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 املصتخلص
متجٌ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ إدطا٤ دسٜسّا يف سٌ بعض املٓاظعات اؾٓا١ٝ٥ ٚبس٬ّٜ عٔ        

 اإلدطا٤ات ايتكًٝس١ٜ يًسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥.
ٖصا اإلدطا٤ هس َهاْ٘ خاضز ْطام امل٪غػ١ ايكها١ٝ٥ ع٢ً ايطغِ َٔ بكا٥٘ ؼت 

 تكازم ع٢ً ْٗاٜت٘.ضقابتٗا، ؾايػًط١ ايكها١ٝ٥ ٖٞ اييت تأشٕ ب٘ ٚ
تعس ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ قٛض٠ َٔ قٛض ايعساي١ ايطنا١ٝ٥ يتػاِٖ يف ايتدؿٝـ َٔ عب٤ 
ايكهاٜا املًك٢ ع٢ً عاتل ايكها٠، ؾٗٞ تكاغِ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ايتكًٝس١ٜ يف َهاؾش١ اؾطمي١ 

٤ َٔ خ٬ٍ َا ؼكك٘ َٔ تٓعِٝ يًطٚابط ا٫دتُاع١ٝ. نصيو ؾإٕ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ إدطا
 واؾغ ع٢ً ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ، يصا ؾٓطاق٘ ٜتشسز يف بعض اؾطا٥ِ ناؾطا٥ِ ا٫غط١ٜ.

 ايهًُات املؿتاس١ٝ: اؾاْٞ، اجملين عًٝ٘، احملانِ اؾعا١ٝ٥

Abstract 

The Criminal Mediation considers a new procedure in 

solving criminal disputes. It considers alternative procedure 

of the traditional procedure of the criminal suit. 

The Criminal Mediation is placed outside the frame of 

the Judiciary authority, in spite of it is remaining under 

control of the Judiciary. 

The Criminal Mediation  is a model of the restorative 

Justice for reducing of Criminal suits. It participates with the 

traditional criminal Justice in fighting the crimes. 

Finally, criminal mediation is a procedure which saved 

a social relations between persons, so the field of the 

criminal mediation is limited to the family crimes. 

                                                      

 .17/2/2019*** قبل لمشذر في  11/12/2018)*( أستمم البحث  في 
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 ةـاملقدم

 ا٫ّٚ: ايتعطٜـ مبٛنٛع ايبشح
ٜعس َٛنٛع ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ اإلدطا٤ات غري ايتكًٝس١ٜ يف سٌ املٓاظعات اؾٓا١ٝ٥ 

١ٝ اٚ تًو ايبػٝط١ اٚ تًو اييت تتٛاؾط بني أططاؾٗا ضٚابط ٚع٬قات زا١ُ٥ ناملٓاظعات ايعا٥ً
اييت ؼسخ بني اؾريإ. تعس ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ اإلدطا٤ات اييت ؼاؾغ ع٢ً ايع٬قات 
ا٫دتُاع١ٝ ٜٚتِ ٖصا اإلدطا٤ َٔ خ٬ٍ ث٬ث١ أططاف ِٖٚ نٌ َٔ ايٛغٝط ايصٟ هب إ 
ٜهٕٛ َٔ خاضز امل٪غػ١ ايكها١ٝ٥ ٚاجمل٢ٓ عًٝ٘ ٚاؾاْٞ بعس اخص َٛاؾكتُٗا ع٢ً اختٝاض 

 ططٜكّا ؿٌ اـك١َٛ.ايٛغاط١ 
 ثاّْٝا: أ١ُٖٝ ايبشح

ْعطّا يًعٜاز٠ املًشٛظ١ يف اعساز ايسعا٣ٚ املٓعٛض٠ َٔ قبٌ احملانِ مما أز٣ إىل 
تطانِ ايكهاٜا ٚسكٍٛ ظخِ نبري َٔ ايكهاٜا اؾعا١ٝ٥ ٚايصٟ بسٚضٙ ٜ٪زٟ إىل ايبط٤ يف 

 عساي١ اؾٓا١ٝ٥.إدطا٤ات ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ ٚتأخري سػِ ايسعا٣ٚ مما ٜٓعهؼ غًبّا اي
تأتٞ أ١ُٖٝ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ نْٛٗا اسس اـٝاضات املتاس١ يف سٌ اـكَٛات 
اؾٓا١ٝ٥ ٚاسس ايٛغا٥ٌ ايؿعاي١ يف َٛاد١ٗ اظ١َ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ٚع٬ز ايعٜاز٠ ايهبري٠ 
ٚاملػتُط٠ يف اعساز ايكهاٜا املٓعٛض٠. نُا إ ايٛغاط١ تتذ٢ً أُٖٝتٗا يف ت١ُٝٓ ضٚح 

 ني املتداقُني َٔ خ٬ٍ ا٫تؿام ع٢ً اق٬ح ايهطض ٚتعٜٛض اجمل٢ٓ عًٝ٘.ايكًح ب
 ثايجّا: َٓٗذ١ٝ ايبشح

تكّٛ ايسضاغ١ يف َٛنٛع ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً اؾاْب ايٓعطٟ َع بٝإ ايتطبٝل 
ايعًُٞ يف بعض دٛاْب٘. عًٝ٘ ؾكس مت اعتُاز املٓٗر ايتشًًٝٞ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً أغاؽ عطض 

املكاض١ْ بني ايتؿطٜعات نايتؿطٜع ايؿطْػٞ ٚاإلْهًٝعٟ ٚبعض  ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ
ايتؿطٜعات ايعطب١ٝ نايتؿطٜع ايتْٛػٞ ٚاؾعا٥طٟ َع بٝإ َٛقـ ايتؿطٜع ايعطاقٞ ٚؼًًٝٗا 

 َبّٝٓا ؾٝ٘ آضا٤ ايؿكٗا٤ ٚايباسجني.
 
 



 -دراسة مقارنة–الهساطة الجشائية 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (69), Year (22) 

274 

 ضابعّا: إؾهاي١ٝ ايبشح
 ٫ت١ٝ:تٓكب إؾهاي١ٝ ٖصا ايبشح سٍٛ إهاز أدٛب١ َٓاغب١ يًتػا٫٩ت ا

 ٌٖ إٔ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ متجٌ بس٬ّٜ يًسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥؟ -1

 ٌٖ ؼكل ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ايعساي١ املٓؿٛز٠؟ -2

ٌٖ إٔ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٛدٛز٠ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿع١ًٝ زٕٚ تٓعِٝ املؿطع هلا مبٛدب  -3
 قٛاعس إدطا١ٝ٥؟

 تسخ٬ّاٚ  ّاٌٖ إٔ إزخاٍ ٚغطا٤ ٚأططاف غري ا٭ؾدام ا٫دطا٥ٝني ميجٌ َػاغ -4
 بايػًط١ ايكها١ٝ٥؟

اـكَٛات ٚؼكٝل ايعساي١، ؾٌٗ ٜػتذٝب  إلْٗا٤إٕ ناْت ايٛغاط١ ططٜكّا ْادعّا،  -5
 ايتٓعِٝ ا٫دطا٥ٞ هلا ٚاعتُازٖا نػٝاغ١ دٓا١ٝ٥ َعاقط٠؟ إلنؿا٤املؿطع ايعطاقٞ 
 خاَػّا: ؾطن١ٝ ايبشح

ايكهاٜا  تكّٛ ع٢ً أغاؽ إ إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ ؾاْ٘ إ ىؿـ َٔ عب٤
املًك٢ ع٢ً ناٌٖ احملانِ ٚبٓؿؼ ايٛقت ٜكًٌ َٔ ا٭سكاز ٚايٓعطات ٚايهػا٥ٔ ايٓامج١ عٔ 

 اضتهاب اؾطا٥ِ ٜٚكٟٛ َٔ ايطٚابط ا٫دتُاع١ٝ ٚايك٬ت ايعا١ًٝ٥ بني املتداقُني.
 غازغّا: ٖٝه١ًٝ ايبشح

 : َا١ٖٝ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥. املبشح ا٭ٍٚ
 غاط١ اؾٓا١ٝ٥.املبشح ايجاْٞ: ؾطٚط َٚطاسٌ ايٛ

 املبشح ايجايح: َٛقـ ايتؿطٜعات اإلدطا١ٝ٥ َٔ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥.
 ثِ ٜٓتٗٞ ايبشح غامت١ وسز ؾٝٗا أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات.
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 املبحث األول

 ماهية الوشاطة اجلنائية
تؿهٌ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َطآ٠ عانػ١ يًػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اؿسٜج١ ٚاملعاقط٠، تًو 

ٖتُت بهشاٜا اؾطا٥ِ اٟ اجمل٢ٓ عًِٝٗ ٚاعتُست غٝاغ١ اؿس َٔ ايتذطِٜ ايػٝاغ١ اييت ا
ٚاؿس َٔ ايعكاب ٚاؿٌ ايٛزٟ يًدكَٛات اؾٓا١ٝ٥، سٝح أنشت ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ أِٖ 
بسا٥ٌ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ يف ايكإْٛ املكاضٕ يتهٕٛ ع٬دّا ْادشّا ْٚاؾعّا يف ايتكًٌٝ َٔ ايعخِ 

ٔ عسز ايكهاٜا ٚايسعا٣ٚ احملاي١ َٔ قها٠ ايتشكٝل إىل احملانِ اؿاقٌ ٚايهِ اهلا٥ٌ َ
ع٢ً ت١ُٝٓ ٚأثاض٠ ضٚح  اْطٛتاملدتك١، ٚأنجط َٔ شيو لس إٔ َهاَني ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ 

ْٚعع١ ايكًح ا٫دتُاعٞ بني املؿتهٞ ٚاملتِٗ عٔ ططٜل ايتٛقٌ إىل تػ١ٜٛ ٚز١ٜ عرب 
١ٝ، ؾٗٞ ٚغ١ًٝ ت٪زٟ باحملك١ً ايٓٗا١ٝ٥ إىل إدطا٤ات املكاؿ١ بني أططاف اـك١َٛ اؾٓا٥

غس باب ايؿكام ْٗا٥ّٝا عٔ ططٜل درب ايهطض، ٚاظاي١ ضٚح ايككام، ٚا٫ْتكاّ َٔ ْؿػ١ٝ 
اجمل٢ٓ عًٝ٘. ْٚعطّا هلصٙ املعاٜا، أقبشت ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ايٛغ١ًٝ املجاي١ٝ، ٚا٭زا٠ 

ا٫َط ايصٟ ٜتطًب إٔ ْكـ ع٢ً  (1)١املؿه١ً يًػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اؿسٜج١ يف اإلدطا٤ات اؾٓا٥ٝ
تعطٜـ ٖصٙ ايٛغاط١، ٚبٝإ قٛضٖا، يصيو غٓتٓاٍٚ ٖصا املبشح يف ث٬ث١ َطايب نُا 

 ٜأتٞ:
 
 

                                                      

(1) Christine Lazerges, Médiation pénale,justice pénale et politique 

criminelle, Revue de science criminelle et droit pénale 

comparé,No.(1), Paris, 1997;Michele Guillaume-Hofnung, La 

Médiation, Que Sais- Je? Presses universitaires de France, Paris, 

1995, P.122 ets. 

د. اشرف رمزان عبج الحسيج: الهساطة الجشائية ودورىا في انياء الجعهى  يشظر:
؛ ىشاء 13، ص 2007رة، ، دار أبه السجج لمطباعة، القاى1العسهمية)دراسة مقارنة(، ط

دراسة مقارنة(، ) : الهساطة الجشائية كطريقة من طرق انقزاء الجعهى الجزائيةجبهري دمحم
 .206، ص 2013(، 2ء، العجد)مجمة رسالة الحقهق، جامعة كربال
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 املطًب ا٭ٍٚ: تعطٜـ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥. 
 املطًب ايجاْٞ: قٛض ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥.
 املطًب ايجايح: َا١ٖٝ ايٛغٝط اؾٓا٥ٞ.

 املطلب االول

 ة اجلنائيةالتعريف الوشاط
يػطض تعطٜـ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥، ٫ بس َٔ بٝإ َعٓاٖا ايًػٟٛ ٚاضداعٗا إىل دصضٖا 

 ايًػٟٛ َٚٔ ثِ ا٫ْتكاٍ إىل ؼسٜس املع٢ٓ ا٫قط٬سٞ ايكاْْٛٞ هلا.
 عًٝ٘ اقتهت زضاغ١ ٖصا املطًب تكػُٝ٘ إىل ؾطعني ٚنُا ٜأتٞ.

 ايؿطع ا٭ٍٚ: ايتعطٜـ ايًػٟٛ يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥.
 طع ايجاْٞ: ايتعطٜـ يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥.ايؿ

 الفرع األول

 التعريف اللغوي للوشاطة اجلنائية
بايطدٛع إىل املعادِ ايًػ١ٜٛ ايعطب١ٝ، لس إٔ ن١ًُ ايٛغاط١ ٖٞ اغِ َأخٛش َٔ  

بني ططؾٝ٘، تكٍٛ خري ا٫َٛض أٚغطٗا،  املكسض )ٚ ؽ ط( ٚٚغط ايؿ٤ٞ ٜككس ب٘ َا
١َّّ َٚغَّطا))ىل اقٛي٘ تعٚايٛغط َٔ نٌ ؾ٤ٞ أعسي٘، َٚٓ٘  ِِ ُأ ًَِٓاُن أٟ عس٫ّ  (1)((َٚنَصَيِوَ دَعَ

ؾٗصا تؿػري ايٛغط ٚسكٝك١ َعٓاٙ، ٚأْ٘ اغِ ملا بني ططيف ايؿ٤ٞ، ٚأَا ايِٛغط بػهٕٛ 
ايػني ؾٗٛ ظطف ٫ اغِ ٚتعين بني، تكٍٛ دًػُت ِٚغط ايكّٛ أٟ بِٝٓٗ، ٚهلا َع٢ٓ آخط 

أٟ خٝاضِٖ ٚاؾطؾِٗ ٚاسبِٗ، َٚٓ٘ مسٝت ايك٠٬ ٖٚٛ ا٭ؾهٌ تكٍٛ ٖٛ َٔ أٚغط قَٛ٘ 
ايٛغط٢ ٭ْٗا أؾهٌ ايكًٛات ٚاععُٗا أدطّا، ٚايتٛغٝط دعٌ ايؿ٤ٞ يف ايٛغط نُا يف 

ُِّعا))قٛي٘  ٚايتٛغط بني ايٓاؽ َٔ ايٛغاط١، ٚٚاغط َٛنع بني ايبكط٠  (2)((ؾََٛغَِطَٔ بِِ٘ دَ
ُٝٓٗا ٚغًبت ايكؿ١ ٚقاض ٚايهٛؾ١ بٓاٙ اؿذاز ٚقـ ب٘ ٖصا املٛنع يتٛغط٘ َا ب

                                                      

 (.143( سهرة البقرة، أية )1)
 (.5( سهرة العاديات، أية )2)
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، ؾايٛغاط١ ٖٞ قاٚي١ ايتٛغط بني دٗتني اٚ ؾدكني يؿض ْعاع قا٥ِ بُٝٓٗا عٔ (1)امسّا
 .(2)ططٜل ايتؿاٚض، ٚايٛغٝط ٖٛ املتٛغط بني املتداقُني مجعٗا ٚغطا٤

( ٖٞ اغِ َأخٛش َٔ ايؿعٌ Mediationأَا يف ايًػ١ ا٫ْهًٝع١ٜ ؾإٕ ن١ًُ )
(Mediateٜٛطاز بٗا ايت ) هاز تػ١ٜٛ بني َتداقُني شات ايبني اٚ إل إلق٬حغط

(ٚMediatorاغِ تعين ايٛغٝط أٟ ايكا٥ِ بايٛغاط١ )(3) أَا يف ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ ؾإٕ ن١ًُ ،
(Médiation( تعين ٚغاط١ ٚن١ًُ )Médiateurتعين ايٛغٝط ٚامُلكًح )(4) أَا يف ،

( Intermediarioا ن١ًُ )( تعين ٚغاط١، أMediazioneَايًػ١ ا٫ٜطاي١ٝ ؾإٕ ن١ًُ )

                                                      

( يشظر: ابن مشظهر، لدان العرب، السجمج الثالث) من القاف الى الياء(، دار لدان 1)
، دار الكتب 1؛ الرازي، مختار الرحاح، ط925-923العرب، بيروت، )د.س(، ص 

، مكتبة 2بطرس البدتاني، قطر السحيط، ج ؛ 720، ص 1979العربي، بيروت، 
 .2278-2277لبشان، بيروت، )د. س(، ص

، السكتبة االسالمية لمطباعة والشذر 2( يشظر: مجسع المغة العربية، السعجم الهسيط، ج2)
 .1031، ص 1972والتهزيع، استانبهل، 

م لمساليين، ، دار العم38عربي(، ط -( يشظر: مشير البعمبكي: قامهس السهرد) انكميزي 3)
، مكتبة 4؛ وليم طسدن ورتبات، قامهس )عربي انكميزي(، ط567، ص2004بيروت، 

 -عربي) س انطهان الياس: القامهس العرري ؛ اليا759، ص1968لبشان، بيروت، 
 ؛792، ص 1962، شركة دار الياس العررية لمطباعة والشذر، القاىرة، 9انكميزي(، ط

AS Hornby, Oxford advanced Learners' dictionary of current English, 

6th ed., Oxford University Press, Oxford, 2000, P.830. 

، دار 7عربي(، ط -( يشظر: د. جبهر عبج الشهر ود. سييل ادريس: السشيل قامهس)فرندي4)
فرندي(،  -؛ اوغدت شربهنه، قامهس)عربي654، ص1983العمم لمساليين، بيروت، 

 .1368، ص1973ت، مكتبة لبشان، بيرو 
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( تعين ايٛغاط١، Medio، ٚيف ايًػ١ ا٫غبا١ْٝ ؾإٕ ن١ًُ )(1)ؾٗٞ ايٛغٝط بني املتداقُني
 .(2)(Mediadorأَا ايٛغٝط بني املتداقُني ؾٝطًل عًٝ٘ ن١ًُ )

 الفرع الثاني

 التعريف االصطالحي للوشاطة اجلنائية
١ٝ٥، ْٓتكٌ يف ٖصا ايؿطع إىل ؼسٜس بعس ايؿطاؽ َٔ ؼسٜس املع٢ٓ ايًػٟٛ يًٛغاط١ اؾٓا

املككٛز بايتعطٜـ ا٫قط٬سٞ هلا، ٚغٛف ْتٓاٍٚ تعطٜـ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ تؿطٜعّا 
 ٚقها٤ّ.

ؾع٢ً قعٝس ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥، ْؿري إىل إ املؿطع اؾٓا٥ٞ يٝؼ َٔ ٚادب٘ اٜطاز 
َع٢ٓ اضاز٠ املؿطع تعطٜؿات يًُكطًشات ايكا١ْْٝٛ إ٫ إشا اضٜس َٔ ٚنع٘ يًتعطٜـ ؼسٜس 

 .(3)خؿ١ٝ َٔ ايٛقٛع يف اؾها٫ت َع١ٓٝ عٓس ايتطبٝل يف املػتكبٌ
ٚبايطدٛع إىل ايتؿطٜعات اييت قٓٓت إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥، ؾكس ٚدسْا بإ املؿطع 
اؾٓا٥ٞ ايؿطْػٞ مل ٜهع تعطٜؿّا قسزّا َباؾطّا يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف قإْٛ اإلدطا٤ات 

اإلؾاض٠ هلا، عًُا بإٔ ايٓكاؾات ا٭ٚي١ٝ اييت زاضت يف ايربملإ ايؿطْػٞ اؾٓا١ٝ٥ َهتؿّٝا ب
( َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ايؿطْػٞ قس ٚضز ؾٝٗا تعطٜـ 41سٍٛ تعسٌٜ ْل املاز٠ )

تتُجٌ يف ايبشح ٚبٓا٤ّ ع٢ً تسخٌ ؾدل ؿطْػٞ يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ بأْٗا: )ٚظٜط ايعسٍ اي
ٚعط١ٜ بني أططاف ايٓعاع ايصٟ اسسثت٘ اؾطمي١ شات عٔ سٌ ٜتِ ايتؿاٚض بؿأْ٘ -ثايح

                                                      

، دار العمم لمساليين، 5ايطالي(، ط -( يشظر: روحي البعمبكي: قامهس السهرد )عربي1)
 وما بعجىا. 677، ص 2009بيروت، 

، دار العمم لمساليين، 7اسباني(، ط -( يشظر: روحي البعمبكي: قامهس السهرد )عربي2)
 .729، ص 2008بيروت، 

 .207بق، ص( يشظر: ىشاء جبهري دمحم، مرجر سا3)
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اـطٛض٠ ايبػٝط١ ناملٓاظعات ايعا١ًٝ٥ َٚٓاظعات اؾريإ ٚدطا٥ِ ايهطب املتبازٍ ٚا٫ت٬ف 
 . (1)ٚايتدطٜب ٚايٓؿٌ ٚا٫خت٬ؽ(

ؼًٌٝ شيو، إ َا دا٤ ب٘ ٚظٜط ايعسٍ ايؿطْػٞ ٜبني يٓا إ ٖصا اإلدطا٤ َبين ع٢ً 
١ اؾٓا١ٝ٥، َٚٔ ثِ ؾإٕ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٫ تػتطٝع َٚٔ تًكا٤ ْؿػٗا إٔ ضنا أططاف اـكَٛ

تؿطن٘ عًِٝٗ، زٕٚ قبٍٛ قطٜح ٚعًين ٜتهُٔ إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚايبس٤ يف 
َؿاٚنات، َٚسا٫ٚت ٜباؾطٖا ؾدل ثايح)ايػري( بني أططاف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ يف اؾطا٥ِ 

٫ ٜؿٌُ نٌ اؾطا٥ِ بٌ تٓشكط ؾكط يف اؾطا٥ِ ايبػٝط١، أٟ إٔ ْطام ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ 
ايبػٝط١)املدايؿات ٚاؾٓح( ٚاييت سسزٖا ٚظٜط ايعسٍ ايؿطْػٞ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ باإلت٬ف 

 ٚايتدطٜب ٚاـكَٛات ايعا١ًٝ٥ اٚ تًو اييت ؼسخ بني اؾريإ.
ز ( َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ايؿطْػٞ، ْػتطٝع إ مس41ٚبكطا٠٤ ْل املاز٠ )

 نٛابط ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ عٓس املؿطع ايؿطْػٞ باٯتٞ:
اْٗا تػتًعّ َٛاؾك١ أططاف ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ عػِ ايسع٣ٛ عٔ ططٜل ايٛغاط١  -1

 اؾٓا١ٝ٥ ٚيٝؼ عٔ ططٜل ايٓل.

إٔ ٜتسخٌ ططف ثايح، غٛا٤ نإ ؾدل عازٟ قبٌ ؼطٜو ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ أٚ  -2
 ايٓٝاب١ ايعا١َ بعس ؼطٜو ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥.

 إ تتٛؾط نُاْات ظرب ايهطض ٚإعاز٠ تأٌٖٝ اؾاْٞ. -3

إٔ تهٕٛ اؾطمي١ َٔ اؾطا٥ِ ايبػٝط١ اييت تتعًل با٭ت٬ف ٚايتدطٜب ٚاـكَٛات  -4
 اييت ؼسخ زاخٌ ا٫غط اٚ بني اؾريإ) كايؿات ٚدٓح(.

ع١ًُٝ ٜتِ ايػُاح ؾٝٗا س عّطف ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ بأْٗا "أَا املؿطع ايبًذٝهٞ ؾك      
٭ططاف يف ْعاع َا باملؿاضن١ بؿاع١ًٝ، ٚيف ساٍ َٛاؾكتِٗ ع٢ً شيو عط١ٜ، ٚبؿهٌ غطٟ 
يًتٛقٌ إىل سًٍٛ يًكعٛبات ايٓامج١ عٔ دطمي١ َا مبػاعس٠ ططف َٔ ايػري قاٜس ع٢ً 

                                                      

، 1( يشظر: د. رامي متهلي القاضي: الهساطة في القانهن الجشائي االجرائي السقارن، ط1)
 .31، ص2012دار الشيزة العربية، القاىرة، 
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َٚػاعس٠ ا٭ططاف ع٢ً ايتٛقٌ اغاؽ َٓٗذٞ قسز. ٚاْٗا تٗسف إىل تػٌٗٝ ا٫تكا٫ت 
 . (1)طٚط اييت تػُح بتهُٝس اؾطاح ٚا٫ق٬ح"تؿام سٍٛ ا٫سهاّ ٚايؿإىل ا

٬ٜسغ ع٢ً تعطٜـ املؿطع ايبًذٝهٞ يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ أْ٘ مل ٜؿط إىل ايٓٝاب١ ايعا١َ 
قطاس١، ٚانتؿ٢ بايكٍٛ بإٔ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٖٞ إدطا٤ َبين ع٢ً املٛاؾك١ ايكطو١ 

ٌ ططف ثايح َٔ خاضز ٭ططاف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ بايًذ٤ٛ ايٝ٘، تكّٛ با٭قٌ ع٢ً تسخ
اؾٗاظ ايكها٥ٞ ٜكّٛ بسٚض ايٛغٝط بني أططاف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥، سٝح ػط٣ َباؾط٠ 
ع١ًُٝ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ بؿهٌ غطٟ ٫ عًين ٜتِ ؾٝٗا إق٬ح ايهطض ايٓادِ عٔ اؾطمي١ مبا 

 يف شيو تطن١ٝ اجمل٢ٓ عًٝ٘، ٚتعٜٛه٘ َع تأٌٖٝ اؾاْٞ.
ع١ًُٝ غري ضمس١ٝ َٚط١ْ، ّطف ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ بأْٗا "س عأَا املؿطع ايربتػايٞ، ؾك

تتِ عٔ ططٜل ططف ثايح قاٜس ٖٚٛ ايٛغٝط، ٚايصٟ ٜػع٢ إىل مجع اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ 
غ١ّٜٛ، ٚزعُِٗ يف قاٚي١ يًٛقٍٛ إىل اتؿام بؿهٌ ؾعاٍ، سٝح ٜتِ إق٬ح ايهطض ايٓادِ 

 . (2)ًِ ا٫دتُاعٞ"عٔ ايؿعٌ املدايـ يًكإْٛ، ٚاملػا١ُٖ يف إعاز٠ ايػ

ٚقـ املؿطع ايربتػايٞ إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ بأْ٘ ع١ًُٝ غري ضمس١ٝ َٚط١ْ إؾاض٠ 
َٓ٘ إىل غًط١ امل١َ٤٬ املكطض٠ يًٓٝاب١ ايعا١َ تكّٛ ع٢ً ضنا أططاف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ 
بتسخٌ ؾدل ثايح قاٜس ٜكّٛ ظُعِٗ ٚايتؿاٚض ٚتكطٜب ٚدٗات ايٓعط عٔ ططٜل إهاز 

                                                      

(1) Article (2/2) of the Law on June 22, 2005 provides that " La 

Mѐdiation est un processus permettant aux personnes en conflit de 

participer activement, si elles y consentent Librement , et toute 

confidentialitѐ, a' La rѐsolution des difficultѐs rѐsultant d' une 

infraction, avec L'aide d'un tiers neuter s'appuyant sur une 

mѐthodologie dѐterminѐe, ELLe a pour objectif de Faciliter La 

Communication et d'aider Les Parties a' parvenir d'elles-memês a' 

un accord Concernant Les Modalitѐs et Les conditions Permettant 

L'apaisement et La rѐparation".  

(2) Article (4/1) of the Law No.21/2007  provides that " Mediation is 

an informal and Flexible process, conducted by an impartial third 

party, the mediator, who seeks to bring the defendant and the 

victim together and supports them in an attempt actively to reach 

an agreement whereby the damage caused by the unlawful act is 

repaired and which contributes to restoring social peace".  
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ايتكا٤ بني ا٭ططاف يًٛقٍٛ إىل تٛاؾل ٜتِ ؾٝ٘ إضداع ا٭َٛض إىل ْكابٗا ٚإق٬ح  ْكط١
 ايهطض ايصٟ غببت٘ اؾطمي١ ٚتٗس١٥ ايٓؿٛؽ.

أَا اجملًؼ ا٫ٚضبٞ ايصٟ ٖٛ أسس ادٗع٠ ا٫ؼاز ا٫ٚضبٞ، ؾكس سح ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ 
ٚٚضز يف املصنط٠ ا٫عها٤ ع٢ً نطٚض٠ ا٫خص بايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف قٛاْٝٓٗا اؾٓا١ٝ٥، 

غاط١ اؾٓا١ٝ٥ بأْٗا تعطٜـ ايٛ 1999( يػ١ٓ 99ايتٛنٝش١ٝ املطؾك١ طٞ ايتٛق١ٝ ضقِ )
بإضازتِٗ يف سٌ ا٫َٛض ايٓامج١ عٔ  يًذاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ إ ٜتؿاضنٛا ع١ًُٝ ٜتاح ؾٝٗا"

 .(1)"اؾطمي١ عٔ ططٜل َػاعس٠ َكس١َ َٔ قبٌ ططف ثايح قاٜس ٖٚٛ ايٛغٝط
آخط يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف ايكطاض اي٥٬شٞ ايكازض عٔ اجملًؼ ا٫ٚضبٞ نُا ٚضز تعطٜـ 

ايبشح عٔ سٌ ٜتِ ايتؿاٚض عًٝ٘ بني بإٔ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٖٞ " 2001//اشاض15بتاضٜذ 
١ مبعطؾ١ ؾدل اجملين عًٝ٘ ٚاؾاْٞ غٛا٤ انإ شيو قبٌ أٚ أثٓا٤ اؽاش اإلدطا٤ات اؾٓا٥ٝ

 .(2)"قاٜس ٜتٛغط بُٝٓٗا
٢ً تعطٜـ اجملًؼ ا٫ٚضبٞ يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ تطدٝش٘ يًشٌ ايٛزٟ ٬ْسغ ع

يًدكَٛات اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ شيو باإلضاز٠ اؿط٠ يهٌ َٔ اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ ٚتسخٌ 
ؾدل ثايح قاٜس َٔ خاضز ايػًو ايكها٥ٞ ٜكّٛ بإدطا٤ املؿاٚنات ٚايتؿاِٖ بني أططاف 

ناؾ١. إ تعطٜـ اجملًؼ ا٫ٚضبٞ يًٛغاط١ ايٓعاع يف ايتٛقٌ إىل سٌ ٜطنٞ ا٭ططاف 
اؾٓا١ٝ٥ ٖٛ اْعهاؽ يٓعطت٘ اؿسٜج١ يًػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يًكٛاْني اؾٓا١ٝ٥ يف ايكاض٠ ا٫ٚضب١ٝ 
َع تٛدٝٗ٘ يًُؿطع اؾٓا٥ٞ يف ايسٍٚ ا٫ٚضب١ٝ بتب٢ٓ ؾًػؿ١ دسٜس٠ يف اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ 

                                                      

(1) The Council of Europe defines it in the following term: "any 

process whereby the victim and the offender are enabled, if they 

freely consent, to participate actively in the resolution of matters 

arising from the crime through the help of an impartial third 

party(mediator)." See Council of Europe, Appendix to 

Recommendation R(99) concerning mediation in penal matters. 

)2( The European Union describes it as " the search, prior to or during 

criminal proceedings, for a negotiated solution between the victim 

and the actor of the offence, mediated by a competent person." See 

Council of the European Union, Framework Decision of mar. 

15,2001 on the stauding of victims in criminal proceedings, 

2001/220/JAI, official Journal Lo82 of mar.22,2001,P.1. 
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ايسع٣ٛ تهعـ نططٜل قاْْٛٞ إلعُاٍ  تتػاٜط ن١ًٝ عٔ ايؿًػؿ١ ايتكًٝس١ٜ، سٝح بسأت ق١ُٝ
 .(1)غًط١ ايسٚي١ يف ايعكاب

ٖصا ع٢ً قعٝس ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥، اَا ع٢ً قعٝس ايكها٤ ؾًِ لس َٔ خ٬ٍ 
ا٫ط٬ع ع٢ً قطاضات احملانِ ٚاسهاّ ايكها٤ اؾٓا٥ٞ تعطٜؿّا يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ بػبب إ 

بؿهٌ ٚزٟ َٚٔ ثِ ؾ٬ ٜٛدس ٖٓاى قطاض ٖصا اإلدطا٤ ٜرتتب عًٝ٘ اْٗا٤ اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ 
قه١ُ ٭ْ٘ نُا غٓٓاقـ شيو ٫سكّا، إٕ إدطا٤ات ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ غٛف تب٢ٓ ع٢ً تكطٜط 
َطؾٛع َٔ قبٌ ايٛغٝط يًٓٝاب١ ايعا١َ اييت تكّٛ بسٚضٖا بإدطا٤ اي٬ظّ ٖٚهصا ئ ٜهٕٛ ٖٓاى 

 قطاضّا قازضّا َٔ احمله١ُ.
٥ٞ، ؾكس ٫سعٓا اْ٘ ْعطّا ؿساث١ ٖصا املٛنٛع ٚعسّ ٚأخريّا ؾع٢ً قعٝس ايؿك٘ اؾٓا

ٚنع تعطٜـ قسز ٚثابت يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ قبٌ أغًب ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ اييت تبٓت٘، 
ؾكس ادتٗس ؾكٗا٤ ٚؾطاح ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ يف قاٚي١ َِٓٗ يٛنع تعطٜـ ملا١ٖٝ ايٛغاط١ 

ػُت إىل عس٠ آضا٤ يف تعطٜؿٗا يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥، ٚعٓس قطا٠٤ ٖصٙ ايتعاضٜـ غٓذس أْٗا اْك
 اؾٓا١ٝ٥ ٚنُا ًٜٞ:

 ايطأٟ ا٫ٍٚ: ٜصٖب إىل تعطٜـ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ سٝح املهُٕٛ:
ٜطنع اقشاب ٖصا ايطأٟ َٔ ايؿك٘ ايؿطْػٞ ؼسٜسِٖ ملع٢ٓ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً 

اتؿام اٚ َٛنٛعٗا ؾٝصٖب اسس اٯضا٤ إىل تعطٜؿٗا باْٗا )ْعاّ ٜػتٗسف ايٛقٍٛ إىل 
َكاؿ١ اٚ تٛؾٝل بني اؾدام اٚ أططاف ٜٚتطًب تسخٌ ؾدل أٚ أنجط ؿٌ اـكَٛات 

، يف سني شٖب ضأٟ ثإ إىل تعطٜؿٗا باْٗا )قٝاّ ايػري بايبشح عٔ سٌ ٚزٟ (2)بايططم ايٛز١ٜ(
مبؿاٚنات هطٜٗا بني أططاف خك١َٛ ْؿأت عٔ دطمي١ َع١ٓٝ(، ٖٚٓاى َٔ شٖب إىل 

غ١ًٝ غري تكًٝس١ٜ وٌ بٗا اـكَٛات عٔ ططٜل تسخٌ ؾدل ثايح تعطٜؿٗا باْٗا )نٌ ٚ

                                                      

( يشظر: د. حسجي رجب عطية: نزول السجشي عميو عن الذكهى، دار الشيزة العربية، 1)
 .8، ص2003القاىرة، 

(2) J-Y.Guilhem Jouan, Les enjeux de La mѐdiation, reparation pour 

Le mѐdiateur, La mѐdiation pѐnale entre rѐpression et rѐparation, 

Logiques Juridiques, L'harmattan, Paris, 1997, PP.103-108.  
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، ٚأسس ايؿكٗا٤ املكطٜني (1)ناْت ؼٌ ٚؾكا يًططٜك١ ايتكًٝس١ٜ مبعطؾ١ قانٞ املٛنٛع(
شٖب إىل إٔ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ )تكّٛ ع٢ً ايبشح عٔ سٌ ٚزٟ يٓعاع ٜٛاد٘ اؾدام 

ايٛاسس٠ اٚ اؾريإ أٚ ظ٤٬َ ايعٌُ ٚشيو ٜطتبطٕٛ عاز٠ بع٬قات زا١ُ٥ ٚثابت١ نأؾطاز ايعا١ً٥ 
ط شنط بإ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٖٞ ، ٚأخ(2)(عٔ ططٜل تسخٌ ؾدل ثايح ٜػ٢ُ بايٛغٝط

ٚغ١ًٝ ؿٌ ْعاع دٓا٥ٞ عٔ ططٜل خًل ْكط١ ايتكا٤ بني أططاف ايٓعاع َٔ خ٬ٍ تسخٌ )
ٓاى َٔ عطؾٗا ، ٖٚ(3)ايػري ايصٟ ميًو غًط١ قسز٠ ي٘، ٚقك١ٓ باؿٝاز١ٜ ٚا٫غتك٬ي١ٝ(

ع٢ً اْٗا )ٚغ١ًٝ ٫ تتهُٔ ؾه١ًٝ قسز٠، ٜكّٛ َٔ خ٬هلا ؾدل ثايح عٌ ْعاع قا٥ِ، 
 .(4)عاز٠ َا ٜهٕٛ إْٗا٤ٙ َٔ اختكام  قانٞ املٛنٛع(

ْػتٓتر َٔ قطا٠٤ ايتعاضٜـ ايػابك١ يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ، اْٗا ػعٌ َٔ َٛنٛع 
يتكطٜب َٔ ٚدٗات ايٓعط اغاغّا َٚٓطًكّا ايٛغاط١ ٖٚٛ ايتٛؾٝل بني اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ ٚا

 يف ؼسٜسٖا ملع٢ٓ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥.
 ايطأٟ ايجاْٞ: ٜصٖب إىل تعطٜـ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ سٝح ايػا١ٜ:

ٜٓعط اقشاب ٖصا ايطأٟ يف تعطٜؿِٗ يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ ظا١ٜٚ اهلسف املٓؿٛز َٔ  
ت٫ٛٙ ؾدل َٔ ايػري بٓا٤ ع٢ً اتؿام ايٛغاط١ ؾٝعطؾْٛٗا ع٢ً اْٗا )شيو اإلدطا٤ ايصٟ ٜ

أططاف ايٓعاع، ٚنع سس ْٚٗا١ٜ ؿاي١ ا٫نططاب اييت ْؿأت عٔ اؾطمي١ تتُجٌ عكٍٛ 

                                                      

(1) Paul Mbanzoulou,  La mѐdiation Pѐnale, L' Harmattan,Paris, 2002, 

PP.16-17. 

يشظر: د. ابراىيم عيج نايل: الهساطة الجشائية طريقة مدتحجثة في إدارة الجعهى الجشائية  (2)
، 2001، دار الشيزة العربية، القاىرة، 1رندي"، ط"دراسة في الشظام االجرائي الف

 .5ص
( يشظر: د. عادل عمي السانع: الهساطة في حل السشازعات الجشائية ، مجمة الحقهق، العجد 3)

 .40، ص 2006الرابع، جامعة الكهيت، الكهيت، 
( يشظر: د. فايز عايج الظفيري: تامالت في الهساطة الجشائية بهصفيا وسيمة ألنياء 4)

 .129، ص2009، جامعة الكهيت، الكهيت، 2لجعهى الجزائية، مجمة الحقهق، العجدا
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. ٬ْسغ (1)اجملين عًٝ٘ ع٢ً تعٜٛض ناف عٔ ايهطض ايصٟ ؿل ب٘ َع اعاز٠ تأٌٖٝ اؾاْٞ(
ست ايٛغاط١ َٔ قطا٠٤ ٖصا ايتعطٜـ اْ٘ ٜطنع ع٢ً ايػطض أٚ ايػا١ٜ اييت َٔ ادًٗا ٚد

اؾٓا١ٝ٥ ٚتػع٢ إىل ؼكٝكٗا ٖٚٞ درب ايهطض بتعٜٛض اجملين عًٝ٘ عُا أقاب٘ ٚنؿاي١ 
 تأًٖٝ٘ إٕ تطًب ا٫َط شيو.

 ايطأٟ ايجايح: ٜصٖب إىل تعطٜـ ايٛغاط١ َٔ سٝح املهُٕٛ ٚايػا١ٜ:
هُع اقشاب ٖصا ايطأٟ بني ؾهطتٞ َٛنٛع ايٛغاط١ ٚغاٜتٗا يف تعطٜؿِٗ إلدطا٤       
اط١ اؾٓا١ٝ٥، ؾٝصٖب ضأٟ إىل ايكٍٛ بأْٗا )إدطا٤ ٜتٛقٌ مبكتهاٙ ؾدل قاٜس ايٛغ

)ايٛغٝط( إىل ايتكطٜب بني ططيف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ يػطض ايػُاح هلِ بايتؿاٚض ع٢ً اٯثاض 
، ٖٚٓاى َٔ عطؾٗا ع٢ً اْٗا )اغًٛب (2)ايٓاؾ١٦ عٔ اؾطمي١ أ٬َّ يف اْٗا٤ ايٓعاع ايٛاقع بِٝٓٗ(

ططاف ايٓعاع مبػاعس٠ ايػري ا٬َّ يف ايٛقٍٛ إىل سٌ ضنا٥ٞ ٜٗسف إىل محا١ٜ تٛؾٝكٞ بني أ
ايع٬ق١ ا٫دتُاع١ٝ، ؾٗٞ قٛض٠ دسٜس٠ يًعساي١ تػاعس يف تك١ٜٛ ايعساي١ ايتكًٝس١ٜ، ٚتطتهع 

 .(3)ع٢ً ؾًػؿ١ اْ٘ ٫ ٜٛدس ؾدكإ ٫ ٜتؿاُٖإ ٚامنا ٜٛدس ؾكط ؾدكإ ٫ ٜتٓاقؿإ(
 عتباض ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ مبجاب١ قًح:ايطأٟ ايطابع: ٜصٖب إىل ا

                                                      

(1) Jean-Pierre Bonafe- Schmitt, La Mѐdiation Pѐnale en France et aux 

Etats-unis, Librairie gѐnѐrale droit de Jurisprudence,Paris,1998, 

P.31. 

ن االجراءات الجشائية ، دار الشيزة العربية، د. دمحم ابه العال عقيجة: شرح قانه  ( يشظر:2)
؛ د. اسامة حدشين عبيج، " دور السجتسع السجني في مشع 24، ص2001القاىرة، 

الجريسة"، ورقة عسل مقجمة الى نجوة الهساطة الجشائية، اكاديسية الذرطة، القاىرة، 
 . 2، ص2005

ار الشيزة العربية، القاىرة، ( يشظر: د. عسر سالم: نحه تيدير االجراءات الجشائية ، د3)
 .119، ص 1997
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 إلمتاّٜعطف ٖصا ايطأٟ ايٛغاط١ بأْٗا قٛض٠ َٔ قٛض ايكًح سٝح ٜتطًب املؿطع      
ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٛاؾك١ ا٭ططاف عًٝٗا ٚايٛغاط١ َٔ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ اييت تتػِ 

 .    (1)بايػطع١، ؾٗٞ تعترب َٔ اإلدطا٤ات امله١ًُ يًكًح اؾٓا٥ٞ
تػتٗسف  ٭ْٗااقشاب ٖصا ايطأٟ ٜؿب٘ إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥  مبذايؼ ايكًح     

ايتٛقٌ إىل اتؿام اٚ َكاؿ١ ٚبؿهٌ ٚزٟ، ؾايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ تسخٌ يف َؿّٗٛ ايكًح 
مبعٓاٙ ايٛاغع ٚن٬ُٖا اٟ ايٛغاط١ ٚايكًح َٔ ا٫غايٝب غري ايتكًٝس١ٜ يف اْٗا٤ اـكَٛات 

١ ٜٚهُٓإ يًُذين عًٝ٘ تعٜٛهّا ناؾّٝا عٔ ا٫نطاض اييت ؿكت ايٓاؾ١٦ عٔ اؾطا٥ِ ايبػٝط
 .(2)ب٘، ٚبُٗا ميهٔ تؿازٟ اٯثاض ايػًب١ٝ يًعكٛبات ايػايب١ يًشط١ٜ قكري٠ املس٠

 :ؼ: ٜعترب ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ إدطا٤ّ بس٬ّٜ يًسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥ايطأٟ اـاَ
سس بسا٥ٌ ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥ سٝح ٜصٖب اقشاب ٖصا ايطأٟ إىل عَّس ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ا      

عطؾٗا ايبعض باْٗا )إدطا٤ ٜتِ قبٌ ؼطٜو ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥ مبكتهاٙ ؽٍٛ ايٓٝاب١ ايعا١َ 
د١ٗ ٚغاط١ اٚ ؾدل تتٛاؾط ؾٝ٘ ؾطٚط خاق١، ٚمبٛاؾك١ ا٭ططاف، ا٫تكاٍ باؾاْٞ 

ييت تتػِ ٚاجملين عًٝ٘، ٚا٫يتكا٤ بِٗ يتػ١ٜٛ ا٭ثاض ايٓامج١ عٔ طا٥ؿ١ َٔ اؾطا٥ِ ا
ببػاطتٗا اٚ بٛدٛز ع٬قات زا١ُ٥ بني أططاؾٗا ٚتػع٢ يتشكٝل اٖساف قسز٠ ْل عًٝٗا 

، ٖٚٓاى َٔ عطؾٗا ع٢ً اْٗا (3)ايكإْٛ، ٜٚرتتب ع٢ً لاسٗا عسّ ؼطٜو ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥(
)ْعاّ ضنا٥ٞ بسٌٜ مبكتهاٙ ؽٍٛ ايٓٝاب١ ايعا١َ بطنا٤ ايططؾني، اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘، 

ايكه١ٝ إىل ٚغٝط ؾدكٞ اٚ َعٟٓٛ، يًٛقٍٛ يتػ١ٜٛ ايٓعاع، ٚاْٗا٤ ا٫نططاب بإساي١ 

                                                      

 يشظر: د. دمحم حكيم حدين الحكيم: الشظرية العامة لمرمح وتطبيقاتيا في السهاد الجشائية (1)
 .39، ص 2009)دراسة مقارنة(، دار الكتب القانهنية، القاىرة، 

الجعهى د. مجحت عبج الحميم رمزان، االجراءات الجشائية السهجزة ألنياء  ( يشظر:2)
الجشائية في ضهء تعجيالت قانهن االجراءات الجشائية )دراسة مقارنة(، دار الشيزة 

 .17-16؛ د. ابراىيم عيج نايل، مرجر سابق، ص22، ص2000العربية، القاىرة، 
 .35-34د. رامي متهلي القاضي، مرجر سابق، ص  ( يشظر:3)
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ا٫دتُاعٞ يًذطمي١ ٚتعٜٛض اجملين عًٝ٘ ٚاعاز٠ تأٌٖٝ اؾاْٞ، ٚعٓس تٓؿٝصٖا تكهٞ 
 .(1)ايٓٝاب١ ايعا١َ باْكها٤ ايسع٣ٛ(

ٗا ٬ٜسغ ع٢ً ٖصا ايطأٟ أْ٘ ٜطنع ع٢ً ا٫عتباضات ايط٥ٝػ١ٝ يف ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ نْٛ
اسس بسا٥ٌ ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥، ٜتِ َباؾطتٗا َٔ قبٌ ايٛغٝط ٚؼت اؾطاف ٚاْعاض ايٓٝاب١ 
ايعا١َ بعس اخص َٛاؾك١ أططاف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥، بػ١ٝ ؼكٝل اٖساف َع١ٓٝ ْل عًٝٗا 

 ايكإْٛ.
ضا٤ اييت قًٝت يف تعطٜـ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ، نًل إىل تعطٜـ بعس اغتعطاض ٖصٙ اٯ

ٓا١ٝ٥ باْٗا )ْعاّ ادطا٥ٞ وٍٛ زٕٚ اغتهُاٍ إدطا٤ات ايتشكٝل اٚ احملان١ُ ايٛغاط١ اؾ
مبكتهاٙ ىٍٛ ايكانٞ املدتل د١ٗ ٚغاط١ بني ططيف ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ يتػ١ٜٛ ايٓعاع 
ٚتعٜٛض اجملين عًٝ٘ تعٜٛهّا ناؾّٝا عٔ ايهطض ايصٟ ؿك٘ ٚتأٌٖٝ املتِٗ ٚٚنع سس 

 ايصٟ غببت٘ اؾطمي١(. ي٬نططاب

 لب الثانياملط

 صور الوشاطة اجلنائية
تتعسز قٛض ٚاؾهاٍ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف ايكإْٛ املكاضٕ، ؾُٔ سٝح زٚض ايٛغٝط 
تٓكػِ إىل ٚغاط١ َؿٛن١ ٚٚغاط١ قتؿغ بٗا، َٚٔ سٝح ايطبٝع١ تٓكػِ إىل ٚغاط١ 
قها١ٝ٥ ٚٚغاط١ ادتُاع١ٝ، َٚٔ سٝح ايتٓعِٝ تٓكػِ إىل ٚغاط١ تًكا١ٝ٥ ٚٚغاط١ َٓع١ُ، 

ٔ سٝح اقطاض املؿطع هلا تٓكػِ إىل ٚغاط١ ضمس١ٝ ٚاخط٣ عطؾ١ٝ َٚٔ سٝح ططٜك١ َٚ
َباؾطتٗا تٓكػِ إىل ٚغاط١ َباؾط٠ ٚاخط٣ عٔ ططٜل ٚغٝط، َٚٔ سٝح ٚدٛب ايًذ٤ٛ هلا 
تٓكػِ إىل ٚغاط١ اختٝاض١ٜ ٚاخط٣ ايعا١َٝ، ٚاخريّا َٔ سٝح اهلسف َٓٗا تٓكػِ إىل ٚغاط١ 

 اق٬س١ٝ ٚٚغاط١ تأ١ًٖٝٝ.
 قٛض ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ سٝح زٚض ايٛغٝط:. 1

                                                      

ريعة االسالمية واالنظسة الجشائية د. احسج دمحم براك: العقهبة الرضائية في الذ ( يشظر:1)
، 2009السعاصرة) دراسة مقارنة(، اطروحة دكتهراه، كمية الحقهق، جامعة القاىرة، 

 .478ص
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 ايٛغاط١ املؿٛن٘: . أ

ٖٚٞ إدطا٤ ٜكّٛ ب٘ ا٫زعا٤ ايعاّ بعس اخص َٛاؾك١ أططاف اـك١َٛ ع٢ً اضغاٍ ًَؿات       
ايكهاٜا إىل اسس٣ اهل٦ٝات ا١ًٖٝ٫ اٚ اؾُعٝات املتدكك١ عٌ ايٓعاع ٚزّٜا، سٝح تتٛىل 

٤ ع٢ً تؿٜٛض ا٫زعا٤ ايعاّ هلا ٚؼت ضقابت٘ ا٭خري٠ مماضغ١ إدطا٤ات ايٛغاط١ بٓا
. إ ا٫زعا٤ ايعاّ يف َجٌ ٖصٙ (1)ٚاؾطاؾ٘ ٚهلصا مسٝت ٖصٙ ايكٛض٠ بايٛغاط١ املؿٛن٘

اؿاي١ ٜهٕٛ مبجاب١ قط١ يؿطظ ايكهاٜا املعطٚن١ عًٝ٘, ؾٗٛ َٔ ٜكطض ٚوسز أٟ َٔ 
 .(2)ايكهاٜا اييت تطغٌ يًٛغاط١

 ايٛغاط١ احملتؿغ بٗا: - ب

ٞ استؿاظ ا٫زعا٤ ايعاّ عك٘ يف إزاض٠ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ زٕٚ إ ٜعٗس مب١ُٗ ٖٚ      
، ؾايٛغٝط ٖٗٓا ٖٛ املسعٞ ايعاّ ؾ٬ ؽطز ايسع٣ٛ َٔ سٛظت٘ (3)ايٛغاط١ إىل ؾدل آخط

 .(4)بٌ وتؿغ بٗا َٔ ادٌ سًٗا ٚزّٜا ٚهلصا مسٝت ٖصٙ ايكٛض٠ بايٛغاط١ احملتؿغ بٗا
 سٝح طبٝعتٗا:.  قٛض ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ 2
 ايٛغاط١ ايكها١ٝ٥ : .أ 

ٜٚككس بٗا تًو ايٛغاط١ اييت ػطٟ َٔ قبٌ ايكها٤ اٚ ايٓٝاب١ ايعا١َ، سٝح ٜكّٛ      
ايكانٞ اٚ املسعٞ ايعاّ مب١ُٗ ايٛغاط١ بني أططاف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ نُا ٖٛ اؿاٍ يف 

ٚض ايعساي١ ٚايكإْٛ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٫َطٜه١ٝ سٝح ٜكّٛ قانٞ ايكًح مب١ُٗ ايٛغاط١ يف ز
 .(5)ٚيف بًذٝها ٚتْٛؼ ٚاؾعا٥ط ت٪ز٣ ايٛغاط١ عٔ ططٜل ايٓٝاب١ ايعا١َ

                                                      

 ( من قانهن اإلجراءات الجشائية الفرندي.41يشظر نص السادة ) (1)
)2( Jacques Faget, La Mѐdiation Pѐnale, une diaLectique de L'ordre et 

du dѐsordre, Dѐviance et sociѐtѐ, No.(3), Paris, 1993,P.223. 

 ( من قانهن تحقيق الجشايات البمجيكي.7مكرر/ 216يشظر نص السادة ) (3)
)4( C. Dourlens et P.vidal- Naquet. L'autorite comme Prestation La 

Justice et La Police dans La Politique de La ville, CERPE, Paris, 

1993, P.189. 

ات الجزائية التهندي والسادة رابعًا( من مجمة اإلجراء 335يشظر نص الفرل ) (5)
 مكرر( من قانهن اإلجراءات الجزائية الجزائري.37)
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٬ٜسغ ع٢ً ٖصٙ ايكٛض اْٗا اعطت يًكها٤ ١َُٗ ايٛغاط١ اناؾ١ إىل َُٗت٘ ا٫غاغ١ٝ      
ٖٚٞ ايؿكٌ بني اـكَٛات، مبع٢ٓ آخط إ ايتؿطٜعات اييت تبٓت ٖصٙ ايكٛض٠ مل تأخص 

ايٛغاط١، يف سني إ ز٫ّٚ اخط٣ نؿطْػا قس تبٓت َبسأ اغتك٬ٍ ايٛغاط١ مببسأ اغتك٬ٍ 
ول مبٛدب٘ ٭عها٤ ايٓٝاب١ ايعا١َ َباؾط٠ َٗاّ ايٛغاط١ ٚباملكابٌ ٫ ول ٟ ٫ ايص

، ٖٚصا َا قطضت٘ ٚظاض٠ ايعسٍ ايؿطْػ١ٝ يف (1)يًٛغٝط َباؾط٠ اٟ َٔ ايٛظا٥ـ ايكها١ٝ٥
ٛغٝط ٫ هٛظ إ ٜهٕٛ قانّٝا يف ايٓٝاب١ بٌ ٖٛ بإ اي 1992َصنطتٗا ايتٛد١ٝٗٝ غ١ٓ 

 .(2)ؾدل َتطٛع اٚ قرتف تتٛاؾط ؾٝ٘ فُٛع١ َٔ ايؿطٚط ا٫زب١ٝ احملسز٠
ٜٓػذِ َع ٚظٝؿ١ ٚعٌُ ايكها٤ ٚا٫زعا٤ ايعاّ ؾه٬ّ عٔ  ٭ْٜ٘ٚعس ٖصا ايتٛد٘ َٓطكّٝا      

عٓس٥ص غٝتعاضض شيو َع ١َُٗ زٚض ايٛغٝط،  بأزا٤إٔ ؾتح اجملاٍ يًكها٤ ٚا٫زعا٤ ايعاّ 
ٚادبِٗ ا٫غاؽ ٖٚٛ تطبٝل ايكإْٛ ٖٚصا مما ٜعين باْ٘ ٫ هٛظ إ ػتُع يف ؾدل ٚاسس 
قؿيت ايكانٞ ٚايٛغٝط، ؾإدطا٤ ايٛغاط١ ٜتِ ٜٚٓؿص  يف اطاض ٦ٖٝات تهٕٛ َ٪١ًٖ قاّْْٛا 

 .(3)َتدكك١ يف َػاعس٠ اجملين عًِٝٗ
 :ايٛغاط١ اجملتُع١ٝ ؼت ضقاب١ ٚاؾطاف ايكها٤ .ب 

ٜككس بٗا تًو ايٛغاط١ اييت تتِ َٔ قبٌ ٦ٖٝات ٚاؾدام َٔ خاضز امل٪غػ١      
ايكها١ٝ٥، سٝح ٜتُتع ٖ٪٤٫ ا٫ؾدام مبها١ْ ادتُاع١ٝ اٚ ٦ٖٝات َتدكك١ يف ٖصا 
اجملاٍ تعٌُ ع٢ً َػاعس٠ اجملين عًِٝٗ ٚتكسّ هلِ ٜس ايعٕٛ. ٜٚتِ إدطا٤ َجٌ ٖصا ايٓٛع 

م ايكه١ٝ مبعطؾ١ ايٓٝاب١ ايعا١َ َٚٔ ثِ تتِ َباؾط٠ َٔ ايٛغاط١ عٔ ططٜل اساي١ اٚضا
إدطا٤ات ايٛغاط١ ؼت اْعاض ٚضقاب١ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٚاييت هلا يف احملك١ً ايٓٗا١ٝ٥ غًط١ 

                                                      

 د. مشرهر عبج الدالم عبج الحسيج: العجالة الرضائية في اإلجراءات الجشائية ( يشظر:1)
 .376، ص2016 ، دار الشيزة العربية، القاىرة،1)دراسة مقارنة(، ط

(2) "Le mѐdiateur ne saurait être magistrate. Du parquet qui decide des 

Poursuites ou de non-poursuites, mais un professionnel ou un 

bѐnѐvole, François ou ѐtranger, rѐpondant a' des conditions 

dѐnotologiques trѐs strictes".    

 وما بعجىا. 43ىيم عيج نايل، مرجر سابق، ص( يشظر: د. ابرا 3)
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، َجاٍ شيو َا تكّٛ ب٘ مجعٝات َػاعس٠ (1)تكسٜط١ٜ يف تكسٜط لاح عٌُ ايٛغٝط َٔ عسَ٘
-Mѐdiationايٛغاط١ املؿٛن١ "اجملين عًٝ٘ يف ؾطْػا َٔ ٚغاط١ تعطف اقط٬سّا ب

Dѐlѐguѐe يف ايكهاٜا املطغ١ً ايٝٗا َٔ قبٌ ايٓٝاب١ ايعا١َ. يكس ناْت ايتذاضب "
ٕٚ ٚاحملا٫ٚت ا٫ٚىل يًٛغاط١ تتِ يف اطاض ٖصا ايٓٛع َٔ اؾُعٝات ٚاهل٦ٝات ٚاييت ناْت تتعا

١ٗ، َٚٔ د١ٗ اخط٣ ٌٖٝ اؾاْٞ ٚتكِٜٛ غًٛن٘ ادتُاعّٝا َٔ دَع ايٓٝاب١ ايعا١َ يف اعاز٠ تأ
ؼًُٗا ؾع٤ َٔ تعٜٛض ايهطض ايصٟ ؿل باجملين عًٝ٘ ٚايصٟ ٜكع ع٢ً ناٌٖ ٖصٙ 

 . (2)اؾُعٝات
 ٚغاط١ اؾريإ: .ز 

سٝا٤ ا تسخٌ بعض ا٫ؾدام ايكاطٓني با٭ٜككس بٗصٙ ايكٛض٠ َٔ ايٛغاط١ َٚٔ امسٗ     
ايتٛؾٝل يف املٓاظعات ايػه١ٝٓ ٚاملؿٗٛز هلِ عػٔ ايػري٠ َٚٔ اٌٖ اـري ؿٌ املؿانٌ ٚ

ٚإدطا٤ ايكًح بني املتداقُني يف املؿه٬ت اييت تكع زاخٌ اؿٞ ايػهين. ٖصٙ ايكٛض٠ 
َٔ ايٛغاط١ تتِ بعٝسّا عٔ ايكها٤ ٚيف اطاض املٓاظعات ايبػٝط١ اييت ؼسخ َّٜٛٝا بني 

ع ايكإْٛ اؾريإ سٝح مت اْؿا٤ َطانع يعساي١ اؾٛاض يف اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٫َطٜه١ٝ، َٚطان
ٚٚغاط١ ا٫سٝا٤ ايػه١ٝٓ يف ؾطْػا، سٝح ٜتِ اختٝاض ايٛغطا٤ املتطٛعني َٔ غه١ٓ 

 .(3)ا٫سٝا٤ َٔ ايٓاؽ املعطٚؾني ٚاملكبٛيني ادتُاعٝا يف اؿٞ ايػهين
 . قٛض ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ سٝح ايتٓعِٝ:3
 ايٛغاط١ ايتًكا١ٝ٥: . أ

يت تكسض تًكا٥ّٝا َٔ قبٌ دٗات ٜككس بٗا تًو ايكٛض٠ َٔ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ اي     
ايتشكٝل غٛا٤ اناْٛا َٔ ضداٍ ايؿطط١ اٚ اعها٤ ا٫زعا٤ ايعاّ بإق٬ح شات ايبني ٚإدطا٤ 
َكاؿ١ بني املتداقُني بعس اخص َٛاؾكتِٗ َػبكا ع٢ً سٌ املؿه١ً ٚاْٗا٤ ايٓعاع ٚزّٜا. 

                                                      

( يشظر: بثيشو خربهش: الهساطة في قانهن اإلجراءات الجزائية الجزائري، رسالة ماجدتير، 1)
 .29، ص2017جامعة دمحم خيزر، بدكرة، الجزائر، 

 وما بعجىا. 50( يشظر: د. ابراىيم عيج نايل، مرجر سابق، ص2)
 .55مرجر سابق، ص ( يشظر: د. رامي متهلي القاضي،3)
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ٕٚ تسخٌ ؾدل اٚ ؾٗٓا ايٛغاط١ تعس اغًٛبّا ًٜذا ايٝ٘ ايكا٥ُني بايتشكٝل َباؾط٠ َٔ ز
 د١ٗ َتدكك١ بإدطا٤ات ايٛغاط١.

ؾاؾ١ٗ ايكا١ُ٥ بايتشكٝل ٚاعتُازّا ع٢ً غًطتٗا ايتكسٜط١ٜ َٚٔ خ٬ٍ زضاغتٗا يعطٚف      
ايكه١ٝ ٬َٚبػات اؾطمي١ املطتهب١ تكسض َس٣ ١ُ٥٬َ ٚاَها١ْٝ ايتٛقٌ إىل ؾض ايٓعاع عٔ 

٣ اىل ؾ١ٓ تؿهٌ َٔ اـربا٤ ع٢ً احمله١ُ إساي١ أططاف ايؿهٛ. "(1)ططٜل ايٛغاط١
يكهاٜا شات ايبني قبٌ إساي١ ايكه١ٝ اىل احمله١ُ املدتك١ ٚشيو يف ا إلق٬حٚاملدتكني 

 .اييت هٛظ ايكًح ؾٝٗا..."
( يػ١ٓ 8طٟ ضقِ )ٚمما ػسض اإلؾاض٠ ايٝ٘ يف ٖصا ايكسز إٔ قإْٛ َٓاٖه١ ايعٓـ ا٫غ     
أخص بايٛغاط١ ايتًكا١ٝ٥، سٝح ٚضز يف املاز٠ قًِٝ نطزغتإ/ ايعطام قس ايكازض يف ا 2011

  .( ع٢ً أ5ْ٘)
 ايٛغاط١ املٓع١ُ: . ب

ٜككس بٗا تًو ايكٛض٠ َٔ ايٛغاط١ اييت تتشكل عٔ ططٜل تسخٌ دٗات َتدكك١      
َُٗتٗا اق٬ح شات ايبني ٚإدطا٤ ايكًح ٚايتٛؾٝل يف ايٓعاعات. َجاٍ شيو ايٛغاط١ 

ّ ايٓٝاب١ ايعا١َ بإساي١ عسز َٔ ايكهاٜا ٚبٓا٤ املؿٛن١، سٝح ٜتِ ادطا٩ٖا َٔ خ٬ٍ قٝا
ع٢ً غًطتٗا ايتكسٜط١ٜ إىل مجعٝات َػاعس٠ اجملين عًٝ٘ يتتٛىل سٌ املؿه١ً ٚاْٗا٤ ايٓعاع. 
ٚتعس ايٛغاط١ املٓع١ُ ايكٛض٠ ا٫نجط ؾٝٛعّا ٚقب٫ّٛ يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف ايتؿطٜعات 

 .(2)املكاض١ْ
 :تكٓنيقٛض ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ سٝح اي . 4
 ايٛغاط١ املك١ٓٓ:  . أ

                                                      

 .27د. دمحم سامي الذها، مرجر سابق، ص  يشظر: (1)
)دراسة  ( يشظر: ياسر بن دمحم سعيج بابريل: الهساطة الجشائية في الشظم السعاصرة2)

، 2011تحميمية(، رسالة ماجدتير، جامعة نايف العربية لمعمهم األجشبية، الرياض، 
 .57ص
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ٖٚٞ تًو ايكٛض٠ َٔ ايٛغاط١ اييت ْعِ اسهاَٗا املؿطع يف ايكٛاْني اإلدطا١ٝ٥، سٝح         
اعط٢ املؿطع اؾٓا٥ٞ يًٓٝاب١ ايعا١َ ق٬س١ٝ سل إساي١ ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥ إىل د١ٗ ايٛغاط١ 

رتتب ع٢ً لاسٗا اْٗا٤ َع اغتُطاض ايٓٝاب١ ايعا١َ بطقابتٗا ع٢ً إدطا٤ات ايٛغاط١ َٚٔ ثِ ٜ
اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ ٚاؿؿغ ا٫زاضٟ يًكهاٜا اؾٓا١ٝ٥ . َٚٔ ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ اييت اخصت 
بٗصٙ ايكٛض٠ َٔ ايٛغاط١ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ايؿطْػٞ ٚقإْٛ ؼكٝل اؾٓاٜات 

 .(1)ايبًذٝهٞ ٚايربتػايٞ ٚايتْٛػٞ

 ايٛغاط١ ايعطؾ١ٝ:  . ب

ايكٛض٠ َٔ ايٛغاط١ اييت ٜباؾطٖا ض٩غا٤ ايكبا٥ٌ ٚؾٝٛر ايعؿا٥ط ٜككس بٗا تًو         
ا٫دتُاع١ٝ َٚٔ أقشاب اؿٌ ٚايعكس ايصٜٔ ٜأَطٕٚ باملعطٚف  ١ٚغريِٖ َٔ أقشاب ايٛداٖ

ٜٕٚٓٗٛ عٔ املٓهط ٜٚػعٕٛ يف اق٬ح شات ايبني، ؾٗٞ ْؿاط ادتُاعٞ تتِ مماضغت٘ َٔ 
ف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ ٚشِٜٚٗ ظا٥سّا ٚدٗا٤ خ٬ٍ دًػات ايكًح ايعطؾ١ٝ ٚاييت وهطٖا أططا

ايعؿري٠ ٚغريِٖ َٔ ايطداٍ شٟٚ املها١ْ ا٫دتُاع١ٝ ٚاملٓعي١ ايطؾٝع١ يف ايبًس. ؾٗصٙ فايؼ 
ايكًح ايعطؾ١ٝ تعس قامسّا َؿرتنّا َع ايكها٤ يف سٌ اـكَٛات ٚاْٗا٤ ايٓعاعات بني اؾطاز 

 . (2)ايعؿري٠ يف فتُعاتٓا ايعطب١ٝ
 ط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ سٝح ططٜك١ ادطا٥ٗا:.  قٛض ايٛغا5
 ايٛغاط١ املباؾط٠: . أ

ٜككس بٗصٙ ايكٛض٠ َٔ ايٛغاط١ قٝاّ ايٛغٝط ظُع ططيف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥          
ٚاملباؾط٠ بإدطا٤ ايتؿاٚض ٚايتشازخ فتُعّا، سٝح ٜكّٛ ؾٝٗا ايٛغٝط بإدطا٤ اتكا٫ت٘ 

ط ٖصٙ ايكٛض٠ َٔ ايٛغاط١ يف ٚايتٛقٌ إىل عكس ادتُاع بني ا٭ططاف املع١ٝٓ. ٚتهج
اـكَٛات اييت ؼسخ زاخٌ ا٫غط٠ ايٛاسس٠ ٚنصيو َٓاظعات اؾريإ. مسٝت ٖصٙ ايكٛض٠ 

                                                      

 216االجراءات الجشائية الفرندي والسادة ) ( من قانهن 1-41( يشظر نص السادة )1)
( من مجمة 335/3مكرر/ثانيًا( من قانهن تحقيق الجشايات البمجيكي والفرل )

 االجراءات الجزائية التهندي.
 .138د. اشرف رمزان عبج الحسيج، مرجر سابق، ص ( يشظر:2)
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َٔ ايٛغاط١ باملباؾط٠ ٭ْٗا تتِ يف سهٛض نٌ َٔ اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ َباؾط٠ ٚدّٗا 
 .(1)يٛد٘

 
 ايٛغاط١ غري املباؾط٠: . ب

ٛاد١ٗ بني أططاف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥، عٓس٥ص إ مل ٜتُهٔ ايٛغٝط َٔ ؼكٝل َبسأ امل     
ًٜذأ إىل ايكٛض٠ ايجا١ْٝ َٔ ايٛغاط١ ٖٚٞ ايٛغاط١ غري املباؾط٠، سٝح ٜكّٛ ؾٝٗا ايٛغٝط 
بإدطا٤ َسا٫ٚت٘ َٚؿاٚنات٘ َع ططيف اـك١َٛ ع٢ً اْؿطاز، مبع٢ٓ آخط ٫ ٜكسض ايٛغٝط 

غتُطاض يف ا٫يتكا٤ َع نٌ ع٢ً تػ١ٜٛ ٚعكس ادتُاع بُٝٓٗا َٚٔ ثِ ٜهطط ايٛغٝط إىل ا٫
ططف ٚؾطح َٛقؿ٘ ٚؼسٜس طًبات٘ بؿهٌ َٓؿكٌ إىل إ ٜتِ ايتٛقٌ إىل سٌ تٛاؾكٞ 
يًٓعاع ٚزٕٚ إ هتُع اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ غ١ٜٛ، ٖصٙ ايكٛض٠ َٔ ايٛغاط١ ًٜذأ ايٝٗا 

كا٤ ايٛغٝط غايبّا يف دطا٥ِ ايكتٌ ٚايعٓـ ؾؿٞ انجط ا٫سٝإ ٜطؾض اجملين عًٝ٘ ٚشٜٚ٘ ايً
 . (2)باؾاْٞ ٚاًٖ٘ بػبب املكٝب١ اييت أملت بِٗ

 .  قٛض ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ سٝح اٖساؾٗا:6
 ايٛغاط١ ا٫ق٬س١ٝ: . أ

عٔ اؾطمي١ املطتهب١ ٚبػض  َٔ ايٛغاط١  اق٬ح ايهطض ايٓاؾ٧ ٜككس بٗصٙ ايكٛض٠           
عًٝ٘ اٚ نإ نطضّا ايٓعط عٔ طبٝع١ ايهطض غٛا٤ أنإ نطضّا ؾدكّٝا قهّا ؿل باجملين 

عاَّا اقاب اجملتُع، ٖصا ايهطض ٜتِ اق٬س٘ َٔ خ٬ٍ ايتعٜٛض اؾٓا٥ٞ بكٛض٠ ايج٬ث١ 
 ايٓكسٟ ٚاملازٟ ٚا٫زبٞ.

 ايٛغاط١ ايتأ١ًٖٝٝ: . ب

                                                      

 .57يشظر: د. رامي متهلي القاضي، مرجر سابق، ص (1)
(2)  Jean-Pierre Bonafe-schmitt, M. schmutz et R.Bonafe- schmitt, 

"médiation et regulation socile" GLYSI, Université LyonII, 1992, 

P.189. 
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ٜككس بٗا تًو ايكٛض٠ َٔ ايٛغاط١ اييت ٜطاز َٓٗا تكِٜٛ غًٛى اؾاْٞ ٚاعاز٠ تأًٖٝ٘            
ٚزف٘ يف اجملتُع َٔ خ٬ٍ قٛاعس قسز٠ يًػًٛى َع اعازت٘ إىل ٚنع٘ ايطبٝعٞ 

 .(1)ٚايتكطؾات
 
 

 .  قٛض ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ سٝح ايٛدٛب:7
 ايٛغاط١ ا٫ختٝاض١ٜ: . أ

ٖٚٞ ايكٛض٠ ايؿا٥ع١ َٔ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥، سٝح هٛظ يًٓٝاب١ ايعا١َ ٚسػب غًطتٗا            
ا مسٝت ٖصٙ ايكٛض٠ َٔ ايٛغاط١ ايتكسٜط١ٜ اساي١ بعض ايكهاٜا إىل د١ٗ ايٛغاط١، ٚهلص

 با٫ختٝاض١ٜ.
 ايٛغاط١ ا٫يعا١َٝ: . ب

بعض ايتؿطٜعات املكاض١ْ ناهلٓس ٚغط٬ْٜها اٚدبت ع٢ً ايٓٝاب١ ايعا١َ اساي١ بعض            
 .  (2)ايكهاٜا إىل د١ٗ ايٛغاط١ نُطس١ً اٚي١ٝ قبٌ اساي١ ايسع٣ٛ إىل احملانِ

 املطلب الثالث

 ماهية الوشـيط اجلنائي
عس ايٛغٝط اؾٓا٥ٞ ططؾّا َُّٗا يف ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٖٚٛ ايعٓكط املُٝع هلا، عًٝ٘ ٜ

 غٛف ْتٓاٍٚ بايبشح ٚايسضاغ١ ايتعطٜـ بايٛغٝط ٚايؿطٚط ايٛادب تٛاؾطٖا ؾٝ٘ .
بٓا٤ عًٝ٘، مت تكػِٝ ٖصا املطًب إىل ؾطعني سٝح مت ؽكٝل ايؿطع ا٭ٍٚ 

 يًؿطٚط ايٛادب تٛاؾطٖا ؾٝ٘. يًتعطٜـ بايٛغٝط اؾٓا٥ٞ ٚيف ايؿطع ايجاْٞ

 الفـرع األول

 التعريف بالوشيط اجلنائي

                                                      

 .30يشظر: د. إبراىيم عيج نايل، مرجر سابق، ص  (1)
 .57( يشظر: د. رامي متهلي القاضي، مرجر سابق، ص2)
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ٜككس بايٛغٝط اؾٓا٥ٞ ٖٛ شيو ايؿدل ايكا٥ِ بع١ًُٝ ايٛغاط١ يف ايكهاٜا 
. ٜٚعس بني َكًشيت اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ اؾٓا١ٝ٥ سٝح ٜتٛىل ٖصا ايؿدل ١َُٗ ايتٛؾٝل

ا٤ات اؾٓا١ٝ٥ سٝح تتٛىل ايٓٝاب١ ايعا١َ عٌُ ايٛغاط١ َٔ ا٭َٛض املػتشسث١ يف أقٍٛ اإلدط
ؽٌٜٛ ايٛغٝط ١َُٗ ا٫تكاٍ بأططاف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ يتػ١ٜٛ اٯثاض املرتتب١ عٔ 

 (1)اؾطمي١. بعس اْتٗا٤ ١َُٗ ايٛغاط١، ٜكّٛ ايٛغٝط بإؾعاض ايٓٝاب١ ايعا١َ عٔ ْتا٥ر ايٛغاط١
ل بني َكًشيت ٖٚٓاى َٔ عطف ايٛغٝط بأْ٘ ايؿدل ايصٟ ٜتٛىل ١َُٗ ايتٛؾٝ (1)ايٛغاط١

اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘، اٚ با٭سط٣ ٖٛ شيو ايؿدل ايصٟ ٜتعني إ تتٛاؾط ؾٝ٘ ؾطٚط َع١ٓٝ 
 .(2)متهٓ٘ َٔ ايكٝاّ مب١ُٗ ايتٛؾٝل بني َكًشيت اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘

ٚقس ٜباؾط عهٛ ا٫زعا٤ ايعاّ ١َُٗ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ نُا ٖٛ اؿاٍ يف املاْٝا 
َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ايسٚض ٜكّٛ عهٛ ا٫زعا٤ ايعاّ بكؿت٘ ٚغٝطّا  ٚتْٛؼ اش ٜتشٍٛ إىل ٚغٝط

 .(3)با٫تكاٍ بني أططاف اـك١َٛ ٜٚٛنح هلِ املعاٜا ايعا٥س٠ ايِٝٗ َٔ دطا٤ اؿٌ ايٛزٟ
 ا٠ ٚضداٍ ايؿطط١ ٜباؾطٕٚ يف باز٨ٚيف ؾطْػا نإ أعها٤ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٚايكه
ؾه٬ّ عٔ أعها٤ مجعٝات َػاعس٠ ا٭َط ١َُٗ ايٛغاط١ بني أططاف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ 

 1996/ْٝػإ/10( يف 305/96اجملين عًِٝٗ، ؾعٌ ا٫َط نصيو ست٢ قسض املطغّٛ املطقِ )
ٚاـام بتٓعِٝ مماضغ١ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚايصٟ سعط أعها٤ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٚايكها٠ َٔ 

كها٤ ٚايٓٝاب١ ايكٝاّ مب١ُٗ ايٛغاط١ ملا يف شيو َٔ َػاؽ مببسأ سٝاز ْٚعا١ٖ ٚاغتك٬ٍ اي
 .(4)ايعا١َ

                                                      

 .23سابق، ص يشظر: د. اشرف رمزان عبج الحسيج، مرجر( 1)
الهساطة الجزائية ) في فمدطين لألحجاثيشظر: د. احسج دمحم براك، العجالة الترالحية  (2)

 .132، ص 2018كشسهذج( )دراسة مقارنة(، دار الذامل لمشذر والتهزيع، عسان، 
(3) T.trenczek, victim-offender mediation in Germany-ADR under the 

shadow of the criminal law, Bond law review, vol.13,Issue . 

2,2001, P.8. 

)4( Gerard Blanc. " La mѐdiation Pѐnale- commentaire de L'article 6 

d'e La Loi No. 93-2 du 4 Janvier 1993 portaut rѐforme de La 

procѐdure Pѐnale", La semaine Juridique, No.18, 1994, P.211. 
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إ َكطًح ايٛغٝط اؾٓا٥ٞ ٖٛ َؿّٗٛ سسٜح ىتًـ عٔ احملهِ، ؾاحملهِ طبكّا 
يكٛاعس ايتشهِٝ ٜتِ اختٝاضٙ مبعطؾ١ أططاف ايٓعاع يًؿكٌ يف اـك١َٛ، بُٝٓا ايٛغٝط ٜتِ 

قطاض  تعٝٝٓ٘ مبعطؾ١ ايٓٝاب١ ايعا١َ ، نصيو ؾإ قطاض احملهِ ًَعّ ٭ططاف ايٓعاع يف سني إ
 .(1)ايٛغٝط غري ًَعّ سٝح ٜبك٢ ٭ططاف اـك١َٛ سط١ٜ ايكبٍٛ ب٘ اٚ ضؾه٘

ٜباؾط ايٛغٝط عًُ٘ يف اطاض ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ نُٔ ؾهط٠ ا٫ْاب١ ايكها١ٝ٥ َٔ قبٌ 
ايٓٝاب١ ايعا١َ ي٘ يف تؿٜٛهٗا ي٘ ٚزٕٚ تسخٌ يف ايعٌُ املؿٛض ؾٝ٘. يكس تٓاٍٚ املؿطع 

ْٛٞ يًٛغٝط ٚبني ايكٛاعس اـاق١ بٓسب ايٛغٝط ٖٚٞ شات اؾٓا٥ٞ ايؿطْػٞ املطنع ايكاْ
املٛاز اييت تٛنح قٛاعس ْسب َؿٛنٞ ض٥ٝؼ ايٓٝاب١ ايعا١َ ، ٚاشا نإ ٖ٪٤٫ ا٭خرئٜ 
ممجًني قاْْٛٝني يصيو ايط٥ٝؼ، عٝح مياضغٕٛ اختكاقِٗ يف ن٤ٛ َا ٜكسض هلِ َٔ 

اْ٘ ٜتُتع بكسض َٔ ا٫غتك٬ٍ يف أٚاَط، إ٫ إ ايٛغٝط ىتًـ عٔ َؿٛض ايٓٝاب١ ايعا١َ يف 
عًُ٘ ٚبايتايٞ ؾإٕ ايٛغٝط اؾٓا٥ٞ ٜ٪زٟ ٚادب٘ ٚمياضؽ عًُ٘ يف اطاض إْاب١ قها١ٝ٥ 

 ن١ُٝٓ َٔ ايٓٝاب١ ايعا١َ .
يكس شٖب ضأٟ يف ايؿك٘ إىل ايكٍٛ بإ ْسب ايٓٝاب١ ايعا١َ يًٛغٝط اؾٓا٥ٞ َٔ ؾأْ٘ 

عّا يًٓٝاب١ ايعا١َ مبا ٜرتتب ع٢ً شيو َٔ ا٫خ٬ٍ باغتك٬ي٘ ٚسٝازٙ، إش هعً٘ َٛظؿّا تاب
. إ٫ إ ٖصا ايكٍٛ َطزٚز، (2)استُاٍ ايتأثري ع٢ً إضاز٠ ٚضنا٤ أططاف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥

ؾٗٛ ٚإٕ قح بايٓػب١ يًشاي١ اييت ٜتِ ؾٝٗا ْسب ؾدل طبٝعٞ َٔ قبٌ ايٓٝاب١ ايعا١َ 
ايكه١ٝ إىل ؾدل َعٟٓٛ ملباؾط٠ ايٛغاط١، إ٫ إ ٖصا ايٓكس ٫ قٌ ي٘ يف ساي١ إساي١ 

نذُعٝات َػاعس٠ اجملين عًٝ٘ ٚاييت تكّٛ بسٚضٖا بتعٝني اسس أعها٥ٗا يًكٝاّ مب١ُٗ 

                                                      

، دار 1فهزي إبراىيم، دور الرضا في قانهن اإلجراءات الجشائية، طيشظر: د. دمحم ( 1)
 .319، ص2014الشيزة العربية،القاىرة،

 .407يشظر:  د. أسامة حدشين عبيج، مرجر سابق، ص( 2)
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ايٛغاط١، ؾ٬ تٛدس ق١ً َباؾط٠ بني ايٛغٝط ٚايٓٝاب١ ايعا١َ ٖٚٛ َا وٍٛ زٕٚ تأثري 
 .(1)ايٓٝاب١ ايعا١َ ع٢ً ايٛغٝط اثٓا٤ أزا٥٘ يٛادب ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥

يٛغٝط ؾدكّا طبٝعّٝا ٚميهٔ إ ٜهٕٛ ؾدكّا َعّٜٓٛا ٚقس ٚميهٔ إ ٜهٕٛ ا
ٜهٕٛ ايٛغٝط ؾدكّا ممتّٗٓا قرتؾّا يًٛغاط١ أٟ ٜأخص أدطّا عًٝٗا، ٚقس ٜهٕٛ َتطٛعّا 
َتربعّا أٟ ٜعٌُ بسٕٚ أدط، ٚقس ٜعٌُ ايٛغٝط بكؿت٘ ايؿطز١ٜ ٚقس ٜعٌُ نُٔ مجع١ٝ 

 .(2)أ١ًٖٝ اٚ َ٪غػ١ خري١ٜ
با٭ؾدام ايطبٝعٝني، ؾايؿدل املعٟٓٛ ميهٔ إ  إ ١َُٗ ايٛغاط١ ٫ تٓشكط

ٜهٕٛ ٚغٝطا، سٝح ول يًٓٝاب١ ايعا١َ إ ؼٌٝ أٚضام ايكه١ٝ ؾ١ٗ ٚغاط١ تتٛىل ١َُٗ 
ايتٛؾٝل بني أططاف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ نذُعٝات َػاعس٠ اجملين عًِٝٗ ٚايطقاب١ ايكها١ٝ٥ 

. تكّٛ ٖصٙ اؾُعٝات ط١ اؾٓا١ٝ٥يف ْؿأ٠ ٚظٗٛض ايٛغا يف ؾطْػا ٚاييت نإ هلا زٚض تاضىٞ
باختٝاض ممجًني هلا ملباؾط٠ ١َُٗ ايٛغاط١، ٚإ تتُتع ٖصٙ اؾُعٝات با٫غتك٬ٍ ايصاتٞ يف 
أزا٤ عًُٗا َع نطٚض٠ تٛاؾط َعاٜري ايهؿا٠٤ ٚايكٛاعس ا٭خ٬ق١ٝ ٚإقا١َ زٚضات تسضٜب١ٝ 

، ٚأخريّا ؾُٔ سل ايٛغٝط (3)ٚتطٜٛط١ٜ يف اختٝاض ٚتسضٜب ٚتكِٝٝ ايٛغطا٤ يف ٖصٙ اؾُعٝات
إ ٜطؾض إدطا٤ ايٛغاط١ ٭ٟ غبب ٜطاٙ، غٛا٤ أنإ شيو َتعًكّا مبٛنٛع اؾطمي١ اٚ 
أططاؾٗا ٚإ ايكٍٛ غ٬ف شيو قس ٜ٪زٟ إىل ؾؿٌ ايٛغاط١ اشا مل ٜتُتع ايٛغٝط مبكَٛات 

 .(4)لاح َُٗت٘ ٚاييت تتطًب إ ٜهٕٛ قطٜبّا َٔ َٛنٛع ايٓعاع بعٝسّا عٔ أططاؾ٘

 لفـرع الثانيا

 الصـروط الواجب توافرها يف الوشيط اجلنائي

                                                      

؛ د. مشرهر عبج الحسيج، 128يشظر: د. رامي متهلي القاضي، مرجر سابق، ص( 1)
 .376مرجر سابق، ص

)2(  C.La Zerges, op. cit., P.189. 

الطاىر جزائية، رسالة ماجدتير، جامعة د.يشظر: سافر نهر اليجى، الهساطة في السهاد ال (3)
 .47، ص2016مهالي، كمية الحقهق، الجزائر، 

 .64يشظر: د. معتز الديج الزىري، مرجر سابق، ص  (4)
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 1983يكس اغتعطنت ايٓس٠ٚ ايسٚي١ٝ يكإْٛ ايعكٛبات املٓعكس٠ يف طٛنٝٛ غ١ٓ 
ؾطٚط ايٛغٝط ؾاؾرتطت إ تتٛاؾط يسٜ٘ ايطٚح اإلْػا١ْٝ، ٚايطغب١ يف خس١َ اجملتُع 

ًٍٛ ايع١ًُٝ ٚإ ٜهٕٛ َػتك٬ّ ٚاملعطؾ١ ايكا١ْْٝٛ ٚايٓؿػ١ٝ ٚاييت تػاعسٙ ع٢ً اغتٓباط اؿ
ٚقاٜسّا ٫ٚ هٛظ إ ٜهٕٛ سهُّا يف ايٓعاع اشا َا ؾؿًت ايٛغاط١. نُا أٚق٢ اجملًؼ 
ا٭ٚضبٞ بأْ٘ ٜٓبػٞ إ ٜعني ايٛغطا٤ َٔ مجٝع قطاعات اجملتُع ٚإ ٜهٕٛ يسِٜٗ ايؿِٗ 

ٜط ٚتكسِٜ اؾٝس ٚايجكاؾ١ املتٓٛع١ يًُذتُعات احمل١ًٝ ٚايكسض٠ ع٢ً إظٗاض سػٔ ايتكس
 .(1)املٗاضات اي٬ظ١َ يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥

يف سٌ ٚتػ١ٜٛ اـكَٛات  ْٚعطّا يًسٚض املِٗ ايصٟ ًٜعب٘ ايٛغٝط اؾٓا٥ٞ
ؾدك١ٝ تتُجٌ  َع١ٓٝ يف ؾدل ايٛغٝط بعهٗا ؾطّٚط ، ٫بس َٔ ؼكل ؾطٍٚطاؾٓا١ٝ٥

 َٛنٛع١ٝ. ؿدك١ٝ يًٛغٝط اؾٓا٥ٞ ٚأخط٣ ؾطّٚطباملكَٛات اي
  ت ايؿدك١ٝ:أ٫ّٚ: املكَٛا

ٜؿرتط ؾُٝٔ ٜباؾط ١َُٗ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ إ تتٛاؾط يسٜ٘ َكَٛات ؾدك١ٝ 
ٜهٕٛ غٌٗ املطاؽ، ٖاز٨ يف ايتعاٌَ ٚايتكطف َع اٯخطٜٔ ٚإ  ّاتتُجٌ يف إ ٜهٕٛ خبري

ْعط٠ تطب١ٜٛ، نصيو ؾإٕ َععِ ايتؿطٜعات املكاض١ْ تؿرتط يف ايٛغٝط اؾٓا٥ٞ  ايطباع، شا
 .١ ملباؾط٠ ١َُٗ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ايٓعا١ٖ ٚايهؿا٠٤ امل١ٝٓٗ ٚايك٬سٝنطٚض٠ تٛاؾط ؾطط 

٫بس إ ٜتُتع ايٛغٝط بكؿ١ ايٓعا١ٖ يهٞ ٜجل ب٘ اؾُٗٛض ٚخاق١ أططاف  ايٓعا١ٖ:  .1
اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ ، ٚإ تهٕٛ مسع١ ايٛغٝط اؾٓا٥ٞ دٝس٠ ٫ ؾا٥ب١ عًٝ٘، ٚإ ٜعٞ بأْ٘ 

ع٢ً سػاب آخط، ٚع٢ً  ّاإ ٫ وابٞ ططؾٜتٛغط بني ططؾني َكاؿُٗا َتعاضن١ ٚ
ايٛغٝط إ ٜهٕٛ ْعّٜٗا َتذطزّا َٔ ا١ٜ تأثريات داْب١ٝ، ٚإ ٫ ٜػتبل ا٫سساخ بأسهاّ 

تكًٝس١ٜ بإ َػبك١ يف شٖٓ٘ اٚ خٝاي٘، ٚع٢ً ايٛغٝط إ ٫ ٜبسأ إدطا٤ات ايٛغاط١ َٔ ؾهط٠ 
ين عًٝ٘. نصيو ع٢ً ايٛغٝط ٚباملكابٌ عًٝ٘ إ ٫ ٜتعاطـ َع اجمل اؾاْٞ َسإ اٚ كط٧

اؾٓا٥ٞ إ وطم إ ٫ تبسأ إدطا٤ات ايٛغاط١ ٚتٓتٗٞ بؿه١ًٝ َؿازٖا إ ٖٓاى ططؾا 

                                                      

)1( Louis- Rabcewicez Zubkowski, Rapport général et resolutions  du 

colloque international tenu a' Tokyo, Japan 14-16 mars 1983, 

Revue internationate de droit Pénal, vol. 54, 1983, P. 899. 
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عًٝ٘ إ ٜسؾع ايتعٜٛض، ؾايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ هلا اٖساف  ّاَتهطضّا ٫بس إ ٜعٛض َٚساْ
ني تتذاٚظ ٖسف ايتعٜٛض إىل اٖساف أخط٣ غا١َٝ تتُجٌ يف خًل دٛ َٔ ا٭يؿ١ ٚاحملب١ ب

 .(1)املتداقُني ٚقٛ ا٭سكاز ٚإظاي١ ايػٌ َٔ ْؿٛؽ ططيف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥

 ايهؿا٠٤ امل١ٝٓٗ ٚاملٗاضات ايؿدك١ٝ: .2

َ٪٬ٖت يًكٝاّ مب١ُٗ ايٛغاط١ مبع٢ٓ إ ٜهٕٛ  ٫بس إ ٜهٕٛ ايٛغٝط اؾٓا٥ٞ شا
١ يًٛغاط١ ايٛغٝط يسٜ٘ املاّ بػٝط بايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ ٚايعًّٛ اؾٓا١ٝ٥ ٚبايكٛاعس املٓعُ

اؾٓا١ٝ٥ ٚمبباؾط٠ عًُ٘ ٚغٝطّا دٓا٥ّٝا. اش تتطًب ١َٓٗ ايٛغاط١ تٛاؾط َٗاضات ؾدك١ٝ يف 
ؾدل ايكا٥ِ بٗا تكتهٞ ايعًِ بهٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع أططاف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ ٚنػب ثكتِٗ 
ٚإزاض٠ ايٛغاط١ بٓذاح، سٝح وتاز ايٛغٝط إىل عس٠ َٗاضات تػاعسٙ ع٢ً ايتشهِ مبؿاعط 

ت أططاف اـك١َٛ ٚمبا ىسّ ع١ًُٝ ايٛغاط١، َٓٗا َٗاض٠ ايتداطب ٚاملػاعس٠، ؾسٚض ٚقسضا
ايٛغٝط ٖٓا ٖٛ ملػاعس٠ املتداقُني يف ايٓكاف ٚايتؿاٚض سٍٛ اؾه١ًٝ قٝػ١ يؿكٌ 
ايٓعاع، نُا اْ٘ ٜكّٛ باملتابع١ ٚامل٬سع١ َٔ خ٬ٍ ت١٦ٝٗ املعًَٛات ايهاؾ١ٝ يتؿِٗ أقٌ 

. نٌ ٖصا ٜتِ َٔ خ٬ٍ ازخاٍ (2)ُاَات ططيف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ايٓعاع ٚأغباب َٛاقـ ٚاٖت
ايٛغٝط يف زٚضات ؽكك١ٝ بٗصا ايؿإٔ، سٝح تٛدب اغًب ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ ا٫ٚضب١ٝ 
ع٢ً ايٛغطا٤ نطٚض٠ تًكٞ تسضٜب َتدكل يًعٌُ مب١ٓٗ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥، ؾؿٞ ايػٜٛس 

ٚيف ايٓطٜٚر ٚايسمناضى ٫بس إ ٜكهٞ  ىهع ايٛغٝط يسٚض٠ تعًِٝ ايعا١َٝ َستٗا عاّ ٚاسس
ايٛغٝط زٚض٠ َستٗا أضبع١ أٜاّ ٚيف املاْٝا ؾٝؿرتط يًعٌُ ٚغٝطّا دٓا٥ّٝا نطٚض٠ اؿكٍٛ 
عٌ َ٪٬ٖت ع١ًُٝ يف زضاغ١ عًّٛ قسز٠ ٚايتدكل ؾٝٗا سٝح ٜتِ تأٌٖٝ ايٛغطا٤ َٔ 

غايٝب ايتؿاٚض خ٬ٍ اخهاعِٗ يسٚضات تسضٜب١ٝ تتهُٔ اإلساط١ بؿٔ إزاض٠ املٓاظعات ٚأ
ٚقٛاعس إزاض٠ احملازثات ٚا٫ساط١ باملعًَٛات ايكا١ْْٝٛ اي٬ظ١َ ملباؾط٠ ايٛغاط١ َع اإلساط١ 

                                                      

 .160يشظر: د. فايز عايج الظفيري، مرجر سابق، ص (1)
الرمح، التحكيم، التهفيق، ام، الهسائل البجيمة عن القزاء )يشظر: د. زيشب وحيج دح (2)

 60، ص2017لحل الشزاعات، السركز القهمي لإلصجارات القانهنية، القاىرة، الهساطة( 
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. اَا يف ؾطْػا ؾتكاّ زٚضات تسضٜب١ٝ يتأٌٖٝ (1)باؾٛاْب ايٓؿػ١ٝ يططيف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥
ايطقاب١  ايٛغطا٤ ٚؼت اؾطاف ٚضقاب١ ٚظاض٠ ايعسٍ سٝح عٗس إىل ؾ١ٓ ا٫تكاٍ ظُعٝات

ايكها١ٝ٥ ٚاملعٗس ايكَٛٞ ملػاعس٠ اجملين عًِٝٗ مب١ُٗ تٓعِٝ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ يتأٌٖٝ 
. َٚس٠ زٚض٠ تأٌٖٝ ايٛغطا٤ يف (2)ايٛغطا٤ ُٖٚا دٗتإ تابعتإ يٛظاض٠ ايعسٍ ايؿطْػ١ٝ

ؾطْػا َطًك١ غري قسز٠ بعَٔ َعني، اش ناْت املس٠ يف ايبسا١ٜ ٫ تعٜس ع٢ً ايج٬ثني غاع١، 
إ٫ اْٗا تػريت ٚخاق١ يف ْطام زٚضات ايٛغاط١ ايعا١ًٝ٥ سٝح قاَت بعض اهل٦ٝات ايعا١َ 
ٚاـاق١ بإقا١َ زٚضات ٚبطاَر تسضٜب١ٝ يف ٖصا اجملاٍ تعٜس ع٢ً املا١٥ ٚاـُػٕٛ غاع١ 
بٗسف تأٌٖٝ ايٛغطا٤ تأ٬ّٖٝ َّٗٓٝا سطؾّٝا عًُّٝا ٚتعٜٚسٙ باـرب٠ ٚدعً٘ َٔ شٟٚ 

 . (3)ً٘ا٫ختكام يف فاٍ عُ
 ايك٬س١ٝ ٚا٭١ًٖٝ. .3

ٜؿرتط يف ايؿدل ايصٟ ٜباؾط ١َٓٗ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ إ تتٛؾط يسٜ٘ ايك٬س١ٝ 
ملباؾطتٗا، تتُجٌ ٖصٙ ايك٬س١ٝ يف عسّ قسٚض سهِ قها٥ٞ دٓا٥ٞ عك٘ اٚ قسٚض سهِ 
قها٥ٞ عطَاْ٘ َٔ بعض اؿكٛم. يصا ًٜتعّ ايٛغٝط بإ ٜكسّ قشٝؿ١ اعُاي٘ ٚإ ٫ ٜهٕٛ 

شٟٚ ايػٛابل عٓس تكسمي٘ ملباؾط٠ ١َٓٗ ايٛغاط١ ٚإ ٜهٕٛ َتُتعّا بهاٌَ سكٛق٘ َٔ 
 .(4)املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٖٚصا َا أنس عًٝ٘ ايتؿطٜع ايؿطْػٞ ٚايربتػايٞ

 ثاّْٝا: ايؿطٚط املٛنٛع١ٝ : 
ٖٓاى فُٛع١ َٔ ايؿطٚط املٛنٛع١ٝ ٫بس َٔ ؼككٗا ؾُٝٔ ٜتٛىل مماضغ١ 

اؾػاي٘ يٛظٝؿ١ قها١ٝ٥ ٚؾطط ا٫غتك٬ٍ ٚاؿٝاز ٚؾطط  ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٖٚٞ عسّ
 ا٫ختكام.

                                                      

 .11يشظر: د. إبراىيم عيج نايل ، مرجر سابق، ص (1)
 .135يشظر: د. احسج دمحم براك، مرجر سابق، ص  (2)
 .173يشظر: د. عادل يهسف الذكري، مرجر سابق، ص (3)
( من قانهن 12ية الفرندي والسادة)( من قانهن الهساطة الجشائ1)نص السادة ( يشظر4)

 الهساطة الجشائية البرتغالي.



 -دراسة مقارنة–الهساطة الجشائية 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (69), Year (22) 

322 

 عسّ اؾػاٍ ٚظٝؿ١ قها١ٝ٥: -1

ٜؿرتط يف ايؿدل ايصٟ يسٜ٘ ايطغب١ يًعٌُ مب١ٓٗ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ إ ٫ ٜهٕٛ َٔ 
ايعاًَني يف امل٪غػ١ ايكها١ٝ٥ ٚشيو سطقّا ع٢ً سٝاز ايٛغٝط اؾٓا٥ٞ ٚاغتك٬ي٘ يف 

١ٝ َٔ د١ٗ، ٜكابٌ اغتك٬ٍ ٚسٝاز ايكها٤ اؾٓا٥ٞ َٔ د١ٗ أخط٣، َٛاد١ٗ ايػًط١ ايكها٥
ٖٚصا َا دا٤ ب٘ املؿطع اؾٓا٥ٞ ايؿطْػٞ سٝح سعط ع٢ً ا٭ؾدام ناؾ١ املُاضغني 
يًعٌُ ايكها٥ٞ اٚ ا٫عُاٍ املعا١ْٚ ي٘ َٔ قها٠ َٚسعٝني عاَني ٚقاَٝني ٚخربا٤ 

كها٥ٝني َٔ َعاٚي١ ١َٓٗ ايٛغاط١ قها٥ٝني ٚاملبًؼ ايكها٥ٞ ٚنتاب ايهبط ٚاملعاْٚني اي
، ٚمل ٜهع املؿطع (1)اؾٓا١ٝ٥ ٫ٕ شيو ٜ٪ثط يف سٝاز عًُِٗ ٚؼسٜسّا سٝاز١ٜ ايٓٝاب١ ايعا١َ

اؾٓا٥ٞ ايؿطْػٞ قاعس٠ عا١َ ٜتِ َٔ خ٬هلا اختٝاض ايٛغطا٤، ؾكس ٜهٕٛ ايٛغٝط َعا٫ّٚ 
 اختكاقٞيٛغاط١ ايؿطْػ١ٝ ٜكّٛ مب١ُٗ ا (Pontoise)يٓؿاط َٗين ؾؿٞ قه١ُ َس١ٜٓ

ادتُاعٞ ٚخاق١ يف املٓاظعات ايعا١ًٝ٥ يف ْطام ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ يٮغط٠، نُا ٜكّٛ مب١ُٗ 
ايٛغاط١ اسس َعاْٚٞ ايعساي١ يف اؿا٫ت ا٭خط٣. ٚقس ٫ ٜهٕٛ ايٛغٝط مماضغّا ٭ٟ ْؿاط 

ؾؿٞ َجٌ ٖصٙ اؿا٫ت ٬ٜسغ  (Montepllier) َٗين، نُا ٖٛ اؿاٍ يف قه١ُ َس١ٜٓ
تُا٤ ايٛغطا٤ ؾُعٝات َػاعس٠ اجملين عًِٝٗ سٝح ٜتٛىل ٖ٪٤٫ أغًٛب عطض اْ

 .(2)ايٛغاط١
عًُّا بإ ايتذاضب ا٭ٚىل ٚاملُاضغات ايػابك١ يًٛغاط١ يف ؾطْػا ظٗطت بٓا٤ ع٢ً 
َبازضات َٔ أعها٤ ايٓٝاب١ ايعا١َ ، ؾبُكته٢ ٖصٙ املبازضات َاضؽ أعها٤ ايٓٝاب١ ايعا١َ 

ط١ اؾٓا١ٝ٥ بني أططاف ايٓعاع. ٖصا ا٫َط أثاض ايعسٜس َٔ املؿانٌ يف ؾطْػا أعُاٍ ايٛغا
٫غُٝا تًو املتعًك١ باسرتاّ ايٛادبات ا٭زب١ٝ يًٛظٝؿ١ يف ؾإٔ ا٫يتعاّ بايٓعا١ٖ ٚاؿٝاز يف 
أزا٤ ايعٌُ ايٛظٝؿٞ. ٚانجط َٔ شيو اشا ناْت ايسع٣ٛ َٓعٛض٠ اَاّ عهٛ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٖٚٛ 

ٗٓا غٝهٕٛ سٝاز عهٛ ايٓٝاب١ ايعا١َ قٌ ؾو. يصيو َٓع املؿطع ٚغٝطّا يف إٓ ٚاسس، ؾ

                                                      

 .11يشظر: د. إبراىيم عيج نايل ، مرجر سابق، ص (1)
يشظر: د. دمحم عبج المطيف عبج العال، مفيهم السجشي عميو في الجعهى الجشائية، دار  (2)

 .116، ص 2006الشيزة العربية، القاىرة، 
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ني ٚايعاًَني يف ايػًو ايكها٥ٞ ناؾ١ َٔ ايكها٠ ٚاملسعني ايعاَاؾٓا٥ٞ ايؿطْػٞ ع٢ً 
 .(1)مماضغ١ ايٛغاط١

 . ا٫غتك٬ٍ ٚاؿٝاز.2
هب إ ٜهٕٛ ايٛغٝط َػتك٬ّ يف عًُ٘ َٓؿك٬ّ يف شات٘ عٔ ايٓعاّ ايكها٥ٞ ممج٬ّ 

٫زعا٤ ايعاّ أٚ قانٞ ايتشكٝل َٔ داْب ٚعٔ ططيف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ َٔ داْب آخط با
١ٜ تأثريات اٚ نػٛطات داْب١ٝ َٔ ا١ٜ د١ٗ ناْت ؾايٛغٝط ع٢ٓ عسّ خهٛع ايٛغٝط ٭مب

ٜعس َٓػكّا َٚسٜطّا يع١ًُٝ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ بساٜتٗا ست٢ ْٗاٜتٗا اش ٜتٛىل ١َُٗ ايتٛؾٝل 
نتني ُٖا َكًش١ اؾاْٞ َٚكًش١ اجملين عًٝ٘ . نصيو ع٢ً ايٛغٝط بني َكًشتني َتعاض

تٛخٞ ايسق١ ٚاؿصض يف عًُ٘، ٫ إ ميٌٝ اٚ ٜتشٝع يططف ع٢ً سػاب ططف آخط ٚإ ٜتعاٌَ 
َع ططيف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ بعني ٚاسس٠ زٕٚ إ ٜتدص َٛقـ اٚ سهِ َػبل ٚإ ٫ ٜتأثط 

شكٝل َٓٗا، اش ٜتعاضض َع قؿ١ اؿٝاز ايٛادب بأ١ٜ َع١ًَٛ ٚقًت ايٝ٘ َٔ اـاضز قبٌ ايت
ؼكك٘ يف ؾدل ايٛغٝط إ ٜهٕٛ قس أبس٣ ضأّٜا يف ن٤ٛ مساع٘ يططف قبٌ إ ٜػُع 

ك١َٛ ٜععظ َٔ َٛقؿ٘ ايتؿاٚنٞ أٚ اظٗاضٙ يًططف اٯخط، اٚ تكسمي٘ ْكشّا ٭سس ططيف اـ
اؿٝاز ٚا٫غتك٬ٍ  ٖتُاَّا بأقٛاٍ ططف ٚعسّ انرتاث٘ بأقٛاٍ ايططف اٯخط ٚتؿرتض قؿ١ا

، مبع٢ٓ آخط ١َ اؾٓا١ٝ٥أططاف اـكٛ َٔ ّٜاز ا١ٜ ق١ً اٚ ع٬ق١ بني ايٛغٝط ٚأعسّ ٚدٛ
 .(2)إ ٜهٕٛ ايٛغٝط ٫ ع٬ق١ ي٘ مبٛنٛع اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ ٫ٚ بأططاؾٗا

إ َا وكل قؿ١ اؿٝاز ٖٛ ٚدٛز قٛا٥ِ َعس٠ غًؿّا تتهُٔ أمسا٤ ٚدٗات 
اتِٗ يف زٚا٥ط اختكام احملانِ ٚايٓٝابات ايعا١َ تػاعس ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚاختكاق

                                                      

 .29الحسيج ، مرجر سابق، صيشظر: د. اشرف رمزان عبج  (1)
الرمح والهساطة ) يشظر: عروي عبج الكريم، الطرق البجيمة في حل الشزعات القزائية( 2)

القزائية( طبقًا لقانهن اإلجراءات السجنية واإلدارية، رسالة ماجدتير، كمية الحقهق، بن 
 .103، ص2012عكشهف، جامعة الجزائر، 
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ايكها٤ ٚايٓٝاب١ ايعا١َ ع٢ً سػٔ اختٝاض ايٛغطا٤ ٜٚؿذع ططيف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً 
 .(1)قبٍٛ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥

 .  ا٫ختكام.3
، سٝح ٜتشسز كتكا بتػ١ٜٛ اـكَٛات اؾٓا١ٝ٥ إ ٜهٕٛ ايٛغٝط اؾٓا٥ٞ

تكام ايٓٝاب١ ايعا١َ اييت تٓعط ايسع٣ٛ ٚاييت تكّٛ بإساي١ اختكام ايٛغٝط بصات اخ
اـك١َٛ يًٛغٝط. إٕ اختكام ايٛغٝط ٜعين تٛاؾط اـرب٠ ايع١ًُٝ اٚ ايع١ًُٝ سٍٛ 

 اع١ٝ ػعً٘ قٌ اسرتاّ ٚٚقاض ٚثك١ادتُ ع١ اـك١َٛ أٚ إٔ تهٕٛ يسٜ٘ َها١َْٛنٛع ٚطبٝ
يٛغٝط ازضاى ازبٝات ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ست٢ ٜكري َ٪٬ّٖ يًٓعط يف ايٓعاع، نصيو هب ع٢ً ا

ٚإ ٜهٕٛ يسٜ٘ ؾٔ إزاض٠ املكاب١ً اييت غٛف تتِ بني أططاف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ غعّٝا مٛ 
 .(2)ؼكٝل أٖساؾٗا يف تػ١ٜٛ ايٓعاع بؿهٌ ٚزٟ

 املبحث الثاني

 شروط الوشاطة اجلنائية ومراحلوا
ّ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥, ٖصٙ تٛدس عس٠ ؾطٚط ٫بس َٔ ؼككٗا ٜتِ مبٛدبٗا تطبٝل ْعا

ايؿطٚط بعهٗا َٛنٛع١ٝ ٚا٫خط٣ ادطا١ٝ٥. نُا ٚتتُٝع ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ باْٗا متط 
مبذُٛع١ َٔ املطاسٌ ٚاـطٛات تبتس٨ با٫قرتاح ٚاملبازض٠ ٚست٢ ا٫تؿام بني اـكّٛ 

ٍٚ ٚتٓؿٝص ا٫تؿام. عًٝ٘ غٛف تتٛىل زضاغ١ ؾطٚط تطبٝل ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف املطًب ا٭
 َٚٔ ثِ زضاغ١ َطاسٌ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف املطًب ايجاْٞ.

 املطلب االول

 شروط تطبيق الوشاطة اجلنائية
تٓكػِ ؾطٚط تطبٝل ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ إىل ؾطٚط َٛنٛع١ٝ تتُجٌ بٛدٛز غٓس 
قاْْٛٞ يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚٚدٛز زع٣ٛ دعا١ٝ٥ يف سٛظ٠ ايكها٤ ٚايػًط١ ايتكسٜط١ٜ يف 

طا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚقبٍٛ أططاف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ ٚؼكٝل اغطاض ايًذ٤ٛ إىل إد
                                                      

 .161جر سابق، صيشظر: د. فايز عايج الظفيري، مر( 1)
(2) J. Faget , op.cit.,P.130-134. 
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ايٛغاط١ ، ٚؾطٚط ادطا١ٝ٥ تتُجٌ يف نطٚض٠ تٛاؾط ا١ًٖٝ٫ ا٫دطا١ٝ٥ ٭ططاف اـك١َٛ َع 
 قش١ ايطنا َٚٝعاز إدطا٤ ايٛغاط١.

 
 
 

 ايؿطٚط املٛنٛع١ٝ يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥:  -1
 ٚدٛز غٓس قاْْٛٞ يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥. .أ 

َباؾطت٘ إ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ إدطا٤ دٓا٥ٞ ٫بس ٚإ ٜػتٓس إىل ْل قاْْٛٞ ٜٓعِ نٝؿ١ٝ           
ايؿطع١ٝ اإلدطا١ٝ٥، ٖٚصا َا انست٘ ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ املكاض١ْ نايكإْٛ  تطبٝكا ملبسأ

 .(1)ايؿطْػٞ ٚايبًذٝهٞ ٚايتْٛػٞ ٚاؾعا٥طٟ
 ٚدٛز زع٣ٛ دعا١ٝ٥ يف سٛظ٠ ايكها٤. .ب 

يتطبٝل ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ إ تهٕٛ ٖٓاى زع٣ٛ دعا١ٝ٥ َعطٚن١ اَاّ ٜؿرتط           
ايكها٤ ممج٬ بايٓٝاب١ ايعا١َ اٚ قانٞ ايتشكٝل ٖٚٛ َا ٜتطًب نطٚض٠ تٛاؾط َؿرتنات 
ؼطٜو ايسع٣ٛ ٚاييت تتُجٌ يف ٚقٛع اؾطمي١ ْٚػبتٗا إىل املتِٗ ٚٚدٛز فين عًٝ٘ ٚإ 

 .(2)ٜهٕٛ ٖٓاى نطض قس ؿل باجملين عًٝ٘
 ايػًط١ ايتكسٜط١ٜ يف ايًذ٤ٛ إىل إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥. .ز 

يتطبٝل ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥, ٫ بس َٔ ٚدٛز غًط١ تكسٜط١ٜ َٓشٗا املؿطع اؾٓا٥ٞ       
يًكها٤ ممج٬ بايٓٝاب١ ايعا١َ اٚ احمله١ُ ٚسػب ايٓعاّ ا٫دطا٥ٞ املتبع، ٚطبكا 

                                                      

 ( من قانهن اإلجراءات الجشائية الفرندي والسادة41)( من السادة7يشظر: نص الفقرة) (1)
مكرر( من  335مكرر ثانيًا( من قانهن تحقيق الجشايات البمجيكي والفرل ) 216)

( من قانهن 9رر/مك 37 -مكرر 37مجمة اإلجراءات الجزائية التهندي والسهاد)
 اإلجراءات الجزائية الجزائري.

د. محسهدي قادة: إجراءات الهساطة الجشائية واثرىا عمى الجعهى العسهمية"  يشظر: (2)
 .31، ص 2017(، 3دراسة مقارنة"، السجمة الجزائرية لمحقهق والعمهم الدياسية، العجد)
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يعا١َ غًط١ تكسٜط١ٜ يف تكسٜط َس٣ يًتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ املكاض١ْ ؾكس َٓشت ايٓٝاب١ ا
دس٣ٚ ايًذ٤ٛ إىل إدطا٤ ايٛغاط١ ططٜكا ؿٌ اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ ٚسػب ايتكسٜطات 

 .(1)اـاق١ ٬َٚبػات ايكه١ٝ املعطٚن١ َع اَها١ْٝ ؼكٝل اغطاض ايٛغاط١

 قبٍٛ أططاف اـك١َٛ اؾٓا١ٝ٥ إلدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥. .ز 

اؾٓا١ٝ٥ نطٚض٠ اؿكٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ ططيف اـك١َٛ ٜؿرتط يتطبٝل ايٛغاط١            
ع٢ً ايًذ٤ٛ يًٛغاط١ ؾ٬ ميهٔ تكٛض ع١ًُٝ ٚغاط١ ْادش١ زٕٚ ؼكل ضنا أططاؾٗا، 
ٚول يًُٗتِ ٚاجملين عًٝ٘ ا٫عرتاض ع٢ً إدطا٤ ايٛغاط١, ؾاشا ثبت يًُتِٗ إ 

١ ؾً٘ اؿل ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ تٓطٟٛ ع٢ً سٝـ عل َٔ سكٛق٘ املٛنٛع١ٝ اٚ ا٫دطا٥ٝ
يف إ وتر ٜٚطًب ايػري يف إدطا٤ات ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ تطبٝكّا ؿل املتِٗ يف ايًذ٤ٛ إىل 

 .(2)قانٝ٘ ايطبٝعٞ
  :ؼكٝل اغطاض ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ٖـ. 
ٜؿرتط يتطبٝل ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚدٛز فُٛع١ َٔ ا٫ٖساف ؾطعت َٔ ادًٗا       

يهطض ايٛاقع ع٢ً اجملين عًٝ٘ ٚاْٗا٤ ايٛغاط١ تتُجٌ ٖصٙ ا٫ٖساف يف اق٬ح ا
 .(3)ا٫نططاب ايٓادِ عٔ اؾطمي١ ٚاعاز٠ تأٌٖٝ اؾاْٞ ٚاق٬س٘ ادتُاعٝا

 ايؿطٚط ا٫دطا١ٝ٥ يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥.  -2
١ تتُجٌ ايؿطٚط ا٫دطا١ٝ٥ يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف نطٚض٠ تٛاؾل ا١ًٖٝ٫ ا٫دطا٥ٝ

ٛاؾط ؾطٚط غكٛم َٝعاز إدطا٤ ٚنصيو نطٚض٠ ت ٚايطنا ٭ططاف ايٛغاط١ ايٛغاط١،
 ايٛغاط١ َٚستٗا.

 

                                                      

هل: الهساطة في انياء د. أنهر دمحم صجقي السداعجة و د. بذير سعج زغم يشظر: (1)
(، 40الخرهمة الجشائية" دراسة تحميمية مقارنة"، مجمة الذريعة والقانهن، العجد )

 .341، ص 2009
 .27د. مجحت عبج الحميم رمزان، مرجر سابق، ص  يشظر: (2)
 .56سافر نهر اليجى: مرجر سابق، ص يشظر: (3)
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 ا١ًٖٝ٫ ا٫دطا١ٝ٥ اي٬ظ١َ ٭ططاف ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥. .أ 

تكّٛ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً ضنا٤ اـكّٛ ع٢ً تطبٝكٗا َٚٔ ثِ ٜؿرتط إ تهٕٛ 
ا٫دطا١ٝ٥ ق٬س١ٝ نٌ ططف ع٢ً سس٠ ملباؾط٠ اإلدطا٤ات  با٭١ًٖٝا١ًٖٝ٫ نا١ًَ ٜٚككس 

 اؾٓا١ٝ٥.
سٝح تتشسز ا١ًٖٝ٫ يف ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ تبعا يعُط ا٫ْػإ ٚبًٛغ٘ غٔ ايطؾس ٚإ ٜهٕٛ 
َتُتعا بهاٌَ قٛاٙ ايعك١ًٝ َٚٔ ثِ ٜرتتب ع٢ً عسّ ؼكل ٖصا ايؿطط عسّ ق٬س١ٝ ٖصا 

 .(1)ايؿدل ٫ٕ ٜهٕٛ ا٬ٖ ملباؾط٠ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥
 قش١ ايطنا. .ب 

٫ضاز٠ َٚٔ ثِ ؾ٬ ميهٔ ؼكل ايٛغاط١ تكّٛ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً قاعس٠ سط١ٜ ا
اؾٓا١ٝ٥ َت٢ َا نإ قبٍٛ ا٭ططاف هلا ْتٝذ١ انطاٙ اٚ ايٛقٛع يف ايػًط، ٚع٢ً ايكها٤ 
ممج٬ بايٓٝاب١ ايعا١َ ظا٥سا ايٛغٝط نطٚض٠ اؾعاض اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ ٚبك١ٝ ا٭ططاف 

ايٓتا٥ر احملت١ًُ يكطاضِٖ بهاٌَ سكٛقِٗ ٚطبٝع١ ع١ًُٝ ايٛغاط١ ٚقٛاعسٖا ٚبٝإ َعاٜاٖا ٚ
 .(2)قبٌ اعطا٤ ا٭ططاف َٛاؾكتِٗ ع٢ً قبٍٛ ايٛغاط١ ٚشيو ػٓبا يًٛقٛع يف ايػًط

 ٚقت إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥. .ز 

ىتًـ َٝعاز إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ سػب ايٓعاّ اؾٓا٥ٞ ا٫دطا٥ٞ املتبع يف 
ع٢ً ؼطٜو ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ يف  ؾؿٞ ؾطْػا تتِ َباؾط٠ ايٛغاط١ يف املطس١ً ايػابك١ ،ايسٚي١

                                                      

 .310د. دمحم فهزي إبراىيم: مرجر سابق ، صيشظر:  (1)
صباح احسج نادر: التشظيم القانهني لمهساطة الجشائية وإمكانية تطبيقيا في القانهن  يشظر: (2)

قميم كردستان والسشذهر الى مجمس القزاء في العراقي )دراسة مقارنة(، بحث مقجم ا
الزيارة  تاريخ /.orgwww.krjc/ ت والستاح عمى الرابط االلكترونيعمى شبكة االنترن

17/10/2018 . 

http://www.krjc.org/
http://www.تاريخ/
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اطاض ايػًط١ املُٓٛس١ يًٓٝاب١ ايعا١َ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ، بُٝٓا يف اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٫َطٜه١ٝ 
 .(1)ميهٔ إ ٜتِ إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف املطاسٌ املدتًؿ١ يًسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥

 َس٠ إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥. .ز 

إ قكط َس٠ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٖٛ زيٌٝ لاسٗا يف ايٛقٍٛ إىل سٌ ايٓعاع بططٜك١ 
ٚز١ٜ ٚبأغطع ٚقت ممهٔ ٚمبا وكل اٖساف ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥. ٚع٢ً قعٝس ايتؿطٜعات 
اؾٓا١ٝ٥ لس إ ٖٓاى اػاٖني تؿطٜعٝني اٚهلُا ٜصٖب إىل ؼسٜس غكـ ظَين تٓتٗٞ 

نايكإْٛ ايربتػايٞ ٚيٛنػُبٛضى، ٚثاُْٝٗا مل ٜهع مبٛدب٘ إدطا٤ات ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ 
 .(2)غكؿا ظَٓٝا قسزا نايكإْٛ ايؿطْػٞ ٚايبًذٝهٞ

 إ ٜهٕٛ اتؿام ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َهتٛبا َٚٛقعا عًٝ٘ َٔ قبٌ شٟٚ ايؿإٔ.ٖـ. 
 .(3)ٖٚصا َا انست عًٝ٘ ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ املكاض١ْ نايكإْٛ ايؿطْػٞ ٚايبًذٝهٞ  

 انياملطلب الث

 مراحل الوشاطة اجلنائية
بعس إ تكطض ايٓٝاب١ ايعا١َ اٚ احمله١ُ ع٢ً سػب ا٫سٛاٍ إدطا٤ ايٛغاط١ ٜتِ اؾعاض 
أططاف اـك١َٛ بصيو ٜٚتِ تؿٜٛض ؾدل طبٝعٞ اٚ َعٟٓٛ َ٪ٌٖ يًكٝاّ بسٚض ايٛغٝط 
ثِ ًٜتكٞ ايٛغٝط َع اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ ٜٚأخص َٛاؾكتُٗا ع٢ً قبٍٛ إدطا٤ ايٛغاط١ 
بُٝٓٗا. ٚمتط ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ بعس٠ َطاسٌ َتتاي١ٝ تبسا مبطس١ً ايتُٗٝس يًٛغاط١ ثِ َطس١ً 

 .(4)ادتُاع ايٛغاط١ ثِ َطس١ً اتؿام  ايٛغاط١ ٚاخريا َطس١ً تٓؿٝص اتؿام ايٛغاط١
 
 

                                                      

اسامة حدشين عبيج: الرمح في قانهن اإلجراءات الجشائية والشظم السرتبطة بو  د. يشظر: (1)
 404, ص2004, دار الشيزة العربية, القاىرة, 1)دراسة مقارنة( , ط

 .116د. رامي متهلي القاضي, مرجر سابق، ص يشظر: (2)
 .173د. فائز عائج الظفيري, مرجر سابق، ص يشظر: (3)
 .384د. مشرهر عبجالدالم, مرجر سابق، ص يشظر: (4)



 (00( ، السنة )96( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (69), Year (22) 

407 

 َطس١ً ايتُٗٝس يًٛغاط١.  -1
يف ٖصٙ املطس١ً ٜكّٛ ايٛغٝط با٫تكاٍ بهٌ َٔ اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ يػطض 
اخباضِٖ بإ خكَٛتِٗ غٛف ؼٌ عٔ ططٜل ايٛغاط١ ٚهلِ اؿل يف قبٍٛ شيو اٚ ضؾه٘، 
ٚوسز يهٌ ططف َٔ أططاف ايٓعاع َٛعسا ملكابًت٘, ٚيف ٖصا ايًكا٤ ٜكّٛ ايٛغٝط بتعطٜـ 
أططاف ايٓعاع مبا هلِ َٔ سكٛم َٚا عًِٝٗ َٔ ٚادبات ٜٚعسِٖ بعسّ ايػري يف إدطا٤ات 

ح ايٛغاط١، ٚيف ساي١ اتؿام أططاف ايٓعاع ع٢ً َبسأ ايٛغاط١ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ عٓس لا
عٓس٥ص ٜكّٛ ايٛغٝط باإلقػا٤ ٚا٫غتُاع يهٌ ططف َٔ أططاف ايٓعاع ع٢ً سس٠ ست٢ 
ٜتُهٔ َٔ َعطؾ١ ٚد١ٗ ْعطِٖ يف ؾإ ايٓعاع ٚؼسٜس طًباتِٗ ٚنٌ َا ٜسٚض يف خًذات 

 .(1)اْؿػِٗ
اَتكام غهب اجملين عًٝ٘  ٚيف ٖصٙ املطس١ً ًٜعب ايٛغٝط زٚضا َُٗا يف

ٚايتدؿٝـ َٔ سست٘ عٓس يكا٥٘ اجملين عًٝ٘. يصيو تعس ٖصٙ املطس١ً بايػ١ ا١ُٖٝ٫ اش اْٗا 
تػُح يًٛغٝط ٫غتٝعاب طبٝع١ ايٓعاع ٚؾِٗ املؿه١ً ٚبٝإ طًبات ا٭ططاف ٚؼسٜس 

 .(2)عٓاقط َٚؿاتٝح سٌ اـك١َٛ
 َطس١ً ادتُاع ايٛغاط١: -2

ع أططاف ايٓعاع, ٜتِ ا٫تؿام ع٢ً ؼسٜس َٛعس ٜتِ ؾٝ٘ بعس اْتٗا٤ ايٛغٝط َٔ مسا
ادتُاع ايٛغٝط َع اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ يف فًؼ ٚاسس ًٜتكٞ ؾٝ٘ أططاف ايٓعاع ٚدٗا 

َٚربضات ايٛغاط١ ثِ ٜعطٞ اجملاٍ  ٭ٖسافيٛد٘ ٚيف بسا١ٜ ٖصا ا٫دتُاع ٜعطض ايٛغٝط 
يو ٜأتٞ زٚض اؾاْٞ يف عطض ٚد١ٗ يًُذين عًٝ٘ يٝعطض ؾهٛاٙ ٚطًبات٘ اَاّ اؾاْٞ بعس ش

ْعطٙ َٚٔ خ٬ٍ ايٓكاف ٚتبازٍ اٯضا٤ ٜػتطٝع ايٛغٝط َٔ ايتٛؾٝل بُٝٓٗا ٚتهٝٝل ْكاط 
ا٫خت٬ف، ٜٚعكس ايٛغٝط دًػات ايٛغاط١ يف َهإ قاٜس ٜٚؿهٌ إ ػطٟ املٓاقؿات 

                                                      

)1( Galaway Burt and Joe Hudson, perspectives on crime victims, 

London, 1987, p293. 

)2  ( D. Marie-clet, L'evaluation des experiences de médiation entre 

delinquants et victims; L'example Britahnique, Revue de science 

criminelle et droit Pѐnale comparѐ,Paris, 1993, P.49 
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تهح ، ٚيف ٖصٙ املطس١ً ٜ(1)بكٛض٠ غط١ٜ َكتكط٠ ع٢ً ايٛغٝط ٚاجملين عًٝ٘ ٚاؾاْٞ
ٜٚتعاظِ زٚض ايٛغٝط ع٢ً تٓعِٝ تبازٍ اٯضا٤ بني املتداقُني ؾه٬ عٔ تًطٝؿ٘ ؿس٠ 
ايًكا٤ ٚايتدؿٝـ َٔ ساي١ ايبػها٤ ٚايؿشٓا٤ عٓس استساّ املٛقـ بني املتداقُني َصنطا 
اٜاِٖ بايٓكاط اييت مت ا٫تؿام عًٝٗا غًؿا ست٢ ٜكٌ إىل بط ا٫َإ ْٚكاط ا٫يتكا٤ بني 

َٔ خ٬هلا ايٛقٍٛ إىل اتؿام َطنٞ َٚكبٍٛ َٔ نٌ اؾُٝع، تعس ٖصٙ ا٭ططاف ميهٔ 
املطس١ً يف غا١ٜ ايسق١ ؾٗٞ َطس١ً ؾاضق١ يف دٗٛز ايٛغاط١ ؾٓذاح ايٛغاط١ ٜتٛقـ ع٢ً َس٣ 
ايتؿاِٖ ٚايتعإٚ ٚايتٓػٝل ايكازض َٔ اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ َٔ ادٌ سٌ ايٓعاع ٚتػ١ٜٛ 

 .(2)١اـك١َٛ ٚاستٛا٤ املؿه١ً بكٛض٠ ٚزٜ
 َطس١ً اتؿام ايٛغاط١:  -3

عٓس لاح دٗٛز ايٛغٝط يف ازاض٠ املؿاٚنات ٚاملٓاقؿات بني ططيف اـك١َٛ 
اؾٓا١ٝ٥ ٚايٛقٍٛ إىل تػ١ٜٛ َطن١ٝ تسخٌ ايٛغاط١ يف َطس١ً ا٫تؿام ٚؾٝٗا ٜتِ ؼسٜس 
ايتعاَات نٌ ططف ػاٙ ايططف ا٫خط َٔ ادٌ اْٗا٤ ايٓعاع ٜٚكّٛ ايٛغٝط بهتاب١ قهط 

ٙ اـكٛم َٛقعا عًٝ٘ َٔ قبٌ شٟٚ ايؿإٔ، ٚع٢ً ايٛغٝط عٓس قٝاغ١ ايتعاَات نٌ بٗص
ططف ايتأنس َٔ اَها١ْٝ تٓؿٝصٖا ست٢ ٜتذٓب ايكعٛبات ٚاملؿانٌ اييت قس تٛاد٘ تٓؿٝص 

، ٚؾُٝا ٜتعًل مبهُٕٛ اتؿام ايٛغاط١ ؾاْ٘ ٜتهُٔ يف انجط (3)اتؿام ايٛغاط١ َػتكب٬
ضز ايؿٞ إىل اقً٘ ٚاسٝاْا قس ٜكتكط اتؿام ايٛغاط١ بكٝاّ  ا٫سٝإ تعٜٛض اجملين عًٝ٘ اٚ

اؾاْٞ با٫عتصاض يًُذين عًٝ٘ ع٢ً َا ٚقع َٓ٘ ٚقس ٜهتؿٞ ايٛغٝط بتٛدٝ٘ ايٓكح ا٫ضؾاز 

                                                      

)1( Louis Kos-Rabcewiez Zubkowski, Rapport general et resolutional 

tenu a Tokyo, Japan14-16 mars 1983, Revue international  droit 

Pѐnale, 1983, P.900 
 .142د. إبراىيم عيج نايل, مرجر سابق، ص يشظر: (2)

)3( G. Blanc, La médiation Pénale (Commentaire de L'article 6 de Loi 

No. 93 -2 du 4 Jan.1993, Portant réforme de La Procédure Pénale). 

Juris classeur Periodique(semaine Juridique), No. 18, Paris, 1994, 

No.3760. 
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يًذاْٞ ؾطٜط١ قبٍٛ اجملين عًٝ٘ هلصا اإلدطا٤. ًٜٚتعّ ايٛغٝط بإؾعاض ايٓٝاب١ ايعا١َ مبا مت 
 .(1)َتهُٓا َا  مت ايٛقٍٛ ايٝ٘ ا٫تؿام عًٝ٘ َٔ خ٬ٍ تكطٜط َهتٛب

 َطس١ً تٓؿٝص اتؿام ايٛغاط١. -4
بعس إ ٜٓتٗٞ ايٛغٝط َٔ ابطاّ اتؿام ايٛغاط١ ٜتعني عًٝ٘ ا٫ؾطاف َٚطاقب١ تٓؿٝصٙ 
ٚخكٛقا يف اؿا٫ت اييت ٜتِ ؾٝٗا ا٫تؿام ع٢ً زؾع ايتعٜٛض ع٢ً ؾهٌ اقػاط ؾؿٞ َجٌ 

ٜك١ ايسؾع، ٜؿرتض لاح ايٛغاط١، ايتٓؿٝص ٖصٙ اؿاي١ ٜتٛدب ع٢ً ايٛغٝط َتابع١ تٓؿٝص طط
ايهاٌَ ملا مت ا٫تؿام عًٝ٘ َٔ ايتعاَات ٚتعٗسات َتبازي١ يف اتؿام ايٛغاط١ ؾ٬ تٓتٗٞ ١َُٗ 
ايٛغٝط ا٫ بتٓؿٝص ا٫تؿام ٚا٫ؾطاف ع٢ً تٓؿٝصٙ ؾاشا قاّ اؾاْٞ بتٓؿٝص اتؿام ايٛغاط١ 

ايعا١َ اٚ احمله١ُ عػب ا٫سٛاٍ تٛدب ع٢ً ايٛغٝط إ ٜطغٌ ًَـ ايكه١ٝ إىل ايٓٝاب١ 
، ٚىتًـ َٛقـ ايٓٝاب١ ايعا١َ اٚ (2)َطؾكا بصيو تكطٜطا َهتٛبا عٔ ْتا٥ر َُٗت٘ يف ايٛغاط١

احمله١ُ َٔ ٖصا ايتكطٜط َٔ زٚي١ إىل اخط٣ ؾؿٞ زٚي١ َجٌ بٛيٓسا ٚاَطٜها ٚنٓسا ٚاملاْٝا 
نُا ٜتعني ع٢ً احمله١ُ  ٜتعني ع٢ً ايٓٝاب١ ايعا١َ سؿغ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ ٚعسّ ؼطٜهٗا

اْٗا٤ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ ٚؾطبٗا َٔ غذٌ املٛاعٝس ٚاعطا٤ قهط َٔ اتؿام ايٛغاط١ ق٠ٛ 
، اَا يف ؾطْػا ؾإ اؿهِ ىتًـ، اش متًو ايٓٝاب١ ايعا١َ تكسٜط ١ُ٥٬َ (3)ايػٓس ايتٓؿٝصٟ

١ يؿض إدطا٤ ايٛغاط١ ؾكس ٚنع املؿطع اؾٓا٥ٞ ايؿطْػٞ عٓس إقطاضٙ بايٛغاط١ نٛغًٝ
ايٓعاعات اٖساؾا َع١ٓٝ ٚخٍٛ ايٓٝاب١ ايعا١َ غًط١ ايتجبت َٔ ؼككٗا ٚتتُجٌ ٖصٙ ا٫ٖساف 
يف نُإ تعٜٛض ايهطض ايصٟ ؿل باجملين عًٝ٘ ٚٚنع سس ْٚٗا١ٜ ي٬نططاب ايٓاؾ٧ عٔ 
اؾطمي١ ٚاعاز٠ تأٌٖٝ اؾاْٞ، ٚىهع ايتشكل َٔ تٛاؾط ٖصٙ ا٫ٖساف يًػًط١ ايتكسٜط١ٜ 

ا١َ ٚاييت ٜهٕٛ هلا يف ساي١ عسّ تٛاؾطٖا إ تكّٛ بتشطٜو ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ اَاّ يًٓٝاب١ ايع

                                                      

)1( Jean-Pierre Bonafe-Schmitt, La médiation une justice douce, 

Syros-Alternatives, Paris, 1992, P.224 
الهساطة الجزائية وسيمة مدتحجثة لحل السشازعات  ،د. عادل يهسف عبج الشبي يشظر: (2)

 .93ص ،2010 ،(9العجد) ،جامعة الكهفة ،مجمة الكهفة ،الجشائية والسجتسعات
(3) Zubkowski, op.cit., P. 901 . 
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احمله١ُ املدتك١، ؾٓذاح دٗٛز ايٛغاط١ ٫ وٍٛ زٕٚ ؼطٜو ايسع٣ٛ َت٢ ضات ايٓٝاب١ 
 .(1)ايعا١َ إ إدطا٤ ايٛغاط١ مل وكل ا٫ٖساف اييت قكسٖا املؿطٚع ايؿطْػٞ

 املبحث الثالث

 رائية املقارنة من الوشاطة اجلنائيةموقف التصريعات االج
يكس عطؾت ايعسٜس َٔ ايتؿطٜعات املكاض١ْ إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ غٛا٤ اناْت تأخص 
بايٓعاّ ا٫دطا٥ٞ اي٬تٝين اٚ ايٓعاّ ا٫دطا٥ٞ ا٫ْهًٛغهػْٛٞ. بٓا٤ عًٝ٘ غٛف ْهطؽ ٖصا 

 :املبشح يبٝإ َٛقـ ايتؿطٜعات ا٫دطا١ٝ٥ املكاض١ْ يف ث٬ث١ َطايب
 املطًب ا٫ٍٚ: ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف ايتؿطٜع ايؿطْػٞ.

 املطًب ايجاْٞ: ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف ايتؿطٜع ا٫ْهًٝعٟ.

 املطًب ايجايح: ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف ايتؿطٜعات ايعطب١ٝ.

 املطلب االول

 الوشاطة اجلنائية يف التصريع الفرنصي
ِ ايتطبٝكات ايتؿطٜع١ٝ يًٛغاط١ تعس ايتذطب١ ايؿطْػ١ٝ يف ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ اٖ

اؾٓا١ٝ٥ بايكٛاْني ايٛنع١ٝ ٜٚطدع شيو إىل إ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف ؾطْػا تعس اٍٚ ػطب١ 
-93ٚضبا ٚقس مت تكٓٝٓٗا تؿطٜعٝا مبٛدب ايكإْٛ ضقِ )كٓني إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف أيت
 .(2)1993نإْٛ ايجاْٞ  4( يف 2

يتؿطٜعات ا٫ٚضب١ٝ باعتُاز إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥، ٚبعس ٖصا ايتاضٜذ بسأت اغًب ا
ع٢ً غطاض ايُٓٛشز ايؿطْػٞ، يكس بسأت ػاضب ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف ؾطْػا يف َٓتكـ 
ايجُاْٝٓات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ عٔ ططٜل َبازضات اعها٤ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٚايكها٤ قبٌ اقطاضٖا 

هط٠ َٚؿّٗٛ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ بني تؿطٜعٝا بؿرت٠ ظ١َٝٓ مما غاعس ع٢ً تعُٝل ٚغطؽ ؾ
ٚاناف ايؿكط٠ ايػابع١ إىل  1993اؾطاز اجملتُع ايؿطْػٞ إىل إ تسخٌ املؿطع ايؿطْػٞ غ١ٓ 

( يف قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ايؿطْػٞ ٚاييت عسيت مبٛدب ايكإْٛ ضقِ 41املاز٠ )
                                                      

(1) G.Blanc, op. cit., No. 3760 . 
 .57ص ،مرجر سابق ،د. إبراىيم عيج نايليشظر:  (2)
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باؾط٠ اٚ ٚأقبشت تٓل ع٢ً اْ٘ )ٜػتطٝع َسعٞ اؾُٗٛض١ٜ َ 20/12/2007( يف 1787)
عٔ ططٜل َأَٛض ايهبط ايكها٥ٞ اٚ َؿٛض اٚ ٚغٝط ٚقبٌ اؽاش قطاضٙ يف ايسع٣ٛ 
اؾٓا١ٝ٥ اشا تبني ي٘ إ َجٌ ٖصا اإلدطا٤ ميهٔ إ ٜهُٔ تعٜٛض ايهطض ايصٟ اقاب 
اجملين عًٝ٘, ٜٚٓٗٞ ا٫نططاب ايٓاتر عٔ اؾطمي١, ٜٚػِٗ يف تأٌٖٝ َطتهب اؾطمي١, إ 

١َُٗ ٚغاط١ بني اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ ٚاإلدطا٤ات املٓكٛم هطٟ مبٛاؾك١ ا٭ططاف 
عًٝٗا يف ٖصٙ املاز٠ تٛقـ تكازّ ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥, ٚيف ساي١ لاح ايٛغاط١ ٜجبت َسعٞ 
اؾُٗٛض١ٜ اٚ ايٛغٝط شيو يف قهط ٜٛقع عًٝ٘ مجٝع ا٭ططاف, ٜٚػًِ هلِ قٛض٠ َٓ٘، ٚاشا 

ؾٝذٛظ هلصا ا٫خري مبكته٢ احملهط ايػابل مت ايتعاّ اؾاْٞ بسؾع تعٜٛض يًُذين عًٝ٘, 
سهاّ املٓكٛم عًٝٗا يف دطا٤ ا٫َتجاٍ بايسؾع تطبٝكا يٮإ ٜطايب بػساز سك٘ ٚؾكا إل

قإْٛ املطاؾعات املس١ْٝ، ٚيف ساي١ عسّ تٓؿٝص ايتسبري بػبب ٜطدع إىل غًٛى اؾاْٞ ؾإٕ 
ؾٓا١ٝ٥ اٚ بتشطٜو ايسع٣ٛ ملسعٞ اؾُٗٛض١ٜ َامل تٛدس عٓاقط دسٜس٠ إ ٜباؾط ايتػ١ٜٛ ا

قبٌ ؼطٜو ، ؾ٬ٓسغ اْ٘ مبٛدب ٖصا ايٓل ايكاْْٛٞ هٛظ يًٓٝاب١ ايعا١َ ٚ(1)اؾٓا١ٝ٥(
ع٢ً اتؿام أططاف ايٓعاع اضغاٍ ًَؿات ايكهاٜا اييت تهٕٛ ق٬  ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥ ٚبٓا٤ّ

ىل اق٬ح ايهطض يًشؿغ إىل ايٛغاط١, ؾطٜط١ إ تكسض ايٓٝاب١ ايعا١َ إ ٖصا اإلدطا٤ غٝ٪زٟ إ
ايصٟ ؿل باجملين عًٝ٘ ٚاْٗا٤ ا٫نططاب ايٓاؾ٧ عٔ اؾطمي١ ٚاملػاعس٠ ع٢ً تأٌٖٝ 
اداْٞ ٚاعاز٠ اْسَاد٘ بني اؾطاز اجملتُع، إ اغًٛب ايٛغاط١ املطبل يف ؾطْػا ٖٞ 
ايٛغاط١ املؿٛن١ سٝح تكّٛ ايٓٝاب١ ايعا١َ بأضغاٍ ًَـ ايكه١ٝ إىل ؾدل اٚ مجع١ٝ 

ٛغاط١, ٚتاضىٝا تعس قٛض٠ ايٛغاط١ املؿٛن١ اٍٚ ػطب١ يًٛغاط١ متاضؽ اعُاٍ اي
سٝح اْؿات  (Valence)يف َس١ٜٓ  1985اؾٓا١ٝ٥ ظٗطت مببازض٠ َٔ ايٓٝاب١ ايعا١َ غ١ٓ 

مجع١ٝ َػاعس٠ نشاٜا اؾطمي١ ٚايطقاب١ ايكها١ٝ٥، تًتٗا فُٛع١ َٔ اؾُعٝات ملػاعس٠ 
( دٓٛب ؾطْػا اييت يعبت زٚض باضظ Grenobleٚاضؾاز اجملين عًِٝٗ َٚكطٖا يف َس١ٜٓ )

، ٚاَا قٛض٠ ايٛغاط١ احملتؿغ بٗا ؾٗٛ اغًٛب تؿطز (2)يف اْتؿاض ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف ؾطْػا
ب٘ املؿطع ايؿطْػٞ ٚمبٛدب٘ تتٛىل زٚا٥ط ايٛغاط١ اييت تٓسَر َباؾط٠ باهل١٦ٝ ايكها١ٝ٥ 

                                                      

)1( See articl (41) of the French code of criminal procedure. 

 .59د. إبراىيم عيج نايل, مرجر سابق, ص يشظر: (2)
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ػه١ٝٓ اييت تهجط ؾٝٗا املؿانٌ ٚاييت َجٌ زٚض ايعساي١ ٚايكإْٛ ٚقٓٛات ايعساي١ يف ا٫سٝا٤ اي
 .(1)تكّٛ مب١ُٗ ايتٛغط بؿض ايٓعاع بني املتداقُني

 املطلب الثاني

 الوشاطة اجلنائية يف انللرتا
عطف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ا٫ْهًٝعٟ تطبٝل ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف املٓاظعات ٚاـكَٛات 

نع َتدكك١ بايٛغاط١ بؿهٌ َباؾط ٚتًكا٥ٞ َٔ قبٌ دٗاظ ايؿطط١ ٚنصيو َٔ خ٬ٍ َطا
 ٚػاضب اخط٣ متت با٫ضتباط َع احملانِ، ٚغٓتٓاٍٚ نٌ َٓٗا يف ؾطع َػتكٌ ٚنُا ٜأتٞ.

 الفرع األول

 طة اجلنائية عن طريق جواز الصرطةالوشا
ٜتٛىل دٗاظ ايؿطط١ يف اْهًرتا َباؾط٠ اؿل بتشطٜو ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥ ٚإدطا٤  

، ٚمياضؽ (2)ستٝاٍ ٚدٓا١ٜ ا٫َا١ْ ٚا٫خت٬ؽ ٚايعٓـايتشكٝل يف اؾطا٥ِ نذطا٥ِ ايػطق١ ٚا٫
دٗاظ ايؿطط١ إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف َطس١ً َا قبٌ ؼطٜو ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ َٔ خ٬ٍ 

 ٚغًٝتني: 
ططٜك١ ا٫ْصاض سٝح ول يهابط ايؿطط١ يف اْهًرتا ٚاثٓا٤ َباؾطت٘ يعًُ٘ ٚاغتٓازا إىل  -1

إىل املتِٗ يف اؾطا٥ِ ق١ًًٝ اـطٛض٠ ٚايبػٝط١  غًطت٘ ايتكسٜط١ٜ إ ٜٛد٘ اْصاضا ضمسٝا
ناملدايؿات ٚاؾٓح ايبػٝط١ ٚاييت ٫ تػتٛدب اؽاش َا ًٜعّ َٔ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ 
املعتاز٠ َٚٔ ثِ ٚسػب ايػًط١ املُٓٛس١ يهابط ايؿطط١ بتٛيٞ سٌ اـك١َٛ ٚؾض 

ض ٜتِ يف زع٠ٛ ايٓعاع زاخٌ َطنع ايؿطط١ ٚتتِ إدطا٤ ايٛغاط١ َٔ خ٬ٍ اضغاٍ اْصا
ططيف ايٓعاع يًشهٛض إىل َطنع ايؿطط١ ٚول يًُتِٗ إ ٜػتعني بأسس اقاضب٘ اٚ 

                                                      

 .521، مرجر سابق، صد. أسامة حدشين عبيج يشظر: (1)
 -يشظر: د. احسج عهض بالل: التطبيقات السعاصرة لمشظام االتيامي في القانهن االنجمه (2)

 .72، ص 1993امريكي، دار الشيزة العربية، القاىرة، 
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اقسقا٥٘ يًشهٛض َع٘ يف َطنع ايؿطط١ ٚاشا َا مت تٛقٌ ا٭ططاف إىل اتؿام ايٛغاط١ 
 .(1)ؾٝذب نتاب١ ٖصا ا٫تؿام

ني ا٫سساخ ططٜك١ ايهؿاي١ ٜػتدسّ دٗاظ ايؿطط١ يف اْهًرتا ططٜك١ ايهؿاي١ َع اجملطَ -2
ٚنصيو ا٫ؾدام سسٜجٞ ا٫دطاّ اٟ يٝؼ هلِ غٛابل يف ْطام اؾطا٥ِ ايعاز١ٜ شات 
اـطٛض٠ ايبػٝط١، ؾبعس قٝاّ اجملين عًٝ٘ بتكسِٜ ايؿه٣ٛ يف َطنع ايؿطط١ ٜكّٛ 
نابط ايؿطط١ باغتسعا٤ املتِٗ يإلز٤٫ بأقٛاي٘ مبا ٖٛ َٓػٛب ايٝ٘ ٜٚعًٔ ضغبت٘ 

طاضٙ باؾطمي١، ٚع٢ً اثط شيو ٜكّٛ نابط ايؿطط١ بؿشل يتػ١ٜٛ ايٓعاع ٚزٜا بعس اق
َس٣ قسم اعرتاؾات املتِٗ ٚاملته١ُٓ اقطاضٙ باضتهاب٘ باؾطمي١ ٚضغبت٘ يف اْٗا٤ 
ايٓعاع ؾٝكّٛ ا٭ططاف بعس شيو بايتؿاٚض ي٬تؿام ع٢ً سٌ اـك١َٛ ٚزٜا ٜٚتِ اثبات 

 . (2)عًٖٝ٘صا ا٫تؿام يف قطض َٛقعّا عًٝ٘ َٔ قبٌ املتِٗ ٚاجملين 

 الفرع الثاني

 عن طريق مجعيات متخصصةالوشاطة اجلنائية 
تِ إدطا٤ ايٛغاط١ عٔ ططٜل مجعٝات ا١ًٖٝ با٫تكاٍ َع دٗاظ ايؿطط١ يف ٜ

املٓاظعات ايبػٝط١ ناملٓاظعات ايعا١ًٝ٥ َٚؿانٌ اؾريإ، ٚنصيو َؿانٌ ايؿباب اؾامني 
ملباؾط٠ إدطا٤ات ايسع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥، تتٛىل يف اؾطا٥ِ ايبػٝط١ ٚاييت ٫ تكًح إ تهٕٛ ق٬ 

َطانع ايؿطط١ اضغاٍ ًَؿات ايكهاٜا شات ايك١ً إىل مجعٝات ا١ًٖٝ ٖٚٞ عباض٠ عٔ َطانع 
ٚغاط١ اعها٩ٖا َٔ اؾطاز اجملتُع، تتِ إدطا٤ات ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف َطس١ً َا قبٌ ؼطٜو 

ؿطط١ يف ؼطٜو ايسع٣ٛ اٚ تٛدٝ٘ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ ٚيف اطاض غًط١ امل١ُ٥٬ املكطض٠ ؾٗاظ اي
 . (3)اْصاض بػٝط نس املتِٗ

                                                      

 ،دار الشيزة العربية ،1ط ،د. دمحم سامي الذها, الهساطة والعجالة الجشائية يشظر: (1)
 .50ص ،1997 ،القاىرة

 .54د. دمحم سامي الذها, مرجر سابق, ص يشظر: (2)
(3) Marie Clet Desdevises; L'evaluation de mediation entre 

deLinquants et victimes L'example britannique, Revue de science 

criminelle et droit Pѐnale comparѐ, 1993, P.48.  
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 الفرع الثالث

 ن طريق احملاكه يف مراكس متخصصةالوشاطة اجلنائية ع 
ٜتِ إدطا٤ ايٛغاط١ عٔ ططٜل قها٠ قانِ اؾٓح ٚنصيو َٔ خ٬ٍ َطانع ا٫ختباض 

يٛغاط١ ٖصٙ يف املتدكك١ يف ايٛغاط١ يف َطس١ً َا قبٌ ايٓطل باؿهِ ٚقس ظٗطت ػاضب ا
( تٗسف إىل Wolver Hampton, Leeds, Coventryبعض املسٕ ا٫ْهًٝع١ٜ )

اْؿا٤ قٓا٠ اتكاٍ عرب ايٛغاط١ بني أططاف ايٓعاع سٝح ٜتٛىل ؾطٜل ايٛغاط١ إدطا٤ 
ا٫تكا٫ت اي٬ظ١َ بعس تًكٞ طًب ايكانٞ بإساي١ ًَـ ايكه١ٝ يًٛغاط١ ٚتبسا إدطا٤ات 

يؿطز١ٜ ثِ َطس١ً ادتُاع ايٛغاط١ ٚاْتٗا٤ّ بكٝاّ ايٛغٝط بطؾع ايٛغاط١ مبطس١ً ايًكا٤ات ا
 .(1)تكطٜط َهتٛب إىل احمله١ُ َبٝٓا ؾٝ٘ ْتا٥ر ايٛغاط١

ٚاخريا ؾإ اثط ايٛغاط١ يف ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ا٫ْهًٝعٟ ىتًـ 
١ٝ اٚ يف عػب َا اشا ناْت ايٛغاط١ قس ادطٜت يف َطس١ً َا قبٌ ؼطٜو ايسع٣ٛ اؾعا٥

َطس١ً َا قبٌ ايٓطل بكطاض اؿهِ، ؾاشا اْتٗت إدطا٤ات ايٛغاط١ بايٓذاح يف َطس١ً َا قبٌ 
ؼطٜو ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ ٜٓتر عٔ شيو اقساض اْصاض بػٝط يًُتِٗ اٚ ا٫نتؿا٤ بٛقـ ايػري يف 

٠ إدطا٤ات ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥.، ٚغ٬ف شيو اٟ اشا مل تٓذح ايٛغاط١ ٜتِ ايتشطٜو ٚاملباؾط
باإلدطا٤ات اي٬ظ١َ يف ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥، اَا اشا متت اساي١ ايكه١ٝ يًٛغاط١ عٔ ططٜل قانِ 
اؾٓح يف َطس١ً َا قبٌ ايٓطل باؿهِ ؾإ لاح ايٛغاط١ ٜهٕٛ ي٘ اثط اهابٞ يف ؽؿٝـ 

 . (2)اؿهِ ع٢ً املتِٗ

 املطلب الثالث

 الوشاطة اجلنائية يف التصريعات العربية
تْٛػٞ ٚاؾعا٥طٟ منٛشدني يًتؿطٜعات ايعطب١ٝ اييت اقطت ْعاّ ٜعس ايكإْٛ اي

ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ٚقإْٛ محا١ٜ ايطؿٌ، سٝح اقط ايؿطع 
 2002( غ١ٓ 93ايتْٛػٞ إدطا٤ ايكًح بايٛغاط١ يف املٛاز اؾعا١ٝ٥ مبٛدب ايكإْٛ ضقِ )

                                                      

(1) Desdevises; op.cit., P.52. 

 .254. رامي متهلي القاضي, مرجر سابق, صديشظر:  (2)
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ع َٔ ق١ً اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ٚنصيو اقط املؿطع ٚايصٟ اناف ايباب ايتاغع إىل ايهتاب ايطاب
( ٚايصٟ اناف ايؿكٌ ايجاْٞ َهطض إىل 2/2015اؾعا٥طٟ ْعاّ ايٛغاط١ مبٛدب ا٫َط ضقِ ) 

 ايهتاب ا٫ٍٚ َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ اؾعا٥طٟ.
إ اهلسف َٔ اقطاض املؿطع ايتْٛػٞ ٚاؾعا٥طٟ يٓعاّ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٖٛ يهُإ 

ٜض اجملين عًٝ٘ عٔ ا٫نطاض اييت ؿكت ب٘ دطا٤ اؾطمي١ ٚٚنع سس ي٬نططاب تعٛ
ٚا٫خ٬ٍ ايصٟ غببت٘ اؾطمي١ ٚاعاز٠ زَر اؾٓا٠ يف اجملتُع ٚتسعِٝ ايؿعٛض يسِٜٗ 

ٚمتؿٝا َع َا اقطت٘ ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ املكاض١ْ يف كتًـ ايٓعِ اإلدطا١ٝ٥  (1)باملػ٪ٚي١ٝ
نططٜك١ سسٜج١ ٚسهاض١ٜ يف سٌ اـكَٛات اؾٓا١ٝ٥ ٚيتػ١ٜٛ إلدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ 

 ايٓعاعات قبٌ ؼطٜو ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥.
يكس أداظ املؿطع ايتْٛػٞ ٚاؾعا٥طٟ ي٬زعا٤ ايعاّ إدطا٤ ٚغاط١ غٛا٤ انإ شيو 
َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ اٚ بٓا٤ ع٢ً طًب ططيف ايٓعاع اٚ اسسُٖا يف بعض اؾطاّ ناملدايؿات ٚبعض 

املؿطع ع٢ً غبٌٝ اؿكط نذطا٥ِ ايػطق١ ايبػٝط١ ٚايػب ٚايكصف ٚا٫عتسا٤ اييت سسزٖا 
 .(2)ع٢ً اؿٝا٠ اـاق١ ٚغريٖا َٔ اؾٓح ايبػٝط١

                                                      

مكرر( في مجمة اإلجراءات الجزائية التهندي "ييجف الرمح  335نص الفرل )( 1)
بالهاسطة في السادة الجزائية الى ضسان جبر االضرار الحاصمة لمستزرر من األفعال 

اجو في السشدهبة الى السذتكي بو مع اذكاء الذعهر لجيو بالسدؤولية والحفاظ عمى ادم
مكرر( من قانهن اإلجراءات الجزائية  37الحياة االجتساعية" وما ورد في السادة )

الجزائري"....اجراء وساطة عشجما يكهن من شانيا وضع حج لإلخالل الشاتج عن الجريسة 
 او جبر الزرر السترتب عمييا".

الجسيهرية لهكيل مة اإلجراءات الجزائية التهندي "ثالثا( في مج 335نص الفرل )( 2)
عرض الرمح بالهاسطة في السادة الجزائية عمى الطرفين قبل اثارة الجعهى العسهمية, اما 
من تمقاء نفدو او يطمب من السذتكي او من الستزرر او من محامي احجىسا...." 

مكرر( من قانهن اإلجراءات الجزائية الجزائري" يجهز لهكيل الجسيهرية،   37والسادة )
زائية، ان يقرر بسبادرة مشو او بشاء عمى طمب الزحية او السذتكى قبل أي متابعة ج

 مشو....".
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ٜٚؿرتط يتطبٝل ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚدٛز زع٣ٛ دعا١ٝ٥ عٛظ٠ ايٓٝاب١ ايعا١َ، سٝح 
بك١ٝ ايتؿطٜعات تكطض ايٓٝاب١ ايعا١َ ١ُ٥٬َ ايًذ٤ٛ إىل ايٛغاط١ ٚمبٛاؾك١ ططيف ايٓعاع ٚن

اؾٓا١ٝ٥ املكاض١ْ، متط ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ باملطس١ً ايتُٗٝس١ٜ ثِ َطس١ً ادتُاع ايٛغاط١ ثِ 
َطس١ً اتؿام ايٛغاط١ ٚأخريا تٓؿٝص ا٫تؿام، ٜسٕٚ اتؿام ايٛغاط١ مبٛدب قهط َهتٛب 

ايعٝين  َتهُٓا ْتا٥ر اتؿام ايٛغاط١ نإعاز٠ اؿاٍ إىل َا ناْت عًٝ٘ اٚ ايتعٜٛض املايٞ اٚ
عٔ ايهطض ٚاٟ اتؿام اخط غري كايـ يًكإْٛ ٜتِ ايتٛقٌ ايٝ٘ َع ؼسٜس ايؿرت٠ ايع١َٝٓ 
يتٓؿٝص مجٝع ا٫يتعاَات ٚتأز١ٜ اؿكٛم ايٛاضز٠ يف اتؿام ايٛغاط١، ؾاشا تعصض تٓؿٝص اتؿام 

 ايٛغاط١ عٓس٥ص ول يًٓٝاب١ ايعا١َ اؽاش َا تطاٙ َٓاغبا.
ْػٞ ٚاؾعا٥طٟ اخصا بٓعاّ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚقطضا ٖٚهصا ٜتبني بإ املؿطع ايتٛ

يعهٛ ايٓٝاب١ ايعا١َ زٚض َباؾط يف َتابع١ ع١ًُٝ ايٛغاط١ ٚإدطا٤ املؿاٚنات بني ططيف 
ايٓعاع َٚٔ ثِ ؾإ املؿطع ايتْٛػٞ ٚاؾعا٥طٟ اعط٢ قؿ١ ايٛغٝط يعهٛ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٚيف 

ٕ ايؿطْػٞ ايصٟ َٓع ايكا٥ُني بايٛغاط١ شيو ىتًـ ايكإْٛ ايتْٛػٞ ٚاؾعا٥طٟ عٔ ايكاْٛ
 َٔ َباؾط٠ اعُاٍ قها١ٝ٥. 

إٕ ايبساٜات ا٫ٚىل يف ظٗٛض مماضغات ٚػاضب ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ تعٛز إىل غ١ٓ 
يف نٓسا ثِ اْتكًت بعس شيو إىل اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚبعس شيو اتػع ْطام  1974

اط١ مل تأخص فطاٖا إىل ايكإْٛ إ٫ بعس تطبٝك٘ يٝؿٌُ أنجط ايسٍٚ ا٭ٚضب١ٝ ٚإٔ ايٛغ
يف ؾطْػا، يصيو مل ٜعطف ايتؿطٜع ايعطاقٞ إدطا٤ ايٛغاط١  1993تكٓٝٓٗا تؿطٜعّٝا عاّ 

اؾٓا١ٝ٥ مبؿَٗٛٗا ايكاْْٛٞ اؿايٞ ٚقٝػتٗا اإلدطا١ٝ٥ ٚقٛاعسٖا ايؿه١ًٝ ؾإدطا٤ ايٛغاط١ 
عكس ا٭خري َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ٚقس اؾٓا١ٝ٥ ٖٛ ْعاّ سسٜح مت تكٓٝٓ٘ ٚقٝاغت٘ قاّْْٛٝا يف اي

أخص املؿطع اؾٓا٥ٞ ايعطاقٞ بؿهط٠ ايكًح نُبسأ يًُكاؿ١ يف بعض اؾطا٥ِ سٝح ْل 
قإْٛ أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ايعطاقٞ ع٢ً ايكًح ٚأسهاَ٘ يف ايؿكٌ اـاَؼ َٔ 

ؿطع ( إٕ ا٭غباب اييت زعت امل198-194ايباب ايجايح َٔ ايهتاب ايجايح َٔ املٛاز )
ايعطاقٞ إىل اإلقطاض بايكًح ٖٛ ضغبت٘ يف إْٗا٤ ايٓعاع يف دطا٥ِ َع١ٓٝ ٚإس٬ٍ ايػًِ ٚاملٛز٠ 
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بني املتداقُني، إٕ إقطاض َبسأ ايكًح َٔ قبٌ املؿطع ايعطاقٞ أَط َكبٍٛ ٚي٘ َا 
 .(1)ٜربضٙ

ٚتعزاز أ١ُٖٝ ْعاّ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َّٜٛا بعس ّٜٛ نإدطا٤ بسٌٜ عٔ ايسع٣ٛ 
ٚٚغ١ًٝ دسٜس٠ يف َهاؾش١ ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ ٚيكس بسأت ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ يف َععِ  اؾعا١ٝ٥

ايتؿطٜعات إعاز٠ ايٓعط يف إغرتاتٝذٝتٗا ٫ستٛا٤ اؾطمي١ َٚهاؾش١ ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ 
ٚايبشح عٔ ططم دسٜس٠ ٚٚغا٥ٌ ؼكل أقك٢ ؾاع١ًٝ ممه١ٓ يف ايكها٤ ع٢ً اؾطمي١ 

ايتكًٌٝ َٓٗا يف سػِ ايكهاٜا اؾعا١ٝ٥، ٖصا ا٭َط أز٣ إىل ٚاختكاض اإلدطا٤ات ايؿه١ًٝ ٚ
ظٗٛض َؿّٗٛ دسٜس يًعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ٖٚٛ َؿّٗٛ ايعساي١ ايتعٜٛه١ٝ أٚ اإلق٬س١ٝ َٚؿطعٓا 
ايعطاقٞ يٝؼ ببعٝس عٔ شيو، ؾباإلَهإ تطبٝل إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف ايعطام باعتباضٙ 

عا١ٝ٥ خاق١ يف اؾطا٥ِ ايبػٝط١ عٝح ٜكًٌ َٔ ايعٜاز٠ إدطا٤ بس٬ّٜ عٔ إدطا٤ات ايسع٣ٛ اؾ
اؿاق١ً يف أعساز ايسعا٣ٚ اؾعا١ٝ٥ ٚنًؿتٗا ع٢ً ايسٚي١ ٚع٢ً احملانِ نُا ٜٚػِٗ يف سٌ 

 اـكَٛات اؾٓا١ٝ٥ بأغطع ٚقت.
يصا ْكرتح ع٢ً املؿطع بإٔ ٜٛضز ْكّا قاّْْٛٝا نُٔ ا٫سهاّ اـاق١ بايكًح 

نُٔ ؾطٚط َع١ٓٝ تهُٔ سكٛم أططاف ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥  هٝع مبٛدب٘ قبٍٛ ايٛغاط١
ٚتهُٔ ؼكٝل ايعساي١ ٚتػٌٗٝ إدطا٤ات سؿغ ايػًِ ا٫دتُاعٞ ٚضأب ايكسع ايصٟ وكٌ 

 بػبب اؾطا٥ِ اييت ميهٔ اْٗا٤ٖا زٕٚ اؾػاٍ ا٭دٗع٠ ايكها١ٝ٥ بٗا.
طام ٚبط٧ ؾُٔ املعًّٛ إٔ ظٜاز٠ أعساز ايكهاٜا ايتشكٝك١ٝ ٚايسعا٣ٚ اؾٓا١ٝ٥ يف ايع

اإلدطا٤ات ايتشكٝك١ٝ ٚغٛا٤ أنإ شيو يف َطس١ً ايتشكٝل ا٫بتسا٥ٞ أٚ احملان١ُ ٚقعٛب١ 
ٚنًؿ١ اغتشساخ قانِ دعا١ٝ٥ دسٜس٠ ٚقعٛب١ يف أعساز ايهٛازض ايكها١ٝ٥ يهٌ َا تكسّ ٫ 

 بس َٔ ايبشح عٔ َؿّٗٛ آخط يًعساي١ اؾٓا١ٝ٥ يف ايعطام ٜهُٔ ؼكٝل ايعساي١.
ٓا٥ٞ ايعطاقٞ أقط ايعسٜس َٔ املباز٨ ٚاإلدطا٤ات اييت تعٌُ ع٢ً إٕ املؿطع اؾ

إْٗا٤ ايٓعاع يف دطا٥ِ َع١ٓٝ نايكًح ٚقؿح اجملين عًٝ٘ ؾ٬ َاْع َٔ إقطاض ٚتبين إدطا٤ات 
 دسٜس٠ أخط٣ ٭ْٗا٤ اـكَٛات اؾٓا١ٝ٥ بني ا٭ؾطاز.

 

                                                      

عبج األمير العكمي ود. سميم حربة: شرح قانهن أصهل السحاكسات الجزائية،  يشظر: (1)
 .149،  ص1988مطابع التعميم العالي، بغجاد، 
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 ةاخلامتـ
 تا٥ر ٚايتٛقٝات ايتاي١ٝ.بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ زضاغ١ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ تٛقًٓا إىل ايٓ

 أ٫ٚ: ايٓتا٥ر.
َػتشسثا ٜعٌُ ع٢ً سٌ ايٓعاعات ٚاـكَٛات اؾٓا١ٝ٥  تعس ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ إدطا٤ّ -1

  .خاضز اطاض َ٪غػ١ ايكها٤ مما ىؿـ َٔ عب٤ ايكهاٜا املًك٢ ع٢ً ناٌٖ ايكها٤

تِ بايبشح إ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ إدطا٤ ٜبشح عٔ ؼكٝل ايعساي١ اجملتُع١ٝ انجط مما ٜٗ -2
عٔ ؼكٝل ايعساي١ ايكها١ٝ٥, ٭ْ٘ عٓس إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٫ ٜتِ ايبشح عٔ 
املصْب بكسض َا ٜتِ ايبشح عٔ سكٝك١ املؿه١ً اٚ ايٓعاع ٚسٌ اـ٬ف بكٛض٠ ٚز١ٜ 
ٚهلصا قٌٝ بإ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٖٞ إدطا٤ تٛؾٝكٞ ٚتعٜٛهٞ ٜػع٢ إىل تػ١ٜٛ 

 ايٓشٛ ايصٟ وكل ضنا ٚقبٍٛ املتداقُني. املؿه١ً ٚاستٛا٤ ايٓعاع ٚع٢ً

 ،ع٢ً ايطغِ َٔ إ إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٜتِ بعٝسا عٔ غاس١ ايكها٤ ٚقاع١ املطاؾع١ -3
ا٫ ٕ إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٜبك٢ ؼت ْعط ٚاؾطاف ايكها٤ ممج٬ با٫زعا٤ ايعاّ اٚ 

١ٝ ايًذ٤ٛ إىل إدطا٤ احمله١ُ ٚع٢ً سػب ا٭سٛاٍ، ؾذ١ٗ ايتشكٝل ٖٞ اييت تكسض إَهاْ
نُا اْٗا قاسب١ ايكٍٛ ايؿكٌ يف ايكبٍٛ اٚ ضؾض َا اغؿطت  ،ايٛغاط١ َٔ عسَ٘ ابتسا٤

 عٓ٘ ايٛغاط١ َٔ ْتا٥ر ٚسًٍٛ.
إ إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٖٛ َطآ٠ عانػ١ يًػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ اؿسٜج١ ؾٗٞ تعس أغًٛبا  -4

عس٠ ْتا٥ر إهاب١ٝ َٓٗا دسٜسا غري َأيٛف يف سٌ اـكَٛات اؾٓا١ٝ٥ ٜتُدض عٓٗا 
ايتدؿٝـ َٔ ظخِ ايكهاٜا ٚايسعا٣ٚ املٓعٛض٠ اَاّ احملانِ ٚغطع١ سٌ املٓاظعات يف 
ايٛقت املٓاغب ٚا٫بتعاز عٔ اإلدطا٤ات ايتكًٝس١ٜ ٚتكًٌٝ ايهًؿ١ املاي١ٝ املًكا٠ ع٢ً 

 ايسٚي١.

ٕ زٚض تعاظِ زٚض اجملين عًٝ٘ ٚا٫ٖتُاّ ب٘, ؾؿٞ إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ لس ا -5
: اجملين ١ اؾٓا١ٝ٥ عباض٠ عٔ َجًح ان٬ع٘اجملين عًٝ٘ ٜتهح ٜٚعزاز ٫ٕ ايٛغاط

يف سني إ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ايتكًٝس١ٜ ٫ تٛؾط يًُذين عًٝ٘ ، اؾاْٞ ٚايٛغٝط، عًٝ٘
شيو ا٫ٖتُاّ، ٚيكس بسأت ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ اإلدطا١ٝ٥ با٫ٖتُاّ ٚايرتنٝع ع٢ً سكٛم 

 ٓش٘ نُاْات انجط ٚتأتٞ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٛنس٠ ع٢ً شيو.اجملين عًٝ٘ َٚ
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٫سعٓا َٔ خ٬ٍ ايبشح إ يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ عس٠ قٛض ؾُٔ سٝح طبٝعتٗا تٓكػِ إىل  -6
ٚغاط١ قها١ٝ٥ ٚٚغاط١ اؾريإ ٚٚغاط١ تتِ ؼت ضقاب١ ايكها٤، َٚٔ سٝح ايتٓعِٝ 

ٖٓاى ٚغاط١ َباؾط٠  ؾٗٓاى ٚغاط١ تًكا١ٝ٥ ٚأخط٣ َٓع١ُ، َٚٔ سٝح ططٜك١ ادطا٥ٗا
 ٚغري َباؾط٠، َٚٔ سٝح أٖساؾٗا ٖٓاى ٚغاط١ إق٬س١ٝ ٚأخط٣ تأ١ًٖٝٝ.

بٝٓت يٓا ايسضاغ١ بإٔ ؾطٚط تطبٝل ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ تٓكػِ إىل ؾطٚط َٛنٛع١ٝ  -7
 ٚؾطٚط ؾه١ًٝ.

نؿؿت يٓا ايسضاغ١ بإٔ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ متط بأضبع١ َطاسٌ َتتاي١ٝ ٖٞ املطس١ً  -8
١ ا٫دتُاع بأططاف اـك١َٛ َٚطس١ً اتؿام ايٛغاط١، ٚأخريّا َطس١ً ايتُٗٝس١ٜ َٚطسً

 تٓؿٝص ا٫تؿام. ٚإٕ يهٌ َطس١ً أُٖٝتٗا ٚخكٛقٝتٗا.

ٚدسْا بإٔ إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ قس أخصت ب٘ انجط ايٓعِ اؾٓا١ٝ٥ اإلدطا١ٝ٥  -9
 نايكإْٛ ايؿطْػٞ ٚاإلْهًٝعٟ ٚنصيو ٚدست ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ هلا قس٣ ٚقبٍٛ يف

 ايتؿطٜعات ايعطب١ٝ نايكإْٛ ايتْٛػٞ ٚاؾعا٥طٟ.

 ثاّْٝا: ايتٛقٝات
ْٛقٞ املؿطع ايعطاقٞ بإٔ ٜأخص بٓعط ا٫عتباض ْعاّ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ نإدطا٤ بسٌٜ  -1

عٔ اإلدطا٤ات ايتكًٝس١ٜ يًسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ باعتباض إٔ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ إدطا٤ ٜتػِ 
ؽؿٝـ عب٤ ايكهاٜا املًك٢ ع٢ً عاتل بطابع٘ ا٫دتُاعٞ ٚاإلْػاْٞ ٜٚ٪زٟ إىل 

 احملانِ.

إؾطاى َٓعُات اجملتُع املسْٞ ٚاجملايؼ احمل١ًٝ اييت تتهٕٛ َٔ ا٭عٝإ ٚايٛدٗا٤  -2
 ٚايؿٝٛر يف إدطا٤ ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥.

نطٚض٠ اؾطاف ايكها٤ ع٢ً فطٜات ٚإدطا٤ات ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٓص ايبسا١ٜ، ؾايكها٤  -3
ا٤ات ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚنصيو عٓس ا٫ْتٗا٤ ؾٗٛ ايصٟ ٖٛ ايصٟ ٜأشٕ يًبس٤ يف إدط

 ٜكازم ع٢ً قهط ايٛغٝط بكبٍٛ ايٓتا٥ر ٚاؿًٍٛ اييت مت ا٫تؿام عًٝٗا.

ْسعٛ املؿطع ايعطاقٞ إىل ٚنع نٛابط ٚؾطٚط تتعًل بايٛغٝط غٛا٤ أناْت ؾطٚطّا  -4
َٛنٛع١ٝ ؽل اختكاق٘ ٚسٝازت٘ ٚاغتك٬ي٘ أٚ ؾطٚط ؾه١ًٝ خاق١ بهٝاْ٘ إش 
 إٔ لاح ايٛغاط١ ٜعتُس بايسضد١ ا٭غاؽ ع٢ً ايٛغٝط ايصٟ ٜسٜط َؿاٚنات ايٛغاط١.
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( نُٔ ايباب 10تعسٌٜ قإْٛ أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥ ايعطاقٞ ٚإزخاٍ املاز٠ ضقِ )  -5
 ا٭ٍٚ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥ ٚتهٕٛ ناٯتٞ.

 (:10املاز٠)     
ٜكطض مببازض٠ َٓ٘ أٚ بٓا٤ّ ع٢ً هٛظ يكانٞ ايتشكٝل بعس تكسِٜ ايؿه٣ٛ أٚ اإلخباض إٔ  .1

طًب َٔ اجملين عًٝ٘ أٚ اؾاْٞ إدطا٤ ٚغاط١ ٜهٕٛ َٔ ؾأْٗا ٚنع سس يٮخ٬ٍ 
 ايٓاتر عٔ اؾطمي١ أٚ درب ايهطض املرتتب عًٝٗا.

ٜؿرتط إلدطا٤ ايٛغاط١ قبٍٛ اجملين عًٝ٘ ٚاؾاْٞ غ١ٜٛ ٚهٛظ يهٌ َُٓٗا ا٫غتعا١ْ  .2
.ٍّ  مبشا

١ يف املدايؿات ٚاؾطا٥ِ املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠ ا٥ٝاؾٓ ١ايٛغاطميهٔ إ تطبل  .3
 ( ٚاؾٓح اييت ٫ تعٜس عكٛبتٗا عٔ ث٬خ غٓٛات.3)

ٜسٕٚ اتؿام ايٛغاط١ مبشهط ٜتهُٔ ١ٜٖٛ ٚعٓٛإ املتداقُني ٚعطنّا تٛنٝشّٝا  .4
يًذطمي١ ٚتاضٜذ َٚهإ ٚقٛعٗا َٚهُٕٛ اتؿام ايٛغاط١ َٚس٠ تٓؿٝصٙ ٜٚٛقع ٖصا 

 غٝط ٚاؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ َٚكازق١ قانٞ ايتشكٝل عًٝ٘.احملهط َٔ قبٌ ايٛ

 ٜتهُٔ اتؿام ايٛغاط١ َا ٜأتٞ: .5

 إعاز٠ اؿاٍ إىل َا ناْت عًٝ٘ قبٌ ٚقٛع اؾطمي١. -أ 

 تعٜٛض َازٟ أٚ أزبٞ عٔ ايهطض.  -ب 

 نٌ اتؿام اخط غري كايـ يًكإْٛ ٜتٛقٌ ايٝ٘ ا٭ططاف. -ز 

 طعٔ ايكا٫.١ْْٝٛ هٛظ ايطعٔ باتؿام ايٛغاط١ بأٟ ططٜل َٔ ططم اي .6

 ٜعس قهط اتؿام ايٛغاط١ سهُّا تٓؿٝصّا طبكّا يًكإْٛ. .7

إشا مل ٜتِ تٓؿٝص اتؿام ايٛغاط١ يف املس٠ احملسز٠ ٜتدص قانٞ ايتشكٝل َا ٜطاٙ َٓاغبّا  .8
 يف ؾإٔ ؼطٜو ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥.

 ٜرتتب ع٢ً تٓؿٝص اتؿام ايٛغاط١ اْكها٤ ايسع٣ٛ اؾعا١ٝ٥. .9
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 ادراملص
 ِ ايًػ١ٜٛأ٫ّٚ: املعاد
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 )ز.ؽ(.

 .1973ؾطْػٞ(، َهتب١ يبٓإ، بريٚت،  -اٚغػت ؾطبْٛٛ، قاَٛؽ)عطبٞ -2

 ، َهتب١ يبٓإ، بريٚت، )ز. ؽ(.2بططؽ ايبػتاْٞ، قطط احملٝط، ز -3

، زاض 7عطبٞ(، ط -ٌ قاَٛؽ)ؾطْػٞز. دبٛض عبس ايٓٛض ٚز. غٌٗٝ ازضٜؼ، املٓٗ -4
 .1983ايعًِ ي٬ًُٜني، بريٚت، 

 .1979، زاض ايهتب ايعطبٞ، بريٚت، 1ايطاظٟ، كتاض ايكشاح، ط -5

، زاض ايعًِ ي٬ًُٜني، بريٚت، 7اغباْٞ(، ط -ضٚسٞ ايبعًبهٞ، قاَٛؽ املٛضز )عطبٞ -6
2008. 

طباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، ، املهتب١ ا٫غ١َٝ٬ ي2ًفُع ايًػ١ ايعطب١ٝ، املعذِ ايٛغٝط، ز -7
 .1972اغتاْبٍٛ، 

، زاض ايعًِ ي٬ًُٜني، بريٚت، 38عطبٞ(، ط -َٓري ايبعًبهٞ، قاَٛؽ املٛضز) اْهًٝعٟ -8
2004  

  1968، َهتب١ يبٓإ، بريٚت، 4ٚيِٝ طُػٔ ٚضتبات، قاَٛؽ )عطبٞ اْهًٝعٟ(، ط -9

ايٝاؽ  ، ؾطن١ زاض9اْهًٝعٟ(، ط -ايٝاؽ اْطٛإ ايٝاؽ، ايكاَٛؽ ايعكطٟ) عطبٞ -10
 .1962ايعكط١ٜ يًطباع١ ٚايٓؿط، ايكاٖط٠، 

 ثاّْٝا: ايهتب ايكا١ْْٝٛ
ز. إبطاِٖٝ عٝس ْاٌٜ, ايٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚغ١ًٝ غري تكًٝس١ٜ يف سٌ املٓاظعات اؾٓا١ٝ٥  .1

 .2004, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ, ايكاٖط٠, 1)زضاغ١ يف ايٓعاّ ا٫دطا٥ٞ ايؿطْػٞ(, ط

ايٛغاط١ اؾعا١ٝ٥ نُٓٛشز(، زاض ) يٮسساخكاؿ١ٝ ز. امحس قُس بطاى، ايعساي١ ايت .2
 .2018ايؿاٌَ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عُإ، 
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، زاض 1طنا٤ يف قإْٛ اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥، طز. قُس ؾٛظٟ إبطاِٖٝ، زٚض اي  .14
 .2014ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، 



 (00( ، السنة )96( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (69), Year (22) 

434 
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قباح امحس ْازض, ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًٛغاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚإَها١ْٝ تطبٝكٗا يف ايكإْٛ  -9
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