذي أحرزه نظام

 . (1)التسوية الجنائية 
من قانون اإلجراءات الجنائية نظام التسوية  2 – 41وقد عالجت المادة 

بشأن  2114مارس  9الصادر في  2114 – 214الجنائية المعدلة بالقوانين أرقام 
 26الصادر في  2115 – 47ئمة العدالة لمواجهة تطورات الظاهرة اإلجرامية ، موا

التي نصت على أنه:"  2111مايو  17الصادر في  2111 – 525،  2115يناير 
أن يقترح  –قبل أن يتخذ قراره بتحريك الدعوي الجنائية  –يجوز لنائب الجمهورية 

ية على الشخص البالغ ، الذي مباشرة أو بواسطة شخص مخول بذلك التسوية الجنائ
يقر بارتكابه جريمة أو أكثر من الجرائم من الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة أو 
عقوبة الحبس الذي ال تزيد مدته على خمس سنوات ، وكذلك عند االقتضاء واحدة 

 أو أكثر من المخالفات المرتبطة بالجنح . 
 اإلجراءات التالية :وهذه التسوية تتخذ صور إجراء أو أكثر من 

سداد غرامة التسوية للخزانة العامة ، وال يجوز أن يزيد مقدار هذه الغرامة على   –1
الحد األقصي المقرر للجريمة . ويتم تحديدها تبعا لجسامة الجريمة ودخول 

 الجاني والتزاماته . ويمكن تقسيط الغرامة خالل مدة ال تجاوز سنة .
عن األداة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو أعدت  التنازل لمصلحة الدولة  –2

                                           
الجنائية  في القانون إطاللة على أنظمة التسوية في الدعوي  -انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي ( 1)

 . 144،  143ص  –المرجع السابق  –الفرنسي 
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 لذلك .
 تسليم السيارة لمدة أقصاها ستة أشهر بغرض توقيفها .  –3
تسليم رخصة القيادة لقلم كتاب المحكمة االبتدائية ، لمدة ال تزيد على ستة   –4

أشهر في مواد الجنح ، أما مدة تسليم رخصة القيادة في المخالفات فال يجوز 
 أن تزيد على ثالثة أشهر .

على  –إتباع برنامج إلعادة التأهيل والتوعية التي تنطوي على التثبيت  –مكرر 4
لجهاز ) محدد السرعة ( في سيارته لمدة ال تقل عن ستة  –نفقته الخاصة 

 أشهر وأقصاها ثالث سنوات .
علي ستة تسليم رخصة الصيد لقلم كتاب المحكمة االبتدائية ، لمدة ال تزيد   –5

أشهر ، وذلك في مواد الجنح ، أما مدة تسليم رخصة الصيد في المخالفات فال 
 يجوز أن تزيد على ثالثة أشهر .

القيام بعمل لمصلحة المجتمع بدون مقابل لمدة ال تتجاوز ستين ساعة خالل   –6
مدة ال تزيد على ستة أشهر في مواد الجنح ، أما مدة العمل في المخالفات ال 

 ز ثالثين ساعة ، وينفذ خالل مدة ال تزيد على ثالثة أشهر .تتجاو 
متابعة تدريب أو تأهيل في مؤسسة أو مركز صحي أو اجتماعي أو مهني لمدة   –7

 ال تزيد علي ثالثة أشهر ، وذلك خالل فترة ال تجاوز ثمانية عشر شهرا .
ه لدي المنع من إصدار شيكات غير تلك التي تسمح للساحب باسترداد مال  –8

المسحوب عليه أو الشيكات المعتمدة وحظر استعمال بطاقات الوفاء ، وذلك 
لمدة ستة أشهر على األكثر في مواد الجنح ، ومدة هذا الحظر في المخالفات 

 ال يجوز أن تزيد على ثالثة أشهر .
عدم الظهور في المكان أو األماكن التي وقعت فيها الجريمة والتي يحددها   –9
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هورية ، لمدة ال تزيد على ستة أشهر ، وذلك باستثناء األماكن التي نائب الجم
 يقيم فيها الشخص عادة .

حظر مقابلة أو استقبال المجني عليه أو المجني عليهم في الجريمة الذين  –11
يحددهم نائب الجمهورية أو الدخول في عالقات معهم ، وذلك لمدة ال تزيد 

 على ستة أشهر .
استقبال الفاعل أو الفاعلين اآلخرين أو الشركاء الذين يحددهم  حظر مقابلة أو –11

نائب الجمهورية أو الدخول في عالقات معهم ، وذلك لمدة ال تزيد على ستة 
 أشهر .

 عدم مغادرة اإلقليم الوطني وتسليم جواز السفر لمدة ال تجاوز ستة أشهر . –12
 .(المتهمذلك علي نفقته )ريب للمواطنة ، و القيام عند اللزوم بمتابعة تد –13
في حالة ارتكاب جريمة ضد الزوج أو عشير أو شريكه بموجب اتفاق تضامن  –14

مدني أو أوالده أو أوالد زوجه أو عشيره أو شريكه ، اإلقامة بعيدا عن التواجد 
االمتناع عن التواجد  –عند االقتضاء  –في هذا المنزل أو مقر إقامة الزوج أو 

عند  –المقر أو على مقربة مباشرة من هؤالء ، وكذلك  في هذا المنزل أو
تحمل تكلفة الرعاية الصحية ، االجتماعية والنفسية ، كما ينطبق  –االقتضاء 

أحكام الفقرة الحالية في حالة ارتكاب الجريمة عن طريق الزوج أو عشير 
المجني عليه السابق أو من خالل الشخص المرتبط باتفاق تضامن مدني طالما 

 ان المنزل المعني يخص المجني عليه . ك
االلتحاق عند اللزوم على نفقة المتهم بدورة توعية بمخاطر استخدام المواد  –15

 المخدرة . 
الخضوع إلجراء نشاط يومي يشتمل على تنفيذ أنشطة تعليم  حرف أو تعليم  –16
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لدي شخص معنوي وفقا للقانون الخاص مكلف بمهام الخدمة العامة أو لدي 
 جمعية مخولة باتخاذ مثل هذا اإلجراء .

 1 – 3413الخضوع إلجراء األمر العالجي على النحو المبين في المواد ) ل  –17
( من قانون الصحة العامة ، إذا كان يبدو أن الشخص  4 – 3413إلي 

المعني يتعاطي المخدرات أو يتعاطي بشكل معتاد أو مفرط للمشروبات 
   الكحولية . ......... " .

 وسوف نتناول نظام التسوية الجنائية في ثالثة مباحث على 
 النحو التالي :
 ماهية التسوية الجنائية . المبحث األول :
 نطاق تطبيق التسوية الجنائية . المبحث الثاني :
 إجراءات التسوية الجنائية وآثارها على الدعوي الجنائية . المبحث الثالث :
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 المبحث األول

 ة الجنائيةماهية التسوي
 

 أوال : تعَيف التسوية الجنائية
 تعَيف التسوية الجنائية في الفقه الفَنسي   - 1

عرف بعض الفقهاء الفرنسيين التسوية الجنائية بأنها :" وسيلة إدارية ثالثية 
االتجاهات النقضاء المتابعات " ، فهي إدارية ألنها سابقة على تحريك الدعوي 

عقوبات غير جنائية وال تنفذ جبرا وال تسجل في صحيفة الجنائية ، وقد تؤدي إلي 
السوابق القضائية ، وتؤدي إلي انقضاء الدعوي الجنائية طبقا للمادة السادسة من 
قانون اإلجراءات الجنائية . وهي ثالثية حيث تقتضي موافقة عضو النيابة العامة 

جنائية بأنها :" . وقد عرف جانب آخر من الفقه التسوية ال(1)والقاضي والمتهم 
توليفة ثالثية األطراف " النيابة العامة والجاني والقاضي " يترتب على تنفيذها 

 . (2)انقضاء الدعوي الجنائية
كما عرف البعض كذلك التسوية الجنائية بطريقة أكثر تفصيال تعبر عن 
ي مضمونها  بقوله :" اإلجراء الذي يتيح للنائب العام أن يقترح على الشخص الطبيع

البالغ الذي يعترف بارتكابه واحدة أو أكثر من الجنح أو المخالفات التي حددها 
( من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي  3 – 41و  2 – 41القانون في المادتين ) 

بأن ينفذ تدابير معينة بعد اعتماده من قبل المحكمة الجنائية المختصة حيث يترتب 

                                           
(1) J. volf la composition penal un essai manqué gas pol 26 – 28 mars 2000 P2. 

(2) R.Merle eta vitudroit criminal procedure penal edgujas 1979  

P. 61.  
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 . (1)ء الدعوي الجنائية " على تنفيذ تلك التدابير انقضا

 تعَيف التسوية الجنائية في الفقه العَبي   - 2

عرف بعض الفقه التسوية الجنائية بأنها :" إجراء يباشره عضو النيابة العامة 
في مرحلة ما قبل تحريك الدعوي الجنائية على الجاني الذي يقر بارتكابه الجريمة 

تضاه يقترح عضو النيابة العامة على في طائفة من الجرائم المحددة قانونا بمق
الجاني القيام بتدابير محددة قانونا ، ويترتب على قبول الجاني وتنفيذه لهذه التدابير 

 . (2)وتصديق أحد القضاة على ذلك انقضاء الدعوي الجنائية " 
كما عرفها البعض بأنها :" اإلجراء الذي تقوم فيه النيابة العامة باالقتراح على 

بالقيام بأعمال معينة في جرائم محددة قانونا ، ويخضع هذا اإلجراء للتصديق المتهم 
 . (3)عليه من أحد القضاة ، وينحصر أثره في انقضاء الدعوي الجنائية "

وقد عرف البعض التسوية الجنائية أيضا بأنها :" أحد أنظمة العقوبة الرضائية 
ن تقترح على المتهم المعترف البديلة القضائية ، يمنح بموجبه للنيابة العامة أ

بارتكابه أحد الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس لمد تقل أو تعادل خمس 
سنوات أو إحدي المخالفات المرتبطة به ، أن تنفذ برضائه المطلق إحدي التدابير 
المنصوص عليها حصرا ، المقيدة للحرية أو الحقوق ، بشرط اعتمادها من القاضي 

                                           
(1) Michel- RASSAT : Traite de procedurpenale , edition 2001 ,  

P. 491 et 492.    

 –إطاللة على أنظمة تسوية الدعوي الجنائية في القانون الفرنسي  –الدكتور/ رامي متولي القاضي  (2)

 . 147ص  –المرجع السابق 

؛ الدكتور/ محمد حكيم حسين الحكيم  149،  148ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ شريف سيد كامل  (3)

 .43،  42ص  –المرجع السابق  –لنظرية العامة للصلح ا –
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 . (1)ذلك تنقضي الدعوي الجنائية " المختص ، وب
كما عرف البعض نظام التسوية الجنائية بأنه :" نظام يسمح لمدعي 
الجمهورية بأن يقترح على المتهم بارتكاب جرائم محددة على سبيل الحصر بالقيام 

 . (2)بأعمال معينة يترتب على القيام بها انقضاء الدعوي الجنائية " 
هي  إجراء بمقتضاه يجوز للنيابة العامة أن تقترح على  والتسوية الجنائية لدينا

المتهم  المعترف بارتكابه أحد الجرائم المحددة على سبيل الحصر ، القيام بتدابير 
محددة ، ويترتب على قبوله وتنفيذه لها ، وتصديق القاضي المختص ،  انقضاء 

 الدعوي الجنائية . 

 ائية ثانيا : الطبيعة القانونية للتسوية الجن

لم تتفق كلمة الفقهاء بشأن الطبيعة القانونية لنظام التسوية الجنائية ، بل 
 :(3)تشعبت إلي عدة اتجاهات ، وذلك على الوجه التالي

ذهب رأي إلي أن التسوية الجنائية إجراء إداريا على سند من القول بإدارية 
يتغافل أمرين : أولهما ، السلطة التي تمارسها وهي النيابة العامة . بيد أن هذا الرأي 

وهو ضرورة تصديق أحد القضاة على التسوية حتي تعمل آثارها وتكتمل أركانها . 
والثاني ، هو ما يميل إليه غالبية الفقه الجنائي المعاصر من اعتبار النيابة العامة 

 شعبة من السلطة القضائية . 
                                           

 –العقوبة الرضائية في الشريعة اإلسالمية واألنظمة الجنائية المعاصرة  –الدكتور/ أحمد محمد براك ( 1)

 . 363ص  – 2111الطبعة األولي 

 –لمرجع السابق ا –اإلجراءات الموجزة إلنهاء الدعوي الجنائية  –الدكتور/ مدحت عبد الحليم رمضان  (2)

 . 43ص 

وما  147ص  –المرجع السابق  –راجع عرض لهذه االتجاهات لدي : الدكتور/ رامي متولي القاضي ( 3)

 . 372،  371ص  –المرجع السابق  –بعدها ؛ الدكتور/ أحمد محمد براك 
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، تأسيسا  ة قضائيةكما ذهب رأي إلي أن التسوية الجنائية هي إجراء ذو طبيعي
على اعتمادها من أحد القضاة ، لكنها من اإلجراءات القضائية المبسطة لتخلف 
العالنية والشفوية بها . والواقع أن تخلف العالنية والشفوية في التسوية الجنائية يمس 
ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع ، وبالتالي يفرغ العمل القضائي من 

 مضمونه . 
ذهب رأي إلي أن التسوية الجنائية هي بمثابة عقد إذعان ملزم لجانب  بينما

واحد على اعتبار أن المتهم ال يكون لديه اختيار في التفاوض على اتفاق أو اقتراح 
التسوية ، فله أن يقبله أو يرفضه فحسب ، دون التدخل في تفصيالته كما هو الحال 

ني . والواقع أن ثمة فارق إرادة المتهم في عقود اإلذعان المعروفة في القانون المد
في مجال التسوية الجنائية وبين إرادة الطرف المذعن في مجال القانون المدني ؛ 
ففي األولي يبقي للمتهم الخيار دائما في قبول التسوية أو رفضها ، أما في الثانية 

 .شروطه لفال يكون ثمة خيار أمام الطرف المذعن إال قبول العقد كما هو دون تعدي
أما االتجاه الذي نؤيده هو ذلك الذي ذهب إلي أن نظام التسوية الجنائية هي 
صورة أو شكل من أشكال التصالح الجنائي بمفهومه الواسع ، إذ تؤسس على اتفاق 
كل من النيابة العامة والمتهم على التخلي عن السير في إجراءات الدعوي الجنائية 

 . (1)زامات محددة مقابل قيام المتهم بتنفيذ الت

 ثالثا : شروط تطبيق التسوية الجنائية 

                                           
دار  –األول الكتاب  –الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية  –انظر : الدكتور/ أحمد فتحي سرور ( 1)

ص  –المرجع السابق  –؛ الدكتور/ مدحت عبد الحليم رمضان  351ص  – 2114طبعة  –النهضة العربية 

 . 162ص  –المرجع السابق  –؛ الدكتور/ محمد حكيم حسين الحكيم  45،  44،  43
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 41يتطلب تطبيق نظام التسوية الجنائية توافر عدة شروط نصت عليها المادة 
من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي ، األول : أن تقرر النيابة العامة بما لها  2 –

ظام التسوية الجنائية ، من سلطة مالءمة إجراءات الدعوي الجنائية اللجوء إلي ن
فللنيابة العامة حرية االختيار ما بين تحريك الدعوي الجنائية أو حفظها أو اللجوء 
إلي التسوية الجنائية ، بشرط أن أال تكون الدعوي الجنائية قد تحركت سواء أكان 
ذلك بمعرفتها أو بمعرفة المضرور من الجريمة بطريق االدعاء المدني المباشر . أو 

رة أخري ، فإن إجراء التسوية الجنائية له إطار زمني محدد ينبغي أن يباشر فيه بعبا
. والثاني : أن يكون المتهم بالغا من (1)، هو مرحلة ما قبل تحريك الدعوي الجنائية 

العمر ثمانية عشر عاما ، والعبرة هنا بيوم ارتكاب الجريمة وليس بوقت الكشف 
والثالث : أن يقر المتهم بالجريمة المنسوبة إليه ،  عنها أو بعرض التسوية الجنائية .

وأن يكون قد ارتضي أو قبل اللجوء إلي إجراء التسوية الجنائية . والرابع : أن تكون 
الجريمة من الجرائم المحددة ، والتي نص عليها المشرع الفرنسي على سبيل الحصر 

( من  3- 41،  2 – 41، وهي الجنح والمخالفات المنصوص علها في المادتين )
                                           

ن حالة السكون إلي تحريك الدعوي الجنائية هو اإلجراء الذي تفتتح أو تبدأ به الدعوي الجنائية وينقلها م (1)

حالة الحركة ، ومن هذه اإلجراءات إجراءات التحقيق بمعناه الدقيق ، وإجراءات رفع الدعوي إلي المحكمة 

 الجنائية  . 

وعلي ذلك فتإن التدعوي الجنائيتة تتحترك بتالتحقيق التذي تجريته النيابتة العامتة بوصتفها ستلطة تحقيتق  

أموري الضتبط القضتائي . ومتن أمثلتة إجتراءات التحقيتق التتي سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من م

 تتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترك بهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدعوي الجنائيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة : فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح تحقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن = 

منالنيابة أو قاضي التحقيتق ،  = النيابة العامة ، األمر بالقبض علي المتهم ، استجواب المتهم ، سماع الشهود

عمال التحقيق كالقبض علي المتهم ، وتفتتيش انتداب النيابة العامة مأمور الضبط القضائي إلجراء عمل من أ

 مسكنه . 

كما تتحرك الدعوي الجنائية كذلك برفع الدعوي إلي قضاء الحكم ، وعليه  فإن الدعوي الجنائية تكون قد 

حركت  في مواد الجنح والمخالفات بتكليف النيابة العامة للمتهم بالحضور أمام محكمة الجنح أو تكليف 

ي للمتهم بالحضور أمام ذات المحكمة ) االدعاء المباشر ( ، ولو لم يسبق عملية الرفع المدعي بالحق المدن

 هذه أي إجراء من إجراءات التحقيق .
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 قانون اإلجراءات الجنائية . والخامس : تصديق القاضي على التسوية الجنائية .
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 المبحث الثاني

 نطاق تطبيق نظام التسوية الجنائية
 

 تقسيْ 

سوف نتناول في هذا المبحث النطاق الشخصي لنظام التسوية الجنائية 
 . ام )المطلب الثاني(ق هذا النظ)المطلب األول(  والنطاق الموضوعي لتطبي

 المطلب األول
 النطاق الشخصي لنظام التسوية الجنائية

يقصد بالنطاق الشخصي لنظام التسوية الجنائية أطراف هذا النظام ، فهو 
 نظام ثالثي التركيب ، يتكون من المتهم والنيابة العامة والقاضي . 

 :ية الجنائية طرف من أطراف التسو  وفيما يلي سوف نلقي بعض من ضوء على كل

 أوال : المتهْ 

لم يتضمن قانون اإلجراءات الجنائية تعريفا للمتهم ، تاركا هذه المهمة للفقه 
والقضاء . كما أنه لم يميز بين المتهم في كافة مراحل الدعوي الجنائية ، فهو يحمل 

 هذه الصفة أيا كانت المرحلة التي تمر بها الدعوي . 
عريف المتهم في الفقه ، وثانيا ، لتعريفه في وفيما يلي سنعرض أوال ، لت 

القضاء . وثالثا ، نعرض للتمييز بين المتهم وغيره من األشخاص ، ورابعا ، نتكلم 
 عن زوال صفة المتهم .
 تعريف المتهم في الفقه :

يربط أغلب الفقهاء بين تحريك الدعوي الجنائية وبين اكتساب الشخص لصفة 
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المتهم بأنه كل شخص تحرك ضده الدعوي الجنائية   المتهم ، وعليه فهم يعرفون
ارتكاب  –عندهم  –الرتكابه جريمة سواء بوصفه فاعال أو شريكا . فال يكفي 

نائية قبله حتي الشخص للجريمة حتي يعد متهما ، بل يتعين تحريك الدعوي الج
 . (1) تلحقه هذه الصفة

ذي تتحرك فيه الدعوي والواقع أن ربط اكتساب الشخص لصفة المتهم بالوقت ال
ن كان يصلح لتحديد المقصود بالمتهم في  الجنائية ضده أمر يصعب التسليم به ألنه وا 
إحدى مراحل الدعوي الجنائية إال أنه ال يغطي مرحلة جمع االستدالالت التي تتصل 
فيها السلطة بأحد األفراد ، وتتخذ ضده إجراءات تحد من حريته الشخصية وتقتضي من 

 صفة المتهم عليه رغم كونها  ثم إضفاء
ال تدخل في عداد اإلجراءات التي تتحرك به الدعوي الجنائية . وفضال عن ذلك فإن 
قصر صفة المتهم علي الشخص الذي تتحرك الدعوي الجنائية ضده ال يتفق مع 

 اإلجراءات الجنائية . في قانون -المتهم  –التنظيم الوارد بشأنه 
انون اإلجراءات الجنائية التي ورد فيها لفظ ذلك ألنه باستقراء نصوص ق

المتهم ، نجد أنه قد استعمله للتعبير عن الشخص الذي تتخذ قبله إجراءات الدعوي 
الجنائية سواء ما تعلق منها بمرحلتي " التحقيق االبتدائي والمحاكمة ، أو بمرحلة 

                                           
المرجع   -، الدكتور/ محمد أبو العال عقيدة  267ص  –المرجع السابق  –( الدكتور/ أحمد فتحي سرور 1)

  -الدكتور/ إدوار غالي الذهبي   47ص  –بق المرجع السا –، الدكتور/ عوض محمد  88ص   -السابق 

،  68ص  – 1981الطبعة األولي  –دار النهضة العربية  –اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري 

الطبعة  –دار النهضة العربية  –المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق  –الدكتور/ هاللي عبد الاله 

الجزء   –اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري  –مأمون سالمة، الدكتور/  44ص  – 1989األولي 

اعتراف المتهم فقها وقضاء  –، المستشار/ عدلي خليل  255  -2111طبعة  –دار النهضة العربية  -األول 

 . 115ص  –المرجع السابق  –، الدكتور/ عمر سالم  7ص  – 1991طبعة  –دار النهضة العربية  –
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يتبني المفهوم . ومعني ذلك أن قانون اإلجراءات الجنائية لم (1)جمع االستدالالت 
الضيق للمتهم الذي بقصر هذه الصفة علي الشخص الذي تتحرك ضده الدعوي 
الجنائية ضده كما هو الشأن في التعريف الذي يأخذ به أغلب الفقه ، بل أنه يتبني 
علي العكس من ذلك مفهوما واسعا للمتهم تكاد تتساوي فيه فكرة االتهام بفكرة الشبهة 

(2) . 
واسع الذي يتبناه قانون اإلجراءات الجنائية يمكن تعريف ووفقا للمفهوم ال

قاضي التحقيق (  –المتهم بأنه كل شخص اتخذت سلطة التحقيق ) النيابة العامة 
إجراء من إجراءات التحقيق في مواجهته ، أو أقيمت الدعوي الجنائية عليه قانونا ) 

لمدني ( أو أوجد سواء من سلطة التحقيق أو من القضاء أو من المدعي بالحق ا
نفسه في حالة من الحاالت التي تجيز لمأموري الضبط القضائي صدور األمر 

حضاره أو تفتيشه   . (3)القانوني بالتحفظ عليه أو اقتياده أو القبض عليه أو ضبطه وا 
 . (4)أما الشخص الذي قدم ضده بالغا فيس متهما بل " مبلغ ضده 

م أن الدعوي الجنائية لم تتحرك وعلي ذلك فإن الشخص يعتبر متهما ، رغ
من  35المادة ري الضبط القضائي قد تحفظ عليه )ضده بعد . إذا كان أحد مأمو 

من قانون  34المادة ( أو أصدر أمرا بالقبض عليه )قانون اإلجراءات الجنائية
                                           

 –دار النهضة العربية  –شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية   -لرءوف المهدي الدكتور/ عبد ا (1)

 . 256ص  – 2113طبعة 

 – 2119طبعة  –دار الجامعة الجديدة  –اإلجراءات الجنائية  –أنظر الدكتور/ محمد زكي أبو عامر  (2)

 . 238ص 

مواجهة المتهم من قبيل اإلجراءات التي  ال تعتبر اإلجراءات التي اتخذها مأموري الضبط القضائي في( 3)

تتحرك  بها الدعوي الجنائية  ألن النيابة العامة هي التي تختص وحدها دون غيرها بأمر الدعوي الجنائية 

طبقا للمادة األولي من قانون اإلجراءات الجنائية ، وإنما تعد من أعمال االستدالالت التي يختص بها 

 مأموري الضبط القضائي.

 . 238ص  –المرجع السابق  –اجع الدكتور/ محمد زكي أبو عامر ر( 4)
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حضاره ) المادة  من قانون اإلجراءات  35اإلجراءات الجنائية( أو بضبطه وا 
من قانون اإلجراءات الجنائية ( أو إذا تم اقتياده  46يشه ) المادة الجنائية( أو بتفت

من قانون اإلجراءات  37لتسليمه إلي أقرب رجل من رجال السلطة العامة ) المادة 
من  38الجنائية ( أو إذا تم اقتياده لتسليمه إلي أقرب مأمور ضبط قضائي )المادة 

ئا من ذلك فإن صفة المتهم تثبت قانون اإلجراءات الجنائية ( فإذا لم يحدث شي
 . (1)باتخاذ أول إجراء من إجراءات التحقيق يصدر عن سلطة التحقيق في مواجهته 

 تعَيف المتهْ في القضاء :

عرفت محكمة النقض المصرية المتهم بقولها "إن القانون لم يعرف المتهم فى 
ة كانت أي نص من نصوصه. فيعتبر متهما كل من وجهت إليه تهمة من أي جه

ذن فال مانع  ولو كان هذا التوجيه حاصال من المدعي المدني وبغير تدخل النيابة، وا 
قانونًا من أن يعتبر الشخص متهما أثناء قيام رجال الضبطية بمهمة جمع 

ما دامت  (2)االستدالالت التى يجرونها طبقا للمادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات
عا فى ارتكاب الجريمة التى تقوم أولئك الرجال قد حامت حوله شبهة أن له ضل

بجمع االستدالالت فيها. وال مانع قانونا من وقوع أحد أولئك الرجال تحت طائلة 
إذا حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على  (3)من قانون العقوبات 111المادة

 .(4)االعتراف أيا كان الباعث على ذلك
                                           

 . 239،  238ص  –المرجع السابق  –الدكتور/ محمد زكي أبو عامر ( 1)

 من قانون اإلجراءات الجنائية. 29، 21المادتين  –حالياً  –( تقابل هذه المادة 2)

 ت.من قانون العقوبا 126المادة  –حالياً  –( تقابل هذه المادة 3)

السنة  1119،   الطعن رقم  1161ص  – 17السنة  –مجموعة األحكام  – 18/11/1966( نقض جلسة 4)

انظر  114ص –السنة الخامسة عشر  –القسم األول  –مجلة المحاماة العدد الثالث  1934جلسة   -ق   4

 385،ص 1اما جـأيضاً  الطعن ذاته فى مجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض فى خمسة وعشرين ع
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صلح لتحديد المقصود بالمتهم سواء فى مرحلة ونحن نؤيد هذا التعريف ألنه ي
جمع االستدالالت أو مرحلتي التحقيق و المحاكمة ويتفق مع قانون اإلجراءات 
الجنائية . ووفقا لهذا التعريف فإنه ليس هناك ما يمنع من اكتساب الشخص صفة 
المتهم فى وقت سابق على تحريك الدعوى الجنائية ضده مادامت قد حامت حوله 

                                                                                                               
. وقد جاء فى حيثيات هذا الطعن ما يأتي :ومن حيث أنه عن  الوجه األول من أوجه الطعن. أن الوقائع 

الواردة بالحكم المطعون فيه ال تكون جريمة التعذيب  إذ تقوم علي خمسة أركان من بينها وقوع التعذيب 

خص ال يعتبر متهماً إال بعد أن يشرع معه فى على متهم وهذا الركن لم يتوفر فى الدعوى الحالية ألن الش

فالتعذيب الذى يقع قبل ذلك أيا كان الباعث عليه ال  –وهى النيابة العامة  –تحقيق تتواله السلطة المختصة 

من قانون العقوبات، وال يعتبر قانون تحقيق الجنايات اإلجراءات  111يمكن أن يصدق عليه حكم المادة 

يس تحقيقا وال الماثل أمامها متهما إال إذا كان رجل البوليس مندوبا للتحقيق أصالً، أما التى تتم على يد البول

المحاضر التى يحررها البوليس فى غير هذه الحالة وفى بعض أحوال أخرى منصوص عليها فى القانون 

أن يكون مثل  فال تكون حجة بما فيها وال يكون لالعتراف الوارد بها قيمة من وجهة اإلثبات فال يمكن إذا

 من قانون العقوبات. 111هذا االعتراف هو الذى أراد القانون حمايته بالمادة 

وكل هذا تقدم به الطاعن إلى محكمة الموضوع، ولكنها لم ترد ولم تعن فى حكمها بغير الكالم على ركن واحد من 

 أركان الجريمة وهو فعل التعذيب وهو قصور يشين الحكم.

ألول من هذا الطعن ال سند له من القانون؛ إذ هو لم يعرف المتهم فى أي نص من ومن حيث إن الشطر ا 

نصوصه فضال على أنه ال ارتباط بين كون الشخص متهما = = وبين أن يجرى معه تحقيق على يد السلطة 

ل قد يستمد أولهما وجوده من الثاني وقد يسبقه فى الوجود بالمختصة فإن كال األمرين مستقل عن اآلخر وال 

ذلك بأن المتهم هو من وجهت إليه تهمة من أى جهة كانت، ولو كان  –الثاني أصالً  يوجد أولهما بغير وجود

من قانون  55هذا التوجيه حاصالً من المدعي المدني وبغير تدخل النيابة )يراجع فى هذا المعنى نص المادة 

هما أثناء قيام رجال الضبطية القضائية بمهمة تحقيق الجنايات( إذن فال مانع قانوناً من أن يسمى الشخص مت

من قانون تحقيق الجنايات مادامت قد حامت حوله شبهة  11جمع االستدالالت التى يحررونها طبقاً للمادة 

أن له ضلعا فى ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك الرجال بجمع االستدالالت فيها. وال مانع قانونا من أن يقع 

من قانون العقوبات إذا حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على  111تحت طائلة المادة أحد أولئك الرجال 

االعتراف أيا كان الباعث على ذلك، أما التفرقة فى قيمة الحجية بين االعتراف الذى يدلى به المتهم فى 

ال عبرة به محضر تحقيق يجرى على يد السلطة المختصة واالعتراف الذى يدلى به فى محضر البوليس ف

باألخذ بنوع معين من الدليل ومادامت له  –فى هذا المقام مادام القاضي الجنائي غير مقيد بحسب األصل 

ً بصحته وال يمكن القول إن  الحرية المطلقة فى استخدام الدليل من أى مصدر فى الدعوى مادام مقتنعا

حماية نوع معين من االعترافات الن ذلك من قانون العقوبات إنما أراد بها  111الشارع إذا وضع المادة 

يكون تخصيصاً بغير مخصص، وال يتمشى مع عموم نص المادة المذكورة على أن ذلك كله من قبيل الدفاع 

الموضوعي الذى لم تكن المحكمة ملزمة بالرد عليه فى حكمها وإن كانت هذه المحكمة ال تقر محكمة 

لدفاع عن الطاعن من أبحاث قانونية مهمة كتلك التى سبق الموضوع على إغفال الرد على ما تعرض له ا

 الكالم عليها غير أن سكوت الحكم عن الرد على ذلك ال يطعن فى سالمته من الوجهة القانونية.
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أن له ضلعا فى ارتكاب الجريمة التى يقوم مأمورو الضبط القضائي بمهمة  شبهة
 جمع االستدالالت فيها.

 التفَقة بين المتهْ وغيَه من األشخاص 
 التفَقة بين المتهْ والمحكوم عليه :  -1

ثمة اختالف أساسي بين "المتهم" و"المحكوم عليه". فاألول هو من تثور ضده 
وال تزال اإلجراءات الجنائية قائمة في مواجهته. أما الثاني شبهة ارتكابه الجريمة، 

فهو الذي تمت إدانته بحكم قضائي عن الجريمة وهو بذلك الحكم تنقضي اإلجراءات 
. ويترتب على التفرقة بين المتهم والمحكوم عليه اختالف في المركز القانوني (1)قبله

مما ترتبه من آثار؛ لذا يجب  لكل منهما. فاألول يتمتع بقرينة البراءة، ويستفيد
معاملته على أنه إنسان برئ. أما الثاني فال يتمتع بقرينة البراءة وال بما ترتبه هذه 
القرينة من آثار ألن حكم اإلدانة الصادر ضده قضى على قرينة البراءة وهدم 

نما معاملة المذنب  .(2)أركانها. لذا فال يعامل المحكوم عليه معاملة البرئ وا 

 التفَقة بين المتهْ والمشتبه فيه :  -2

ومعيار التمييز بينهما مزدوج فهو معيار موضوعي ، وشكلي . ويعتمد 
المعيار األول علي قيمة الشبهات أو األدلة المسندة إلي كل منهما . فإذا وصلت 
إلي حد الشك في إسناد التهمة إليه كان متهما . أما إذا كانت من الضعف والبساطة 

جح معها االتهام كان مشتبها به . وأما المعيار الثاني ، فيعتمد علي بحيث ال ير 

                                           
 ، وأيضاً:86المرجع السابق، ص  –( الدكتور/ نبيل مدحت سالم 1)

Mercancel "la' reformer pénalesoviétique – 1962 – P.96. 

الدكتور/ محمود نجيب حسنى "شرح قانون اإلجراءات الجنائية" دار النهضة العربية، الطبعة الثانية  (2)

 .98ص 1988
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اإلجراءات التي يقررها القانون في مواجهة كل منهما من حيث مثوله أمام جهة 
 . (1) التحقيق وكيفية سؤاله وتحليفه اليمين وكفالة حق الدفاع من عدمه

 زوال صفة المتهْ 

زمه فى جميع مراحل الدعوى إذا علقت بالشخص صفة المتهم فإنها تال
 الجنائية وال تزول عنه صفته إال فى األحوال اآلتية:

إذا أسبغت النيابة العامة االتهام بالنسبة ألحد المتهمين بأن قامت بإحالة بعضهم إلى  -1
 .(2)المحاكمة دون البعض اآلخر

ت عن إذ صدر حكم نهائي باإلدانة أو بالبراءة فإذا كان الحكم صادرا بالبراءة زال -2
الشخص صفة المتهم وأصبح شخصا عاديا. أما إذا كان الحكم صادرا باإلدانة زالت 

 . (3)عن الشخص صفة المتهم واكتسب صفة أخرى هي صفة المحكوم عليه

 ضي التحقيقإذا صدر قرار نهائي بأال وجه إلقامة الدعوى من النيابة العامة أو من قا -3
في موضوعها ألي سبب من أسباب  أو إذا انقضت الدعوى الجنائية قبل الفصل

 .(4)االنقضاء

 شروط المتهم في نطاق التسوية الجنائية 

يشترط في المتهم الذي يقترح عليه التسوية الجنائية أن يكون شخصا طبيعيا 
بالغا ثمانية عشر سنة ، وأن يعترف بارتكابه واحدة أو أكثر من الجرائم التي أجاز 

لتسوية الجنائية ، وأن يوافق على تطبيق هذا اإلجراء فيها القانون اللجوء إلي نظام ا

                                           
 . 119، 118ص  –المرجع السابق  –راجع الدكتور/ حسني الجندي ( 1)

 .258المرجع السابق، ص  –اإلجراءات الجنائية  –( الدكتور/ مأمون سالمة 2)

 .258المرجع السابق، ص  –ة ( الدكتور/ مأمون سالم3)

، الدكتور/ أحمد فتحي سرور 88( الدكتور/ عوض محمد "شرح قانون اإلجراءات الجنائية" المرجع السابق، ص4)

 .137"الوسيط فى اإلجراءات الجنائية" المرجع السابق، ص
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 الرضائي . وسنتناول فيما يلي هذه الشروط :

 أن يكون المتهْ شخصا طبيعيا وبالغا  – 1

 2114مدددددارس لسدددددنة  9الصدددددادر فدددددي   214 – 2114تطلدددددب القدددددانون رقدددددم 
تسددوية المعددروف بقددانون " مواءمددة العدالددة لتطددورات الظدداهرة اإلجراميددة " أن تعددرض ال

الجنائية على الشخص الطبيعي ، ومرد ذلك أن الجرائم التي يمكن أن تخضدع لنظدام 
 .  (1)التسوية الجنائية تفترض أن يكون مرتكبها شخصا طبيعيا

ومن ناحية أخري ، ينبغي أن يكون المتهم بالغا من العمر ثمانية عشر سنة . 
معدلة بالقانون المشار إليه فدي من قانون اإلجراءات الجنائية ال 2 – 41فطبقا للمادة 

الفقددرة السددالفة ، فددإن التسددوية الجنائيددة ال تجددوز إال مددع المددتهم الددذي يبلددغ مددن العمددر 
. والعبرة في تحديدد هدذا السدن بوقدت ارتكداب الجريمدة (2)ثمانية عشر سنة على األقل 

هم ال بوقدت عددرض التسددوية الجنائيددة علددى المددتهم . أمددا بالنسددبة لإلحددداث فيطبددق علددي
، والتددددي وضددددعت آليدددددة  1945فبرايددددر  2مددددن األمددددر الصددددادر فددددي  1 – 12المددددادة 

التعويض ، التي تقترب من نظام التسوية الجنائية ، وبموجب هذه اآللية يستطيع كل 
مددن وكيددل النائددب العددام ، وقضدداة التحقيددق ، والحكددم ، االقتددراح علددى القاصددر تدددبير 

المجتمدددددع ، وعليددددده فلدددددم يكدددددن مدددددن التعدددددويض لصدددددالح المجندددددي عليددددده ، أو لمصدددددلحة 
الضددروري أن تمتددد التسددوية الجنائيددة إلددي القصددر . ال سدديما وأنهددا تنطددوي علددى قدددر 

 . (3)كبير من اإلكراه من حيث العقوبات المقترحة 

                                           
 . 234ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد ( 1)

(2) C. SAAS Delacomposition penal au plaidercoupable le pouvir de samction de 

procureur R.S, C. 2004 P 833. 

 وما بعدها. 125ص  –رسالة سابقة اإلشارة إليها  –انظر : الدكتورة/ فردوس الروشي ( 3)
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 أن يعتَف المتهْ بالجَم   – 2

،  يعتبر نظام التسوية الجنائية شكال مدن أشدكال الصدلح يسدتند علدى االعتدراف
 2 – 41ذا األخيددر شددرطا مهمددا السددتكمال إجراءاتهددا . فقددد تطلبددت المددادة حيددث يعتبددر هدد

من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي ضرورة اعتراف المتهم بارتكابده جريمدة مدن الجدرائم 
التي يجوز فيها اللجوء إلي نظدام التسدوية ، لكدي تدتمكن النيابدة العامدة مدن اقتدراح التددابير 

اللجوء للتسوية الجنائية في حالة إنكار المدتهم الجريمدة المسدندة  عليه ، وبالتالي فال يجوز
 .  (1)إليه 

إلددي أندده لضددمان سددالمة تطبيددق نظددام التسددوية  –وبحددق  –وقددد ذهددب الددبعض 
الجنائية عند إخفاق نظام التسوية كما هو الشأن في الحالدة التدي يدرفض فيهدا قاضدي 

عن تنفيذ التسوية بطريقة كليدة أو التصديق على إجراء التسوية أو في حالة االمتناع 
جزئيدددة ، أال يؤخدددذ بددداعتراف المدددتهم بالجريمدددة المرتكبدددة ، وأن ينظدددر القضدددية قاضدددي 
موضوع مختلف عن قاضي التصديق الرافض للتسوية ، وذلك لضدمان حيددة القضداة 
ومراعدداة حقددوق المددتهم ومصددلحته ، وتحقيقددا للعدالددة . وتبدددو أهميددة هددذه الوجهددة مددن 

من جواز الجمع بين وظيفتي  2111يوليو  11ا قرره المنشور الصادر في النظر فيم
 . (2)قاضي الحكم وقاضي التصديق 

 موافقة المتهْ على إجَاء التسوية الجنائية  – 3

يعد إجراء التسوية الجنائية من اإلجراءات الرضائية التي تؤسدس علدى ضدرورة 
ي الفرنسي ضرورة موافقة المتهم في قبول المتهم للتسوية . فقد اشترط المشرع اإلجرائ

مراحل التسوية المختلفة سواء في مرحلة اقتراح التسوية أو في مرحلة تنفيذ التسوية . 
                                           

(1) C. SAAS op cit P 835 

 . 376 ، 375ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أحمد محمد براك ( 2)
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فإذا اعترض المتهم على تنفيذ تدابير التسدوية ، اعتبدرت التسدوية كدأن لدم تكدن ، ويدتم 
 .(1)تحريك الدعوي الجنائية

نظدددام التسدددوية أن تلتدددزم النيابدددة ويترتدددب علدددى ضدددرورة تدددوافر رضددداء المدددتهم علدددى 
العامة بصياغة اقتراح التسدوية كتابدة ، علدى أن يكدون موضدحا بده األفعدال المنسدوبة إلدي 
المددددتهم ، والتدددددابير المقترحددددة وطبيعتهددددا ومدددددتها ، فضددددال عددددن تددددذكير المددددتهم بحقدددده فددددي 

ندص عليهدا  العشدرة أيدام( التديي االسدتفادة مدن المهلدة الزمنيدة )االستعانة بمحام ، وحقده فد
 .  (2)قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي 

 ثانيا : النيابة العامة 

النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصدة دون غيرهدا 
بتحريك الدعوي الجنائيدة وهدي التدي ينداط بهدا وحددها مباشدرتها وذلدك بدإجراء التحقيدق 

بط القضددائي أو أن تطلددب ندددب قاضددي بنفسددها أو بمددن تندبدده لددذلك مددن مددأمور الضدد
للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية المختصة لمحاكمتده علدي 
ضددوء المحضددر الددذي حددرره مددأمور الضددبط وبمتابعددة سدديرها حتددي يصدددر فيهددا حكددم 

. ولددذا فهددي الطددرف الفاعددل فددي نظددام التسددوية الجنائيددة . فددإجراء التسددوية (3)نهددائي "
يدخل في نطداق سدلطتها التقديريدة ، فلهدا أن تقتدرح علدى المدتهم هدذا اإلجدراء  الجنائية

 من عدمه ، وال يستطيع المتهم أن يلزمها بالسير فيه . 
وعليددده فدددإن للنيابدددة العامدددة سددددلطة االختيدددار بدددين تحريدددك الددددعوي الجنائيددددة أو 

                                           
 . 238ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد ( 1)

 –؛ الدكتورة / فردوس الروشي  164ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي ( 2)

 . 132ص  –رسالة سابقة اإلشارة إليها 

،  856ص  – 16السنة  –كام مجموعة األح – 15/11/1965جلسة  –ق  73لسنة  1739الطعن رقم  (3)

 . 769ص  – 37السنة  –مجموعة األحكام  – 15/11/1986جلسة  –ق  56لسنة  3385الطعن رقم 
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راءات حفظهددددا أو اللجددددوء لنظددددام التسددددوية الجنائيددددة ، وفقددددا لسددددلطتها فددددي مالءمددددة إجدددد
 الدعوي الجنائية . 

 ثالثا : القاضي المصدق 

انطالقدددا مدددن رغبدددة المشدددرع الفرنسدددي فدددي تخلددديص نظدددام التسدددوية الجنائيدددة مدددن 
، فقدددد تطلددددب ضددددرورة إجددددراء التصدددديق مددددن جانددددب رئدددديس (1)شدددائبة عدددددم الدسددددتورية 

المحكمددددة المختصددددة أو مددددن يفوضدددده علددددى االقتددددراح المقدددددم مددددن قبددددل النيابددددة العامددددة 
 . موالمته

وللقاضي الحق فدي التصدديق علدى التسدوية أو رفدض التصدديق دون أن يكدون 
 -إن أراد   –له سلطة تعدديل مضدمون اقتدراح التسدوية ، كمدا أجداز المشدرع للقاضدي 

 . (2)سماع الخصوم ، دون التزامه بإجابتهم إلي طلباتهم
 

                                           
بعدم دستورية األمر  1995سبق أن أوضحنا أن المجلس الدستوري الفرنسي قضي في فبراير سنة ( 1)

ئف السلطات القضائية  . ففي ديسمبر الجنائي الصادر عن النيابة العامة ، لمخالفته لمبدأ الفصل بين وظا

من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه :" يجوز لعضو  1 – 48نص المشرع الفرنسي في المادة  1994

إلي تنفيذ بعض التدابير ، مثل دفع مبلغ مالي للخزينة  –بشرط موافقته  –النيابة العامة أن يدعو الجاني 

من شأنه أن يضع حدا لالضطراب الناجم عن الجريمة ، ومنع حصوله الدولة ، إذا بدا له أن هذا اإلجراء 

مستقبال وضمان تعويض المجني عليه عن الضرر الذي أصابه من الجريمة . ويؤدي تنفيذ التدبير إلي 

 انقضاء الدعوي الجنائية ".

 . 259ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد  (2)
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 المطلب الثاني
 النطاق الموضوعي لنظام التسوية الجنائية

ول فددي هددذا المطلددب الجددرائم التددي يجددوز فيهددا تطبيددق نظددام التسددوية سددوف نتنددا
 .ثانيا()أوال(، والتدابير التي يمكن تطبيقها في نظام التسوية الجنائية )

 أوال : الجَائْ التي يجوز فيها تطبيق نظام التسوية الجنائية 

ائم عند بداية العمل بنظام التسوية الجنائية كان نطاق تطبيقها يقتصر على جر 
الجددنح والمخالفددات المعاقددب عليهددا بالغرامددة أو الحددبس الددذي ال تزيددد مدتدده عددن ثددالث 
حدددددراز سدددددالح بددددددون  سدددددنوات كجدددددرائم السدددددرقات البسددددديطة ، والعندددددف ، واإلتدددددالف ، وا 

 ترخيص ، والتي كانت تعرف بجرائم المدن .
بيددد أن المشددرع الفرنسددي قددد توسددع فددي نطدداق تطبيددق التسددوية الجنائيددة بموجددب 

فدددي شدددأن مواءمدددة  2114مدددارس سدددنة  9الصدددادر فدددي  2114 – 214انون رقدددم القددد
العدالددددة لتطددددورات الظدددداهرة اإلجراميددددة ، وذلددددك بمقتضددددي التعددددديل الددددذي أدخلدددده علددددى 

مددن قددانون اإلجددراءات الجنائيددة ، إذ أجدداز اللجددوء إلددي  3 – 41،  2 – 41المددادتين 
السددجن الدددذي ال تزيددد مدتددده  التسددوية الجنائيددة فدددي الجددنح المعاقددب عليهدددا بالغرامددة أو

مدن  2 – 41على خمس سنوات كعقوبة أصلية ، والمخالفدات المرتبطدة بهدا ) المدادة 
قدددانون اإلجدددراءات الجنائيدددة الفرنسدددي ( ، وفدددي مدددواد المخالفدددات جميعهدددا ، ولدددو كاندددت 

من قانون اإلجراءات الجنائية  3 – 41مرتبطة بجنحة من الجنح التصالحية ) المادة 
، إال أن المشدددرع قدددد اسدددتثني مدددن نطددداق تطبيدددق إجدددراء التسدددوية الجنائيدددة  الفرنسدددي (
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 . (1) الجنح التي تقع بواسطة الصحف ، وجنح القتل الخطأ ، والجرائم السياسية
ومعني ذلدك أن الجنايدات كافدة والجدنح المعاقدب عليهدا بالسدجن مددة تزيدد علدى 

جدددوء لنظدددام التسدددوية خمدددس سدددنوات ، تخدددرج مدددن نطددداق الجدددرائم التدددي يجدددوز فيهدددا الل
 الجنائية . 

وتطبيقا لذلك فإن الجرائم التي يجوز اللجوء فيها إلي نظام التسوية الجنائية 
 :(2)هي 
جددرائم العنددف التددي ينشددأ عنهددا عجددز كامددل عددن األشددغال الشخصددية مدددة تزيددد  –1

 على ثمانية أيام ، ولو كانت مصحوبة بظرف مشدد 
 اإليذاء بطريق التليفون .  –2
 جرائم التهديد ، ولو كانت مصحوبة بأمر أو بطلب .  –3
 هجر العائلة .  –4
 بعض أوجه اإليذاء في نطاق ممارسة سلطة األبوين .  –5
 السرقة البسيطة .  –6
 النشل .  –7
 اختالس المحجوزات .  –8
 التخريب واإلتالف البسيط .  -9

                                           
 –؛ الدكتور/ شريف سيد كامل  171ص  –المرجع السابق  –رامي متولي القاضي  انظر : الدكتور/( 1)

؛ الدكتور/ طه  297ص  –المرجع السابق  –؛ الدكتور/ أسامة حسنين عبيد  161ص  –المرجع السابق 

 . 281ص  –المرجع السابق  –أحمد محمد عبد العليم 

وما بعدها ؛ الدكتور/ رامي  49ص  –السابق المرجع  –( انظر : الدكتور/ مدحت عبد الحليم رمضان 2)

رسالة سابقة  –وما بعدها ؛ الدكتورة / فردوس الروشي  171ص  –المرجع السابق  –متولي القاضي 

 وما بعدها . 93ص  –اإلشارة إليها 
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 التهديد بالتخريب أو اإلتالف واإلنذارات الكاذبة . –11
 إهانة شخص مكلف بأداء خدمة عامة والعصيان . –11
 استعمال القسوة مع الحيوانات . –12
االحتفاظ بال مقتضي بسالح مدن الفئدة األولدي أو الرابعدة أو حمدل سدالح بددون  –13

 . 6ترخيص من الفئة رقم 
 تعاطي المخدرات . –14
 القيادة تحت تأثير السكر .  –15
 كافة المخالفات . –16

شدددارة إلدددي أن الدددبعض قدددد أبددددي تحفظدددا علدددى بعدددض الجدددرائم محدددل وتجددددر اإل
التسوية الجنائية مثل جريمة إهانة شخص مكلف بخدمة عامدة والعصديان ،علدى سدند 
مددن القددول أن هددذه الجريمددة تعددد مددن الجددرائم التددي تمثددل خطددورة علددى أمددن المجتمددع ، 

 -الفقهدداء مددن أيددد   . ولكددن ثمددة مددن(1)وتددنم عددن اسددتهانة الجدداني واسددتهتاره بددالقوانين 
دخددول هددذه الجريمددة فددي نطدداق نظددام التسددوية الجنائيددة ، ألن التدددابير التددي  -وبحددق 

 . (2)يتبناها هذا النظام من التنوع والتعدد بما يكفي إلصالح الجاني وتأهيله 
وقددد تحفددظ الددبعض أثندداء المناقشددات البرلمانيددة علددى إجددازة دخددول جريمددة قيددادة 

سددكر ، وتعدداطي المددواد المخدددرة ، بحسددبانهما جريمتددان تعبددران السدديارة تحددت تددأثير ال
عدددن حالدددة مدددن حددداالت الخطدددورة اإلجراميدددة ، أو علدددى األقدددل عددددم المبددداالة بدددالقوانين 

                                           
؛ الدكتور/ محمد حكيم حسين الحكيم  311ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد ( 1)

 . 172ص  –المرجع السابق  –؛ الدكتور/ رامي متولي القاضي  483ص  –المرجع السابق  –

 . 387ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أحمد محمد براك  (2)
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والنظم واللوائح ، فضال عن ذلك فإن تطبيق نظام التسوية علدى هداتين الجدريمتين قدد 
ا خضدع بعدض الجنداة لتددابير يدؤدي إلدي اإلخدالل بمبددأ المسداواة أمدام القدانون ، إذا مد

أشد صرامة في نظام التسوية بينما ال يخضع البعض اآلخدر إال إلدي برندامج اسدتثناء 
. ولكددن فددي نهايددة المطدداف قددد انتهددت المناقشددات بددإدراج هدداتين الجددريمتين (1)عالجدي 

 .(2)في نطاق التسوية الجنائية ، إذ تمثالن ثلث الجنح المعروضة أمام القضاء

 تدابيَ الجائز تطبيقها في نظام التسوية الجنائية ثانيا : ال

تنقسم التدابير التي يجوز للنيابة العامة اقتراح واحدا أو أكثر منها على المتهم 
 .(3)القابل للتسوية الجنائية إلي نوعين : تدابير عينية ، وتدابير شخصية 

 النوع األول : التدابيَ العينية 

داد الغرامددددة الجنائيددددة ، والتخلددددي عددددن بعددددض تتمثددددل التدددددابير العينيددددة فددددي : سدددد
األشددياء ، وتعدددويض المجندددي عليددده . وتهددددف هدددذه التددددابير إلدددي حرمدددان الجددداني مدددن 
المغدددانم التدددي قدددد يكدددون قدددد حصدددل عليهدددا مدددن جريمتددده ، أو األدوات والوسدددائل التدددي 
ارتكبددت بهددا تلددك الجريمددة . كمددا تهدددف كددذلك إلددي تحقيددق الددردع الخدداص علددى نحددو 

الجاني وبين ارتكاب جريمة في المسدتقبل . وكدذلك المسداهمة فدي إصدالح  يحول بين
 . مته ، وتعويض المضرور من الجريمةالجاني لإلضرار الناجمة عن جري

                                           
 . 311ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد ( 1)

 . 388ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أحمد محمد براك ( 2)

. أن االلتزامات  التي تقترحها النيابة  364ص  –المرجع السابق  –يري الدكتور/ أحمد محمد براك ( 3)

العامة على المتهم  القابل لنظام التسوية الجنائية هي من قبيل العقوبات الجنائية  ألنها تتضمن تقييدا للحرية 

ات بالمعني الحقيقي ، وليست تدابير ؛ فهي عقوبات ومن ثم فهي عقوبأو حرمانا أو سلبا للحقوق والمزايا ، 

عن العقوبات األصلية ، وهي عقوبات رضائية تستلزم رضا المتهم في خضوعه وتنفيذه لهذه  جنائية بديلة

العقوبات . ولكن هذا الرأي يتناقض مع الوصف الذي أضفاه المشرع الفرنسي على هذه االلتزامات ؛ إذ 

 لعقوبات .وصفها " بالتدابير " ال ا
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 وهذه التدابير على النحو التالي :

 سداد غَامة التسوية   – 1

يجددوز للنيابددة العامدددة فددي نظدددام التسددوية الجنائيدددة أن تقتددرح علدددى المددتهم سدددداد 
رامة مالية تدفع إلي الخزانة العامدة للدولدة ال يتجداوز مقددارها الحدد األقصدي المقدرر غ

للجريمددددة قانونددددا . وللنيابددددة العامددددة تحديددددد قيمددددة هددددذه الغرامددددة وفقددددا لجسددددامة الجريمددددة 
المرتكبددة ، مددع مراعدداة دخددل المددتهم وأعبائدده ، كمددا يجددوز تسددديدها علددى أقسدداط خددالل 

 مدة ال تزيد عن سنة . 
كيفيددة تسددديد  29/1/2111الصددادر فددي  2111 – 71دد المرسددوم رقددم وقددد حدد

: أولهمدا ، أن يقدل (1)الغرامة المالية التي تسدد إلي الخزانة العامة مفرقا بدين فرضدين 
يورو ( ، وفي هدذه الحالدة تسددد الغرامدة عدن طريدق الدمغدة  751مبلغ الغرامة عن ) 

التصدددديق علدددة التسدددوية مدددن  الضدددريبية التدددي توضدددع علدددى المسدددتند المثبدددت لحصدددول
القاضدي  ، وفدي هددذه الحالدة يحصددل المدتهم علدة صددورة مدن هددذا المسدتند . ثانيهمددا ، 

يددورو ( ، وفددي هددذه الحالددة يددتم دفددع الغرامددة إلددي  751أن يزيددد مبلددغ الغرامددة عددن ) 
الخزانددة العامددة للدولددة مباشددرة سددواء نقدددا أو بشدديكات معتمدددة . وفددي هددذه الحالددة يقددوم 

لعامددة ، والثدداني لخزانددة العامددة بتحريددر إيصددالين ، يسددلم أحدددهم إلددي النيابددة امددأمور ا
 . يسلم إلي المتهم

 التخلي عن بعض األشياء أو تسليمها – 2

ندددص المشدددرع الفرنسدددي علدددى تددددبير التخلدددي لصدددالح الدولدددة عدددن الشدددئ الدددذي 
يطبدق  استخدم أو أعد لالستخدام في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها . وهذا التددبير

                                           
 . 284ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ طه أحمد محمد عبد العليم ( 1)
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 .(1)في الجنح والمخالفات من الدرجة األولي إلي الرابعة 
نمددا " ويالحدظ أن المشددرع الفرنسدي لددم يطلدق علددي هدذا التدددبير لفدظ " المصددادرة ، وا 

عبر عنه بلفظ " التخلي " ، ألن األخير يختلف عن األول في أنه إجراء اختياري يتم 
 برضاء المتهم . 

 تعويض المجني عليه  – 3

ت شخصدددية المجندددي عليددده فدددي الجريمدددة معروفدددة ، يتعدددين علدددى النيابدددة إذا كانددد
العامة أن تقترح على المتهم تعويضده عدن األضدرار التدي لحقتده مدن جدراء الجريمدة ، 
علددى أن يكددون ذلددك خددالل مدددة ال تتجدداوز سددتة أشددهر ، ويخطددر المجنددي عليدده بهددذا 

 . (3)ني عليه قبل ذلك . وذلك ما لم يثبت الجاني أنه قام بتعويض المج(2)االقتراح
فهددذا التدددبير واجددب االقتددراح مددن جانددب النيابددة العامددة ، ويترتددب علددى إغفالدده 
عدم التصديق على التسوية الجنائية من قبل القاضي ، وهو بذلك يعد شرطا لمباشرة 
التسوية الجنائية إذا كان من الممكن التعرف على شخصية المجني عليه ، وغالبا ما 

 . (4)تعويض شكل دفع مبلغ من المال يأخذ تدبير ال

 : التدابيَ الشخصية  النوع الثانى

تنقسم التدابير الشخصية إلي : تددابير سدالبة للحريدة ، وتددابير مقيددة للحريدة ، 
 وتدابير مقيدة للحقوق والمزايا .

 التدابيَ الشخصية السالبة للحَية  – 1

                                           
 . 276ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد ( 1)

 –؛ الدكتور/ رامي متولي القاضي  164ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ شريف سيد كامل ( 2)

 . 175ص  –المرجع السابق 

 . 164ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أحمد محمد براك ( 3)

 . 191،  189ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي 4)
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د مراكددز التأهيددل . فللنيابددة ويتمثددل هددذا التدددبير فددي التدددريب أو اإليددداع فددي أحدد
العامة أن تقترح على المتهم  في نظام التسوية الجنائية، قضاء مدة تدريب أو تأهيدل 
في مؤسسة صحية ، أو اجتماعية ، أو مهنية ، لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر ، خدالل 
مدددة ال تزيددد علددى ثمانيددة عشددر شددهرا ، أو أن يقضددي المددتهم علددى نفقتدده مدددة تدددريب 

 . (1)طنة للموا
ويهدف هذا التددبير إلدي إصدالح سدلوك المدتهم ، وغدرس مفداهيم اجتماعيدة فدي 
شخصدديته تسدداعد علددى التكييددف واالندددماج االجتمدداعي ؛ مددن خددالل خضددوعه لبددرامج 
تأهيدددل معيندددة ، معدددد سدددلفا بمعرفدددة لجندددة مختصدددة مدددن الخبدددراء فدددي العلدددوم النفسدددية ، 

مج التأهيددددل كددددذلك الددددوعظ واإلرشدددداد والسددددلوكية ، واالجتماعيددددة . ويدددددخل ضددددمن برنددددا
 الديني .

 التدابيَ الشخصية المقيدُ للحَية  – 2

تقدددوم هدددذه التددددابير علدددى تقييدددد حريدددة الجددداني فدددي ممارسدددته ألمدددور حياتددده دون 
سددلبها كليددة . وتتعدددد أنمدداط التدددابير الشخصدددية المقيدددة للحريددة ، وذلددك علددى النحدددو 

 التالي :

 عامة ) أ ( العمل لخدمة المصلحة ال

للنيابدددة العامدددة أن تقتدددرح علدددى المدددتهم الخاضدددع لنظدددام التسدددوية الجنائيدددة القيدددام 
بعمل دون أجر لمصلحة إحدي المؤسسات والجمعيات المعنية ، وهذه األعمال تكون 
واردة فدددي قائمدددة األعمدددال التدددي يضدددعها قاضدددي التنفيدددذ أو أي عمدددل آخدددر يدددراه نائدددب 

عمدددال فدددي أعمدددال الصددديانة وتجديدددد الثدددروات الجمهوريدددة مناسدددبا . وقدددد تنددددرج هدددذه األ

                                           
 وما بعدها . 162ص  –رسالة سابقة اإلشارة إليها  –انظر : الدكتورة / فردوس الروشي ( 1)
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وتحسدددين مسدددتوي البيئدددة ن وتجميدددل دور المسدددنين والمعدددوقين ، ومسددداعدة األشدددخاص 
صدالح  ذوي الدخول المحدودة ، واإلسهام في عمليات التنقيدب والحفريدات األثريدة ، وا 

الصدددادر فدددي  2111 – 71لعدددب األطفدددال والمحتددداجين ، وذلدددك طبقدددا للمرسدددوم رقدددم 
، والذي أعطي الصالحية لنائب الجمهوريدة فدي اختيدار مدا يدراه مناسدبا  29/1/2111

 . (1)من أعمال 

 ) ب ( تحديد عالقات المتهْ االجتماعية 

ويتمثل هذا التدبير في وضع غاللدة علدى عالقدات المدتهم االجتماعيدة ، وذلدك 
أو مع  بأن يحظر عليه مقابلة أو استقبال أو الدخول في عالقات مع المجني عليه ،

الفدداعلين اآلخددرين ، أو مدددع الشددركاء المحتملدددين ، الددذين يحدددددهم نائددب الجمهوريدددة ، 
 لمدة ال تزيد على ستة أشهر . وهذا التدبير ال يكون إال في الجنح . 

 ) ج ( تقييد حَية المتهْ في التنقل والحَية واإلقامة 

مكددان أو تتمثددل هددذه التدددابير فددي حظددر ظهددور المددتهم لمدددة سددتة أشددهر فددي ال
األماكن التدي ارتكبدت فيهدا الجريمدة ، والتدي يحدددها نائدب الجمهوريدة مدا لدم تكدن مدن 

 2115 – 1549األمددداكن التدددي يقدددم فيهدددا الشدددخص عدددادة . وقدددد حظدددر القدددانون رقدددم 
الصدددددادر فدددددي  2116 – 399المكمدددددل بالقدددددانون رقدددددم  12/12/2115الصدددددادر فدددددي 

ة فددي الجددرائم التددي ترتكددب ضددد علددى الجدداني اإلقامددة فددي منددزل الزوجيدد 14/4/2116
الزوجة . كمدا حظدر المشدرع علدى المدتهم  مغدادرة المدتهم األراضدي الوطنيدة ، وتسدليم 
جواز السفر لمدة ال تزيد على ستة أشهر ، ويالحظ أن هذا اإلجراء ال يطبدق إال فدي 

                                           
 –؛ الدكتور/ أحمد محمد براك  287ص  –رجع السابق الم –انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد  (1)

 . 176ص  –المرجع السابق  –؛ الدكتور/ رامي متولي القاضي  369ص  –المرجع السابق 
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 . (1)الجنح 
دور  والحكمة من هذا التدبير هي إبعاد الجاني عن األماكن التي قد يكون لهدا

فاعدددل فدددي تقويدددة أثدددر مدددا أو تهيئدددة السدددبيل لددده الرتكددداب جدددرائم أخدددري ، وكدددذلك إبعددداد 
الجدداني عددن األمدداكن التددي يترتددب علددى وجددوده فيهددا ارتكدداب جددرائم جديدددة ضددده ، أي 

 . (2)يصبح ضحية لجريمة جديدة 

 التدابيَ الشخصية السالبة للحَية والمقيدُ للحقوق والمزايا  – 3

عليه هذه التدابير هو سدلب حدق أو ميدزه مدن الحقدوق والمزايدا المحل الذي تقع 
أو تقيددها . ولهدذا الندوع مدن التددابير  –أو التدي يمكدن منحهدا لده  -الممنوحة للجداني 

أثره الفعال مع أنماط معينة من الجناة ، وهم الذين يحتل الحق أو الميدزة أهميدة كبيدرة 
 :(3). وتتمثل في 

 ) أ ( تسليْ الَخص 

نائددب الجمهوريددة أن يقتددرح علددى المددتهم القيددام برضددائه بتسددليم رخصددة يجددوز ل
القيددادة أو رخصددة الصدديد لدددي قلددم كتدداب المحكمددة االبتدائيددة . وتختلددف مدددة التدددبير 
تبعا لنوع الجريمة ، فإذا كانت جنحة ، فإن هذه المدة ال تتجاوز ستة أشهر ؛ أما إذا 

 ثة أشهر . كانت مخالفة ، فإن هذه المدة ال تتجاوز ثال

 ) ب ( انتقاص ائتمان المتهْ 

يجددوز لنائددب الجمهوريددة فددي نظددام التسددوية الجنائيددة أن يقتددرح علددى المددتهم أال 
يصدددر برضددائه شدديكات ، مددا لددم تكددن مددن الشدديكات المعتمدددة ، أو تلددك التددي تصدددر 

                                           
 . 371،  369ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أحمد محمد براك  (1)

 . 177ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي ( 2)

 وما بعدها. 156ص  –رسالة سابقة اإلشارة إليها  –انظر : الدكتورة/ فردوس الروشي ( 3)



 الفصل الثاني : التسوية الجنائية

 112 

عددددن السدددداحب ، اسددددتردادا ألموالدددده لدددددي المسددددحوب عليدددده ، وعدددددم اسددددتخدام بطاقددددات 
. وتختلددف مدددة هددذا التدددبير وفقددا لنددوع الجريمددة التددي ارتكبهددا الجدداني ، فددإن االئتمددان 

ن كاندددت مخالفدددة ، فدددإن مدتددده ال  كاندددت جنحدددة فدددإن مدتددده ال تتجددداوز سدددتة أشدددهر ؛ وا 
 تتجاوز ثالثة أشهر . 
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 المبحث الثالث

 إجَاءات التسوية الجنائية وآثارها

 تقسيْ 

الجنائيدة ) المطلدب األول ( ،  سوف نتناول في هدذا المبحدث إجدراءات التسدوية
 ثم آثارها ) المطلب الثاني ( .

 المطلب األول
 إجَاءات التسوية الجنائية

إذا قدرت النيابة العامة بما تملكه من سلطة مالءمة اإلجراءات الجنائية اللجوء    
؛ فإن التسوية (1)إلي التسوية الجنائية بدال من  تحريك الدعوي الجنائية أو حفظها 

 نائية تمر بثالثة مراحل على النحو التالي :الج
 هي مرحلة اقتراح التسوية .األولي : 
 هي مرحلة التصديق على التسوية .والثانية : 
  هي مرحلة تنفيذ التسوية .والثالثة : 

 أوال : مَحلة اقتَاح التسوية الجنائية 

ة الجنائية على في هذه المرحلة تقوم النيابة العامة باقتراح اللجوء لنظام التسوي
المتهم مباشرة أو بطريق غير مباشر عن طريق شخص فوض للقيام بذلك ، وهم 
مفوضي ووسطاء المدعي العام ، أو عن طريق أحد مأموري الضبط القضائي . 
ويقتصر دور مفوضي ووسطاء المدعي العام ومأمور الضبط القضائي هنا على  

                                           
 . 57ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ مدحت عبد الحليم رمضان 1)
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دون أن يكون ألي منهما دور إيجابي إخطار اقتراح التسوية الجنائية إلي المتهم 
 آخر في إجراءات التسوية الجنائية . 

ويجب أال يتم االقتراح من قبل مأمور الضبط القضائي خالل فترة احتجاز 
ال كانت اإلجراءات مشوبة بالبطالن )   – 41المتهم أثناء فترة جمع االستدالالت وا 

ثم يتعين أن يتم االقتراح بعد من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي ( ، ومن  2
 انقضاء االحتجاز . 

ويتعين أن يكون اقتراح التسوية مكتوبا ،وموقعا عليه من نائب الجمهورية ،  
وأن يتضمن الواقعات محل التسوية ، والتدابير المقترحة ، وطبيعتها ، ومدتها ، 

ب مهلة زمنية باإلضافة إلي تذكير المتهم بحقه في االستعانة بمدافع ، وحقه في طل
للرد وهي عشرة أيام قبل التعبير عن إرادته في قبول التسوية أو رفضها ، فإذا طلب 

. فإذا صمت المتهم بعد (1)المتهم االستفادة من هذه المهلة تعين إجابته إلي طلبه 
 . (2)انقضاء المهلة القانونية عن اإلدالء برأيه اعتبر صمته بمثابة رفضا للتسوية 

يقبل اقتراح التسوية برمته أو أن يرفضه ، فليس له أن يفاوض النيابة وللمتهم أن 
العامة على تعديل محواه . فإذا وافق المتهم على اقتراح التسوية ، فيتم إثبات ذلك في 
محضر رسمي ، تسلم للمتهم صورة منه ، ويجب بعد ذلك عرض األمر على قاضي 

ح التسوية ، سقط االقتراح ، ويكون لنائب التصديق العتماده . أما إذا رفض المتهم اقترا
 .  الجمهورية أن يحرك الدعوي الجنائية

ومما ينبغي اإلشارة إليه أن النيابة العامة تكون ملزمة باقتراح تعويض المتهم 

                                           
؛ الدكتور/ أسامة حسنين عبيد  64ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ محت عبد الحليم رمضان ( 1)

 . 246ص  –المرجع السابق  –

 . 181ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي ( 2)
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للمجني عليه خالل مدة ستة أشهر إذا كان المجني عليه معلوما ، وفي هذه الحالة 
 41بهذا االقتراح ، وذلك حفاظا على حقوقه ) المادة  تخطر النيابة العامة المجني عليه

 . (1)من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي (  2/6 –

 ثانيا : مَحلة التصديق على التسوية الجنائية 

إذا وافق المتهم على اقتراح التسوية الجنائية ، تقوم النيابة العامة بعرض هذا 
، إذا كانت الواقعة المنسوبة إلي المتهم جنح ، االقتراح على رئيس المحكمة االبتدائية 

وعلى القاضي الجزئي إذا كانت الواقعة المسندة إلي المتهم مخالفة . وللقاضي أن 
يصدق على اقتراح التسوية أو يرفض التصديق عليه ، دون أن يكون له الحق في 

هو  –الرفض سواء بالموافقة أو  –تعديله . ويكون القرار الصادر منه في هذا الشأن 
 . (2)قرار نهائي غير قابل للطعن 

أوال( ) 71خله المشرع الفرنسي بالمادة ويالحظ أنه بموجب التعديل الذي أد
، ينظر اقتراح التسوية قاضي فرد تكون له سلطة  2114 – 214من القانون رقم 

 . (3)الرئيس 
تسوية وقد سبق وأن بينا أن تطلب المشرع الفرنسي التصديق على اقتراح ال
فبراير  2الجنائية من قبل القضاء ، كان مرده قرار المجلس الدستوري الصادر في 

الذي قضي بعدم دستورية النصوص المتعلقة بنظام " األوامر الجنائية "  1995سنة 
 ، ألنه يمثل اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات القضائية . 

                                           
 . 65ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ مدحت عبد الحليم رمضان  (1)

؛ الدكتور/ محمد عبد اللطيف  66ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ مدحت عبد الحليم رمضان ( 2)

 . 92ص  – 2116طبعة  –دار النهضة العربية  –عليه في الدعوي الجنائية  مفهوم المجني –عبد العال 

 . 182ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي ( 3)
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ة على القاضي محضر ويجب أن تتضمن أوراق التسوية الجنائية المعروض
التسوية والمحدد به تاريخ عرض التسوية وتوقيع كل من المدعي العام والمتهم ، وينبغي 

 – 15أن يرفق بأوراق التسوية محاضر االستدالالت المنصوص عليها في المادة ) ر 
 ( من قانون اإلجراءات الجنائية . 46 – 33

ني عليه بعرض اقتراح ويجب على النيابة العامة أن تخطر المتهم والمج
التسوية على القاضي ، ويجوز لألخير سماع أقوال الخصوم ، دون التزام منه بتلبية 
طلباتهم في هذا الشأن . وال يكون حضور النيابة العامة لجلسة سماع الخصوم أو 

 .ا هو الحال في المحاكمات العاديةجلسة التصديق على اقتراح التسوية إجباريا ، كم
، بقرار  يابة العامة إخطار المتهم ، وعند اللزوم إخطار المجني عليهوتتولي الن

القاضي ، كما يتم إخطار مأموري الضبط القضائي الذين ساهموا في جمع 
االستدالالت بقرار اعتماد التسوية ، ال سيما إذا كانت تدابير التسوية المقترحة 

 . (1)تتضمن : تسليم رخصة القيادة أو رخصة الصيد 
ثار تساؤل في الفقه حول طبيعة ودور قاضي التصديق في نظام التسوية وقد 

الجنائية . فقد اعتبره البعض أن دوره مجرد دور شكلي ، وأن الرقابة التي يباشرها ال 
تعدو أن تكون رقابة عاجلة . بيد أننا ال نشايع هذا الرأي ، ونؤيد ما ذهب إليه 

على الجانبين الموضوعي واإلجرائي معا البعض من أن القاضي يباشر رقابة حقيقية 
: للتحقق من سالمة رضاء المتهم ، والتأكد من أن الجريمة محل التسوية تدخل في 
عداد الجرائم التي حددها الشارع ، وأجاز اللجوء فيها لنظام التسوية الجنائية ، وكذا 

لمرتكبة ، سالمة تطبيق التدابير المقترحة مع الحالة الشخصية للمتهم والجريمة ا

                                           
 . 67ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ مدحت عبد الحليم رمضان ( 1)
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 . (1)والتحقق من توافر الضمانات اإلجرائية المقررة في شأن التسوية
ن كان يوفر  وقد رأي البعض كذلك أنه على الرغم من أن تدخل القاضي وا 
بطاء نظام التسوية الجنائية بما يتنافي  ضمانات للمتهم إال أنه قد يؤدي إلي إعاقة وا 

بيد أن هذا الرأي محل نظر ألن تدخل  مع الغرض الذي شرع من أجله هذا النظام .
كما سبق وأن  –القاضي يخلص نظام التسوية الجنائية من شبهة عدم الدستورية 

، باإلضافة إلي أن إجراءات التسوية الجنائية ال تتطلب إجراء تحقيق  -أوضحنا 
نهائي كما هو الشأن بالنسبة لإلجراءات العادية ، كما أن البدائل المعروضة على 

اضي محدودة ، ومن ثم فإن القرارات التي تصدر عن القاضي بشأن اقتراح الق
 . (2)التسوية لن تستغرق وقتا طويال 

 ثالثا : تنفيذ التسوية الجنائية 

إذا أصدر القاضي قرارا باعتماد التسوية الجنائية ، فإن سلوك الجاني الذي 
الكامل القتراح التسوية قبل التسوية لن يخرج عن أحد فرضين : األول ، هو التنفيذ 

 . والثاني ، هو عدم تنفيذ اقتراح التسوية . 
 الفرض األول : التنفيذ الكامل للتسوية 

فإذا نفذ ؛  يقوم نائب الجمهورية أو من يفوضه في متابعة تنفيذ التسوية الجنائية
و من المتهم اقتراح التسوية الذي تقررت شرعيته تنفيذا كامال ، يثبت نائب الجمهورية أ

فوضه تنفيذ التسوية الجنائية ، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوي الجنائية تطبيقا 

                                           
وما بعدها  ؛ الدكتور/ أحمد محمد  612ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد ( 1)

 . 393،  392ص  –المرجع السابق  –براك 

 . 67ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ مدحت عبد الحليم رمضان ( 2)
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من قانون اإلجراءات الجنائية ، ويخطر نائب الجمهورية المجني عليه  2 – 41للمادتين 
 . (1)بانقضاء الدعوي الجنائية 

ذا تعلق األمر بتعويض المجني عليه يتعين على نائب الجمهورية مباشرة  أو وا 
بواسطة من يفوضه أن يتأكد من أن المتهم قام بتعويض المجني عليه في المواعيد 
ذا تبين لنائب الجمهورية أنه وألسباب خارجة عن إرادة المتهم لم يستطع  المحددة ، وا 
الوفاء بالتعويض في المواعيد المقررة ، وكانت هذه المدد أقل من المدد القصوى 

من قانون اإلجراءات الجنائية ، يكون  2- 41لمادة من ا 4،  1المحددة بالبندين 
 .  (2)لنائب الجمهورية أن يمد مدة التنفيذ بشرط أال يتجاوز ذلك المدد القصوي

 الفَض الثاني : عدم تنفيذ التسوية الجنائية 

إذا لم يقم المتهم بتنفيذ إجراءات التسوية الجنائية سواء أكان عدم التنفيذ كليا 
 م نائب الجمهورية بتحريك الدعوي الجنائية . أو جزئيا . يلتز 

وقد انتقد البعض هذه النتيجة ، نظرا ألنها تؤدي إلي عرقلة فاعلية التسوية 
الجنائية ، وتضيع وقت النيابة العامة والقضاء بعد العرض والتصديق على التسوية 

  (3)، وهو ما يتناقض مع الحكمة التي شرع من أجلها نظام التسوية الجنائية 
وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي إال أنه تجدر اإلشارة إلي أن اإلحصائيات 

 91تشير إلي أن نظام التسوية الجنائية قد حقق نجاحا ملحوظا حيث إن أكثر من 

                                           
 . 184ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي ( 1)

 . 394ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أحمد محمد براك ( 2)

 وما بعدها . 263ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد  (3)
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 .  (1)من التسويات تنتهي إلي اتفاق جميع األطراف %

رهددا ، تأخددذ ويالحددظ أندده إذا تددم تحريددك الدددعوي الجنائيددة ، فددإن المحكمددة التددي تنظ
 .(2)في اعتبارها ما سبق أن أداه الجاني من عمل والمبالغ التي سددها 

                                           
 . 413ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أحمد محمد براك ( 1)

 . 94ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ محمد عبد اللطيف عبد العال  (2)
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 المطلب الثاني
 آثار التسوية الجنائية

 تقسيْ 

تمتد آثار التسوية الجنائية إلي كل من الدعويين الجنائية والمدنية ، وسوف 
ر التسوية الجنائية نتناول أثر التسوية الجنائية على الدعوي الجنائية ) أوال ( ، ثم أث

 على الدعوي المدنية ) ثانيا ( |.

 أوال : أثَ التسوية الجنائية على الدعوي الجنائية 

يترتددب علددى التنفيددذ الكامددل القتددراح التسددوية الجنائيددة انقضدداء الدددعوي الجنائيددة 
 الناشددددددددددددئة عددددددددددددن الجريمددددددددددددة محددددددددددددل التسددددددددددددوية مددددددددددددا لددددددددددددم تكددددددددددددن هندددددددددددداك عناصددددددددددددر 

قددانون اإلجددراءات الجنائيددة علددى أندده :" الدددعوي  مددن 6. فقددد نصددت المددادة (1)جديدددة 
الجنائية يمكدن أن تنقضدي بالصدلح ... إذا ندص القدانون علدى ذلدك صدراحة ، وكدذلك 

مدن قدانون اإلجدراءات الجنائيدة  2 – 42بتنفيذ التسوية الجنائية " . كما نصت المادة 
 كذلك على هذا األثر . 

( بقوة القانون ؛ وهو ما يميز ويحدث هذا األثر ) انقضاء الدعوي الجنائية 
التسوية الجنائية عن الوساطة الجنائية التي يترتب على نجاحها صدور قرار من 
النيابة العامة بحفظ األوراق ، وهو قرار إداري ال يحوز أية حجية قضائية ، ومن ثم 

 . (2)يجوز الرجوع فيه طالما لم تتقادم الدعوي الجنائية 
الجنائية سواء أكان ذلك راجعا إلي رفض القاضي ويترتب على فشل التسوية 

                                           
(1) J.Volf op cit P 2 ste. 

 . 395ص  –المرجع السابق  –ور/ أحمد محمد براك انظر : الدكت( 2)
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التصديق اعتماد اقتراح التسوية أو كان بسبب رفض الجاني تنفيذ تدابير التسوية 
الجنائية أو قبولها ولكنه لم يقم بتنفيذها ، أن يلتزم نائب الجمهورية بتحريك الدعوي 

محل اعتبار عند تقدير  الجنائية ، إال أن التنفيذ الجزئي للتسوية الجنائية قد يكون
محكمة الموضوع للعقوبة التي سيحكم بها على المتهم ، إذ يدخل في اعتبارها ما تم 

( من  61 – 13 – 15تنفيذه من أعمال في إطار التسوية إعماال للمادة ) ر 
 . (1) 2111/  1/  29الصادر في  2111 – 71المرسوم رقم 

ءات الخاصة بإعمال أو تنفيذ التسوية ومن ناحية أخري ، فإنه يترتب على اإلجرا
من قانون اإلجراءات  2 – 41الجنائية قطع تقادم الدعوي الجنائية ، تطبيقا للمادة 

، وقد (2) 9/3/2114الصادر في  2114 – 214رقم نائية الفرنسي المعدلة بالقانون الج
ثار التي قصد المشرع الفرنسي بذلك أن يرتب على إجراءات التسوية الجنائية ذات اآل

المشار  2 – 41. ويالحظ أن نص المادة (3)يرتبها على إجراءات االتهام بسبب التقادم 
 إليه قبل تعديله كان يرتب على إجراء التسوية الجنائية وقف سريان تقادم الدعوي

 .(4)الجنائية
وال يسجل قرار النيابة العامة باللجوء إلي التسوية في صحيفة الحالة الجنائية 

م ، ألن التسوية الجنائية ليست من أحكام اإلدانة ، فالدعوي الجنائية لم تتحرك للمته
أصال . وقد انتقد البعض ذلك ألنه سيحول دون معرفة الماضي القضائي للشخص 

                                           
 . 313ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أسامة حسنين عبيد ( 1)

إذا مضت مدة تقادم الدعوي الجنائية علي النحو الذي بينه القانون فإن مؤدي ذلك سقوط  الدعوي  (2)

ه المدة ، بحيث يترتب عليه زوال المدة التي الجنائية . بيد أنه قد يتخذ في الدعوي إجراء يقطع سريان هذ

 مضت قبل اتخاذه ثم تبدأ مدة تقادم  كاملة من جديد اعتبارا من اليوم التالي لمباشرة هذا اإلجراء .

 . 187ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي 3)

 . 71ص  –ق المرجع الساب –انظر : الدكتور/ مدحت عبد الحليم رمضان  (4)
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. واستجابة لذلك (2)،(1)إذا ارتكب جريمة أخري لمواجهة ذلك بسياسة جنائية مالئمة
وأصبح إجراء  2112سبتمبر  9ر في الصاد 2112 – 138فقد صدر القانون رقم 

 14 – 775التسوية يقيد في صحيفة الحالة الجنائية للمتهم . هذا وقد نصت المادة 
من قانون اإلجراءات الجنائية صراحة  على أن يتم التنويه عن إجراء التسوية في 

( ، وهذا معناه  2( في صحيفة الحالة الجنائية ، دون البند رقم )  1البند رقم ) 
قصر اإلطالع على بيانات الجريمة محل التسوية الجنائية على السلطات القضائية 

 . (3)فحسب ، فهي الجهة الوحيدة التي تملك الصالحية لإلطالع
وقد أغفل المشرع الفرنسي النص على مدي جواز تطبيق قواعد العود 

بير من قانون العقوبات الفرنسي على تدا 11 – 132المنصوص عليها في المادة 
التسوية ومنها غرامة التسوية . بيد أن محكمة النقض قضت في حكم حديث لها بأن 
:" غرامة التسوية الجنائية التي يتم تنفيذها ال يمكن أن تكون الشرط األولي لتطبيق 

من قانون العقوبات . وقد استندت محكمة  11 – 132العود وفقا ألحكام المادة 
لة تطبيق غرامة التسوية الجنائية ال تمثل حالة النقض في هذا القضاء إلي أن حا

عود بالمعني القانوني ، فضال عن أن القانون يشترط توافر اإلدانة لقيام العود ، وأنه 
بالنظر إلي إجراء التسوية الجنائية ال يمكن تصنيفها بدقة على أنها تمثل إدانة 

 . (4)نوني لتطبيق العود جنائية ، وعليه فإن التسوية الجنائية ال تشكل األساس القا
 

                                           
 . 71ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ مدحت عبد الحليم رمضان ( 1)

 . 184ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي ( 2)

 . 187ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أحمد محمد براك ( 3)

 –المرجع السابق  –امي متولي القاضي مشار إليه لدي الدكتور/ ر 18/1/2111نقض فرنسي جلسة ( 4)

 . 189ص 
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 ثانيا : أثَ التسوية الجنائية على الدعوي المدنية 

؛ أحاط  على الرغم من انقضاء الدعوي الجنائية بالتنفيذ السليم للتسوية الجنائية
المشرع الفرنسي المجني عليه بالضمانات الالزمة للحصول على تعويض حقيقي وعادل 

ض الذي تحصل عليه من التسوية الجنائية غير كاف ، فإذا قدر المجني عليه أن التعوي
أو أنه لم يعوض عن الضرر الذي أصابه جراء وقوع الجريمة ، ففي هذه الحالة يجوز  
له استثناء االدعاء مباشرة أمام محكمة الجنح والمخالفات للمطالبة بالتعويض استنادا 

فرنسي المعدلة بالقانون رقم من قانون اإلجراءات الجنائية ال 9فقرة  2 – 41لنص المادة 
. وذلك خروجا على القواعد العامة التي تقضي بعدم جواز ممارسة  2114 – 214

 . (1)الدعوي المدنية أمام القضاء الجنائي مستقلة عن الدعوي الجنائية 
من قانون اإلجراءات الجنائية  1 – 71كما أتاح المشرع الفرنسي كذلك في المادة 

بة بسداد التعويضات التي تعهد الجاني بسدادها له وفقا إلجراء للمجني عليه المطال
االمتثال بالدفع المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية ، وفي هذه الحالة يوجه 

 . (2)بدينه للمجني عليه القاضي األمر إلي المتهم للوفاء

                                           
؛ الدكتور/ رامي  187،  186ص  –رسالة سابقة اإلشارة إليها  –انظر : الدكتورة / فردوس الروشي ( 1)

 . 191ص  –المرجع السابق  –متولي القاضي 

 . 191ص –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي  (2)
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 يد وتقسيْ تمه

نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم أيا كانت التسمية التي تطلق 
عليه في التشريعات التي تأخذ به ، هو آلية بمقتضاها يعترف المتهم بالجريمة 
المسندة إليه طواعية مقابل حصوله من النيابة العامة على معاملة عقابية مخففة 

 تتفاوت من تشريع آلخر . 
ع ظهور هذا النظام في الواليات المتحدة األمريكية إلي أوائل القرن التاسع ويرج

، حيث كانت تلجأ إليه النيابة العامة دون سند قانوني معتمدة في ذلك على (1)عشر
االعتبارات العملية المتمثلة في الرغبة في كسب القضية وعدم حصول المتهم على حكم 

ك كله . كما كانت النيابة العامة تستند في التنازالت بالبراءة ، فما ال يدرك كله ال يتر 
التي تقدمها للمتهم إلي ما يسمح لها به القانون من سلطة في تغيير الوصف القانوني 
للتهمة ومن سلطة في حفظ األوراق واألمر بأال وجه إلقامة الدعوي الجنائية . وفي سنة 

يكية بشرعية نظام التفاوض على أقرت المحكمة العليا للواليات المتحدة األمر  1971
. وقضت بأن التهديد الحاصل من النيابة العامة للمتهم  Bradyاالعتراف في قضية 

بأنها سوف تقيم الدعوي الجنائية ضده عن تهمة القتل العمد المشدد إذا لم يعترف بالقتل 
سد االعتراف العمد غير المشدد يعتبر تهديدا بعمل قانوني من سلطة النيابة العامة وال يف

 . (2) الذي أدلي به المتهم عن القتل غير المشدد
                                           

 لنظتتتتتتتتام فتتتتتتتتي الواليتتتتتتتتات المتحتتتتتتتتدة األمريكيتتتتتتتتة مفاوضتتتتتتتتة االعتتتتتتتتتراف( يطلتتتتتتتتق علتتتتتتتتى هتتتتتتتتذا ا1)

 . Plea bargaining  : أو التفتاوض علتى االعتتراف . انظتر المستميات التتي تطلتق علتى هتذا النظتام لتدي

 . 144ص  –المرجع السابق  –أستاذنا الدكتور العميد / عمر سالم 

بين المتهم والنيابة العامة في القانون مفاوضات االعتراف  –انظر : الدكتور/ غنام محمد غنام ( 2)

 . 3ص  – 2113طبعة  –دار النهضة العربية  –األمريكي 
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ظيمات قانونية لمفاوضات ثم تدخل المشرع في كثير من الواليات بتن
لإلجراءات  من القواعد الفيدرالية 11ووضع المشرع الفيدرالي المادة  االعتراف

ات الفيدرالية الجنائية منظما القواعد التي تحكم هذه المفاوضات على مستوي اإلجراء
 –بقولها :" يجوز للمتهم أن يقر بأنه مذنب ، أو أن يقول بناء على موافقة المحكمة 

ال أنازع في شئ ، ويجوز للمحكمة أن ترفض جواب اإلقرار ، ويجب عليها أال تقبل 
وأن المتهم كان يدرك طبيعة التهمة الموجهة اإلقرار قبل أن تتأكد من أنه اختياريا ، 

من  قانون اإلجراءات الجنائية في نيويورك على  342ما نصت المادة إليه " . ك
:" في أية قضية ، وعندما تقبل المحكمة بناء على توصية  مفاوضة االعتراف بقولها

المتهم بأنه مذنب بارتكاب جريمة أقل خطورة من الجريمة التي إقرار  –ممثل االتهام 
عليها بعقوبة أخف من عقوبة الجريمة  ، أو إذا كانت الجريمة معاقبا ارتكبها فعال

التي ارتكبها فعال ، فإن من واجب ممثل االتهام أن يقدم للمحكمة بيانا مكتوبا 
 يوضح فيه األسباب التي استند إليها في توصيته بقبول إقرار المتهم " . 

وقد أدخل نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم في القانون الفرنسي 
بشأن العمل على  2114مارس  9الصادر في  2114لسنة  214لقانون رقم بموجب ا

مالءمة العدالة لتطورات الظاهرة اإلجرامية ، والمعمول به ابتداء من أول أكتوبر من 
. فقد أضاف هذا القانون مبحثا مستقال إلي قانون اإلجراءات الجنائية ، (1)ذات العام 

( ، ليؤذن بذلك  16 – 495إلي  7 – 495) تضمن أحكام هذا النظام في المواد من 
 األنجلو في الحالة الفرنسية بأفول مرحلة الخصوصية الالتينية ، وسيادة عولمة النظام

 أمريكي . 
                                           

نسبة إلي اسم وزير العدل الفرنسي مقترح مشروع القانون  IIPerben( يسمي هذا القانون كذلك بقانون 1)

 المذكور .
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وفيما يلي سوف نتناول نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم في 
 أربعة مباحث على النحو التالي :

 . ثول بناء على االعتراف المسبق بالجرمماهية نظام الم المبحث األول :
 . نطاق تطبيق نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم المبحث الثاني :
 . إجراءات نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم المبحث الثالث :
 .تقدير نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم  المبحث الَابع :
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 حث األولالمب

 ماهية نظام المثول بناء على االعتَاف المسبق بالجَم

 أوال : تعَيفه 

نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم هو نظام بمقتضاه يكون للنيابة 
العامة أن تقترح على المتهم االعترافبارتكاب الجريمة المسندة إليه طواعية مقابل 

في تخفيف العقوبة المحكوم به عليه ، ويكون  الحصول معاملة عقابية مخففة تتمثل
 .(1)النطق بالعقوبةمن قبل القاضي في جلسة علنية 

من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي على هذا  7 – 495وقد نصت المادة 
النظام بقولها :" لمدعي الجمهورية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الشخص 

قب عليها بصفة أصلية بالغرامة أو السجن الذي المعني أو محاميه في الجنح المعا
يساوي أو تقل مدته عن خمس سنوات أن يلجأ إلجراءات المثول بناء على االعتراف 
المسبق بالجرم وفقا ألحكام الفصل الحالي في مواجهة كل شخص تم استدعاؤه لهذه 

فعال عندما يقر هذا الشخص باأل 393الغاية وأحيل أمامه تطبيقا ألحكام المادة 
 . (2)المنسوبة إليه " 

ومن خالل هذا النص ، والنصوص التالية له يمكن إيجاز مالمح  نظام 
بناء على االعتراف المسبق بالجرم في التشريع الفرنسي على النحو التالي  المثول

                                           
(1) CL.CAAS : La compastion penal au plaidercoupable penal au plaidercoupable 
le pouvair de samction du pracureur R.S.C 2011, P. 827. 
(2) CL.CAAS op cit P 828 
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(1): 
تقترح النيابة العامة على المتهم الذي يعترف بالجريمة المسندة إليه إحدي   –1

خففة ) التي يجوز أن تكون مشمولة بوقف التنفيذ الكلي أو الجزئي ( أو العقوبات الم
ثبات اعتراف التدابير التأهيلية في الحدود المنصوص عليها قانونا . ويتم  اقتراح العقوبة وا 

. ويحق للمتهم قبل البت في اقتراح  المتهم في حضور محامي سواء موكل أو منتدب
أن يستفيد من المهلة الزمنية التي حددها القانون وهي  النيابة العامة بالقبول أو الرفض

 . (2)عشرة أيام 
إذا قبل المتهم العقوبة المقترحة يحضر على الفور بناء على طلب النيابة  –2

العامة أمام رئيس المحكمة االبتدائية أو أمام القاضي المفوض منه ، ويقوم أيا منهما 
لمتهم الذي اعترف بجرمه وتكييفها بالتحقق من صحة األفعال المنسوبة إلي ا

القانوني وذلك في جلسة علنية . وللقاضي التصديق على العقوبة المقترحة من قبل 
النيابة العامة أو رفض التصديق عليها ؛ كما يحق للمتهم الذي سبق وأن اعترف 
بجرمه أن يرفض أمام القاضي العقوبة المقترحة من النيابة العامة ، وفي الحالتين 

خيرتين يتم السير في الدعوي وفقا لإلجراءات الجنائية العادية ، حيث تقوم النيابة األ
 العامة إما بطلب إجراء تحقيق أو بإحالة الدعوي أمام محكمة الجنح . 

إذا قام رئيس المحكمة االبتدائية أو القاضي المفوض من قبله بالتصديق  –3
ن أمر التصديق تكون له آثار الحكم على العقوبة المقترحة من النيابة العامة ، فإ

                                           

 –آلية اإلقرار بالجرم كمظهر لتطور مفهوم العدالة التصالحية  –انظر : الدكتور/ سليمان عبد المنعم  (1)

 . 81،  79ص  – 2115طبعة  –دار المطبوعات الجامعية 

(2) CL.CAAS les procedure simplifiee de traitement des debits en france et en 

allemagne un jugementsamspraces ? Rev. penit Dr. pen M 1 2008 P 17. 
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الجنائي باإلدانة . وال يكون األمر بالتصديق نهائيا ، بل أنه قابال للطعن باالستئناف 
من جانب المتهم المحكوم عليه بناء على اعترافه المسبق بالجرم ، كما يجوز للنيابة 

 العامة أن تقدم استئنافا بصفة فرعية . 

 اوضات االعتراف أو التفاوض على االعتراف التمييز بينه وبين نظام مف

بالرغم من أن المشرع قد أخذ نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم 
عن النظام القانوني األمريكي المسمي بالتفاوض على االعتراف ، إال أن هناك 

 بعض االختالفات بين النظام األول والنظام الثاني .
ف في القانون األمريكي جوهره إجراء مفاوضات فنظام التفاوض على االعترا

بين المتهم والنيابة العامة قد تنتهي بعقد اتفاق بينهما ، بمقتضاه يعترف المتهم 
بالتهمة المسندة إليه ، نظير حصوله من النيابة العامة على بعض المزايا . من ذلك 

ه بوصف أخف منه أن تقوم النيابة العامة بتغيير الوصف عن التهمة األشد واستبدال
. فقد تقبل النيابة العامة تغيير التهمة من قتل عند مشدد إلي قتل عمد غير مشدد 
أو من قتل عمد إلي قتل خطأ إذا وجدت أن األدلة عن التهمة األشد غير كافية ، 
وقد يتهم شخص بارتكاب جريمة اغتصاب ولكن النيابة العامة تغير الوصف 

ه إلي جريمة ضرب وجرح بشرط أن يعترف المتهم بهذه القانوني لهذه الجريمة وتحول
الجريمة األخيرة عندما ال تكون األدلة عن التهمة األولي قوية . وقد يكون المقابل 
أن تطلب النيابة العامة من قاضي الموضوع تخفيف الحكم دون تغيير وصف 

 . (1)التهمة ، وعادة ما تستجيب المحاكم لهذا الطلب 
                                           

التطبيقات المعاصرة للنظام االتهامي في القانون األنجلو أمريكي  –انظر : الدكتور/ أحمد عوض بالل  (1)

ص  –المرجع السابق  –؛الدكتور/ عمر سالم  119،  118ص  – 1992 طبعة –دار النهضة العربية  –
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إن ثمة مزايا أخري قد يحصل عليها المتهم نتيجة لهذا وفضال عن ذلك ، ف
االتفاق ، كحصوله على وقف تنفيذ العقوبة كلها أو جزء منها أو تنفيذه لعقوبة 

 .(1)السجن في مؤسسة عقابية معينة تتسم بطابع عقابي أقل صرامة عن غيرها 
بيد أن المشرع الفرنسي أضفي نوع من الخصوصية على نظام المثول بناء 
على االعتراف المسبق بالجرم تمثل في نزوعه نحو تقييد نطاق هذه اآللية بحيث 
يقصرها على الجرائم البسيطة ومتوسطة الجسامة ، وقد قابل ذلك تضييق في نطاق 
السلطة التي تمنح للنيابة العامة إزاء المزايا التي يمكن أن يحصل عليها المتهم  . 

وسيع نطاق التفاوض على االعتراف ليشمل كافة بينما يميل القانون األمريكي إلي ت
أنواع الجرائم ، وقد قابل ذلك اتساع في سلطة النيابة العامة إزاء المزايا التي يمكن 

. ومع ذلك ترفض بعض الواليات تطبيق نظام التفاوض على (2)منحها للمتهم 
قوبة اإلعدام االعتراف في حالة الجرائم بالغة الجسامة والتي يتعرض فاعلها لتوقيع ع

أو السجن المؤبد . وفي واليات أخري مثل كاليفورنيا فإن قانون العقوبات يحظر 
صراحة كل تصالح بين جهة االدعاء والمتهم إذا كانت التهمة المسندة إلي األخير 

 .  (3)هي استخدام سالح ناري أو قيادة سيارة تحت تأثير الكحوليات أو المخدرات 
تطبيق نظام التفاوض على االعتراف على كافة أنواع  وفي انجلترا أيضا يجوز

الجرائم أيا كانت طبيعتها وال يكاد يستثني من ذلك سوي جرائم العنف ضد األطفال . 
أما في كندا فإن تطبيق نظام التفاوض على االعتراف يسري على كافة الجرائم 

                                                                                                               
 –مفاوضات االعتراف بين المتهم والنيابة العامة في القانون األمريكي  –؛ الدكتور/ غنام محمد غنام  144

 .117ص –المرجع السابق  –؛ الدكتور/ أسامة حسنين عبيد  1ص  – 2113طبعة  –دار النهضة العربية 

 . 1ص  –المرجع السابق  –الدكتور/ غنام محمد غنام  انظر :( 1)

 وما بعدها . 29ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ غنام محمد غنام 2)

 . 99ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ سليمان عبد المنعم ( 3)
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  .(1)بشرط أال يكون للمتهم سوابق قضائية خطيرة 

القانونية لنظام المثول بناء على االعتَاف المسبق  ثانيا : الطبيعة

 بالجَم 

ثار خالف في الفقه حول الطبيعة القانونية لنظام المثول بناء على االعتراف 
. فيكاد يجمع الفقه األمريكي على أن نظام التفاوض على (2)المسبق بالجرم 

العامة والمتهم ويولد االعتراف من طبيعة تعاقدية ، فهو اتفاق رضائي أطرافه النيابة 
التزامات بين الطرفين . ولكنه بسبب طبيعة المحل الذي يرد عليه ، وهو الدعوي 
الجنائية يتميز بطابع خاص . وهو ذات الموقف الذي أخذ به القضاء األمريكي ، 

 . (3)والذي يقضي بأن قواعد العقد هي التي تحكم تفسير مفاوضة االعتراف
ام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم هو من وقد ذهب البعض إلي أن نظ

طبيعة األحكام القضائية ، أو باألحرى صورة مبسطة للحكم الجنائي الصادر باإلدانة ، أو 
 – 499ما عبرت عنه المادة بعبارة أخري طريقة جديدة للحكم في الدعوي الجنائية . وهو 

:" ..... يكون للقرار أثر الحكم باإلدانة  من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي بقولها 11
 .(4)ويكون نفاذه فوريا ...." 

                                           

 . 99ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ سليمان عبد المنعم ( 1)

 وما بعدها . 196ص  –المرجع السابق  –الدكتور/ رامي متولي القاضي ( انظر : 2)

وما بعدها ؛ الدكتور/ أحمد محمد براك  23ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ غنام محمد غنام ( 3)

 . 415ص  –المرجع السابق  –

الجنائية الفرنسي في التفاوض على االعتراف في قانون اإلجراءات  –انظر : الدكتور/ السيد عتيق  (4)

؛ الدكتور/  113ص  – 2118طبعة  –دار النهضة العربية  –دراسة مقارنة  –ضوء أحدث التعديالت 

 . 128ص  –المرجع السابق  –أسامة حسنين عبيد 
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كما ذهب جانب من الفقه إلي أن نظام المثول بناء على االعتراف المسبق 
بالجرم هو شكل من أشكال الصلح بين الدولة والمتهم . بينما ذهب رأي ثان إلي أنه 

كذلك ، فهذا األخير يترتب عليه نظام مقارب لنظام الصلح الجنائي ، إال أنه ليس 
انقضاء الدعوي الجنائية ، أما نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم ، 

. وذهب رأي (1)فيترتب عليه تخفيض العقوبة ، أو صدور حكم مع وقف التنفيذ 
ثالث إلي أنه نظام يماثل نظام التسوية الجنائية ، وبالتالي يعد من بدائل الدعوي 

. في حين ذهب البعض إلي اعتباره من األنظمة القضائية إلدارة الدعوي (2)ئيةالجنا
 .(3)الجنائية

 رأينا في الموضوع 

شكال جديدا  –عندنا  –يمثل نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم 
من أشكال إدارة الدعوي الجنائية القائم على أساس من " الرضائية " ؛ يحل محل 

حاكمة التقليدية والتي تعتمد على عقد جلسات متتالية للمحاكمة تطول إجراءات الم
أحيانا يكون على المحكمة فيها واجب االستماع إلي طلبات االدعاء وأدلته على 
لي دفاع المتهم عن نفسه ودحض هذه األدلة  نسبة الجريمة إلي المتهم من ناحية ، وا 

عتراف المسبق بالجرم ال يتضمن من ناحية أخري . أما نظام المثول بناء على اال
شيئا من ذلك بل يقوم أساسا على مت يمكن تسميته " باالستسالم " من جانب 
المتهم واعترافه طواعية واختيارا بارتكابه الجريمة المسندة إليه مقابل ما يحصل عليه 

                                           

 . 145،  144ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ عمر سالم  (1)

 . 198ص  –السابق  المرجع –( انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي 2)

 . 26ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ محمد حكيم حسين الحكيم  (3)
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 .(1)من مزايا من جراء هذا االعتراف . ويتم ذلك في جلسة واحدة في الغالب 

 شروط تطبيق نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم ثالثا : 

يشترط لتطبيق نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم توافر عدة 
 . (2)شروط  موضوعية و إجرائية 

 الشَوط الموضوعية   –1

 ) أ ( أن تكون الدعوي الجنائية في حوزُ النيابة العامة 

اء على االعتراف المسبق بالجرم أن تكون يشترط لتطبيق نظام المثول بن
الدعوي الجنائية ال تزال في حوزة النيابة العامة ، فإذا قامت النيابة العامة برفعها 
إلي المحكمة المختصة ، غلت يد النيابة العامة عنها وأصبحت في حوزة المحكمة ، 

جراءات المبينة وال يكون للنيابة العامة سوي مباشرة الدعوي أمام المحكمة وفقا لإل
 في القانون . 

ويالحظ أنه إذا أصدرت النيابة العامة قرار بحفظ األوراق ، فإن ذلك ال يغل 
يدها عن تطبيق نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم ، إذ أن قرار الحفظ 

 هو محض قرار إداري ال يحوز أية حجية ومن ثم يجوز لها العدول عنه . 

 النيابة والمتهْ وتصديق القاضي ) ب ( موافقة  

يتسم نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم كغيره من والنظم 
الحديثة في إدارة الدعوي الجنائية كالوساطة الجنائية والتسوية الجنائية بالرضائية ؛ 
 وعلى ذلك فال يجوز تطبيق هذا النظام إال بموافقة جميع أطرافه وهم : النيابة العامة

                                           

 . 75ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ سليمان عبد المنعم  (1)

 وما بعدها . 214ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي 2)
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 والمتهم والقاضي . 
فالنيابة العامة بما لها من سلطة مالءمة إجراءات الدعوي الجنائية سلطة 
تقدير الخيار اللجوء إلي هذا النظام من عدمه دون أن يجبرها المتهم على ذلك . 
كما ال يجوز لها هي األخري أن تجبر المتهم على قبول اللجوء إلي هذا النظام ، 

 . (1)ض أو االقتراح المقدم من النيابة العامة في هذا الشأن فللمتهم أن يرفض العر 
ذا ما قبل المتهم اقتراح النيابة العامة ، يتعين موافقة رئيس المحكمة  وا 
ال اعتبر االقتراح كان  االبتدائية أو القاضي المفوض من قبله على هذا االقتراح . وا 

 لم يكن . 

 ) ج ( اعتَاف المتهْ بالجَيمة المَتكبة 

جب لتطبيق نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم أن يعترف ي
المتهم طواعية بالتهمة التي وجهتها إليه النيابة العامة ؛ ويعد هذا الشرط بديهي وهو 
أساس لهذا النظام . ويقصد باالعتراف إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة 

 . (2)المسندة إليه 

 ائية الشَوط اإلجَ – 2

تتمثل الشروط اإلجرائية لتطبيق نظام المثول بناء على االعتراف المسبق 
بالجرم في ضرورة توافر األهلية اإلجرائية للمتهم أي تمتعه بالصالحية اإلجرائية 
لمباشرة اإلجراءات الجنائية ، وعليه يتعين أن يكون المتهم بالغا سن الرشد الجنائي 

 انية عشر عاما .أي أن يكون بالغا من العمر ثم
                                           

(1) Thgare etc. ginestetdriot penal et procedure penal 7 emeed dallaz 2012 P 293. 

الطبعة الحادية عشرة  –مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري  –الدكتور/ رءوف عبيد ( 2)

 . 638ص  – 1976
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ومن ناحية أخري ، يتعين أن تكون إرادة المتهم القابلة لتطبيق نظام المثل 
بناء على االعتراف المسبق بالجرم إرادة سليمة خالية من عيوب اإلرادة كاإلكراه أو 
الغلط أو الغش أو التدليس ، وبالتالي فإذا شاب إرادة المتهم عيب من عيوب اإلرادة 

 لى تطبيق هذا النظام باطلة وال يعتد بها . كانت موافقته ع
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 المبحث الثاني

 نطاق تطبيق نظام المثول بناء على االعتَاف المسبق بالجَم

 تقسيْ 

يتحدد نطاق تطبيق نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم من 
تدابير خالل التعرف على الجرائم التي يجوز فيها تطبيقه ) أوال ( ، والعقوبات أو ال

 الجائز اقتراحها من النيابة العامة ) ثانيا ( . 

 أوال : الجَائْ التي يجوز فيها تطبيقه

من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي مجال تطبيق  7 – 495حددت المادة 
" لمدعي  : ق بالجرم من حيث الجرائم بقولهانظام المثول بناء على االعتراف المسب

ه أو بناء على طلب الشخص المعني أو محاميه في الجنح الجمهورية من تلقاء نفس
المعاقب عليها بصفة أصلية بالغرامة أو السجن الذي يساوي أو تقل مدته عن خمس 
سنوات أن يلجأ إلجراءات المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم وفقا ألحكام 

أمامه تطبيقا  الفصل الحالي في مواجهة كل شخص تم استدعاؤه لهذه الغاية وأحيل
 . (1)عندما يقر هذا الشخص باألفعال المنسوبة إليه "  393ألحكام المادة 

أصلية ، مجال تطبيق هذا النظام يقتصر على الجنح المعاقب عليها ، كعقوبة 
 ،  بالغرامة ، أو الحبس لمدة ال تزيد على خمس سنوات . وعلى ذلك

خالفات، األولي نظرا لجسامتها ال ينطبق هذا النظام عموما على الجنايات والم
وخطورتها ، والثانية نظرا لتفاهتها وضآلة العقوبة المقررة لها .  كما أنه ال ينطبق 

                                           
(1) Thgare etc. ginestetdriot penal et procedure penal 7 emeed dallaz 2012 P 293. 



 ف المسبق بالجَمالفصل الثالث : المثول بناء على االعتَا

 138 

 على الجنح التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تزيد على خمس سنوات . 
، فإن كل  من قانون اإلجراءات الجنائية 7 – 495وبالنظر لعمومية نص المادة 

الجنح المعاقب عليها بالسجن لمدة ال تزيد على خمس سنوات يمكن أن  جنحة من
ينطبق عليها نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم بغض النظر عن 
طبيعتها وما إذا كانت من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة أم من الجرائم المضرة 

ون الجريمة من جرائم االعتداء باألفراد ؛ كما يستوي في هذه الحالة األخيرة أن تك
 على سالمة الجسد أم من جرائم االعتداء على األموال . 

وقد استثني المشرع الفرنسي من نطاق تطبيق نظام المثول بناء على 
االعتراف المسبق بالجرم بعض الجرائم ، على الرغم من كونها جنح يعاقب عليها 

وهذه الجرائم كما حددتها المادة القانون بالسجن مدة ال تزيد عن خمس سنوات ، 
جرائم األحداث الذين تقل : (1)من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي هي  16 – 495

، وجرائم الصحافة ، وجرائم القتل  سنهم عن ثمانية عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة
غير العمدي ، والجرائم السياسية ، وكذلك الجرائم التي تنص على إجراءات 

حقة بشأنها قوانين خاصة . ويالحظ أن الجرائم المستثناة من تطبيق نظام المال
المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم هي ذاتها الجرائم المستثناة من تطبيق 

 . (2)نظام التسوية الجنائية 
والحكمة من استبعاد هذه الجرائم من نطاق تطبيق نظام المثول بناء على 

 رم تكمن في أنها تتسم بخصوصية وتعقيد على نحو االعتراف المسبق بالج
                                           

من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي على أنه :" نصوص هذا القسم ال  16 – 495( تنص المادة 1)

تنطبق على القصر حتي ثمانية عشر عام ، وال على مواد جرائم الصحافة ، وال على جرائم القتل غير 

 العمدي ، وال الجرائم السياسية ، وال على الجرائم التي تنظم إجراءات ضبطها قوانين خاصة " .

 وما بعدها . 236ص  –رسالة سابقة اإلشارة إليها  –الدكتورة / فردوس الروشي  ( انظر :2)
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 . (1)ال يساير فلسفة هذا النظام التي تقوم على سرعة اإلجراءات وتبسيطها 
الصادرة في  2114لسنة  214هذا وقد أعطت الالئحة التطبيقية للقانون رقم 

بعض األمثلة للجرائم محل تطبيق هذا النظام من بينها : جريمة  2114سبتمبر  2
لقيادة تحت تأثير السكر ، واالختالس ، وجرائم العنف ضد المنشآت بالتخريب ا

واإلتالف ، والمنازعات األسرية كعدم دفع نفقة الغذاء ، وسرقة البضائع المعروضة 
 . (2)في المحالت 

الجرائم المستبعدة من نطاق تطبيق نظام المثول بناء على االعتراف المسبق 
  بالجرم العتبارات إجرائية

باإلضافة إلي الجرائم التي استبعدها المشرع الفرنسي من نطاق تطبيق نظام 
من  16 – 459المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم والتي نصت عليها المادة 

 8قانون اإلجراءات الفرنسي سالفة الذكر ؛ فقد استبعد المرسوم الفرنسي الصادر في 
ائم أخري ، ال بسبب طبيعتها القانونية أو من تطبيق هذا النظام جر  2114سبتمبر 

نما بسبب اعتبارات إجرائية  درجة خطورتها كما هو الحال في الجرائم السابقة ، وا 
 ،ترجع إلي أن تطبيق هذا النظام ال يكون مناسبا لحسم النزاع الجنائي الناشئ عنها . 

مثول بناء وتستبعد الجرائم أو باألحرى الدعاوي التي ال تطبق عليها نظام ال
على االعتراف المسبق بالجرم : إذا كانت الدعوي على درجة من التعقيد بحيث ال 
تبدو مهيئة للفصل فيها . إذ قرر المرسوم سالف الذكر عدم تطبيق هذا النظام إال 
على الدعاوي الجاهزة للفصل فيها. أو إذا كانت الدعوي تستوجب السير بالطرق 

لحة المدعي المدني ، إذ قرر المرسوم أنه حينما يوجد العادية العتبارات تتعلق بمص
                                           

 . 111ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ سليمان عبد المنعم  (1)

 . 425ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ أحمد محمد براك  (2)
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مجني عليه وتكون القضية معقدة بسبب ضرورة تقدير الضرر الناشئ عن الجريمة 
فإنه يبدو محبذا استبعاد تطبيق هذا النظام . أو إذا تعدد الجناة حيث أن اشتراط 

حالة تعدد  بساطة ملف الدعوي يؤدي مبدئيا إلي استبعاد تطبيق هذا النظام في
الجناة حين ال يعترف أحدهم أو بعضهم بالجريمة المسندة إليه . أو إذا كانت 
الدعوي تستوجب السير بالطرق العادية العتبارات تتعلق بمصلحة المجتمع ، فال 
يجوز للنيابة العامة بصفة عامة وفقا للمرسوم المذكور اللجوء لهذا النظام ولو 

ما رأت أن طبيعة األفعال أو شخصية فاعلها تبرر رفع توافرت شرائطه القانونية إذا 
الدعوي أمام المحكمة المختصة لمصلحة المجتمع ، وتتوافر هذه الحالة على وجه 
الخصوص وفقا للمرسوم المذكور في الفرض الخاص بالجرائم المرتكبة مقترنة 

نها محل بظرف " العنصرية " المشدد والتي يكون محبذا نظرها أمام محكمة الجنح أل
 .(1)الستهجان واستنكار المجتمع

 ثانيا : العقوبات الجائز اقتراحها من النيابة العامة 

يتيح نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم للمتهم الذي أقر بجرمه 
من قانون اإلجراءات الجنائية  8 – 495معاملة عقابية مخففة . ووفقا للمادة 

عام أن يقترح على المتهم تنفيذ واحدة أو أكثر من الفرنسي : يجوز للمدعي ال
العقوبات األصلية أو التكميلية المقررة قانونا للجريمة . ويتم تحديد نوع ومقدار هذه 

 . من قانون العقوبات 24 – 132مادة العقوبة أو العقوبات وفقا لألحكام الواردة في ال
على سنة وال أن تتجاوز وعندما تقترح عقوبة السجن فال يجوز أن تزيد مدتها 

نصف مدة عقوبة السجن المقررة للجريمة . وعليه فإذا كان الحد األقصي للعقوبة 
المنصوص عليها السجن لمدة عام فال يجوز للنيابة العامة أن تقترح أكثر من 

                                           
 وما بعدها . 111ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ سليمان عبد المنعم ( 1)
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 نصف هذه العقوبة أي ستة أشهر . 
جزء منها  ويجوز لمدعي الجمهورية أن يقترح بأن تكون هذه العقوبة كلها أو 

مشمولة بوقف التنفيذ . وله أيضا أن يقترح أن تكون العقوبة محال إلحدى التدابير 
ذا اقترح مدعي الجمهورية عقوبة السجن  6- 712التأهيلية التي تعددها المادة  ، وا 

المغلق ) المشمول بالنفاذ ( يجب عليه أن يحدد للشخص ما إذا كانت هذه العقوبة 
يتم استدعاء الشخص أمام قاضي تنفيذ العقوبات لكي يتم ستنفذ على الفور أو س

تحديد أشكال تنفيذ العقوبة السيما فيما يتعلق بنظام شبة الحرية ، ووضع الشخص 
 . (1)خارج المؤسسة العقابية ، والوضع تحت المراقبة االلكترونية 

وحينما يقترح مدعي الجمهورية عقوبة الغرامة ، فال يجوز أن يزيد مقدارها 
  عن مقدار الغرامة المقررة قانونا للجريمة ، ويجوز أن تكون مشمولة بوقف التنفيذ .

                                           
 . 171،  171ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ شريف سيد كامل ( 1)
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 المبحث الثالث

 إجَاءات تطبيق نظام المثول بناء

 على االعتَاف المسبق بالجَم وآثاره القانونية

 تقسيْ 

نتناول في هذا المبحث إجراءات تطبيق نظام المثول بناء على االعتراف 
في مطلب أول ، ثم نستعرض اآلثار القانونية  لنظام المثول بناء المسبق بالجرم 

 على االعتراف المسبق بالجرم في مطلب ثان .

 المطلب األول
 إجَاءات تطبيق نظام المثول بناء على االعتَاف المسبق بالجَم

 تقسيْ 

تبدأ إجراءات تطبيق نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم من 
ذي تبديه النيابة العامة ، وتنتهي بصدور أمر قضائي بناء على هذا االقتراح ال

االقتراحسواء كان بالتصديق على اقتراح النيابة العامة أم برفضه. وحين يصدر 
األمر القضائي في" دعوي اإلقرار بالجرم " أو " دعوي المثول بناء على االعتراف 

 طعن على هذا القرار باالستئناف . ، وال يرتضيه المتهم يجوز له ال(1)المسبق بالجرم 

                                           
عدم التصديق على على الرغم من أن نصوص القانون الفرنسي المنظمة لسلطة القاضي في التصديق أو  (1)

ء على االعتراف " دعوي المثول بنا اقتراح النيابة العامة ال تستخدم عبارة " دعوي اإلقرار بالجرم " أو

 المسبق بالجرم " ، فقد ذهب الدكتور/ سليمان 

استخدامها . فثمة بالفعل = =  ، إلي أنه ليس ثمة ما يحول دون 118،  117ص  –المرجع السابق  –عبد المنعم 

دعوي جنائية منظورة أمام القاضي تطبق عليها المبادئ التي تطبق على سائر الدعاوي الجنائية وأهمها مبدأ 

 لعالنية .ا
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وعلى ذلك فسوف نقسم إجراءات تطبيق نظام المثول بناء على االعتراف 
 المسبق بالجرم إلي ثالثة مراحل :

 . مرحلة االقتراحاألولي :  
 .  مرحلة التصديق على االقتراحوالثانية : 

 .   مرحلة االستئنافو الثالثة : 

 أوال : مَحلة االقتَاح 

النيابة العامة بدور مهيمن في تطبيق نظام المثول بناء على االعتراف  تضطلع
المسبق بالجرم ؛ فهي صاحبة القول الفصل إما في تحريك الدعوي الجنائية بالطرق 
ما في اللجوء لتطبيق نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم . وفي  العادية ، وا 

مة المبادرة إلي إعمال هذا النظام من تلقاء نفسها هذا الفرض األخير تملك النيابة العا
ولو لم يطلب ذلك المتهم ، كما يحق لها كذلك أن توافق على إعمال هذا النظام بناء 
على طلب المتهم ؛ وفي الحالتين فإن مالك األمر كله منوطا بإرادتها . وقد نصت 

بقولها :" لمدعي  من قانون اإلجراءات الجنائية على هذا المعني 7 – 495المادة 
الجمهورية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الشخص المعني ) المتهم ( أو محاميه ... 

 . (1)..."  أن يلجأ إلجراءات المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم
وتنفيذا لذلك يلتقي عضو النيابة العامة في مكتبه بالمتهم ، ويقترح عليه واحدة 

األصلية أو التكميلية واجبة التطبيق التي جري تحديدها  أو أكثر من العقوبات
بالنظر إلي ظروف الجريمة ، وشخصية المتهم . فإذا قبل المتهم العقوبة المقترحة 

                                           
(1) B.BoulocH.matsopoulolldroit penal general et procedure penal 18 emeedsirg 

2011 P374. 
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واعترف بارتكابه الجريمة المسندة إليه ، فإن عضو النيابة العامة يقوم بإحالة ملف 
المتهم فورا أمام رئيس  القضية إلي رئيس المحكمة االبتدائية ،  ويجب أن يمثل

 المحكمة االبتدائية أو القاضي المخول من قبله . 
ذا رفض المتهم االقتراح المقدم من مدعي الجمهورية ، فال يجوز تطبيق  وا 
إجراءات نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم ، بل يتعين على مدعي 

في إجراءات التحقيق فيها ، أو  الجمهورية أن يباشر إجراءات الدعوي من خالل البدء
 12 – 495إحالتها إلي المحكمة المختصة وفقا لإلجراءات العادية . وقد بينت المادة 

من قانون اإلجراءات الجنائية هذا األثر بقولها :" عندما يقرر المتهم عدم قبوله للعقوبة 
ب الجمهورية أو العقوبات المقترحة .....فإنه ما لم توجد عناصر جديدة ، يقوم نائ

إجراءات . أو بطلب فتح التحقيق  393بعرض األمر على محكمة الجنح طبقا للمادة 
 " ...(1) . 

وقد وفر نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم للمتهم ضمانة هامة 
فستوجب أن تجري هذه المرحلة في حضور محام مع المتهم ، فإن لم يكن له 

، ويمكن نائب (2)مهورية أن يندب له محاميا محاميا وجب على مدعي الج
الجمهورية محامي المتهم في جميع األحوال من االطالع على ملف الدعوي قبل 
لقاء اقتراح نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم ؛ ويلعب المحامي دورا 

مة ، أي استشاريا إلي جانب المتهم خالل الراحل الثالث لإلجراء أمام النيابة العا
أثناء االعتراف بالجرم ثم اقتراح العقوبة وأخيرا مرحلة القبول . وقد عبرت المادة 

                                           
 . 173ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ شريف سيد كامل 1)

(2)B.BoulocH.matsopouloll op cit P 374. 

F.Debove, Falletti et thjamville précis de droit penal P.U.F 2010 P465 ets.  
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من قانون اإلجراءات الجنائية عن ذلك بقولها : " يكون تلقي إقرارات  8 – 495
الشخص بالوقائع المنسوبة إليه ، وكذلك اقتراح المدعي العام للعقوبة ، في حضور 

نه بنفسه أو عينه نقيب المحامين من جدول المحامين محامي ذي الشأن الذي يعي
بناء على طلب ذي الشأن . كما يتم إعالم ذي الشأن بأنه سيتحمل كافة 
المصروفات إال إذا انطبقت عليه شروط االستفادة من المساعدة القضائية . وال يحق 
 للشخص أن يتنازل عن حقه في االستعانة بمحام ، كما يجب تمكين المحامي من
االطالع على الملف . ويكون للشخص أن يجتمع بحرية مع محاميه في غير 

 . (1)حضور المدعي العام قبل أن يتخذ قراره " 
مهلة ويتعين على نائب الجمهورية أن يعلن المتهم بحقه في الحصول على 

. ومتي قرر المتهم  قدرها عشرة أيام قبل أن يتخذ قرارهبقبول أو رفض العقوبات المقترح
يعرضه أمام قاضي الحريات ، فإن لنائب الجمهورية أن (2)الستفادة من تلك المهلة ا

، و يجوز للقاضي المذكور بصفة  والحبس لكي يستصدر أمر بوضعه تحت الرقابة
استثنائية إذا كانت إحدي العقوبات المقترحة هي الحبس المغلق لمدة شهرين  فأكثر 

وبة فورا ، أن يأمر بحبس المتهم احتياطيا وفقا واقترح نائب الجمهورية تنفيذ هذه العق
 395وفي المادتين  394للقواعد المنصوص عليها في الفقرة األخيرة من المادة 

إجراءات ، إلي أن يحضر من جديد أمام نائب الجمهورية  ، ويجب أن يتم  396و
هذا الحضور الجديد خالل مدة من عشرة أيام إلي عشرين يوما تحسب من تاريخ 

رار قاضي الحريات والحبس . وفي حالة عدم حصوله تنتهي مدة الرقابة القضائية ق

                                           
 وما بعدها . 263ص  –رسالة سابقة اإلشارة إليها  –( راجع : الدكتورة / فردوس الروشي 1)

(2) B.BoulocH.matsopouloll op cit P 374. 
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 .(1)أو الحبس االحتياطي ، إذا كان أيا منهما قد تم اتخاذه
ويجب أن يتم تحرير محضر تدون فيه اإلجراءات التي تم اتخاذها في إطار 

ال كان الحكم  مشوبا ببطالن إجراء المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم ، وا 
 من قانون اإلجراءات الجنائية (. 14 – 495اإلجراءات ) المادة 

 حالة االدعاء المباشر أو التكليف بالحضور أمام المحكمة 

يمكن تطبيق إجراءات نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم بناء 
أمام المحكمة على مبادرة المتهم في حالتي االدعاء المباشر أو التكليف بالحضور 

المختصة ، على أن يظل األمر منوطا بموافقة النيابة العامة . ويكون إبداء المتهم 
لهذه الرغبة من خالل إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول لعضو النيابة العامة ، 
يطلب فيه تطبيق إجراءات نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم عليه . 

لتقدير عضو النيابة العامة ، فيجوز له أن يقبل أو ويخضع تقدير هذا الطلب 
ذا قبل عضو النيابة طلب المتهم ، فإنه يكلفه بالحضور  يرفض هذا الطلب ، وا 

. (2)صحبة محاميه ، وكذلك استدعاء المجني عليه ، إذا دعت الحاجة إلي ذلك 
 ويكون االدعاء أو االستدعاء أمام القضاء عندئذ كأن لم يكن . 

من قانون اإلجراءات الفرنسي على هذا المعني  15 – 495لمادة وقد نصت ا
بقولها :" يحق للمتهم في حالة االدعاء المباشر أو اإلخطار بالمثول أمام المحكمة عن 

سواء بنفسه أو بواسطة محاميه أن يعترف  7 – 495إحدي الجرائم المذكورة في المادة 
راءات المنصوص عليها في هذا الفصل باألفعال المنسوبة إليه وأن يطلب تطبيق اإلج

وذلك عن طريق خطاب موصي عليه وطلب إشعار باالستالم يوجهه إلي مدعي 
                                           

 –؛ الدكتور/ أحمد محمد براك  172،  171ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ شريف سيد كامل 1)

 . 427ص  –المرجع السابق 

 . 222،  221ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ رامي متولي القاضي ( 2)
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الجمهورية . ويكون لمدعي الجمهورية في هذه الحالة متي قدرت مالءمة ذلك أن 
وما بعدها وذلك بعد إخطار المتهم ومحاميه  8 – 495يتصرف طبقا ألحكام المواد 

يه عند االقتضاء . ويكون االدعاء المباشر أو االستدعاء أمام القضاء وكذلك المجني عل
عندئذ كأن لم يكن وذلك ما لم يكن الشخص قد رفض العقوبة أو العقوبات المقترحة أو 
يكون رئيس المحكمة االبتدائية أو القاضي المخول من قبله قد رفض التصديق عليها 

ث قبل أقل من عشرة أيام من تاريخ متي كان الرفض في إحدي هذه الحاالت قد حد
 في ورقة المالحقة األصلية ..." .جلسة محكمة الجنح الواردة 
  ثانيا : مَحلة التصديق 

إذا قبل المتهم وفي حضور محاميه العقوبة أو العقوبات المقترحة ، فيجب أن 
ى يمثل فورا أمام رئيس المحكمة االبتدائية أو القاضي المفوض من قبله ، بناء عل

عرض نائب الجمهورية طالبا التصديق على االقتراح . ويستمع رئيس المحكمة أو 
القاضي المفوض من قبله إلي أقوال المتهم ومحاميه بعد االطالع على حقيقة 
الجريمة المرتكبة وتكييفها القانوني . ويجوز له التصديق على العقوبات المقترحة من 

 . (1)ليوم ، على أن يكون هذا القرار مسببا نائب الجمهورية ويصدر قراره في نفس ا
وفي حالة التصديق على االقتراح ينطق بهذا القرار في جلسة علنية . وقد 

 2114لسنة  214كان مشروع قانون مالءمة العدالة لتطورات الظاهرة اإلجرامية رقم 
ينص على انعقاد جلسة التصديق في غرفة المشورة ، إال أن المجلس الدستوري 

هذا النص ، وقضي بأن   2114مارس  2رنسي قد ألغي في قراره الصادر بتاريخ الف
جلسة التصديق يجب أن تكون عالنية ال سرية في غرفة المشورة ؛ وقد أسس 

                                           
(1) B.BoulocH.matsopouloll op cit P 374. 
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من إعالن  16،  9،  8،  6المجلس الدستوري هذا القضاء استنادا إلي المواد 
اصة بالمساواة بين ، الخ 1789والمواطن الفرنسي الصادر سنة حقوق اإلنسان 

، وقرينة البراءة ، والعقوبات الضرورية وضمانات الحقوق . " فالحكم في  المواطنين
قضية جنائية يمكن أن يفضي إلي سلب الحرية ، ولذا يجب أن يصدر في جلسة 
عالنية ، اللهم إال إذا كانت هناك ظروف خاصة تقتضي أن تكون الجلسة سرية " 

(1) . 
أن قرار المجلس الدستوري يوحي في قراءته بأن المقصود والواقع من األمر 

بالعالنية هو عالنية جلسة إصدار الحكم وليس عالنية الجلسة التي تتخذ فيها 
إجراءات نظر الدعوي . ويبدو أن المجلس الدستوري الفرنسي كان ينطلق من واقع 

األفعال أن نظر دعوي اإلقرار بالجرم يتم في جلسة واحدة يفحص فيها القاضي 
أمره إما بالتصديق أو عدم التصديق المسندة إلي المتهم وتكييفها القانوني ثم يصدر 

إلي أنه  –وبحق  –. بيد أن البعض قد ذهب  على العقوبة المقترحة من النيابة العامة
ليس ثمة ما يمنع أن تستغرق إجراءات نظر الدعوي أكثر من جلسة ربما جلستين أو 

الفهم الصحيح لعبارة المجلس الدستوري ينصرف إلي اشتراط  ثالث . وبالتالي فإن
ليس فقط عالنية جلسة إصدار األمر بالتصديق أو عدمه ( ، بل أيضا عالنية 

 . (2)الجلسة أو الجلسات التي يمكن أن تتخذ فيها إجراءات دعوي اإلقرار بالجرم 
" .... من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه : 9- 495وقد نصت المادة 

يصدق رئيس المحكمة االبتدائية على العقوبات التي اقتراحها المدعي العام بعد 
التحقق من الوقائع والتكييف القانوني لها ، ويصدر قرارا مسببا في نفس اليوم ،وفي 

                                           
 . 429ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ محمد أحمد براك ( 1)

 . 124ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ سليمان عبد المنعم 2)
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 . (1)حالة التصديق تتم تالوة القرار في جلسة عالنية 
لتصديق على اقتراح ومن قبيل التأكيد على وجوب تسبيب األمر الصادر با

من قانون  11 – 495النيابة العامة، وبيان آثار هذا التصديق نصت المادة 
اإلجراءات الفرنسي على أن األمر الصادر من رئيس المحكمة االبتدائية أو القاضي 
الذي يفوضه بالتصديق على العقوبة أو العقوبات المقترحة ، يجب أن يكون مسببا ، 

هم في حضور محاميه بأنه ارتكب الجريمة المسندة إليه وأنه من ناحية اعتراف المت
يقبل العقوبة أو العقوبات المقترحة . وبأن نائب الجمهورية يري أن هذه العقوبة أو 
العقوبات كافية بالنظر إلي ظروف الجريمة وشخصية مرتكبها .  ويكون لألمر 

ذا كانت العقو  بة التي تم التصديق عليها بالتصديق آثار حكم اإلدانة وينفذ فورا . وا 
هي الحبس المغلق ، فإن الشخص ، وفقا للتفرقة المنصوص علها في الفقرة الثانية 

من قانون اإلجراءات الجنائية ، إما أن يتم حبسه في الحال ،  8 – 495من المادة 
 أو أن يحضر أمام قاضي تطبيق العقوبات لتحديد قواعد تنفيذ العقوبة . 

القاضي التصديق على اقتراح النيابة العام ، فإن المدعي أما في حالة رفض 
العام يحيل الملف إلي محكمة الجنح ، وفقا ألحد اإلجراءات المعتادة المنصوص 

من قانون اإلجراءات الجنائية أو يطلب فتح التحقيق . ويجوز  388عليها في المادة 
الجنح أو قاضي لنائب الجمهورية التحفظ على المتهم لحين عرضه أمام محكمة 

ذا لم يكن  395طبقا ألحكام المادة التحقيق ، ويجب أن يتم ذلك في نفس اليوم  ، وا 
من قانون اإلجراءات  396، يطبق حكم المادة  اجتماع المحكمة ممكنا في نفس اليوم

 الجنائية . 

                                           
 . 279،  278ص  –رسالة سابقة اإلشارة إليها  –ورة / فردوس الروشي راجع : الدكت( 1)
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ويالحظ أن دور القاضي هنا يقتصر على التصديق أو رفض التصديق دون 
يل العقوبة أو العقوبات التي تقترحها النيابة العامة أو إحاللها أن يكون له حق تعد

من قانون اإلجراءات  11 – 594بأخرى . وهذا الحكم مستفاد من نص المادة 
الفرنسي التي تنص على أنه :" األمر الذي بموجبه يقرر رئيس االبتدائية أو القاضي 

قترحة ...." ، وكذلك المادة المفوض من قبله التصديق على العقوبة أو العقوبات الم
من ذات القانون التي نصت في فقرتها الثانية على أنه :" .. وبعد أن  9 – 594

يتحقق من صحة األفعال وتكييفها القانوني له أن يقرر التصديق على العقوبة أو 
 العقوبات المقترحة من قبل مدعي الجمهورية .... " . 

 القاضي مدي وجوب حضور النيابة العامة أمام 

توجب المبادئ العامة المنظمة لإلجراءات الجنائية حضور النيابة العامة 
جلسات المحاكمة الجنائية كجهة إدعاء تنوب عن المجتمع في مباشرة الدعوي 
الجنائية . وقد بلغت أهمية تمثل النيابة العامة أمام المحاكم الجنائية حد اعتبار 

جنائية ، بحيث تصبح اإلجراءات التي حضورها شرطا جوهريا لصحة المحاكمة ال
 تتم في غيابها جديرة بالبطالن إن لم يكن االنعدام . 

وقد احتدم الجدل في فرنسا حول مدي وجوب حضور النيابة العامة في جلسة 
تصديق القاضي على االقتراح المقدم منها . وبقي الجدل دائرا ما بين مرسوم وزاري 

اريا وهو المرسوم الصادر عن وزير العدل الفرنسي يجعل حضور النيابة العامة اختي
؛ ورأي لمجلس الدولة الفرنسي يؤكد أن حضور النيابة العامة  2114سبتمبر  2في 

ليس إلزاميا ؛ ثم رأي استشاري لمحكمة النقض الفرنسية يوجب حضور النيابة العامة 
مطاف بإصدار في جلسة التصديق على االقتراح ، إلي أن انتهي األمر في نهاية ال
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من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي بحيث  9 – 495قانون جديد يعدل المادة 
أصبحت تنص صراحة على عالنية جلسة التصديق بالجرم .. وال يكون حضور 

 .  (1)مدعي الجمهورية في هذه الجلسة إلزاميا 

 ثالثا : مَحلة االستئناف 

لصادر بالتصديق على العقوبة فتح المشرع الفرنسي باب الطعن في األمر ا
المقترحة من النيابة العامة ، فأجاز الطعن عليه باالستئناف من جانب المحكوم 
عليه ، وذلك وفقا للقواعد العامة المنظمة لحق الطعن في االستئناف في األحكام 

. كما يجوز للنيابة العامة أن تقدم استئنافا فرعيا في األمر الصادر (2)الجنائية 
ديق على العقوبة ، وذلك إليجاد نوع التوازن والمساواة في األسلحة بين طرفي بالتص

دعوي اإلقرار بالجرم . ويجوز للمدعي بالحق المدني أيضا أن يطعن باالستئناف 
في األمر الصادر بالعقوبة على أن يكون هذا االستئناف مقصورا على الشق المدني 

 . (3)من أمر التصديق دون الشق الجنائي 
ويتم الطعن باالستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة ، التي تتصدي للقضية 
وتفصل في الموضوع دون أن يكون لها الحق في تشديد العقوبة التي صدق عليها 
رئيس المحكمة االبتدائية أو القاضي المفوض من قبله ، إال إذا كانت النيابة العامة 

حالة يمكن لمحكمة االستئناف أن تشدد قد قامت بعمل استئناف فرعي ، ففي هذه ال
                                           

 . 127،  126ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ سليمان عبد المنعم  (1)

(2) L.volpi la comparutionsur reconnaissance prealable de 

culpgbilitehttp://www.cdpf.u 

(3) P. J.Delaye de la banne a dministration de la procedure de 

plaidercoupablecapropod de ca Toulouse 21 nov 2007 rev Dr. pen 2008 P 15-16. 

http://www.cdpf.u/
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 العقوبة على المتهم . 
وقد يبدو أن حق المتهم في استئناف أمر تصديق العقوبة غير منطقي إذ 
كيف يسمح للمتهم باستئناف عقوبة وافق عليها وارتضاها . ولعل مرد السماح للمتهم 

قانون  باستئناف أمر تصديق العقوبة هو تماشي ذلك مع المادة األولي من
اإلجراءات الجنائية التي ترسخ لمبدأ التقاضي على درجتين بقولها :" لكل شخص 
متهم الحق في المطالبة بتفحص إدانته من قبل محكمة قضائية أخري " . واالمتثال 
أيضا لما جاء بالبرتوكول السابع من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان التي كفلت 

لتقاضي على درجتين واستئناف أحكام اإلدانة الصادرة هي األخري للمتهم الحق في ا
 ضده . 

وحيث إن أمر التصديق على العقوبة أو العقوبات المقترحة له آثار الحكم 
الواجب النفاذ فورا ، فإن االستئناف ال يمنع تنفيذه أو االستمرار في تنفيذ العقوبة أو 

 العقوبات التي تم التصديق عليها . 
بقي استئناف المتهم أمر نادر الحدوث في الواقع العلمي ، وبالرغم من ذلك ي

إذ غالبا ما يلجأ المتهم بعد صدور أمر التصديق إلي قاضي تنفيذ العقوبات مباشرة 
ما من أجل تنفيذ العقوبة أو تحديد طرق  إما من اجل دفع الغرامة بشكل فوري وا 

 . (1)حض حق نظري تنفيذها . ولذلك فقد ذهب البعض إلي أن حق االستئناف هو م
وقد سكت المشرع عن مسألة مدي أحقية المتهم في استئناف أمر رفض 
التصديق على العقوبة أو العقوبات المقترحة ، ونري أن ذلك أمر مستبعد بمفهوم 

من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي التي  11 – 495المخالفة لنص المادة 

                                           
 . 292ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتورة / فردوس الروشي  (1)
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التصديق دون رفضه ، ومن ناحية قصرت حق االستئناف على األمر الصادر ب
األخري ، فإن أمر رفض التصديق يعيد األطراف للحالة التي كانوا عليها قبل تحريك 
الدعوي الجنائية ، فالنيابة العامة تكون ملزمة في حالة فشل إجراء المثول بناء على 
 االعتراف المسبق بالجرم برفع الدعوي أمام المحكمة الجنائية المختصة أو بطلب

 . (1)فتح تحقيق 

 مدي قابلية الحق في االستئناف للتنازل في النظام األمَيكي 

ثارت مشكلة قانونية في النظام األمريكي بخصوص حق المتهم في التنازل 
 . فقد ذهبت بعض المحاكم إلي أنه ليس هناك (2)عن االستئناف 

التنازل عن ما يحول دون أن يتنازل المتهم عن الحق في االستئناف بحيث يمكن 
الحقوق الدستورية بمقتضي موافقته على اتفاق االعتراف ، بل أكثر من ذلك فقد 
ذهبت بعض المحاكم إلي أن الطعن باالستئناف ليس من الحقوق الدستورية أصال 

 لعدم النص عليه في الدستور . 
التي  Gibsonوقد قضت المحكمة العليا في والية نيوجرسي بذلك في قضية 

ا النيابة العامة مع الطاعن ، الذي كان متهما في أكثر من جريمة ، على اتفقت فيه
إسقاط التهمة  عن الجرائم األخري في مقابل أن يعترف بارتكابه إحدي هذه الجرائم 
وأن يتنازل عن حقه في االستئناف . وقضت المحكمة بصحة التنازل عن الحق في 

 االستئناف . 
ذهب إلي عدم قابلية الحق في االستئناف بيد أن ثمة اتجاها قضائيا آخر ي

                                           
ص  –المرجع السابق  –س الروشي لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع : الدكتورة / فردو( 1)

 وما بعدها . 293
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للتنازل عنه استنادا إلي أن هذا التنازل يحرم المتهم من حقه في التقاضي ، حيث 
يحرم القضاء من رقابة صحة االتفاق بين المتهم والنيابة العامة ، والوقوف على ما 

تئناف المتهم عن الحق في االسقد يعتريه من بطالن . لذلك قضي بأنه إذا تنازل 
فحركت النيابة العامة الدعوي عن ،  ولكنه طعن على الحكم الصادر باإلدانة ضده

، فإن ذلك يعتبر إخالال بالحق في محاكمة  التهمة التي اتفقت مع المتهم على حفظها
عادلة . فتحريك الدعوي الجنائية يخالف االتفاق على االعتراف ، كما أنه نوع من 

 حقه في الطعن باالستئناف . عقاب المتهم على ممارسته ل
وقد رتبت بعض األحكام على الطعن باالستئناف بالمخالفة لالتفاق مع النيابة 
العامة صحة الطعن أمام محكمة االستئناف واعتبار ذلك مخالفة لالتفاق تتحلل 
بمقتضاها النيابة العامة من هذا االتفاق ، فيصبح من سلطتها تحريك الدعوي عن 

فقت مع المتهم على حفظها ، ولكن ال يتحرر المتهم من اعترافه أمام التهمة التي ات
 ألثاره .  المحكمة فيستمر اعترافه صحيحا منتجا
 عدم التصديق تهم أو أوراق الدعوي في حالة حظر التعويل الحقا على اعتراف الم

إذا رفض رئيس المحكمة االبتدائية أو القاضي المفوض من قبله التصديق على 
ة أو العقوبات المقترحة ألي سبب من األسباب ، فإنه يحظر التعويل فيما بعد العقوب

على ما صدر عن المتهم من اعتراف أو ما تضمنه ملف الدعوي من أوراق ومستندات 
من قانون اإلجراءات الفرنسي بقولها :" إذا لم  14 – 495. وهو ما نصت عليه المادة 

ترحة أو إذا لم يقم رئيس المحكمة االبتدائية أو يقبل الشخص العقوبة أو العقوبات المق
القاضي المفوض من قبله بالتصديق على اقتراح مدعي الجمهورية ، فال يجوز إحالة 
المحضر على قضاء التحقيق أو الحكم ، وال يكون للنيابة العامة أو الخصوم االطالع 

 اإلجراءات " .  على األقوال التي تم إبداؤها أو األوراق التي تم تسليمها خالل
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بالطرق والحكمة من هذا الحظر هي حماية المتهم عند السير في الدعوي 
. وينصرف ذلك  العادية باإلضافة لكونه تعزيزا ألصل البراءة المقرر لمصلحة المتهم

الجريمة فيما بعد سواء إلي الجهات المتصور أن تعرض عليها الدعوي الناشئة عن 
، كما ينصرف الحظر أيضا إلي  قضاة التحقيق أو المحاكمكانت هي النيابة العامة أو 

 . (1)الخصوم في الدعوي كالمدعي بالحق المدني
وفي النظام األمريكي ، فإن االتجاه الراجح في القضاء هناك ال يجيز للقاضي 
أن يستند إلي موقف المتهم أثناء التحقيقات كدليل لإلدانة ضده في حالة ما إذا تم 

 . (2)عتراف إلغاء اتفاق اال
اآلثار الناجمة على رفض التصديق ومدي تعارضها مع قاعدة حظر محاكمة 

 الشخص عن فعل واحد مرتين 
يترتب على عدم التصديق على العقوبة المقترحة من النيابة العامة نظر 
الدعوي مرة أخري وفقا لإلجراءات العادية ، فهل يعتبر ذلك مخالفا للقاعدة التي 

 شخص عن فعل واحد مرتين ؟ تحظر محاكمة ال
واقع األمر أن رفض القاضي التصديق على العقوبة أو العقوبات المقترحة 
من النيابة العامة ال يرقي إلي اعتباره من قبيل األحكام الجنائية ، ذلك ألن هذه 
ن كان أمر  األحكام ال يتصور إال أن تكون صادرة إما بالبراءة أو اإلدانة . وا 

حكم باإلدانة ، فإن رفض التصديق ال يمكن اعتباره حكما بالبراءة التصديق بمثابة 
أو باإلدانة . ولعل هذا هو ما دفع المشرع الفرنسي إلي إطالق تسمية " أمر 
التصديق " وليس " حكم التصديق " على خالصة إجراءات نظام المثول بناء على 

                                           
 . 141ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ سليمان عبد المنعم ( 1)

 . 76ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ غنام محمد غنام 2)
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عوي أو الحكم الحائز االعتراف المسبق بالجرم . فال يتوافر  سابقة الفصل في الد
لحجية األمر المقضي به . وبالتالي فليس ثمة ما يحول دون نظر أو متابعة نظر 

 . (1)الدعوي الجنائية ضد نفس الشخص عن ذات الفعل 
وفي النظام األمريكي فإنه يترتب على االتفاق على االعتراف أن يتنازل 

لدستور األمريكي ومن بينها المتهم عن مجموعة من الحقوق الدستورية التي يكفلها ا
" عدم جواز االتهام عن فعل واحد مرتين . وبالتالي يتضمن االتفاق على االعتراف 

عادة محاكمته     .(2)جواز إعادة اتهام المتهم وا 

                                           
 . 144،  143ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ سليمان عبد المنعم  (1)

 . 71ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ غنام محمد غنام ( 2)
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 المطلب الثاني
 اآلثار القانونية لنظام المثول بناء على

 االعتَاف المسبق بالجَم  

عتراف المسبق بالجرم عدة آثار على يرتب نظام المثول بناء على اال
 الدعوتين الجنائية والمدنية .

مسبق بالجَم على الدعوي أوال : آثار نظام المثول بناء على االعتَاف ال

 الجنائية

إذا صدق رئيس المحكمة االبتدائية أو القاضي المفوض من قبله على العقوبة أو 
مر بالتصديق آثار حكم اإلدانة وينفذ فورا العقوبات المقترحة من النيابة العامة ؛ يكون لأل

. وفي حالة عدم استئناف األمر بالتصديق على العقوبة المقترحة يكون له أثر الحكم 
من قانون اإلجراءات الفرنسي ( ،  11 – 495الذي حاز قوة األمر المقضي ) المادة 

من  6وفقا للمادة  وفي هذه الحالة يترتب على األمر بالتصديق انقضاء الدعوي الجنائية ،
 .(1)قانون اإلجراءات الفرنسي 

وفي النظام األمريكي يترتب على اتفاق االعتراف أن تفقد النيابة العامة سلطتها 
في تحريك الدعوي الجنائية عن التهمة التي اتفقت مع المتهم على حفظها مقابل 

همة تقضي المحكمة االعتراف . فإذا رفعت النيابة العامة الدعوي الجنائية عن هذه الت
 . (2) بانقضاء الدعوي استنادا إلي اتفاق االعتراف

                                           
(1) J. pradelversun aggiornamento des reponses de la procedure penale a la 

criminaliteapports de la lai no 2004 – 204 dug mars 2004 diteperben Il Jcped 

2004 wo. 19 P 826. 

 . 75ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ غنام محمد غنام ( 2)
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ولما كان األمر بالتصديق له " آثار الحكم الصادر باإلدانة " وفقا للفقرة الثانية 
من قانون اإلجراءات الجنائية ، وهو ما يعني ترتيب كافة  11 – 495من المادة 

الحالة الجنائية للمحكوم عليه . هذه اآلثار بما فيها وجوب تسجيله في صحيفة 
 وبذلك أيضا يأخذ القانون األمريكي . 

وفدددددددددددي النظدددددددددددام األمريكدددددددددددي يترتدددددددددددب علدددددددددددى اتفددددددددددداق االعتدددددددددددراف تصدددددددددددحيح 
مدددددددددا شددددددددداب اإلجدددددددددراءات السدددددددددابقة علدددددددددى االعتدددددددددراف مدددددددددن بطدددددددددالن . فدددددددددإذا كدددددددددان 
تفتدددددددددددديش المددددددددددددتهم بدددددددددددداطال بسددددددددددددبب عدددددددددددددم وجددددددددددددود إذن بددددددددددددالتفتيش ، فددددددددددددإن هددددددددددددذا 

العتدددددددددددراف . وبالتدددددددددددالي فدددددددددددبال يحدددددددددددق للمدددددددددددتهم الدددددددددددبطالن يدددددددددددتم تصدددددددددددحيحه بعدددددددددددد ا
أن يطعددددددددددن بددددددددددبطالن هددددددددددذا النددددددددددوع مددددددددددن اإلجددددددددددراءات السددددددددددابقة علددددددددددى االعتددددددددددراف 
أمددددددددددددام محكمددددددددددددة االسددددددددددددتئناف التددددددددددددي أدانتدددددددددددده بعددددددددددددد اعترافدددددددددددده بمقتضددددددددددددي اتفدددددددددددداق 
االعتددددددددددددددراف . غيددددددددددددددر أن القضدددددددددددددداء األمريكددددددددددددددي ال يمددددددددددددددد هددددددددددددددذا األثددددددددددددددر إلددددددددددددددي 

س لدددددددددده أثددددددددددر اإلجددددددددددراءات التددددددددددي تحددددددددددول دون نظددددددددددر الدددددددددددعوي . فدددددددددداالعتراف لددددددددددي
علددددددددى قواعددددددددد التقددددددددادم أو قواعددددددددد االختصدددددددداص التددددددددي تبقددددددددي مددددددددن النظددددددددام العددددددددام 
 والتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

 . (1)ال يجوز التنازل عنها 
أما في حالة إخفاق نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم ، يقوم 
نائب الجمهورية بعرض األمر على محكمة الجنح وفقا ألحد اإلجراءات المنصوص 

 إجراءات أو يطلب فتح التحقيق .  388ادة عليها في الم
 

                                           
 . 74ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ غنتم محمد غنام ( 1)
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ثانيا : آثار نظام مثول االعتَاف بناء على االعتَاف المسبق بالجَم على 

 الدعوي المدنية 

حرص المشرع الفرنسي على الحفاظ على حق المجني عليه في الحصول 
على التعويض عن األضرار التي أصابته جراء الجريمة التي يطبق بشأنها نظام 

 13 – 495ثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم . وذلك بأن نص في المادة الم
من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه :" إذا كان المجني عليه معروفا يجب أن 
يخطر بدون تأخير بأية وسيلة بهذا اإلجراء ) المثول بناء على االعتراف المسبق 

ه عند اللزوم ، وفي نفس الوقت بالجرم ( ويدعي للحضور ، ويصطحب معه محامي
الذي يحضر فيه الجاني ، أمام رئيس المحكمة االبتدائية أو القاضي الذي يفوضه 
لكي يدعي مدنيا فيطالب بتعويض ما أصابه من ضرر . ويفصل رئيس المحكمة أو 
القاضي الذي يفوضه في هذا الطلب حتي في حالة عدم حضور المدعي المدني 

إجراءات . ويجوز للمدعي المدني استئناف األمر  1 – 241ة الجلسة تطبيقا للماد
ذا لم يستعمل المجني  511و  498بالتصديق طبقا للمادتين  إجراءات جنائية . وا 

عليه الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، فيجب أن يخطر بحقه في أن يطلب 
ابعة من المادة حضور الجاني أمام محكمة الجنح لكي تقضي له ألحكام الفقرة الر 

. وينبه بالتاريخ الذي يسمح له فيه باالدعاء المدني . وعندئذ تفصل المحكمة  464
في طلب التعويض فقط باالطالع على أوراق اإلجراءات التي عرضت عليها 

 بالجلسة " . 
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 المبحث الَابع

 تقديَ نظام المثول بناء على

 االعتَاف المسبق بالجَم

بناء على االعتراف المسبق بالجرم مسألتين رئيسيتين  يثير تقويم نظام المثول
: األولي ، هي ما ينطوي عليه هذا النظام من انعكاسات على صعيد إدارة العدالة 
الجنائية . والثانية ، هي مدي توافقه مع المبادئ القانونية الجنائية المتعارف عليها 

 . (1)ال سيما في شقها اإلجرائي 

المثول بناء على االعتَاف المسبق بالجَم على  أوال : انعكاسات نظام

 صعيد إدارُ العدالة الجنائية 

 تبسيط اإلجَاءات وتسَيع إدارُ العدالة الجنائية  – 1

يعد نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم آلية من آليات " 
وهو ما ال  االقتصاد " في الوقت وترشيد اإلجراءات وتسريع إدارة العدالة الجنائية ،

تستطيع تحقيقه العدالة الجنائية التقليدية المتمثلة في مباشرة اإلجراءات العادية 
 . وبالتالي فإن هذا النظام يعتبر (2)للدعوي الجنائية 

وسيلة فعالة وناجعة لمواجهة ظاهرة تكدس القضايا وبطء العدالة  –وبحق  –
ذلك حين  2114سبتمبر  2في  الجنائية . وقد بين المرسوم الصادر من وزير العدل

                                           
 –ام وما بعدها ؛الدكتور/ غنام محمد غن 85ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ سليمان عبد المنعم ( 1)

وما بعدها ؛ الدكتور/ رامي  463ص  –المرجع السابق  –ص  الدكتور/ أحمد محمد براك  –المرجع السابق 

وما  81ص  –المرجع السابق  –وما بعدها ؛ الدكتور/ السيد عتيق  237ص  –المرجع السابق  –متولي القاضي 

 بعدها .

(2) CL. SAAS les procedure simpliffee de traitment des delits en france et en 

allenagne un jugementsamprocess ? Rev. penit Dr. pen 2008 P 17. 
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قرر أن هذا النظام الجديد يستهدف الحد من المحاكمات الجنحية ، والتقليل من مدة 
صدور األحكام الجنائية ، والنطق بعقوبات أكثر مواءمة وأشد فعالية بالنظر لكونها 

 .(1)محل رضاء فاعل الجريمة 
دورا بارزا في اختصار فنظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم يلعب 

إجراءات التحقيق وتوفير األموال التي تنفق على مرفق العدالة . كما أنه يتيح للنيابة 
العامة التركيز في الجرائم الخطرة ، ال سيما التي ال يعرف فيها فاعل ، وفي النهاية 
فإن هذا النظام يخفض مدة المحاكمة بشكل ملحوظ عن المدة التي تستغرقها 

 . (2)المحاكمة العادية إجراءات

 أنسنة العدالة الجنائية  –2

الجنائية يضفي نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم على العدالة 
؛ إذ يمثل مرحلة  بعدا إنسانيا هاما في إطار التطور التاريخي لمفهوم الجزاء الجنائي

تكبت المفهوم التقليدي جديدة يتجاوز فيها رد الفعل االجتماعي على الجريمة التي ار 
للعقوبة بما تقترن به من معانياأللم والشدة بقدر ما ينفتح على آفاق إنسانية تقوم 

 .(3)على أفكار التسامح والتصالح ومحاولة إصالح الجاني 
فنظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم يجنب المتهم قسوة العقوبة 

عض األحيان ، فضال عن أنه يسهل اندماجه التي قررها المشرع بصفة مجردة في ب
في المجتمع ، وهو الغرض األساسي للجزاء الجنائي في السياسة الجنائية المعاصرة 

                                           
 –؛ الدكتور/ رامي متولي القاضي  86ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ سليمان عبد المنعم ( 1)

 . 242ص  –المرجع السابق 

 . 146،  145ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ عمر سالم 2)

 . 88،  87ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ سليمان عبد المنغم 3)
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(1) . 

 تفعيل دور المتهْ في إدارُ النزاع الجنائي –3

يلعب المتهم في ظل نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم  دورا 
نائي ، فلم يعد المتهم " محال " للقرار القضائي المتمثل في فاعال في إدارة النزاع الج

الحكم المحتمل صدوره باإلدانة ، بل صار أحد الشركاء المؤثرين في صنعه . فنظام 
المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم ال يمكن أن يوضع موضع التطبيق 

ترحة من النيابة العامة . والنفاذ إال إذا وافق المتهم على العقوبة أو العقوبات المق
 فإذا رفض المتهم هذا االقتراح فال يكون هناك محل إلعمال هذا النظام . 

 خشية الزج بأبَياء تحت إغَاء اإلعفاء من العقوبة أو تخفيفها  –4

، لعل  تعرض نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم النتقادات عدة
بعض المتهمين األبرياء باالعتراف بجرم لم  أهمها هو ما قد يؤدي إليه من قيام

 . (2)يرتكبه وتحمل عقوبة مخففة خشية تعرضه لتوقيع عقوبة جسيمة عليه 
وبالرغم من وجاهة هذا التخوف فإن المشرع الفرنسي قد أحاط نظام المثول 
بناء على االعتراف المسبق بالجرم بالعديد من الضمانات التي تحد بشكل كبير من 

لتغرير باألبرياء ومنها : ضرورة وجوب أن يستعين المتهم في مراحل هذا احتمال ا
النيابة العامة بشأن قبول العقوبة النظام بمحامي ، وا عطاءه مهلة للتفكير والرد على 

، وتقرير حق المتهم في استئناف أمر  أو العقوبات المقترحة من قبلها من عدمه
حة من قبل رئيس المحكمة االبتدائية أو التصديق على العقوبة أو العقوبات المقتر 

                                           
 . 146ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ عمر سالم 1)

 .   21ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ سر الختم عثمان إدريس 2)
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 القاضي المفوض من قبله . 
معانا من مجلس الدولة الفرنسي على توفير أكبر قدر من الضمانات لنظام  وا 
المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم ، فإن المجلس لم يتردد في إلغاء ما كان 

قتراح تطبيق هذا النظام من إمكان ا 2114سبتمبر  2يتضمنه المرسوم الصادر في 
أثناء مرحلة جمع االستدالالت ، حيث تبدو حقوق الدفاع المقررة للمتهم محدودة 

 . (1)للغاية في هذه المرحلة 
وقد اطردت أحكام القضاء األمريكي على عدم اعتبار االعتراف الذي 
تتمخض عنه المفاوضة مع المحقق وليدا للضغط أو الترغيب مادامت ضمانات 

ت ومن أهمها : وجود مدافع أو أن يتم اعتراف المتهم عن علم صحيح بالتهمة توافر 
أو بالتهم المنسوبة إليه وأثرها من ناحية العقوبة ، وعن إرادة صحيحة لم تكن محال 
للضغط من جانب المحقق ، كما يلزم أن يوفي المحقق بما تعهد به . وعلى ذلك 

وضة االعتراف وال يعتبرها في حد ذاتها فإن اتجاه القضاء األمريكي أصبح يؤيد مفا
ن جاء بين طرفين  نما اتفاق مشروع . هذا االتفاق وا  ضغطا يمارس على المتهم وا 
غير متساوين في المركز القانوني إال أن الضمانات المقررة قانونا وقضاء تكفل قدرا 

أو من التوازن بينهما . غير أن كل ذلك ال يمنع احتمال ممارسة المحقق الضغط 
التغرير بالمتهم ، فعندئذ من حق المتهم التمسك ببطالن االعتراف . فلم يعد 
الترغيب في تخفيف العقوبة في القضاء السائد في النظام األمريكي من قبيل العوامل 

 . (2)التي تفسد االعتراف 

                                           
 . 91ص  –المرجع السابق  –( انظر : الدكتور/ سليمان عبد المنعم 1)

 . 9،  8ص  –المرجع السابق  –الدكتور/ غنام محمد غنام ( 2)
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ثانيا : مدي توافق نظام المثول بناء على االعتَاف المسبق بالجَم مع 

 ية الجنائية المبادئ القانون

 مبدأ قضائية العقوبة  – 1

يعتبر مبدأ قضائية العقوبة أي ال عقوبة بدون حكم قضائي من المبادئ 
األساسية في المجال الجنائي . ويثور التساؤل حول ما إذا كان نظام المثول بناء 
 على االعتراف المسبق بالجرم يشكل مخالفة لهذا المبدأ أم ال . فمبدأ قضائية العقوبة
يعني أنه ال يجوز توقيع عقوبة على شخص إال بموجب حكم قضائي يقرر إسناد 
الجريمة إلي المتهم ويرتب مسئوليته الجنائية عنها ويقيم الدليل على ارتكابه الجريمة 
، في حين أنه في نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم يكتفي القاضي 

لعامة بتطبيق عقوبة مخففة أو رفضه . فإذا كان إما بالتصديق على اقتراح النيابة ا
 قرار القاضي بالتصديق فإن ذلك يشكل انتقاصا من مبدأ قضائية العقوبة . 

والواقع من األمر أن المشرع الفرنسي كان حريصا عند إقرار نظام المثول بناء 
 على االعتراف المسبق بالجرم أن يضفي عليه الصفة القضائية ولكن بطريقة تختلف
عن الطرق العادية التقليدية في المحاكمات الجنائية نظرا ألنه في نهاية المطاف آلية 
مستحدثة في إدارة الدعوي الجنائية تمثل خروجا على قواعد العدالة الجنائية التقليدية 
جراءاتها . فتطلب تصديق رئيس المحكمة االبتدائية أو القاضي المفوض من قبله  وا 

ة المقدم من النيابة العامة على أن يكون نظر دعوي اإلقرار على االقتراح بالعقوب
بالجرم والنطق بالقرار الصادر فيها سواء بالتصديق أو عدمه في جلسة علنية ، مع 
وجوب تسبيب األمر بالتصديق على العقوبة ، والسماح للمحكوم عليه بالطعن 

ثابة حكم باإلدانة ، باالستئناف على قرار التصديق بحسبان أن هذا القرار يعتبر بم
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ذا لم يطعن المحكوم عليه باالستئناف يكون لألمر بالتصديق على العقوبة أثر  وا 
 . (1)الحكم الذي حاز قوة األمر المقضي 

 مبدأ الفصل بين سلطتي االدعاء والحكْ  -2

يثور التساؤل حول ما إذا كان نظام المثول بناء على االعتراف المسبق 
أ الفصل بين الوظائف القضائية ال سيما الفصل بين سلطتي بالجرم يتعارض مع مبد

االدعاء والحكم أم ال . ويعد هذا المبدأ ضمانة هامة للمتهم نظرا ألن الجمع في يد 
سلطة واحدة بين وظيفتي االدعاء والحكم يفقدها الحيدة ألنها تجمع بين سلطتين 

م ال يكون بأي حال من متنافرتين ، فتكون هي الخصم والحكم في آن واحد ؛ والخص
 األحوال حكما محايدا .

والواقع أن الدفع بتعارض نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم مع 
مبدأ الفصل بين سلطتي االدعاء والحكم قد أثير أمام المجلس الدستوري الفرنسي 

أن تقترح على سند من القول بأن هذا النظام يتيح للنيابة العامة وهي سلطة االدعاء 
عقوبة مخففة نظير اعتراف المتهم بالجرم المنسوب إليه ، وهو ما يمثل انتهاكا لمبدأ 
الفصل بين السلطة المكلفة باالتهام وسلطة الحكم . وقد رفض المجلس الدستوري 
هذا الدفع داحضا إياه بقوله إن العقوبة المقترحة من قبل النيابة العامة والتي يقبلها 

المتهم الذي اعترف بجرمه ( تبقي في كافة األحوال منوطة  الشخص المعني )
بتصديق القاضي وحده عليها . وأنه يحق للقاضي أن يتحقق من صحة التكييف 
القانوني لألفعال المنسوبة إلي المتهم وأن يتحقق من مدي كون هذه العقوبة المقترحة 

ديق إذا ما مبررة في ضوء ظروف الجريمة وشخص فاعلها ؛ وله أن يرفض التص
                                           

(1) P.J Delage resistance et retourmementsessai de synthese du contentieuxrelatib 

a laprocedure de plaidercoupableR.Sc 2010, P. 831 ets. 



 ف المسبق بالجَمالفصل الثالث : المثول بناء على االعتَا

 166 

قدر أن طبيعة األفعال ، أو شخصية المتهم ، أو موقف المجني عليه ، أو صالح 
المجتمع يبررون اللجوء إلي عقد جلسة جنح عادية . فضال عن ذلك فإنه يحق 
للقاضي أن يرفض التصديق على العقوبة المقترحة من النيابة العامة إذا أرتأي أن 

عطي إيضاحا جديدا حول الظروف التي ارتكبت أقوال المجني عليه من شأنها أن ت
فيها الجريمة أو حول شخصية فاعلها ؛ وأنه في ظل ذلك فإن نصوص القانون 
المطعون فيها ال تمثل انتهاكا لمبدأ الفصل بين سلطتي المالحقة ) االتهام ( والحكم 

(1) . 

 مبدأ األصل في المتهْ البَاءُ  – 3

راءة اعتبار كل متهم مهما بلغت جسامة يوجب مبدأ األصل في اإلنسان الب
الجرم الذي ارتكبه بريئا حتي تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر له فيها ضمانات 

 الدفاع عن نفسه . 
وقد أثير الدفع بمخالفة نظام المثول بناء على االعتراف المسبق بالجرم 

لمواطن الصادر في لمقتضي المادة التاسعة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وا
والذي يتمتع بقيمة دستورية في النظام القانوني الفرنسي ألنه يكرس  1789سنة 

قرينة اإلدانة ، ويقلب عبء اإلثبات فيضع الشخص محل المالحقة في موقف يتهم 
 فيه نفسه . 

بيد أن المجلس رفض هذا الدفع معتبرا أنه :" ولئن كان يستخلص من نص 
أنه ال يجوز إجبار شخص على اتهام نفسه ،  1789الن سنة المادة التاسعة من إع

فإن نص هذه المادة وال أي نص آخر في الدستور الفرنسي يمنع شخصا من أن 

                                           
 . 94،  93ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ سليمان عبد المنعم  (1)
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يعترف بإرادته الحرة بارتكابه جريمة . وفضال عن ذلك فإن قاضي المحكمة ينظر 
توقيع عقوبة إقرار المتهم بجرمه ليس مقيدا باالقتراح الصادر عن النيابة العامة ب

معينة على المتهم وال بقبول األخير لهذه العقوبة ؛ وأن على قاضي المحكمة أن 
يتأكد بنفسه من أن المتهم قد اعترف بإرادة حرة وصادقة أنه مرتكب األفعال 
المنسوبة إليه ، وأن يفحص حقيقة هذه األفعال ، فإذا ما أصدر القاضي أمرا 

ن النيابة العامة فإن عليه استخالص اعتراف بالتصديق على العقوبة المقترحة م
المتهم في حضور محاميه باألفعال المنسوبة إليه وقبوله عن علم بالعقوبة أو 
العقوبات المقترحة من مدعي الجمهورية ، وأن على القاضي أن يفحص ليس فقط 
حقيقة رضاء المتهم ولكن أيضا صدقتيه ، وأنه أخيرا وفي حال رفض القاضي 

الجديدة من قانون  14 – 495على اقتراح النيابة العامة ، فإن المادة التصديق 
اإلجراءات الجنائية الفرنسي تنص على أن محضر إجراءات المثول بناء على 
االعتراف األولي بالجرم ال يجوز إحالته إلي قضاء التحقيق أو الحكم ، وأنه ليس 

حقيق أو الحكم لألقوال أو للنيابة العامة وال لألطراف االستناد أمام قضاء الت
المستندات التي تم الحصول عليها أثناء إجراءات المثول بناء على اإلقرار بالجرم " 

(1)  . 

                                           
 . 96،  95ص  –المرجع السابق  –انظر : الدكتور/ سليمان عبد المنعم  (1)
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 خــاتــمــة

تناولنا في هذه الدراسة موضوع " االتجاهات الحديثة في إدارة الدعوي الجنائية 
اسة هذا الموضوع دراسة في النظام اإلجرائي الفرنسي " . وقد كان الغرض من در  –

هو محاولة تسليط الوضوء على بعض الوسائل التي ابتدعتها التشريعات الجنائية 
الحديثة لمواجهة أزمة العدالة الجنائية في شقها اإلجرائي المتمثل في البْطء الشديد 
في الفصل في القضايا ، عسي أن يجد مشرعنا اإلجرائي فيها أو في بعضها سبيال 

أشد وطأة عندنا لدرجة دفعت  -بال شك  –دينا ، والتي هي لحل تلك األزمة ل
الكثيرين إلي غض النظر عن ولوج مرفق العدالة الجنائية ، وتسوية نزاعاتهم إما 

 باستخدام القوة ، أو عن طريق ما يعرف بالمجالس العرفية . 
جهدا كبيرا لمواجهة أزمة  –وبحق  –وقد بذل المشرعون في الدول المختلفة 

لة الجنائية منذ فترة غير قليلة ، ولكن كلما تبنوا وسيلة من الوسائل التي يمكن العدا
أن تخفف من ازدحام القضايا أمام المحاكم الجنائية ، تصبح هذه الوسيلة مع مرور 
الوقت غير كافية ، ومن ثم يلجئون إلي غيرها ... وهكذا . وأخيرا وليس آخرا تبني 

ر من الدول المتقدمة ثالث وسائل  أو أنظمة حديثة المشرع الفرنسي ونظرائه في كثي
لعالج األزمة المذكورة هي : الوساطة الجنائية ، والتسوية الجنائية ، والمثول بناء 

 على االعتراف المسبق بالجرم  . 
وقد خصصنا لمعالجة كل نظام من هذه النظم فصال مستقال ، للوقوف على 

أثره على الدعويين الجنائية والمدنية ، ثم ماهيته ، وأطرافه ، وشروط تطبيقه ، و 
براز عيوبه واالنتقادات التي وجهت إليه.   تقديره لبيان مزايه وا 

وعلى أية حال ، فقد أسفرت دراستنا عن ثلة من النتائج والتوصيات نوضحها 
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 على النحو التالي :

 أوال : نتائج الدراسة 

أزمة العدالة الجنائية تندرج إن النظم محل الدراسة التي ابتدعت لمواجهة  –1 
ضمن نظام العدالة التصالحية التي تقوم على إنهاء النزاع الجنائي ، سواء في مرحلة 
ما قبل تحريك الدعوي الجنائية أو بعدها ، بوسائل تصالحيه قضائية بين المجني 
ك عليه والمتهم ، أو ما بين المتهم والدولة . وبغض النظر عن الطبيعة القانونية لتل

النظم ، فمن المؤكد أنها تعبر عن أنسنة رد الفعل االجتماعي ضد الجريمة ومرتكبها 
خروجا على فلسفة طالما حصرت الجزاء الجنائي في العقوبة السالبة من جهة ، وتمثل 

، واعتبرت المحاكمة وفقا إلجراءاتها التقليدية المتعارف عليه هي الوسيلة  للحرية
 ها في العقاب . الفضلي القتضاء الدولة حق

تعمل الوسائل الحديثة في إدارة الدعوي الجنائية على حل النزاعات  –2
الجنائية التي ترهق كاهل العدالة في وقت معقول ، وهو ما يجعلها متسقة مع الحق 

والمواثيق الدولية في سرعة اإلجراءات الجنائية المنصوص عليه في االتفاقات 
ئية التقليدية التي تتسم إجراءات الدعوي الجنا. وذلك بدال من  لحقوق اإلنسان

 ، وتؤدي في الوقت ذاته إلي تكدس القضايا أمام المحاكم . بالبطئ 
حرص المشرع الفرنسي وهو بصدد إقرار الوسائل الحديثة إلدارة الدعوي  – 3

الجنائية محل الدراسة أن تكون هذه الوسائل محاطة بضمانات من شأنها إحداث 
ضفاء الشرعية التوازن بين  سرعة الفصل في المنازعات الجنائية ، وحقوق المتهم ، وا 

الدستورية عليها ، من خالل إضفاء الصفة القضائية عليها ، ورضاء المتهم وحقه 
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 في االستعانة بمحام .
حرص المشرع الفرنسي كذلك على أن يكون تطبيق هذه الوسائل من  –4

ليه ، بل أكثر من ذلك فقد جعل من رضاء شأنه النيل من الحقوق المدنية للمجني ع
المجني عليه قبل تطبيق بعضها شرطا رئيسيا لذلك كما هو الحال عند تطبيق نظام 
الوساطة الجنائية ، وبالتالي فلم تكن إرادة المجني عليه غائبة عن بال المشرع 

 الفرنسي وهو بصدد استحداث وسائل بديلة إلدارة الدعوي الجنائية .
امي الوساطة الجنائية والتسوية الجنائية دورا بارزا في حل يعمل نظ –5

مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ، إذ يترتب على نجاحهما   حفظ 
الدعوي الجنائية ، وبالتالي يتجنب المتهم الحكم عليه بعقوبة الحبس قصير المدة 

 بمساوئها المعروفة . 

 ثانيا : توصيات الدراسة 

  الدراسدددددددددددة أن نوصدددددددددددي المشدددددددددددرع المصدددددددددددري خدددددددددددالل هدددددددددددذه نسدددددددددددتطيع مدددددددددددن
 :  بتوصيات أربع
هي دعوة المشرع المصري بضرورة األخذ بالوسائل الحديثة في إدارة  : األولي

الدعوي الجنائية التي من شأنها أن تختصر وتبسط إجراءات التقاضي في المنازعات 
الة الجنائية المتفاقمة في الجنائية ، لما لهذه الوسائل من دور فعال في حل أزمة العد

 بالدنا .
هي أن يتالفي المشرع المصري وهو بصدد تبني الوسائل الحديثة  : والثانية

في إدارة الدعوي الجنائية العيوب أو االنتقادات التي وجهت لهذه الوسائل ، والسابق 
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 بيانها في دراستنا ، فال يأخذها من مصدرها كما هي . 
لدولة كافة اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة يجب أن توفر ا: والثالثة

للنهوض بمرفق العدالة الجنائية ، وكفالة الحق في محاكمة سريعة ؛ وتحقيق عدالة 
الناجزة ، فاألمر ال يقتصر فحسب على مجرد وجود نصوص قانونية في تشريعنا 

ل ال بد العقابي تتبني  إجراءات مختصرة ومبسطة في مجال الدعاوي الجنائية ، ب
من أن يواكب ذلك إجراءات واقعية أخري من شأنها الحصول على مرفق عدالة 
متطور وفعال وسريع ، وقد يساعد استخدام التكنولوجيا الحديثة في مرفق العدالة 

 الجنائية ، وفي مراحل الدعوي الجنائية في هذا النهوض . 
ن تتضافر جهود إن حل أزمة العدالة الجنائية في مصر يتطلب  أ : الَابعة

الدولة بسلطاتها الثالث مع المجتمع المدني لتحديد األسباب التي أدت إلي خلق هذه 
األزمة في مصر على نحو متفاقم ، ووضع حلول تالئم نظامنا القانوني وثقافة 
مجتمعنا . فإصالح حال مرفق العدالة ليس من قبيل الطرف الفكري أو الرفاهية ، 

 على المجتمع إذ العدل كما يقولون هو أساس الملك .  بل هو من ضرورات الحفاظ
 ) تْ بحمد هللا وتوفيقه (
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 وما بعدها . 16ص  –المرجع السابق   -

  الدكتور/ أحمد عوض بالل 

دار  –ريكي التطبيقات المعاصرة للنظام االتهامي في القانون األنجلو أم  -

  1992طبعة  –النهضة العربية 

  الدكتور/ أحمد فتحي سرور 

  2112الطبعة الثانية  –دار الشروق  –القانون الجنائي الدستوري   -

عدد  –مجلة القانون واالقتصاد  –المشكالت المعاصرة للسياسة الجنائية     -

  1983 –خاص بمناسبة العيد المئوي لكلية الحقوق 

الكتاب األول ) األحكام العامة  –ون اإلجراءات الجنائية الوسيط في قان   -
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  2114الطبعة التاسعة  –دار النهضة العربية  –المحاكمة 

دار النهضة العربية  –الكتاب األول  –الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية   -

 2114طبعة  –

 –مطبعة جامعة القاهرة  –مجلة القانون واالقتصاد  –بدائل الدعوي الجنائية   -

  1983 – 53العدد 

 1979طبعة  –"الوسيط فى قانون اإلجراءات الجنائية" مطبعة جامعة القاهرة   -

 الجزء األول  –

  الدكتور/ أحمد محمد براك 

دراسة  –المعاصرة  العقوبة الرضائية في الشريعة اإلسالمية واألنظمة الجنائية  -

  2111الطبعة األولي  –مقارنة 

الطبعة  –العقوبة الرضائية في الشريعة اإلسالمية واألنظمة الجنائية المعاصرة   -
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  2111األولي 

  الدكتور/ إدوار غالي الذهبي 

الطبعتتة  –دار النهضتتة العربيتتة  –اإلجتتراءات الجنائيتتة فتتي التشتتريع المصتتري    -

  1981األولي 

اءات الجنائية فى التشريع المصري" دار النهضة العربية، الطبعة "اإلجر  -

 . 1981األولى 

  الدكتور/ أسامة حسنين عبيد 

دراسة  –الصلح في قانون اإلجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به   –

 . 2115الطبعة األولي  –دار النهضة العربية  –مقارنة 

مقدمة إلي ندوة " دور المجتمع المدني في  –ورقة عمل حول الوساطة الجنائية   –

 . 12/1/2115منع الجريمة " التي عقدت  في أكاديمية الشرطة بالقاهرة في 

  الدكتور/ أشرف رمضان عبد الحميد 

دار  –دراسة مقارنة  –الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الدعوي الجنائية   –

  2117الطبعة األولي  –النهضة العربية 

 ور/ السيد عتيق الدكت 

التفاوض على االعتراف في قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي في ضوء أحدث   –

 . 2118طبعة  –دار النهضة العربية  –دراسة مقارنة  –التعديالت 

  الدكتور/ أمين مصطفي أمين 

دار  – 1998لسنة  174انقضاء الدعوي الجنائية بالصلح وفق أحكام الفانون   –

 .  2112طبعة  –بية النهضة العر

  الدكتور/ أمين مصطفي محمد السيد 

كلية الحقوق  –رسالة دكتوراه  –الحد من العقاب في القانون المصري والمقارن   –

 .  1999 –جامعة اإلسكندرية  –
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  الدكتور/ حاتم عبد الرحمن محمد عطية 

الة رس – -دراسة مقارنة  –دور المجني عليه في إنهاء الدعوي الجنائية   –

 . 2114 –كلية الحقوق جامعة القاهرة  –دكتوراه 

  الدكتور/ حسني الجندي 

 . 2114الطبعة السادسة  –شرح قانون اإلجراءات الجنائية   –

  /حسنين عبيد الدكتور 

 .  1974 –العدد الثالث  –مجلة القانون واالقتصاد  –شكوى المجني عليه   –

  الدكتور/ حمدي رجب عطية 

كلية الحقوق  -رسالة دكتوراه  –عليه في إنهاء الدعوي الجنائية دور المجني   –

 .  1991 –جامعة القاهرة 

  الدكتور/ رءوف عبيد 

الطبعة الحادية عشرة  –مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري   –

1976 . 

  الدكتور/ رامي متولي القاضي 

دار   -القانون الفرنسي  إطاللة على أنظمة التسوية في الدعوي الجنائية في  –

 . 2111الطبعة األولي  –النهضة العربية 

دار  –إطاللة على أنظمة التسوية في الدعوي الجنائية في القانون الفرنسي   –

 . 2111الطبعة األولي   –النهضة العربية 

رسالة دكتوراه كلية  –دراسة مقارنة  –الوساطة كبديل عن الدعوي الجنائية   –

 .  2111 –معة القاهرة جا –الحقوق 

كلية الحقوق جامعة  –دراسة مقارنة  –الوساطة كبديل عن الدعوي الجنائية   –

 . 2111 –القاهرة 

  الدكتور/ سر الختم إدريس عثمان 

 –دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة  –النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي   –

 . 1979 –رة كلية الحقوق جامعة القاه –رسالة دكتوراه 

  الدكتور/ سليمان عبد المنعم 

دار المطبوعات  –آلية اإلقرار بالجرم كمظهر لتطور مفهوم العدالة التصالحية   –

 . 2115طبعة  –الجامعية 

دار المطبوعات  –آلية اإلقرار بالجرم كمظهر لتطور مفهوم العدالة التصالحية   –
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 . 2115طبعة  –الجامعية 

 مل الدكتور/ شريف سيد كا 

طبعة  –دار النهضة العربية  –الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث   –

1999  . 

 –دار النهضة العربية  –دراسة مقارنة  –الحق في سرعة اإلجراءات الجنائية   –

 . 2114الطبعة األولي 

 –العربية دار النهضة  –دراسة مقارنة  –الحق في سرعة اإلجراءات الجنائية   –

 .  2114بعة األولي الط

  الدكتور/ طه أحمد محمد عبد العليم 

 –نادي القضاة  –طبقا آلخر تعديالته  –الصلح الجنائي في القانون المصري   –

 . 2111ولي الطبعة األ

  الدكتور/ عادل على المانع 

 4العدد  –جامعة الكويت  –مجلة الحقوق  –الوساطة في حل النازعات الجنائية   –

 . 2116ديسمبر  – 31السنة  –

  الدكتور/ عبد الرءوف المهدي 

طبعة  –دار النهضة العربية  –شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية  -

2113 . 

 المستشار / عدلي خليل 

 .1991طبعة  –دار النهضة العربية  –اعتراف المتهم فقها وقضاء   –

  الدكتور/ عمر السعيد رمضان 
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مطبعة جامعة القاهرة   –الجزء األول  –نائية مبادئ قانون اإلجراءات الج  –

اإلجراءات  –الدكتور/ عبد هللا عادل كاتبي   1993طبعة  –والكتاب الجامعي  

 . 1981 –كلية الحقوق جامعة القاهرة  –رسالة دكتوراه  –الجنائية الموجزة 

 . 1998، طبعة 1"مبادئ قانون اإلجراءات الجنائية" دار النهضة العربية جـ -

 عمر سالم العميد لدكتورا / 

 –دار النهضة العربية  –دراسة مقارنة  –نحو تيسير اإلجراءات الجنائية   –

 .  1997الطبعة األولي 

 –دار النهضة العربية  –دراسة مقارنة  –نحو تيسير اإلجراءات الجنائية   –

   1997الطبعة األولي 

  الدكتور/ عوض محمد 

 .  1986الجنائية" دار المطبوعات الجامعية، طبعة "الوجيز فى قانون اإلجراءات  -

  الدكتور/ غنام محمد غنام 

دار  – مفاوضات االعتراف بين المتهم والنيابة العامة في القانون األمريكي  –

 .   2113طبعة  –النهضة العربية 

دار  – مفاوضات االعتراف بين المتهم والنيابة العامة في القانون األمريكي  –

 . 2113طبعة  –العربية النهضة 

   الدكتورة / فوزية عبد الستار 

 . 1992طبعة  –دار النهضة العربية  –شرح قانون اإلجراءات الجنائية   –

  الدكتور/ مأمون سالمة 

 الجزء األول–"اإلجراءات الجنائية فى التشريع المصري" دار النهضة العربية   -

 . 2111طبعة  –

دار النهضتتتة  -الجتتتزء األول   –تشتتتريع المصتتتري اإلجتتتراءات الجنائيتتتة فتتتي ال  –

 .2111طبعة  –العربية 

  الدكتور/ محمد أبو العال عقيدة 

الطبعة  –دار الفكر العربي  –المجني عليه ودوره في الظاهرة اإلجرامية   –

 .  1991 –الثانية 

 .  1998، طبعة 1"شرح قانون اإلجراءات الجنائية" جـ  -

 الحكيم  الدكتور/ محمد حكيم حسين 

كلية  –رسالة دكتوراه  –النظرية العامة للصلح في المواد الجنائية وتطبيقاتها   –
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 . 2112 –الحقوق جامعة عين شمس 

كلية  –رسالة دكتوراه  –النظرية العامة للصلح في المواد الجنائية وتطبيقاتها   –

 . 2112 –الحقوق جامعة عين شمس 

  الدكتور/ محمد زكي أبو عامر 

  2119الطبعة التاسعة  –دار الجامعة الجديدة  –جراءات الجنائية اإل  –

 . 2119طبعة  –دار الجامعة الجديدة  –اإلجراءات الجنائية   –

  الدكتور/ محمد عبد اللطيف عبد العال 

 . 2116طبعة  –دار النهضة العربية  –مفهوم المجني عليه في الدعوي الجنائية   –

  الدكتور/ محمود كبيش 

دراسة للتعديالت  –تأكيد الحريات والحقوق الفردية في اإلجراءات الجنائية  "  -

  .2111الحديثة في القانون الفرنسي " دار النهضة العربية، طبعة 

  الدكتور/ محمود مصطفي 

 –مجلة القانون واالقتصاد  –اتجاهات جديدة في قانون اإلجراءات الجنائية   –

 . 1951مارس سنة  –لعشرون السنة الحادية وا –العدد األول 

الطبعة  –مطبعة جامعة القاهرة  –حقوق المجني عليه في القانون المقارن   –

 .األولي 

 جيب حسنى ـالدكتور/ محمود ن 

 .1988ة "شرح قانون اإلجراءات الجنائية" دار النهضة العربية، الطبعة الثاني  -

 /مدحت عبد الحليم رمضان  الدكتور 

دار النهضة  –دراسة مقارنة  –زة إلنهاء الدعوي الجنائية اإلجراءات الموج  -

 .   2111طبعة  –العربية 
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  الدكتور/ منصور عبد السالم عبد الحميد حسان العجيل 

دار النهضة  –دراسة مقارنة  –العدالة الرضائية في اإلجراءات الجنائية   –

 .   2116العربية 

  الدكتور/ هشام مفضي المجالي 

دراسة  – وسيلة غير تقليدية في حل المنازعات الجزائية –جزائية الوساطة ال  -

 . 2118 –كلية الحقوق جامعة عين شمس  –رسالة دكتوراه  –مقارنة 

  الدكتور/ هاللي عبد الاله 

الطبعتتة  –دار النهضتتة العربيتتة  –المركتتز القتتانوني للمتتتهم فتتي مرحلتتة التحقيتتق  –

  1989األولي 
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 . 1989األولى، 
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