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Abstract 

There is no doubt every crime give rise to a state's right 
to punish the perpetrator, the means of the state to require this 
right is a penal case, and shall expire at the case road issuance 
of governance agreement which also expire this case the 
reasons general, whether after the crime or before the trigger 
or after the trigger before governance agreement these reasons 
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are the statute of limitations, or the death of the defendant, or 
an amnesty for the crime.

There may be special reasons to the expiration of the 
criminal case, from these reasons the magistrate penal where is 
a special reason is described as exceptional, which aims to 
allveviate the burden of the judiciary through consequent 
expiration of the criminal case a rising from the crime 
simplified procedures and clear and lead to speed adjudicated 
otherwise by the criminal procedure traditional, and be done 
by agreement consensual is between the accused and the 
victimit entails its impact force of law. 
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  .٢٤٨. محمد السید عرفه، مصدر سابق، ص) د٤(
القاهرة، . شریف السید كامل، الحق في سرعة االجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، ) د٥(

  .١١٩، ص ١٩٧٧



  الصلح الجزائي في ضوء القانون والشریعة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (60), Year (19) 

٢٣٤

  الفرع الثالث
  اخلصائص املميزة الصلح اجلزائي


 


              

           
    





           

            











                          

  .٣٦١. محمد السید عرفه، مصدر سابق، ص ) د١(
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي.١٩٦/٢نظر نص المادة () ا٢(
  .١٤٧. امین مصطفى محمد، مصدر سابق، ص) د٣(



  )١٩) ، السنة (٦٠) ، العدد (١٧الرافدین للحقوق ، المجلد (مجلة 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (60), Year (19) 

٢٣٥

       
    

     



      




       
         

 
            


 


  املطلب الثاني
  متييز الصلح اجلزائي عما يشتبه به من املفاهيم

 





                          

  .٨٧لیلى قاید، مصدر سابق، ص) ١(
  .١٩١. اسامة حسنین عبید، مصدر سابق، ص) د٢(
  ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي.٣) من المادة (٣و( )١الفقرتین (نظر ی) ٣(



  الصلح الجزائي في ضوء القانون والشریعة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (60), Year (19) 

٢٣٦







  

  الفرع األول
  متييز الصلح اجلزائي عن الصلح املدني

 




 


            

       





   
           




                          

) د. إدور غالي الدهبي، دراسات في قانون اإلجراءات الجنائیة، مكتبة غریب، القاهرة، ١(
 .٥٤م، ص١٩٧٧

) من مشروع القانون ٥٨٩) من القانون المدني الكویتي؛ المادة (٥٥٢نظر كذلك المادة (ی )٢(
 ) من القانون المدني الجزائري. ٤٥٩ني الفلسطیني؛ المادة (المد



  )١٩) ، السنة (٦٠) ، العدد (١٧الرافدین للحقوق ، المجلد (مجلة 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (60), Year (19) 

٢٣٧


         

           
          


           


 


        

            
 

 





 

                          

) د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد القانونیة لإلجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، ١(
 .٧٢٠م، ص١٩٩٧، ٢القاهرة، ط

 .٢٤) د. أمین مصطفى محمد، مصدر سابق، ص٢(
نون المدني الجدید، دار النهضة العربیة، ) عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القا٣(

 .٥١٧م، ص١٩٦٢، ٥القاهرة، ج
 .٢٦٦) د. أحمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص٤(
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 .١٣١، ص٢٠٠٨
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 .٢١٨-٢١٧)، ص٢٥العدد األول، السنة (
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یز اللمساوي؛ فایز السید اللمساوي، الصلح الجنائي في الجنح والمخالفات أشرف فا ) د.٣(

، ١القانونیة، ط لإلصداراتوقانون التجارة والجرائم الضریبیة والجمركیة، المركز القومي 
 .١٦٢، ص٢٠٠٩
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) ١٢) محمد نبیل، أثر الصلح في انقضا الدعوى الجزائیة في القضایا البسیطة كتاب دوري (١(
    بشأن نظام الصلح في بعض الجرائم، منشور على موقع منتدیات كلیة الحقوق ٢٠٠٦لسنة 
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) فایر السید اللمساوي؛ د. أشرف فایز اللمساوي، الصلح الجنائي في الجنح والمخالفات ١(
 . ٢١٨والجمركیة، مصدر سابق، ص وقانون التجارة والجرائم الضریبیة

، ٢٠٠١) لیلى قاید، الصلح في جرائم االعتداء على االفراد، دار الجامعة، االسكندریة، ٢(
 . ٦١ص

) على أنه (للمحكمة التي اصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها ٣٣٨) تنص المادة (٣(
لحریة في جریمة یجوز أن تقرر قبول الصفح عمن صدر علیه حكم بعقوبة اصلیة مقیدة ل

 الصلح عنها، سواء أكتسب الحكم الصادر فیها درجة البتات أو لم یكتسبها).
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  املطلب الثالث
  ثر الصلح اجلزائي على الدعوى املدنيةأ

 
 

          




                          

، مطبعة دار السالم، ٢) د. سامي النصراوي، دراسة في اصول المحاكمات الجزائیة، ج١(
 .١٧٥، ص١٩٧٦بغداد، 

سامرائي، (عباس الحسني وكامل ال ١٠/٣/١٩٦٥نظر قرار محكمة التمییز، المؤرخ في ی) ٢(
 .٤٠٦-٤٢٥، ص٤الفقة الجنائي في قرارات محاكم التمییز)، ج
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  املبحث الثالث
  السالمية من الصلح اجلزائيموقف الشريعة ا

       
   

       



                          

 .٤٣٤) د. أحمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص١(
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  االول املطلب
  سالميةالصلح اجلزائي يف الشريعة اال مشروعية

       
            

    
        





–
–
–
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 ٣٢٤) الموسوعة الفقهیة، مصدر سابق، ص١(
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  االول الفرع
  القران الكريم

        


          
            


           

        






   
            

     




                          

 .٩) سورة الحجرات، االیة:١(
 .٢٢٤) سورة البقرة، اآلیة :٢(
 .١١٤) سورة النساء، اآلیة :٣(
 .٣٨٤، ص٥ر الكتاب العربي، القاهرة، ج) القرطبي، تفسیر القرطبي، دا٤(
 .٢٠٨) سورة البقرة، االیة:٥(
 .٢٠٦، ص٥) الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، ج٦(
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  الثاني الفرع
  النبوية املطهرة السنة
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) مسلم بن حجاج النیسابوري، صحیح مسلم، دار الكتب العلمیة، بیروت، كتاب البر والصلة ١(
 .٩٩٥)، ص٢٥٦٥واآلداب، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، ح(

)، ص ٤٩١٩بو داؤود في السنن، كتاب االدب، باب اصالح ذات البین، ح(رواه ا )٢(
، وقال :هذا حدیث صحیح ؛والبخاري، االدب المفرد، ٦٩٩)، ص٢٥٠٩؛والترمذي، ح(٩٧٤
  .، وصححه االلباني.١٩٢ص

في الصلح بین الناس،  ) الترمذي، السنن، كتاب االحكام، باب ما ذكر عن النبي ٣(
 حدیث حسن صحیح.، وقال ٤٠١)، ص١٣٥٢ح(

 .٢٨٠، ص١) البیهقي، شعب االیمان، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج٤(
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  الثالث الفرع
  االمجاع



     

   











                          

) د. احمد بن سلیمان العریفي، الصلح في الجنایات واقع وتصویبات، مجلة الدعوة، ١(
 .٤ه، ص١٤٢٥)، ١٩٠٦السعودیة، العدد (

 .٣٢٥) الموسوعة الفقهیة، مصدر سابق، ص٢(
 .٩٤سابق، ص ) د. محمد السید عرفه، مصدر٣(
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  الرابع الفرع
  املعقول

      







  الثاني املطلب
  لهالصلح اجلزائي عن االنظمة املشابهة  متييز


         




–
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) ابو محمد فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب ١(
 .٣٠، ص٥ه، ج١٣١٣االسالمي، القاهرة، 

 .٣٣٠) الموسوعة الفقهیة، مصدر سابق، ص٢(
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  االول الفرع
  الصلح اجلزائي عن العفو متييز

         


      



           









                          

) منصور بن یونس بن ادریس البهوتي، كشف القناع عن متن االقتناع، دار الفكر، بیروت، ١(
 .٣٩٠، ص٣ه، ج١٤٠٢

)من ٢٤٠) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي ؛المادة (٣٣٨) انظر نص المادة (٢(
 قانون االجراءات والمحاكمات الكویتي.

 .٣٩٣، ص٢) السید سابق، فقه السنة، دار التراث العربي، بیروت، ب.ت، ج٣(
حفظ االوراق واالمر باألوجه إلقامة ) د. عبد الفتاح بیومي حجازي، سلطة النیابة العامة في ٤(

 .٤٥، ص٢٠٠٧الدعوى الجنائیة، دار الكتب القانونیة، مصر، 
) د. محمد ابو العال عقیدة، تعویض الدولة للمضرور من الجریمة، دار الفكر العربي، ٥(

 .١٦٥، ص١٩٩٢بیروت، 
، مؤسسة الرسالة، ) عبد القادر عودة، التشریع الجنائي االسالمي، مقارنا بالقانون الوضعي٦(

 .١٥٧، ص١٤، ط٢٠٠٠بیروت، 
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  الثاني الفرع
  الصلح اجلزائي عن الدية متييز

           


 
              

 
           




            





      
           




                          

، ١٩٨٨، ٤) د. احمد فتحي بهنسي، الدیة في الشریعة االسالمیة، دار الشروق، بیروت، ط١(
 .١٠ص

 .٩٢) سورة النساء، االیة:٢(
 .٦٤٧، ص١٩٩٣، ٣) د. احمد الحصري، السیاسة الجزائیة، دار الجیل، بیروت، ط٣(
 .٩٩ابق، ص) د. محمد السید عرفة، مصدر س٤(
 .٢٥) د. احمد فتحي بهنسي، الدیة في الشریعة االسالمیة، مصدر سابق، ص٥(
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  الثالث املطلب
  الشريعة االسالميةتطبيق الصلح اجلزائي يف  نطاق
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  االول الفرع
  احلدود جرائم

          


          



        

           
            

                          

) محمد ابو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه االسالمي، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت، ١(
 .٥٩ص

 .١١٢) سورة التوبة، االیة:٢(
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  الثاني الفرع
  القصاص جرائم





 



                          

 .١) سورة الطالق، االیة:١(
، ٢٠٠٨ى المذاهب االربعة، المكتبة العصریة، بیروت، ) عبد الرحمن الجزیري، الفقه عل٢(

 .١١٠٣، ص١ج
 .٥٩) محمد ابو زهرة، مصدر سابق، ص٣(
، ١٩٩٩) د. سیف رجب قزامل، العاقلة في الفقه االسالمي، مطبعة االشعاع الفنیة، مصر، ٤(

 .١٢٠ص
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 .١٧٨) سورة البقرة، اآلیة :١(
یات، باب من قتل له قتیل فهو بخیر )، كتاب الد٦٨٨٠) صحیح البخاري، من الحدیث (٢(

 النظرین.
الوهاب حومد، نظرات معاصرة على قاعدة قانونیة للجرائم والعقوبات في التشریع  عبد ) د.٣(

 .٨٨م، ص ٢٠٠٠)، ٢٤)، السنة(٤المقارن، مجلة الحقوق، الكویت، العدد(
 .٩٢) سورة النساء، االیة:٤(
، كتاب ٢٠٠٧النسائي، دار المعرفة، بیروت، ) احمد بن شعیب الخرساني النسائي، سنن ٥(

ورواه االمام احمد في مسنده،  ؛٩٣٢)، ص٤٨٠٧القسامة، باب كم دیة شبه العمد، ح(
 وصححه االلباني في صحیح وضعیف النسائي. ) ؛٦٥٥٢ح(
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  الثالث الفرع
  التعزير جرائم

     



    

        
 

                          

 .٦٤٧) د. أحمد الحصري، مصدر سابق، ص١(
 .١٨٤) عبد القادر عودة، مصدر سابق، ص٢(
بي، العفو عن قاتلة طفل الطائف والسجن مصیرها (الحق العام )، منشور ) عبدالكریم الذیا٣(

 http:www.Shms.comعلى الموقع االلكتروني 
  .١٣٢٧) عبد الرحمن الجزیري، مصدر سابق، ص٤(
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، ١٩٨٨، ١) د. احمد فتحي بهنسي، التعزیر في االسالم، مؤسسة الخلیج العربي، القاهرة، ط١(
 . ١٣ص

 .٤٨٥وده، مصدر سابق، صع القادر عبد ) د.٢(
 .٢٧) سورة النور، االیة:٣(
 .١٣٢٨) عبد الرحمن الجزیري، مصدر سابق، ص٤(
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  الرابع املطلب
  الصلح اجلزائي يف الشريعة االسالمية اثر

  
     


    




              



     




         


                          

 .٤٧٣) محمد ابو زهرة، مصدر سابق، ص١(
، ٢، ج٨) محمد بن احمد بن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، دار المعرفة، بیروت، ط٢(

 .٤٩٣، ص ١٩٨٦
طار شرح منتقى االخبار من كالم سید االخیار، دار ) محمد بن علي الشوكاني، نیل االو ٣(

 . ٢٨٥( ب ـ ت )، ص  ٧الجیل، بیروت، ج
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) عالء الدین بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة. ١(
  ٢٥٠، ص ١٩٨٦، ٧، ج٢بیروت، ط

 .٢٤٥، ص ١٩٩٢ ،٩) عبد اهللا بن احمد بن قدامة، المغني، دار الفكر، بیروت، ج٢(
) محمد الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج، دار الفكر، ٣(

 .٤٩(ب ـ ت )، ص ٤بیروت، ج
  .٥٠٥) عبد اهللا بن احمد بن قدامة، المصدر السابق، ص ٤(
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