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                              ادلستخهص
ايٛضاط١  ٚض١ًٝ ٚد١ٜ َٔ خ٬هلا ٜطاعد غدـ قاٜد ا٭طساف يف ايتٛؾٌ إىل 
اتؿام َكبٍٛ يًد٬ف بِٝٓٗ. تعد ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ادسا٤ ددٜدًا ٜٗدف اىل سٌ اـؿَٛات 

١ ٖٞ اؾٓا١ٝ٥ ايبطٝط١ بطسٜك١ ٚد١ٜ ادتُاع١ٝ بعٝداَ عٔ ضاسات ايككا٤. ؾايٛضاط١ اؾٓا٥ٝ
منٛذز يًعداي١ اإلؾ٬س١ٝ اٚ ايتعٜٛك١ٝ تكّٛ ع٢ً ؾهس٠ تعٜٛض اجملين عًٝ٘ ٚإؾ٬ح 
اؾاْٞ، ٖدؾٗا اْٗا٤ اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥ قبٌ ؼسٜو ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥. تتٓاٍٚ ٖرٙ ايٛزق١ 
ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ باعتبازٖا إسد٣ ممازضات ايعداي١ ايتؿاؿ١ٝ ٚايتعٜٛك١ٝ اييت تكّٛ ع٢ً 

ايكش١ٝ ٚإعاد٠ تأٌٖٝ اؾاْٞ ٚقدزتٗا ع٢ً إْٗا٤ ايٓصاع قبٌ بد٤ ايدع٣ٛ  ؾهس٠ تعٜٛض
 .اؾصا١ٝ٥

 .ايهًُات املؿتاس١ٝ: ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥، ايعداي١، ايعداي١ ايتؿاؿ١ٝ، اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥
Abstract 

Mediation is the process by which a neutral person 

assists the parties in reaching a mutually acceptable 

agreement about the issues in the case. In the context of the 

criminal justice, mediation is a newly adopted by 
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contemporary criminal policy to contribute to the treatment 

of the continually  increasing number of cases before 

criminal courts, and a reliable procedure to resolve criminal 

disputes of a simple nature. 

This paper looks at the criminal mediation as one of 

the restorative and compensative Justice  practices which is 

based on the idea of victim's compensation and rehabilitation 

e of  the offender, and its ability to end a dispute before 

starting the Criminal lawsuit. 

Keywords: criminal mediation, criminal justice, restorative 

Justice, litigation. 

 ادلقذيـة

 أ٫ًٚ: ايتعسٜـ مبٛقٛع ايبشح

١، ٖرٙ ايطسٜك١ تكّٛ ع٢ً ؾهس٠ تعد ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ طسٜك١ ؿٌ اـؿَٛات اؾٓا٥ٝ
 ايٓكاؽ ٚادسا٤ اؿٛاز بني املتداؾُني.

تعد ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ منطًا ددٜدًا يف ايٓعاّ اؾٓا٥ٞ ا٫دسا٥ٞ دنطد ايعداي١ 
ايتؿاؿ١ٝ نأضًٛب ددٜد ظٗس اىل سٝص ايٛدٛد أثس ؾػٌ ايعداي١ اؾٓا١ٝ٥ ايتكًٝد١ٜ عٔ 

اؾسمي١، ؾعٗست ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ نٛض١ًٝ بد١ًٜ ؼكٝل ا٭ٖداف املسد٠ٛ َٓٗا يف َهاؾش١ 
 عٔ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ميهٔ يًككا٤ ا٫ضتعا١ْ بٗا يف سٌ نجري َٔ اـؿَٛات اؾٓا١ٝ٥.

 ثاًْٝا: أ١ُٖٝ ايبشح
تتذطد أ١ُٖٝ ٖرٙ ايدزاض١ يف إ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ تعد ادسا٤ بد٬ًٜ ٜكّٛ ع٢ً ؾهس٠ 

ع إعطا٤ دٚز انرب هلِ يف اْٗا٤ خؿَٛتِٗ، نُا اْٗا ايتٛؾٝل بني طسيف اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥ َ
ٚض١ًٝ تكُٔ تعٜٛض اجملين عًٝ٘ ، نريو تعد ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚض١ًٝ ادتُاع١ٝ َٓاضب١ 

 يع٬ز ا٫ثاز املرتتب١ ع٢ً اؾسا٥ِ ايبطٝط١ ٚاييت ٜؿعب ع٢ً احملانِ ايتعاٌَ َعٗا.
 ثايجًا: َٓٗذ١ٝ ايبشح:

ٛب٘ ايتشًًٝٞ ايرٟ ٜكّٛ ع٢ً أضاع عسض ايٓؿٛف مت اعتُاد املٓٗر ايٛؾؿٞ بأضً
 ايكا١ْْٝٛ ذات ايؿ١ً باملٛقٛع ٚؼًًٝٗا َبًٝٓا ؾٝ٘ ازا٤ ايؿكٗا٤ ٚايباسجني.
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 زابعًا: إغهاي١ٝ ايبشح:
 تٓؿب إغهاي١ٝ ايبشح سٍٛ إدناد أدٛب١ َٓاضب١ يًتطا٫٩ت ا٫ت١ٝ:

 َا ٖٞ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥؟ -

 بك١ٝ ايٓعِ اإلدسا١ٝ٥؟ مباذا تتُٝص ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ عٔ -

 َاٖٞ أٚد٘ ايػب٘ ٚا٫خت٬ف بني ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚايؿًح ؟ -

 َا ٖٛ اثس ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥؟ -

 ٌٖ تٓككٞ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ بايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥؟ -
 خاَطًا: ٖدف ايبشح:

تكّٛ ع٢ً أضاع إ ادسا٤ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ غأْ٘ إ رنؿـ َٔ عب٤   
يككاٜا ٚايدعا٣ٚ اؾصا١ٝ٥ املٓعٛز٠ اَاّ احملانِ اؾصا١ٝ٥ ٜٚعٌُ ع٢ً تك١ٜٛ ايسٚابط ا

 ٚمتتني ا٫ٚاؾس ا٫دتُاع١ٝ بني املتداؾُني.
 ضادضًا: ٖٝه١ًٝ ايبشح:

 املبشح ا٭ٍٚ: ايتعسٜـ بايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥.
 املبشح ايجاْٞ: متٝٝص ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ عُا ٜػتب٘ بٗا.

 ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥. املبشح ايجايح: أثس
 االول ادلبحث

 اجلُائُة بانىساطة انتعرَف
تعد ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ طسٜكًا تٛؾٝكًٝا بني املتداؾُني مبطاعد٠ ايػري أ٬ًَ يف 
ايتٛؾٌ اىل تط١ٜٛ ٚد١ٜ ٚسٌ زقا٥ٞ ٜٗدف اىل ؼؿني ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ٚمحا١ٜ 

اط١ اؾٓا١ٝ٥ ٖٞ ؾٛز٠ ددٜد٠ يًعداي١ تطاعد يف تؿشٝح ايسٚابط ا٫ضس١ٜ، َٚٔ ثِ ؾايٛض
َطاز ايعداي١ ايتكًٝد١ٜ ٚتكٛميٗا، ٚتستهص ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً ؾًطؿ١ َع١ٓٝ اْ٘ ٫ ٜٛدد 

 .(1)ٜتؿاُٖإ، بٌ ٜٛدد غدؿإ مل ٜتٓاقػا ٚمل ؼؿٌ بُٝٓٗا أ١ٜ سٛازات غدؿإ ٫
 مت تكطِٝ دزاض١ ٖرا املبشح نُا ٜأتٞ:

 تعسٜـ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥. ٍٚ:املطًب ا٭
 خؿا٥ـ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥. املطًب ايجاْٞ:

                                                      

(1) P.H coppens, Mediation et philosophie du droit, archives de 

politiqu criminelle. No 13, Paris, 1991, P. 16 . 
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 ادلطهب األول
 تعرَف انىساطة اجلُائُة

ايٛضاط١ يػ١ً َأخٛذ٠ َٔ اؾرز ٚضط، ٚهلا عد٠ َعاْٞ َٔ بٝٓٗا ٚضط بؿتح ايطني، 
مبع٢ٓ َا بني طسؾٝ٘، نكٛيو: دًطت ٚضط ايداز ٚايتٛضط بني ايٓاع ٚايٛضط َٔ نٌ 

 .(1)ع٢ٓ أعدي٘ ٚايٛضٝط ٖٛ ايػدـ املتٛضط بني ايكّٛغ٤ٞ مب
أَا اؾط٬سًا ؾ٬بد َٔ ايكٍٛ أْ٘ يٝظ َٔ ٚادب املػسع ٚقع ايتعسٜؿات 
يًُؿطًشات ايكا١ْْٝٛ، إ٫ اذا أزٜد بٗا إشاي١ ايًبظ عٔ َؿطًح قاْْٛٞ َعني اٚ ؼدٜد 

 املساد املطًٛب َٔ ٖرا املؿطًح يف ايتطبٝل ايعًُٞ.
عجٓا عٔ تعسٜـ ملؿطًح ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف ايتػسٜعات اؾٓا١ٝ٥  يريو ٚيف اطاز

املكاز١ْ، ؾكد ٚددْا إٔ أنجس ٖرٙ ايتػسٜعات قد ْعُت اسهاّ ايٛضاط١ ٚادسا٤اتٗا، ٚمل 
تتطسم اىل ايتعسٜـ َٔ ذيو قإْٛ اإلدسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ايؿسْطٞ سٝح مل ٜكع املػسع 

١ٝ٥ يسغبت٘ يف عدّ تكٝٝد َع٢ٓ ايٛضاط١ ايؿسْطٞ تعسٜؿًا تػسٜعًٝا يًٛضاط١ اؾٓا
، إ٫ أْ٘ بايسدٛع اىل احملاقس ا٭ٚي١ٝ ٚايٓكاغات اييت دازت يف ايربملإ ايؿسْطٞ (2)اؾٓا١ٝ٥

ط١ٝ سددت َؿّٗٛ ايٛضاط١ سٍٛ إقساز ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ جند بإٔ ٚشاز٠ ايعدٍ ايؿسْ
عٔ سٌ ٜتِ ايتباسح  -يحبٓا٤ ع٢ً تدخٌ غدـ ثا -تتُجٌ ايٛضاط١ يف ايبشح) :اؾٓا١ٝ٥

بػأْ٘، ٚعس١ٜ بني اطساف ايٓصاع ايرٟ اسدثت٘ اؾسمي١ ايبطٝط١ ناملٓاشعات ايعا١ًٝ٥ ٚتًو 
, (3)اـؿَٛات اييت تكع بني اؾساد اؾريإ نريو أؾعاٍ ايعٓـ املتبادٍ ٚا٫ت٬ف ٚايٓػٌ(

١ َٚس١ْ تتِ َٔ أَا املػسع ايربتػايٞ ؾكد عسف ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ بأْٗا:)ع١ًُٝ غري زمسٝ
دناد ل ايع٬قات بني املتِٗ ٚايكش١ٝ إلقبٌ طسف ثايح قاٜد ٖٚٛ ايٛضٝط سٝح ٜعصش ٜٚٛث

اتؿام ٜطُح بايتعٜٛض عٔ ا٫قساز ايٓامج١ عٔ ايؿعٌ غري املػسٚع ٚاملطا١ُٖ يف إس٬ٍ 

                                                      

، لدان  يدمحم بن مكخم بن عمى أبه الفزل جسال الجين ابن مشظهر األنراري اإلفخيق (0)
 .501العخب، السجمج الخامذ عذخ، دار صادر، بيخوت، ص 

)2( Christine Lazerges, Essai de classification des Procédures de 

Médiation, Archives de politiqu criminelle, 1992, P. 25. 

)3( Project de La Loi reLatif a' L'organisation des Juridictions et a' La 

procédure civile, Pénale et administrative, Journal official, Débats 

Parlementaire, Assemblée Nationale, compte-rendu No. 1/10/1992. 
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ؿٌ آي١ٝ تسَٞ اىل ابساّ ؾًح بني ايط) ، ٚعسؾٗا املػسع ايتْٛطٞ بأْٗا:(1)ايطًِ ا٫دتُاعٞ(
اؾاْح َٚٔ ميجً٘ قاًْْٛا ٚبني املتكسز أٚ َٔ ٜٓٛب٘ أٚ ٚزثت٘، ٚتٗدف اىل إٜكاف َؿعٍٛ 

 .(2)ايتبعات اؾصا١ٝ٥ أٚ احملان١ُ أٚ ايتٓؿٝر(
أَا ع٢ً ؾعٝد ايؿك٘ اؾٓا٥ٞ، ؾكد ادتٗد ايؿكٗا٤ ايؿسْطٝني ٚايعسب يف ٚقع 

ا٫دسا٤ ايرٟ ) ٓا١ٝ٥ بأْٗا:تعسٜـ يًٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥، سٝح عسف ايؿك٘ ايؿسْطٞ ايٛضاط١ اؾ
مبٛدب٘ ذناٍٚ غدـ َٔ ايػري بٓا٤ ع٢ً اتؿام ا٭طساف ٚقع سد ْٚٗا١ٜ ؿاي١ ا٫قطساب 
اييت أسدثتٗا اؾسمي١ عٔ طسٜل سؿٍٛ اجملين عًٝ٘ ع٢ً تعٜٛض ناٍف عٔ ايكسز ايرٟ 

ؼت  إدسا٤ ادتُاعٞ) . ٚعسؾٗا ايبعض بأْٗا:(3)سدخ ي٘، ؾك٬ً عٔ إعاد٠ تأٌٖٝ اؾاْٞ(
( َٔ ايكإْٛ 2044اغساف قكا٥ٞ ٚاْٗا متجٌ اسد٣ ؾٛز ايؿًح املدْٞ مبؿّٗٛ املاد٠)

)ايعٌُ عٔ طسٜل تدخٌ غدـ َٔ ايػري  . ٖٚٓاى َٔ عسؾٗا بأْٗا:(4)املدْٞ ايؿسْطٞ(
غايبًا َا تهٕٛ ق١ًًٝ أٚ َتٛضط١  -)ايٛضٝط( يًٛؾٍٛ اىل سٌ ْصاع ْػأ عٔ دسمي١ 

ا بني ا٭طساف املع١ٝٓ، ٚايرٟ نإ َٔ املؿرتض إ ٜؿؿٌ ٜتِ ايتؿاٚض بػأْٗ -اـطٛز٠
. أَا ع٢ً ؾعٝد ايؿك٘ اؾٓا٥ٞ ايعسبٞ ؾكد (5)ؾٝ٘ بٛاضط١ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ املدتؿ١(

)ْعاّ قاْْٛٞ َطتشدخ ٜٗدف اىل سٌ اـؿَٛات اؾٓا١ٝ٥  عسؾت ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ بأْٗا:
ٚزٖا باإلدسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ايعاد١ٜ بػ١ٝ بطسٜك١ غري ايطسم ايتكًٝد١ٜ، ٚدٕٚ اؿاد١ اىل َس

ادخاز ايٛقت ٚاؾٗد ٚايٓؿكات، ٚاؿؿاظ ع٢ً ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ايٛطٝد٠ بني أؾساد 

                                                      

)1( Article (4) of the Portuguese Law No(21) of 2007 provides that "A 

mediacao é um Processo informal e flexivel , conduzido por um 

terceiro, O mediador, que promove a aproximacao entre O arguido 

e O ofendido e os apoia na tentativa de encontrar activamente um 

acordo que Permita a reparacao dos danos causados Pelo facto 

ilicito e contribua para a restauracao da paz social". 

 .0995( لدشة 95( من مجمة حساية الظفل التهندي رقم )003يشظخ نص الفرل ) (5)
)3( J.P. Bonafe- Schmitt, La médiation pénale en france et aux stats-

unis, coll.,Droit et société.Recherches et travaux, paris, 1998, 

P.13. 

)4( J.pradel, Procedure  Pѐnale, 12e edition, Cujas , Paris, 2005, 

P.515. 

)5( Christine Lazerges, mѐdiation pénale, Justice Pѐnale et Politique 

Criminelle, Revue de science criminelle et droit pénale compare, 

No.(1), Paris, 1997, P.194.  
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اجملتُع، عٔ طسٜل تدخٌ غدـ ثايح بني أطساف اـؿ١َٛ بكؿد تكسٜب ٚدٗات ايٓعس، 
تأٌٖٝ ٚٚقع اتؿاق١ٝ تكُٔ درب ايكسز ايرٟ ؿل باجملين عًٝ٘، نُا تكُٔ إعاد٠ 

 .(1)اؾاْٞ، ٚنٌ ذيو ؼت إغساف قكا٥ٞ(
ٚميهٔ تعسٜؿٗا بأْٗا:)إدسا٤ ٜتِ قبٌ تؿسف ايٓٝاب١ ايعا١َ يف ايدع٣ٛ أٚ اؿهِ 

ايبشح  –ايٛضٝط  –ؾٝٗا، ٚبٓا٤ ع٢ً اتؿام ا٭طساف، مبٛدب٘ ذناٍٚ غدـ ثايح قاٜد 
 .(2)عٔ سٌ يًٓصاع ايرٟ ٜٛادْٗٛ٘ بػإٔ دسمي١ َع١ٓٝ(

ع٢ً ايبشح عٔ سٌ ٚدٟ يٓصاع ٜٛاد٘ أغداؾًا ٜستبطٕٛ يف  ؾٗٞ ٚض١ًٝ تكّٛ
 .(3)ايعاد٠ بع٬قات دا١ُ٥ أٚ َطتُس٠، ٚذيو عٔ طسٜل غدـ ثايح ٜط٢ُ ايٛضٝط

ع١ًُٝ ٜطاعد َٔ خ٬هلا طسف قاٜد غدؿني أٚ أنجس، ) ٚعسؾٗا ايبعض ع٢ً أْٗا:
ا٭طساف اييت ت٬قت ع٢ً ايتٛؾٌ اىل سٌ َسٍض يٮطساف املتٓاشع١، ٜهٕٛ ْابعًا َٔ إزاد٠ 

 .(4)ع٢ً تؿؿ١ٝ خ٬ؾاتِٗ بػهٌ ٚدٟ ٚدٕٚ ايًذ٤ٛ اىل ايككا٤(
ؾايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ آي١ٝ ددٜد٠ ميهٔ ا٫ضتعا١ْ بٗا ٚدعًٗا ٚض١ًٝ بد١ًٜ يًدع٣ٛ 

إدسا٤ ٜتِ قبٌ ؼسٜو ايدع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥، مبكتكاٙ ؽٍٛ ) . ٚعسؾٗا ايبعض بأْٗا:(5)اؾٓا١ٝ٥
١ أٚ غدـ تتٛاؾس ؾٝ٘ غسٚط خاؾ١ ٚمبٛاؾك١ ا٭طساف، ؽٍٛ ايٓٝاب١ ايعا١َ د١ٗ ٚضاط

ا٫تؿاٍ بني اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘، ٚا٫يتكا٤ بِٗ يتط١ٜٛ اٯثاز ايٓامج١ عٔ طا٥ؿ١ َٔ 

                                                      

دمحم صجقي السداعجة ود. بذيخ سعج زغمهل، الهساطة في انياء الخرهمة  أنهرد.  (0)
الجشائية، دراسة تحميمية مقارنة، مجمة الذخيعة والقانهن، جامعة اإلمارات العخبية 

 .310 -589، ص  5119الستحجة، كمية الذخيعة والقانهن، العجد األربعهن، أكتهبخ 

د. أشخف رمزان عبج الحسيج، الهساطة الجشائية ودورىا في إنياء الجعهى العسهمية،  (5)
 .08، ص 5117السجج لمظباعة، القاىخة،  أبهدراسة مقارنة(، دار 

د. إبخاهيم عيج نايل، الهساطة الجشائية طخيقة مدتحجثة في إدارة الجعهى الجشائية )دراسة  (3)
 .5، ص 5110دار الشيزة العخبية، القاىخة، ، 0في الشظام االجخائي الفخندي(، ط

إيسان مرظفى مشرهر، الهساطة الجشائية )دراسة مقارنة( أطخوحة دكتهراه، كمية  (4)
 .65، ص 5101الحقهق، جامعة القاىخة، 

د. احسج أنهار ناجي، مجى فاعمية الهسائل البجيمة لحل السشازعات وعالقاتيا بالقزاء،  (5)
 .5/05/5108تاريخ الديارة االنتخنت:  دراسة مشذهرة عمى شبكة

http://droitcivil.over-blog.com/aricle-7211899.html   
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اؾسا٥ِ اييت تتطِ ببطاطتٗا، أٚ بٛدٛد ع٬قات دا١ُ٥ بني أطساؾٗا، ٚتطع٢ يتشكٝل أٖداف 
 .(1)ؼسٜو ايدع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥( قدد٠ ْـ عًٝٗا ايكإْٛ، ٜٚرتتب ع٢ً جناسٗا عدّ

ٚض١ًٝ ٫ تتكُٔ غه١ًٝ قدد٠، ٜكّٛ َٔ ) ٚميهٔ تعسٜـ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ بأْٗا:
، ؾٗٞ أضًٛب خاف إلداز٠ ايدع٣ٛ اؾٓا١ٝ٥، (2)خ٬هلا غدـ ثايح عٌ ايٓصاع ايكا٥ِ

 .(3)تتُاثٌ َع ايؿًح يف دٖٛسٙ باعتبازٖا ٚض١ًٝ ؾعاي١ يتشكٝل ايؿًح اؾٓا٥ٞ(
ط١ إدسا٤ ذناؾغ ع٢ً ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ، ٚيريو ٜكسز يف بعض اؾسا٥ِ ؾايٛضا

اييت ؼكل ٖرا اهلدف نذسا٥ِ ا٭ضس٠، ٜٚتِ ٖرا اإلدسا٤ َٔ خ٬ٍ ث٬ث١ عٓاؾس أضاض١ٝ ٖٞ 
ايٛضٝط ايرٟ دنب إٔ ٜهٕٛ َٔ خازز ايطًط١ ايككا١ٝ٥، ٚنٌ َٔ اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ 

 .(4)ملكٞ يف ٖرا اإلدسا٤بعد أخر َٛاؾكتُٗا املبد١ٝ٥ ع٢ً ا
ؾٗٞ ذيو اإلدسا٤ ايرٟ مبٛدب٘ ذناٍٚ غدـ َٔ ايػري، بٓا٤ً ع٢ً اتؿام ا٭طساف 
ٚقع سد ْٚٗا١ٜ ؿاي١ ا٫قطساب اييت أسدثتٗا اؾسمي١ عٔ طسٜل سؿٍٛ اجملين عًٝ٘ 

 .(5)ع٢ً تعٜٛض ناٍف عٔ ايكسز ايرٟ سدخ ي٘ ؾك٬ً عٔ إعاد٠ تأٌٖٝ اؾاْٞ
تعطٞ ي٬دعا٤ ايعاّ سل عسض ايؿًح ع٢ً املتكسز أٚ  ؾٗٞ آي١ٝ اختٝاز١ٜ

 .(6)املػتهٞ ب٘ ثِ اإلغساف ع٢ً إبساَ٘ ٚتٓؿٝرٙ
                                                      

، دار 0د. رامي متهلي القاضي، الهساطة الجشائية في القانهن الجشائي السقارن، ط (0)
 .60، ص 5105الشيزة العخبية، القاىخة، 

ية بهصفيا وسيمة ألنياء الجعهى تأمالت في الهساطة الجشائ د. فائد عائج الظفيخي،( 5)
  .059، ص5119الجدائية، مجمة الحقهق، جامعة الكهيت، العجد الثاني، 

د. دمحم حكيم حدين الحكيم: الشظخية العامة لمرمح وتظبيقاتيا في السهاد الجشائية )دراسة  (3)
 .45، ص 5115مقارنة(، دار الكتب القانهنية، القاىخة، 

الهساطة في حل السشازعات الجشائية، مجمة الحقهق، جامعة  د. عادل عمى السانع، (4)
 .35، ص 5116الكهيت، العجد الخابع، 

 د. احسج دمحم بخاك، خرخرة حق الجولة في العقاب، مقال مشذهر عمى مهقعو: (5)
http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1021 

    1/2/2112تاريخ الزيارة             

يشظخ: دمحم نجيب معاوية، السفيهم القانهني لمرمح بالهساطة في السادة الجدائية وآلياتو،  (6)
، مشذهر عمى شبكة 5113/ 30/3وآلياتو، بحث مقجم لمسعيج األعمى لمقزاء في 

 =.0/0/5109تاريخ الديارة  :السعمهمات

http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1021
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بعد اضتعساض ٖرٙ اٯزا٤ اييت قًٝت يف تعسٜـ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥، خنًـ اىل ايكٍٛ 
 ا٫دعا٤ رنٍٛ مبكتكاٙ اؾصا١ٝ٥ يًدع٣ٛ بدٌٜ ادسا٥ٞ ْعاّ بإٔ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٖٞ

 ٚاجملين اؾاْٞ َٔ نٌ َٛاؾك١ اخر بعد ٚضاط١ د١ٗ ا٫سٛاٍ سطب ٚع٢ً حمله١ُا اٚ ايعاّ
 يف مبا ايٓصاع يتط١ٜٛ ايٓعس ٚدٗات ٚتكسٜب َدا٫ٚت ٚادسا٤ بُٗا ايًكا٤ تتٛىل إ ع٢ً عًٝ٘
 ٚدف٘ اؾاْٞ ٚتأٌٖٝ قسز َٔ ؿك٘ عُا ناؾٝا تعٜٛكا عًٝ٘ اجملين تعٜٛض ذيو

 .اؾسمي١ عٔ ايٓاغ٧ ابي٬قطس ْٚٗا١ٜ سد ٚٚقع ادتُاعٝا
 ادلطهب انثاٍَ

 خصائص انىساطة اجلُائُة
تتُٝص ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ بعد٠ خؿا٥ـ تتُجٌ يف ايسقا١ٝ٥ ٚسكٛز ا٭طساف املع١ٝٓ 

 ٚايطس١ٜ ٚضسع١ اإلدسا٤ات.
 ايسقا١ٝ٥: .1

تكّٛ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً أضاع سس١ٜ اإلزاد٠ بعٝدًا عٔ أٟ غ٤ٞ ٜعٝب ايسقا َٔ 
يف ايػًط َٚٔ ثِ ؾ٬ ٚضاط١ دٓا١ٝ٥ َت٢ َا نإ قبٍٛ اؾاْٞ أٚ اجملين  انساٙ أٚ ٚقٛع

عًٝ٘ ؼت قػط ا٫نساٙ أٚ تأثري ايػًط. ؾايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ْعاّ اختٝازٟ ٫ ميهٔ ؾسق٘ 
ادبازًا ع٢ً اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ بعٝدًا عٔ زغبتِٗ ٚازادتِٗ اؿس٠ ايط١ًُٝ ٚباملكابٌ ٜكع 

أٚ ايكاقٞ املدتـ قسٚز٠ اغعاز ا٭طساف املع١ٝٓ ٚأؾٗاَِٗ  ع٢ً عاتل ا٫دعا٤ ايعاّ
 .(1)بهاٌَ سكٛقِٗ َع غسح ٚاقح يطبٝع١ عٌُ ايٛضاط١ ٚقٛاعدٖا

ٖٚهرا ؾايسقا١ٝ٥ يف ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ تبدأ َٔ ْكط١ ايًذ٤ٛ اىل ايٛضاط١ ٚمتتد اىل   
ثِ ؾإٕ تٓؿٝر َجٌ  تٓؿٝر اتؿاق١ٝ ايتط١ٜٛ ٚاييت ٖٞ َٔ عٌُ اطساف اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥ َٚٔ

ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ ٜستهص ع٢ً زقا ا٭طساف املع١ٝٓ ع٢ً عهظ اؿهِ ايككا٥ٞ اؾصا٥ٞ ايرٟ 
ٜتِ تٓؿٝرٙ دربًا. ٜرتتب ع٢ً ذيو ْتٝذ١ ٖا١َ ٖٚٞ أْ٘ يٝظ مبكدٚز ايٛضٝط ايصاّ ٚادباز 
طسيف اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً تط١ٜٛ خؿَٛتِٗ بطسٜل ايٛضاط١، بٌ ٜكتؿس دٚز ايٛضٝط 
                                                                                                                              

=http://www.ism-justice.net.tn/ar/for_continue/solh.pdf. 

تظبيقيا في  وإمكانيةيشظخ: صباح أحسج نادر، التشظيم القانهني لمهساطة الجشائية  (0)
القانهن العخاقي)دراسة مقارنة(: بحث مشذهر عمى شبكة االنتخنت والستاح عمى الخابط 

 .0/5/5109االلكتخوني: تاريخ الديارة 
http://www.krjc.org/uploads/sabah%20ahmad.pdf   .  
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٢ برٍ قؿاز٣ دٗدٙ َٚٗازت٘ ٚسٓهت٘ يف اضتدداّ ايطسم ٚٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ ايؿعاي١ عً
 .(1)يٝؿٌ اىل َبتػا٠ يف ايتط١ٜٛ ايٛد١ٜ يًٓصاع

 سكٛز ا٭طساف املع١ٝٓ: .1

ٜهٕٛ سكٛز طسيف اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥ ٚادبا ستًُٝا ٜٚتعني إٔ ٜهٕٛ ايطسف     
ذيو نإٔ ٜهٕٛ اؾاْٞ أٚ اجملين عًٝ٘ ٫ اؿاقس َتُتعًا بهاٌَ قٛاٙ ايعك١ًٝ، ؾإٕ نإ غري 

ٜتُتع بكٛاٙ ايعك١ًٝ ؾ٬ ميهٔ إدسا٤ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ يعدّ تٛؾري إَها١ْٝ ذ١ٖٝٓ يف ايتعبري 
عٔ اإلزاد٠ أٚ ايدؾاع. أَا يف ساي١ عدّ بًٛؽ أسد ا٭طساف يطٔ ايسغد، ؾإٕ ذيو ٫ ٜػهٌ 

اط١ اسداخ ٜٚهٕٛ اطساف ايٛضاط١ ُٖا عا٥كًا أَاّ ؼكل ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥، ؾتهٕٛ أَاّ ٚض
 .(2)ٚيٞ اؿدخ

 ايطس١ٜ. .2

تتؿـ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ بأْٗا ْعاّ ادسا٥ٞ ٜكُٔ يطسيف اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥     
احملاؾع١ ع٢ً ايطس١ٜ، بعهظ احملانُات اؾصا١ٝ٥ اييت تتؿـ بإ إدسا٤اتٗا ع١ًٝٓ 

عًٝ٘ تط١ٜٛ خ٬ؾاتُٗا بعٝدًا ٚٚدا١ٖٝ. ؾؿٞ أنجس ا٭سٝإ، ٜؿكٌ نٌ َٔ اؾاْٞ ٚاجملين 
عٔ احملانُات ايع١ًٝٓ ٚنجريًا َِٓٗ ٜؿكٌ ضًٛى طسٜل ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ يًشؿاظ ع٢ً 
خؿٛؾٝت٘. ؾإدسا٤ات ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ تتِ بعٝدًا عٔ أعني ايٓاع ٚناؾ١ اؿٛازات 

بٗا  ازبٛح بٗا أٚ ايهػـ عٓٗا أٚ ست٢ ا٫ستذٚاملٓاقػات تتِ يف ضس١ٜ تا١َ اذ ٫ دنٛش اي
َطتكب٬ً أَاّ احملانِ، يريو ؾداؾ١ٝ ايطس١ٜ تعد أسد املصاٜا اييت تدؾع طسيف اـؿ١َٛ 

 .(3)اؾٓا١ٝ٥ بايًذ٤ٛ اىل ايٛضاط١ ؿٌ خؿَٛتِٗ بد٫ً َٔ املكاقا٠ ايتكًٝد١ٜ
 

                                                      

عالوة ىهام، الهساطة بجيل لحل الشداع وتظبيقاتو في الفقو اإلسالمي والقانهن  يشظخ: (0)
)دراسة مقارنة(، أطخوحة دكتهراه، جامعة الحاج لخزخ، كمية العمهم اإلندانية 

 .78، ص5103واالجتساعية والعمهم اإلسالمية، باتشو،  الجدائخ، 
الظاىخ د. سافخ نهر اليجى، الهساطة في السهاد الجدائية، رسالة ماجدتيخ، جامعة شظخ:ي (5)

 .37، ص5106مهالي، كمية الحقهق والعمهم الدياسية، سعيجة ، الجدائخ،

دراسة طة الجشائية في الشظم السعاصخة )ياسخ بن دمحم سعيج بابريل، الهسا يشظخ: (3)
العخبية لمعمهم األمشية، كمية الجراسات العميا،  تحميمية(، رسالة ماجدتيخ، جامعة نايف

 .017، ص5100الخياض، 
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 ضسع١ اإلدسا٤ات: .3

ٜتُٝص سٌ اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥ عٔ طسٜل ايٛضاط١ بطسع١ ايتٛؾٌ اىل تط١ٜٛ     
يٛقت مما ٜعين قُإ ٫ضتػ٬ٍ ايٛقت ٚاقتؿاز اؾٗد يف اؿؿٍٛ ع٢ً ْتٝذ١ ٚاختؿاز ا

ٚسٌ ضسٜع يًدؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥ بعهظ املٓاشع١ اييت تعسض أَاّ احملانِ ٚاييت قد تطتػسم 
أٚقاتًا ط١ًٜٛ. ٚمما ٫غو ؾٝ٘، إٔ ايعداي١ ايبط١٦ٝ تعطٞ َع٢ٓ اْهاز يًعداي١ َٚٔ ثِ جند إٔ 

ذنكل ضسع١ ايؿؿٌ يف اـؿَٛات اؾٓا١ٝ٥. ٚؼكٝل ذيو ٜتٛقـ  أدسا٤ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥
ع٢ً غطاز٠ ايٛضٝط َٚا ميتًه٘ َٔ َٗازات َٚ٪٬ٖت شا٥دًا قدزات٘ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ يف 
تٛظٝـ أضايٝب ا٫قٓاع. ٚيعٌ َٔ ا٭ضباب اييت ضاعدت ع٢ً ضسع١ اْتػاز ايٛضاط١ 

ادٖا عٔ ايسٚتني ٚايػهًٝات ايككا١ٝ٥ ٚقبٛهلا يف سٌ اـؿَٛات ٖٞ بطاط١ إدسا٤اتٗا ٚابتع
 .(1)َع َٓح ايٛضٝط اؿس١ٜ يف اؽاذ َا ٜساٙ َٓاضبًا

 ادلبحث انثاٍَ
 متُُز انىساطة اجلُائُة عًا َشتبه بها

تعد ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ َعٗسًا َٔ َعاٖس ا٫دسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ اؿدٜج١ ٚد٫ي١ ع٢ً 
ؾإدسا٤ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٜعٌُ ع٢ً  َٛانب١ املػسع ملا ذنؿٌ َٔ َتػريات يف اجملتُع،

ايتدؿٝـ َٔ عب٤ ايككاٜا ٚايدعا٣ٚ املًكا٠ ع٢ً انتاف ايطًط١ ايككا١ٝ٥ يف ايدٚي١، َٚٔ 
ثِ ؾُجٌ ٖرا ايٓٛع َٔ ا٫دسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ املطتشدث١ ضاِٖ يف َهاؾش١ اؾسمي١ َٔ د١ٗ، 

 َٚٔ د١ٗ اخس٣ عٌُ ع٢ً ؼطني ؾٛز٠ ٚٚد٘ ايعداي١ اؾٓا١ٝ٥.
ا املبشح ضٛف ْتٓاٍٚ دزاض١ متٝٝص ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ عٔ بعض املؿاِٖٝ يف ٖر

ايكا١ْْٝٛ اييت قد تتػاب٘ َع ادسا٤ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ سٝح املكُٕٛ ٚاهلدف نايؿًح 
 اؾٓا٥ٞ ٚايتشهِٝ ٚا٭َس اؾصا٥ٞ ٚايتط١ٜٛ اؾٓا١ٝ٥.

 ٚعًٝ٘ ضٓكطِ ٖرا املبشح اىل َطًبني ٚنُا ٜأتٞ:
 ٝٝص ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ عٔ ايؿًح اؾٓا٥ٞ ٚايتشهِٝ ٚؾؿح اجملين عًٝ٘.مت املطًب ا٭ٍٚ:
 متٝٝص ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ عٔ ا٭َس اؾٓا٥ٞ ٚايتط١ٜٛ اؾٓا١ٝ٥. املطًب ايجاْٞ:

 
 

                                                      

 .39يشظخ: د. رامي متهلي القاضي، مرجر سابق، ص (0)
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 ادلطهب االول
 متُُز انىساطة اجلُائُة عٍ انصهح اجلُائٍ وانتحكُى 

 وصفح اجملٍُ عهُه
 ٓا٥ٞ:متٝٝص ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ عٔ ايؿًح اؾ .1

ٜعد ايؿًح اؾٓا٥ٞ ٚض١ًٝ غري تكًٝد١ٜ يف اْككا٤ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥، ؾكد اٚددٙ 
املػسع اؾٓا٥ٞ يعد٠ اضباب َٓٗا إعاد٠ ا٫يؿ١ ٚاحملب١ ٚتسضٝذ ايسٚابط ا٫دتُاع١ٝ ٚتػًٝب 
خؿاٍ ا٫ْطإ ايطٝب١ ٚايؿكا٥ٌ اؿُٝد٠ ع٢ً ْٛاشع٘ ايػسٜس٠ َٔ ايكػ١ٓٝ ٚايػٌ ٚاؿكد 

، َٚٔ د١ٗ اخس٣ يٛسغ يف بعض ايككاٜا ٚؼدٜدًا يف اؾسا٥ِ ايبطٝط١ اييت (1)ٖرا َٔ د١ٗ
٫ تػهٌ خطٛز٠ ترنس ع٢ً اجملتُع إ ا٫دسا٤ات ؾٝٗا قد تطٍٛ ؾتتهبد ايدٚي١ َؿازٜـ 
٫ داع هلا ٚتطتٓؿر ايهجري َٔ اؾٗد ايككا٥ٞ يًدٚي١، ملا تطبب٘ َٔ ٖدز يًٛقت ٚشٜاد٠ يف 

سساز ٚايكٝل ٚٚقٛؾِٗ طساف ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ٚتعسقِٗ يإلشًُٗا اايتهايٝـ املاد١ٜ اييت ٜت
َٛقـ ا٫تٗاّ اَاّ احمله١ُ ٚايرٟ ٜٓاٍ َٔ َهاْتِٗ ا٫دتُاع١ٝ، يهٌ ذيو اؾبح ايؿًح 

 .(2)اؾٓا٥ٞ قسٚز٠ ٚضببًا اٚددٙ املػسع اؾٓا٥ٞ يف اْككا٤ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥
ْٗا٤ اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً اضًٛب أٚ طسٜك١ ٭) ٜٚعسف ايؿًح اؾٓا٥ٞ ع٢ً اْ٘:

 اضاع ٚدٟ يف دسا٥ِ َع١ٓٝ ٚٚؾل قٛابط ٚغسٚط قا١ْْٝٛ(.
إٕ ايؿًح ٚايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ن٬ُٖا ٚدٗإ يًعداي١ اؾٓا١ٝ٥ ايسقا١ٝ٥ ٜتػابٗإ يف 

 عد٠ اَٛز ٚرنتًؿإ يف اَٛز اخس٣.
 اٚد٘ ايػب٘ بني ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚايؿًح اؾٓا٥ٞ: - أ

ٓا١ٝ٥ ٚايؿًح اؾٓا٥ٞ ن٬ُٖا ٜعدإ َٔ ايٛضا٥ٌ غري ايتكًٝد١ٜ يف اْٗا٤ إ ايٛضاط١ اؾ: أ٫ًٚ
اـؿَٛات اؾٓا١ٝ٥ يف بعض اؾسا٥ِ ايبطٝط١ ذات اـطٛز٠ ايك١ًًٝ ٚاحملدٚد٠ ٚاييت 

 ٜػًب ؾٝٗا اؿل ايػدؿٞ ع٢ً اؿل ايعاّ.

                                                      

هللا، شخح قانهن اصهل السحاكسات الجدائية، دار ابن د. سعيج حدب هللا عبجيشظخ:  (0)
اسة في قانهن ؛ د. سامي الشرخاوي، در 87، ص5115االثيخ لمظباعة والشذخ، السهصل، 

 .067، ص0978، مظبعة دار الدالم، بغجاد، 0اصهل السحاكسات الجدائية، ج
 .66ياسخ بن دمحم سعيج بابريل، مرجر سابق، صيشظخ: ( 5)
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١ٝ ايسقا١ٝ٥ يف : ن٬ُٖا ٚدٗإ ملؿّٗٛ ددٜد يًعداي١ اؾٓا١ٝ٥ ممج٬ً بايعداي١ اؾٓا٥ثاًْٝا
ؾٛز٠ َطاق١ اجملين عًٝ٘ يًُتِٗ َٔ خ٬ٍ ايتؿاٚض ٚتدخٌ ايٓاع ايعك٤٬ 
ٚاؿهُا٤ يف ايٛؾٍٛ اىل سٌ ٚدٟ ٭ْٗا٤ اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥، َٚٔ ثِ ؾإٕ ا٫ضاع 

 . (1)ايرٟ ٜٓبين عًٝ٘ نٌ َٔ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚايؿًح اؾٓا٥ٞ ٖٛ ايسقا١ٝ٥

كاٜا ٚايدعا٣ٚ املسؾٛع١ اَاّ احملانِ َٚٔ ثِ ؾإٕ َجٌ : ن٬ُٖا رنؿـ َٔ عب٤ ايكثايجًا
 ٖرا ايٓٛع َٔ ا٫دسا٤ات َٔ غأْٗا تكًٌٝ عدد ايككاٜا احملاي١ اىل احملانِ.

: ن٬ُٖا ٜعٌُ ع٢ً ؼكٝل َبدأ ايطسع١ يف سطِ اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥، ؾاضتدداّ اؿًٍٛ زابعًا
اىل ٚأد اـؿ١َٛ  ايٛد١ٜ ٚؾض ايٓصاعات َٔ خ٬ٍ اؾًطات ا٫دتُاع١ٝ ٜ٪دٟ

اؾٓا١ٝ٥ ٖٚٞ يف َٗدٖا، يف سني إ تسانِ ايككاٜا يف احملانِ ٚتأخري ايؿؿٌ ؾٝٗا ٫ 
 ذنكل َبدأ ايطسع١ يف سطُٗا.

: إ دٖٛس نٌ َٔ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚايؿًح اؾٓا٥ٞ ٜتُجٌ يف سؿٍٛ اجملين عًٝ٘ خاَطًا
ايرٟ اسدثت٘ ع٢ً تعٜٛض عٝين اٚ ْكدٟ عادٍ َٔ املتِٗ عٛقًا عٔ ايكسز 

ايعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ  شكل اثسُٖا يف ػٓب اؾاْٞ َطا٨ٚاؾسمي١، َٚٔ ثِ ٜت
 .  (2)ٚؼدٜدًا عكٛب١ اؿبظ قؿري ا٭َد

ٚهلرا ٜس٣ داْب َٔ ايؿك٘ املكازٕ إ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ املٓؿٛف عًٝٗا يف         
ٜكّٛ مب١ُٗ تكسٜب ٚدٗات  ايتػسٜع ايبًذٝهٞ تكرتب نجريًا َٔ ايؿًح اؾٓا٥ٞ، ؾايٛضٝط

ْعس اطساف اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥ ٚذنجِٗ ع٢ً تط١ٜٛ ايٓصاع ٚسٌ اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥ ٚدًٜا، 
عتربٚا إ ادسا٤ات ايٛضاط١ ا ٖرٙ ايؿهس٠ ٚانريو جند إ قطًُا َٔ ايؿكٗا٤ املؿسٜني اٜدٚ

ّ ايؿًح اؾٓا١ٝ٥ ٖٞ يف سكٝكتٗا عباز٠ عٔ فايظ ؾًح َٚٔ ثِ ؾايٛضاط١ تدخٌ يف َؿٗٛ
اؾٓا٥ٞ مبعٓاٙ ايٛاضع سٝح تعد ايٛضاط١ طسٜك١ ٚادا٠ ؾاع١ً يًٛؾٍٛ اىل املؿاؿ١ بني 

، إ٫ إ ٖرا ايسأٟ ٜسد عًٝ٘ إ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ؽتًـ نًٝا عٔ (3)اؾاْٞ ٚاجملين عًٝ٘
                                                      

، دار الشيزة 0( يشظخ: د. عسخ سالم، نحه تيديخ االجخاءات الجشائية )دراسة مقارنة(، ط0)
 .018، ص0997القاىخة،  العخبية،

؛ ياسخ بن دمحم سعيج، مرجر سابق، 07ابخاهيم عيج نايل، مرجر سابق، ص د.يشظخ: ( 5)
 .68ص

د. عداز حدن عبج الخحسن، الرمح الجشائي في الجخائم الساسة باألفخاد )دراسة يشظخ:  (3)
 .085، ص5119مقارنة(، دار الشيزة العخبية، القاىخة 



 الهساطة الجشائية وأثخىا عمى الجعهى الجدائية

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24) 

871 

ايؿًح اؾٓا٥ٞ إذ ع٢ً ايسغِ َٔ ٚدٛد تػاب٘ بُٝٓٗا إ٫ ٖٓاى إ مث١ ؾسٚم متٝص نٌ َُٓٗا 
 ٔ ا٫خس.ع
 أٚد٘ ا٫خت٬ف بني ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚايؿًح اؾٓا٥ٞ.  - ب
َٔ سٝح ا٫طساف، ؾؿٞ ايؿًح اؾٓا٥ٞ ٜتشدد ا٫طساف باجملين عًٝ٘ أٚ َٔ ٜكّٛ  .1

١ٜ د١ٗ قكا١ٝ٥ أٚ اداز١ٜ ب٘، يف سني إ اطساف اَ٘ قاًْْٛا ٚاملتِٗ ٫ٚ ع٬ق١ ٭َك
عًٝ٘ ٚاملتِٗ ٚايٛضٝط، سٝح تتِ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٜبًؼ عددِٖ ث٬ث١ ِٖٚ اجملين 

ايٛضاط١ عٔ طسٜل تدخٌ غدـ ثايح ٜط٢ُ ايٛضٝط ٜكّٛ بايدٚز ايس٥ٝطٞ ٜٚعٌُ ع٢ً 
عكد دًط١ َػرتن١ بني اجملين عًٝ٘ ٚاملتِٗ بعد دعٛتُٗا يًشكٛز اىل َا٥د٠ ايتؿاٚض 

ف ٚادسا٤ اؿٛاز املباغس ٚتكدِٜ املكرتسات اىل إ ٜتِ ا٫تؿام ع٢ً سٌ ٜسق٢ ب٘ اطسا
اـؿ١َٛ َٚٔ ثِ ٜتِ ايتٛؾٌ اىل اتؿام ايٛضاط١ ٚأنجس َٔ ذيو ٜكّٛ ايٛضٝط مبتابع١ 

، َٚٔ ٖٓا ٜعٗس ايؿسم بني ايؿًح اؾٓا٥ٞ (1)تٓؿٝر اتؿام ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ست٢ ايٓٗا١ٜ
ايرٟ ٜتِ ٚدًٗا يٛد٘ بني اجملين عًٝ٘ ٚاملتِٗ يف سني إ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٫ تتِ 

 ين عًٝ٘ ٚاملتِٗ بٌ عٔ طسٜل ايٛضٝط.بػهٌ َباغس بني اجمل

َٔ سٝح ْطام ايتطبٝل، ؾاملػسع اؾٓا٥ٞ يف َععِ ايتػسٜعات سدد اؾسا٥ِ اييت ٜكبٌ  .2
، يف سني جند إ املػسع (2)ايؿًح ؾٝٗا بني اجملين عًٝ٘ ٚاملتِٗ ع٢ً ضبٌٝ اؿؿس

ادسا٤  اؾٓا٥ٞ يف بعض ايتػسٜعات نايتػسٜع ايؿسْطٞ مل ذندد اؾسا٥ِ اييت ػٛش
ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ؾٝٗا َٔ د١ٗ، َٚٔ د١ٗ اخس٣ مل ٜكع َعٝازًا قابطًا ميهٔ ايسنٕٛ 
ايٝ٘ يف ؼدٜد َا١ٖٝ اؾسا٥ِ قٌ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥، سٝح اعط٢ ضًط١ تكدٜس١ٜ ي٬دعا٤ 
ايعاّ بايًذ٤ٛ اىل ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ اذا تبني ي٘ إ َجٌ ٖرا ا٫دسا٤ ٜكُٔ تعٜٛض 

ت٘ اؾسمي١ ٜٚكع سدًا يٓٗا١ٜ َا تستب ع٢ً ٚقٛع ايؿعٌ اؾسَٞ َٔ ايكسز ايرٟ اسدث
. ٖرا ع٢ً ايؿعٝد ايتػسٜعٞ، اَا ع٢ً ؾعٝد ايتطبٝل ايعًُٞ، ؾع٢ً (3)آثاز ٚعٛاقب

                                                      

الجشائية والشظم السختبظة بو  الرمح في قانهن اإلجخاءاتد. اسامة حدشين عبيج، يشظخ: ( 0)
 .365، ص5115، , دار الشيزة العخبية, القاىخة0)دراسة مقارنة( , ط

 08( من قانهن اصهل السحاكسات الجدائية العخاقي والسادة)094/3( يشظخ: نص السادة )5)
( من قانهن االجخاءات 541مكخر)أ(( من قانهن االجخاءات الجشائية السرخي والسادة)

 الكهيتي.الجدائية 
 ( من قانهن االجخاءات الجشائية الفخندي.0-40( يشظخ: نص السادة )3)
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ايسغِ َٔ إ املػسع اؾٓا٥ٞ ايؿسْطٞ مل ذندد َا١ٖٝ اؾسا٥ِ قٌ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥، 
إ ْطام تطبٝل ادسا٤ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ إ٫ أْ٘ َٚٔ خ٬ٍ املُازض١ ايتطبٝك١ٝ ٜتكح 

احنؿس يف دسا٥ِ ا٫عتدا٤ ع٢ً ا٫َٛاٍ ٚبعض دسا٥ِ ا٫عتدا٤ ع٢ً ا٫غداف ٚؼدٜدًا 
. ٚنريو جند اؿاٍ يف اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٫َسٜه١ٝ، سٝح ٜتشدد (1)دسا٥ِ ايعٓـ ا٫ضسٟ

تُج١ً ظسا٥ِ ايعٓـ ْطام تطبٝل ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف اؾسا٥ِ ذات اـطٛز٠ ايبطٝط١ امل
 .(2)ا٫ضسٟ ٚايػؼ يف املعا٬َت ايتذاز١ٜ ٚإعطا٤ ؾو دٕٚ زؾٝد

َٔ سٝح ٚقت إدسا٤ ايؿًح ٚايٛضاط١، ؾاملػسع اؾٓا٥ٞ يف َععِ ايتػسٜعات قسز إ  .3
ايؿًح دا٥ص يف أ١ٜ َسس١ً تهٕٛ عًٝٗا ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥، اٟ ضٛا٤ أناْت ايدع٣ٛ يف 

ٜكبٌ ايؿًح بعد ؾدٚز ايكساز يف ايدع٣ٛ، ٚبعض  َسس١ً ايتشكٝل أٚ احملان١ُ ٫ٚ
ايتػسٜعات ذٖبت ابعد َٔ ذيو ٚاداشت ايؿًح ست٢ بعد ؾدٚز سهِ بات يف 

. بُٝٓا جند إ ايتػسٜعات اييت تبٓت ادسا٤ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ذٖبت بإ (3)ايدع٣ٛ
غإٔ  ا٫دعا٤ ايعاّ ٜعسض ايٛضاط١ ع٢ً اطساف اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥ قبٌ ؾدٚز ايكساز يف

ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ باؿؿغ أٚ ا٫ساي١، بعباز٠ اخس٣ إ ٫ تهٕٛ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ قد 
دخًت َسس١ً ايتشكٝل أٚ احملان١ُ. ٫ٕ ادسا٤ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٜٗدف اىل عدّ ايبد٤ 
بإدسا٤ات ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ َٓر ايبدا١ٜ ٚإعطا٤ ايٛضٝط ؾسؾ١ ايتدخٌ يتٛيٞ تط١ٜٛ 

ٛع َٔ اؾسا٥ِ تهٕٛ ايٛضاط١ ؾٝٗا ادد٣ ٚاْؿع َٔ ايبد٤ يف اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥ يف ْ
 .(4)ادسا٤ات ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ؾٝٗا

إٕ ايٓؿٛف ايكا١ْْٝٛ اييت أداشت ادسا٤ ايؿًح اؾٓا٥ٞ مل تػرتط إ ٜهٕٛ ايؿًح  .4
يف َكابٌ قٝاّ املتِٗ بايتعٜٛض عٔ ايكسز ايرٟ اسدثت٘ اؾسمي١ عل اجملين عًٝ٘ أٚ 

را ا٫دسا٤ اٟ ايؿًح ايعٌُ ع٢ً إعاد٠ تأٌٖٝ اؾاْٞ، يف سني إ إٔ ٜهٕٛ َٔ غإٔ ٖ
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ايتػسٜعات اؾٓا١ٝ٥ اييت تبٓت ادسا٤ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ اغرتطت إ تهٕٛ ايٛضاط١ 
 .(1)مبكابٌ ٚإ ٜهٕٛ َٔ غأْٗا تأٌٖٝ املتِٗ ادتُاعًٝا ٚضًٛنًٝا

يف سني إ ادسا٤ ٜعد ايؿًح اؾٓا٥ٞ اسد ايطسم اـاؾ١ ٫ْككا٤ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥،  .5
ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٫ ٜرتتب عًٝ٘ اْككا٤ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥، سٝح إ ايٛضٝط بعد 
ا٫ْتٗا٤ َٔ َُٗت٘ ٜسؾع تكسٜسًا َبًٝٓا ؾٝ٘ ا٫دسا٤ات املتدر٠، ٚع٢ً ق٤ٛ ٖرا ايتكسٜس 
ٜهٕٛ تؿسف ا٫دعا٤ ايعاّ اَا عؿغ اٚزام ايكك١ٝ أٚ ايبد٤ بإدسا٤ات ايدع٣ٛ 

س َٔ ذيو ؾإٕ جناح ١َُٗ ايٛضٝط ٫ ميٓع ا٫دعا٤ ايعاّ َٔ ؼسٜو اؾصا١ٝ٥، ٚانج
ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ اذا مل ؼكل ادسا٤ ايٛضاط١ ا٫غساض اييت قؿدٖا املػسع اؾٓا٥ٞ 
املتُج١ً بٛقع سد أٚ ْٗا١ٜ ي٬قطساب ايرٟ ضببت٘ اؾسمي١ أٚ مل تطاعد ع٢ً إعاد٠ 

 .(2)تأٌٖٝ املتِٗ

 عٔ ايتشهِٝمتٝٝص ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥  -2
عكد ٜتِ بني طسؾني ٜتكُٔ طسح ايٓصاع ع٢ً غدـ َعني ) ٜعسف ايتشهِٝ ع٢ً اْ٘:        

. (3)اٚ عد٠ اغداف َعٝٓني يٝؿؿًٛا َٓ٘ دٕٚ احمله١ُ املدتؿ١ ب٘ ٚسهِ ًَصّ يًدؿّٛ(
ٖٚهرا ؾايتشهِٝ ٖٛ ٚض١ًٝ أٚ طسٜك١ ؿٌ املٓاشعات، ٜتِ ا٫تؿام عًٝٗا َٓر ايبد٤ بني 

طُٗا ع٬ق١ قا١ْْٝٛ نعكد َدْٞ أٚ ػازٟ يؿض اٟ ْصاع أٚ اغهاٍ قد ٜٓػأ طسؾني تسب
بُٝٓٗا ٭ٟ ضبب نإ، عٓد٥ر ٜتِ ايًذ٤ٛ اىل د١ٗ ايتشهِ نإٔ تهٕٛ قهِ ٚاسد أٚ 
فُٛع١ قهُني أٚ َٓع١ُ َتدؿؿ١، د١ٗ ايتشهِٝ رنتازٖا ضًؿًا اطساف ايعكد ٚٚؾل 

ايًذ٤ٛ اىل ايككا٤. مبع٢ٓ إ اطساف ايعكد  قٛابط ٚغسٚط قا١ْْٝٛ ٜتِ ؾٝٗا ا٫ضتػٓا٤ عٔ
اتؿكٛا َٓر ايبدا١ٜ ٚعٓد ابساّ ايعكد ٚقبٌ سؿٍٛ اٟ خ٬ف ؼدٜد د١ٗ قه١ُ تتٛىل ؾض 
ايٓصاعات ْعسًا يًُصاٜا اييت ٜتُتع بٗا ايتشهِٝ َٔ ضسع١ ايؿؿٌ يف اـؿَٛات ٚعدّ اطاي١ 
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ٕ نٌ َُٓٗا ٜ٪دٜإ اىل ضسع١ ايبت . ٜتػاب٘ ايتشهِٝ َع ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف أ(1)ا٫دسا٤ات
يف اـؿ١َٛ نُا اُْٗا ٜكَٛإ ع٢ً َبدأ ايرتاقٞ، أٟ ايًذ٤ٛ اىل ايتشهِٝ ٚايٛضاط١ ٜهٕٛ 

يف ايٓصاع ٚتكسٜب ٚدٗات  بإقٓاع ٚإزاد٠ سس٠ ٚن٬ُٖا ٜعسض ع٢ً أغداف قاٜدٜٔ يًٓعس
ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥  . َع ذيو جند إ(2)دناد اؿٌ املٓاضب ايرٟ ٜسقٞ نٌ ا٭طسافايٓعس إل

ؽتًـ عٓ٘، ؾُٔ طسٜك١ تعٝني احملهِ جند إ اطساف اـؿ١َٛ ِٖ َٔ ٜكّٛ ضًؿًا بتعٝني 
د١ٗ ايتشهِ اييت ضٛف تؿؿٌ يف ايٓصاع ٚاـ٬ؾات اييت َٔ احملتٌُ إ تٓػأ َطتكب٬ً، يف 

أٚ سني إ ايٛضٝط يف ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٜتِ تعٝٝٓ٘ َٔ قبٌ ا٫دعا٤ ايعاّ دٕٚ َػازن١ 
تدخٌ َٔ قبٌ اطساف اـؿ١َٛ، نريو جند إ قساز ايًذ٤ٛ اىل ادسا٤ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ 
ٜؿدز َٔ قبٌ املدعٞ ايعاّ، يف سني إ ٖرا ايكساز يف ايتشهِٝ ٜتِ َٔ قبٌ ا٭ؾساد أطساف 

 اـؿ١َٛ.
إقاؾ١ اىل َا تكدّ، ؾإٕ ضًط١ احملهِ يف ايتشهِٝ ؽتًـ عٔ ضًط١ ايٛضٝط يف         

ط١ اؾٓا١ٝ٥، ؾاحملهِ َُٗت٘ ا٫ضاض١ٝ ٖٞ ايؿؿٌ يف َٛقٛع ايٓصاع ٜٚؿدز سهًُا ايٛضا
ًَصًَا ٭طساف اـؿ١َٛ َٚٔ ثِ ٜهٕٛ ي٘ اثس يف اْٗا٤ ايٓصاع غأْ٘ يف ذيو غإٔ ايكاقٞ اٚ 

. يف سني إ ايٛضٝط ٫ ٜستكٞ دٚزٙ اىل (3)احمله١ُ اييت تؿدز ايكساز ٚتٓككٞ ب٘ ايدع٣ٛ
ٜعٌُ ع٢ً تؿعٌٝ ايسٚابط ا٫دتُاع١ٝ ٚبٓا٥ٗا فددًا بني اطساف  دٚز احملهِ، ؾايٛضٝط

اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥ ٚدٕٚ إ ٜؿسض عًِٝٗ اَسًا ًَصًَا أٚ دنربُٖا ع٢ً سٌ َعني ملٛقٛع 
اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥، مبع٢ٓ آخس إ قساز ايتشهِٝ ٜعٌُ ع٢ً اْٗا٤ اـؿ١َٛ ٫ٚ ساد١ 

إ ايٛضاط١ بإدسا٤اتٗا قد ٫ ؼكل اهلدف  ٭طساف اـؿ١َٛ بايًذ٤ٛ اىل ايككا٤، يف سني
 . (4)املكؿٛد َٓٗا َٚٔ ثِ ٜكسز املدعٞ ايعاّ ايبد٤ بإدسا٤ات ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥
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ٚاخريًا، ؾإٕ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٫ تهٕٛ إ٫ بطبب ٚقٛع ؾعٌ دسَٞ ٫ٚ ٜعسف اطساؾٗا       
ٚاٯخس فًٓٝا عًٝ٘، يف  َكدًَا اْ٘ ضٝشدخ بُٝٓٗا دسمي١ ٜهٕٛ َٔ دسا٥ٗا اسدُٖا داًْٝا

سني إ ايتشهِٝ ٫ ٜهٕٛ إ٫ بطبب خ٬ف بني اطساف ايع٬ق١ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً تٓؿٝر بٓٛد عكد 
 .(1)أٚ تؿطري غاَض ٫ٚ ٚدٛد يؿعٌ دسَٞ

 متٝص ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ عٔ ؾؿح اجملين عًٝ٘.  -3

دٚز ايؿًح عٔ اؾسمي١ ٚايعؿٛ عٔ َستهبٗا بعد ؾ) ٜعسف ؾؿح اجملين عًٝ٘ باْ٘:
، سٝح ٜطتطٝع اجملين عًٝ٘ إ ٜتكدّ بطًب ايؿؿح عٔ اؾاْٞ يًُشه١ُ (2)اؿهِ ؾٝٗا(

اييت أؾدزت اؿهِ، ٚيًُشه١ُ إ تكبٌ ٖرا ايؿؿح عُٔ ؾدز عًٝ٘ اؿهِ بعكٛب١ اؾ١ًٝ 
َكٝد٠ يًشس١ٜ بػسط إ تهٕٛ اؾسمي١ مما دنٛش ايؿًح عٓٗا ٖٚٞ مبٛاؾك١ ايكاقٞ يف دسا٥ِ 

ٚات٬ف ٚؽسٜب ا٭َٛاٍ، ٚدٕٚ َٛاؾك١ ايكاقٞ يف ايدعا٣ٚ اييت ٜتٛقـ  ايتٗدٜد ٚا٫ٜرا٤
ؼسٜهٗا ع٢ً غه٣ٛ َٔ اجملين عًٝ٘، ٚضٛا٤ أنإ قساز اؿهِ قد انتطب ايدزد١ ايكطع١ٝ 
اٚ مل ٜهتطبٗا. ٫ٚ دنٛش قبٍٛ طًب ايؿؿح املٓؿسد اذا نإ اجملين عًِٝٗ َتعددٜٔ، يف 

ٔ ؾُٝهٔ إ ٜكبٌ ايؿؿح عٔ اسدِٖ دٕٚ اٯخسٜٔ، ٫ٚ سني اذا نإ احملهّٛ عًِٝٗ َتعددٜ
 .(3)تكبٌ احمله١ُ طًب ايؿؿح اذا نإ َعًكا ع٢ً غسط اٚ َكرتْا بػسط

تتػاب٘ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ َع ؾؿح اجملين عًٝ٘ يف إ نٌ َُٓٗا ٜكّٛ ع٢ً َبدأ 
د، نريو ايسقا١ٝ٥ يف ؾٛز٠ َطاق١ اجملين عًٝ٘ يًذاْٞ ٚب٘ تسؾع ايكػا٥ٔ ٚتٓصع ا٭سكا

ٜتػابٗإ يف إٔ نٌ َُٓٗا ٜتشدد يف دسا٥ِ بطٝط١ ق١ًًٝ اـطٛز٠ ٫ تػهٌ َطاضًا بايٓعاّ 
ايعاّ يًُذتُع. َع ذيو ؽتًـ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ عٔ ؾؿح اجملين عًٝ٘ َٔ سٝح ٚقت 

دسا٤ات ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ يف سني ضاط١ ٜتِ ادسا٩ٖا قبٌ املباغس٠ بإادسا٤ نٌ َُٓٗا، ؾايٛ
 ين عًٝ٘ ٜتِ بعد ؾدٚز سهِ يف ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥.إ ؾؿح اجمل

نريو مل ٜػرتط املػسع إ ٜهٕٛ ؾؿح اجملين عًٝ٘ َكابٌ قٝاّ احملهّٛ عًٝ٘ 
بايتعٜٛض عٔ ايكسز ايرٟ ؿل باجملين عًٝ٘ أٚ إٔ ٜهٕٛ َٔ غإٔ ٖرا ا٫دسا٤ ايعٌُ ع٢ً 
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ؾٝ٘ إٔ تهٕٛ مبكابٌ ٚإ إعاد٠ تأٌٖٝ احملهّٛ، يف سني إ ادسا٤ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٜػرتط 
 ٜهٕٛ َٔ غأْٗا إعاد٠ تأٌٖٝ اؾاْٞ ٚدف٘ ادتُاعًٝا.
 ادلطهب انثاٍَ

 متُُز انىساطة اجلُائُة عٍ األير اجلزائٍ وانتسىَة اجلُائُة
 متٝٝص ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ عٔ ا٭َس اؾصا٥ٞ.  .1

عات اؾٓا١ٝ٥ ٜعد ا٭َس اؾصا٥ٞ اسد ايٓعِ ا٫دسا١ٝ٥ ايرٟ تأخر ب٘ َععِ ايتػسٜ       
قساز قكا٥ٞ ٜؿؿٌ يف ) ا٫دسا١ٝ٥ اؿدٜج١ نايكإْٛ ايعساقٞ ٚاملؿسٟ، ٜٚعسف ع٢ً اْ٘:

َٛقٛع ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ دٕٚ إ تطبك٘ ا٫دسا٤ات ايعاد١ٜ ٚادب١ ا٫تباع يف احملان١ُ 
اؾٓا١ٝ٥(، مبع٢ٓ آخس إ ايكاقٞ ٜؿدز ا٭َس اؾصا٥ٞ نتاب١ ع٢ً اٚزام ايدع٣ٛ َٔ دٕٚ 

 .(1)ؿكٛز املتِٗ ٫ٚ ؼدٜد دًط٘ ٫ٚ ادسا٤ ؼكٝل ٫ٚ مساع َساؾع١ساد١ 
ؾهس٠ ا٭َس اؾصا٥ٞ ػد اضاضٗا يف تبطٝط ا٫دسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ٚػٓب املدد ايط١ًٜٛ       

اييت قد تطتػسقٗا ا٫دسا٤ات ايعاد١ٜ يًدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ست٢ ؾدٚز سهِ، نُا اْٗا تٛؾس 
َٚٔ د١ٗ اخس٣ تٛؾري ايٓؿكات ٚاملؿازٜـ اييت تطتًصَٗا اؾٗد ٚايعٓا٤ يًكاقٞ َٔ د١ٗ، 

 . (2)ادسا٤ات ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥
ٖٓاى اٚد٘ غب٘ ٚاخت٬ف بني ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚا٭َس اؾصا٥ٞ، ؾه٬ُٖا ٜعدإ َٔ        

ا٫دسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ اييت تعٌُ ع٢ً تبطٝط ادسا٤ات ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ٜٚطتٓدإ ع٢ً َبدأ 
اْٗا٤ اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥ بطسٜك١ ٚد١ٜ، ٚن٬ُٖا ٜػرتنإ يف ؽؿٝـ ايعب٤ ع٢ً ايسقا١ٝ٥ يف 

عٌُ احملانِ، نريو ؾإٕ ن٬ُٖا ٜع٬ُٕ ع٢ً ؼكٝل َبدأ ايطسع١ يف سطِ ادسا٤ات ايدع٣ٛ 
اؾصا١ٝ٥، ؾايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚا٭َس اؾصا٥ٞ َٔ ايٓعِ اؾٓا١ٝ٥ ا٫دسا١ٝ٥ ٚددت ملٛاد١ٗ 

عٔ طسٜل تٝطري ا٫دسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ٚايتشٍٛ عٔ اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥  اش١َ ايعداي١ اؾٓا١ٝ٥
 .(3)ايتكًٝد١ٜ بإدسا٤اتٗا ايسٚت١ٝٓٝ

                                                      

 السحاكسات الجدائية العخاقي. أصهل( من قانهن 500-515يشظخ نص السهاد) (0)

د. حدن صادق السخصفاوي، السخصفاوي في أصهل االجخاءات الجشائية، مشذأة يشظخ: ( 5)
 . 733، ص0985السعارف، االسكشجرية، 

الهساطة ودورىا في قزايا االحجاث، رسالة ماجدتيخ، كمية يشظخ: سعاد قظاف،  (3)
 .09، ص 5107بدكخة، الجدائخ،-الدياسية، جامعة دمحم خيزخ الحقهق والعمهم
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َع ذيو، ؾإٕ ٖٓاى أٚد٘ اخت٬ف بني ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚا٭َس اؾصا٥ٞ، ؾايٛضاط١         
يف اؾٓا١ٝ٥ تعد اسد بدا٥ٌ ادسا٤ات ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ تعٌُ ع٢ً سٌ اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥ 

دسا٥ِ مل ذندد املػسع طبٝعتٗا، يف سني جند إ ا٭َس اؾصا٥ٞ ٖٛ قساز قكا٥ٞ ٜؿؿٌ يف 
َٛقٛع ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ بػري ؼكٝل أٚ َساؾع١ يف اؾسا٥ِ َٔ ْٛع املدايؿات ٚاؾٓح 
ايبطٝط١ اييت ٫ ٜٛدب ايكإْٛ ؾٝٗا اؿهِ باؿبظ. نريو جند إ عكٛب١ ا٭َس اؾصا٥ٞ 

يػسا١َ ٚايعكٛبات ايؿسع١ٝ، يف سني جند إ ايعكٛب١ يف ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ هلا سددٖا املػسع با
َع٢ٓ اعُل َٔ ايعكٛبات اؾٓا١ٝ٥، ؾكد تؿٌ اىل سد تعٜٛض اجملين عًٝ٘ مبا ٜسقٝ٘ َع 
املطاعد٠ يف اعاد٠ تأٌٖٝ اؾاْٞ ادتُاعًٝا ٚضًٛنًٝا ٚبٓا٤ ايسٚابط ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ بني 

ْٞ، نُا إٔ ايٛضاط١ تهٕٛ باضتك٬ٍ ايٛضٝط يف اختٝاز اؿٌ ٚايتٛؾٌ اجملين عًٝ٘ ٚاؾا
اىل َكرتسات ٜعسقٗا اَاّ املتداؾُني، أٟ إٔ ٖٓاى طسف ثايح يف ع١ًُٝ سٌ ايٓصاع يف 
سني إٔ ا٭َس اؾصا٥ٞ ٫ ٜؿرتض ٚدٛد ٚضٝط أٚ ادسا٤ َؿاٚقات بٌ ٖٛ قساز قكا٥ٞ 

ه١ُ، ٚاخريًا ؾإٕ ا٭ثس املرتتب ع٢ً ا٭َس ٜؿدز بايعكٛب١ اؾٓا١ٝ٥ أٚ ا٫ؾساز َٔ احمل
اؾصا٥ٞ ٖٛ اْككا٤ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ٚعدّ ايعٛد٠ اىل ا٫دسا٤ات ايتكًٝد١ٜ يًدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ 

، يف سني إ ايٛضاط١ (1)اذا مل ٜعرتض املتِٗ ع٢ً ا٭َس اؾصا٥ٞ خ٬ٍ املد٠ ايكا١ْْٝٛ
اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥، تٓتٗٞ بتكسٜس ٜسؾع٘ اؾٓا١ٝ٥ ٖٞ ٚض١ًٝ اٚ طسٜك١ ٜتِ ايًذ٤ٛ ايٝٗا ؿٌ 

ايٛضٝط ٜٚعسق٘ ع٢ً ا٫دعا٤ ايعاّ ٚا٭خري ٚاعتُادًا ع٢ً ضًطت٘ ايتكدٜس١ٜ قد ٜكبً٘ أٚ 
 .    (2)ٜسؾك٘ َٚٔ ثِ ٜطتأْـ ؼسٜو ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ 

 متٝٝص ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ عٔ ايتط١ٜٛ اؾٓا١ٝ٥ -2
ات اؾٓا١ٝ٥ اييت اضتشدثٗا املػسع اؾٓا٥ٞ تعد ايتط١ٜٛ اؾٓا١ٝ٥ اسد ا٫دسا٤        

ٚاملعدٍ بايكإْٛ  1999/سصٜسإ/ 23( ايؿادز يف 515/55ايؿسْطٞ مبٛدب ايكإْٛ زقِ )
، سٝح ذنل يًُدعٞ ايعاّ ٚيف دسا٥ِ َع١ٓٝ نايعٓـ 2004/ اذاز/ 9( يف 204/2004زقِ )

املتِٗ ايكٝاّ بأعُاٍ  ٚايطسقات ايبطٝط١ ٚا٫ت٬ف ٚمحٌ ايط٬ح ٚايتٗدٜد، بإٔ ٜعسض ع٢ً
َع١ٓٝ أٚ تٓؿٝر تدابري قدد٠ ٜرتتب عًٝٗا اْككا٤ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ بعد َؿادق١ ايكاقٞ 

                                                      

، دار الشيزة 0الجشائية، ط اإلجخاءاتيشظخ: د. أسامة عبج هللا قائج، شخح قانهن  (0)
 .355، ص 5113العخبية، القاىخة، 

 .74جر سابق، صياسخ بابريل، مريشظخ: ( 5)



 (22( ، السنة )87( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24) 

911 

ع٢ً ٖرا املكرتح، َع استؿاظ املدعٞ باؿل املدْٞ باملطايب١ عك٘ أَاّ احملانِ 
 .(1)املدتؿ١

َٔ اؾسا٥ِ ٜهجس ؾهس٠ ٖرا ا٫دسا٤ اضاضٗا املٛاد١ٗ ايؿاع١ً ٚايطسٜع١ جملُٛع١         
ٚقٛعٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ يف اجملتُع ايؿسْطٞ، ٚيتدؿٝـ ايعب٤ عٔ ناٌٖ ايككا٠ ٚعدّ 
اغػاٍ احملانِ اؾصا١ٝ٥ بككاٜا ٚدسا٥ِ غايبًا َا نإ ٜؿدز ا٫دعا٤ ايعاّ ؾٝٗا أَسًا عؿغ 

 . (2)اٚزام ايدع٣ٛ
د٠ ْكاط، َٓٗا إ ن٬ً َُٓٗا تتػاب٘ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ َع ايتط١ٜٛ اؾٓا١ٝ٥ يف ع        

ٜعدإ َٔ ايٓعِ اؾٓا١ٝ٥ ا٫دسا١ٝ٥ اؿدٜج١ دا٤ بٗا املػسع اؾٓا٥ٞ ايؿسْطٞ ملٛاد١ٗ اش١َ 
ايعداي١ اؾٓا١ٝ٥ ٚتؿاقِ اعداد ايككاٜا املٓعٛز٠ اَاّ احملانِ، نُا إٔ نٌ َُٓٗا ٜعدإ َٔ 

ٕ ايطٝاض١ اؾٓا١ٝ٥ املعاؾس٠ اإلدسا٤ات املٛدص٠ يف ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ٚأسد بدا٥ًٗا ٚدنطدا
 اييت تٛانب املتػريات ٚايتطٛزات اييت ؼؿٌ يف ايتػسٜعات اؾٓا١ٝ٥ ا٫دسا١ٝ٥.

َع ذيو ؽتًـ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ عٔ ايتط١ٜٛ اؾٓا١ٝ٥ يف عد٠ اَٛز، ؾايٛضاط١         
 اؾٓا١ٝ٥ ذات طبٝع١ اؾ٬س١ٝ تأ١ًٖٝٝ تعٜٛك١ٝ تتُجٌ يف درب ايكسز ٚسؿٍٛ اجملين
عًٝ٘ ع٢ً َكابٌ ْعري َا أؾاب٘ َٔ قسز، يف سني إ ايتط١ٜٛ اؾٓا١ٝ٥ ذات طبٝع١ دصا١ٝ٥ 
تتُجٌ يف قٝاّ املتِٗ بتٓؿٝر تدابري َع١ٓٝ ٚدؾع غسا١َ ْكد١ٜ. نريو ؾإٕ ادسا٤ ايٛضاط١ 
اؾٓا١ٝ٥ ٜتشكل بادتُاع ث٬ث١ اطساف ِٖٚ اجملين عًٝ٘ ٚاملتِٗ ٚايٛضٝط، اضاع ٚظٝؿ١ 

يف عكد يكا٤ َػرتى بني املتِٗ ٚاجملين عًٝ٘، يف سني إ ادسا٤ ايتط١ٜٛ ايٛضٝط ٜتشدد 
اؾٓا١ٝ٥ عباز٠ عٔ َكرتح ٜعسق٘ املدعٞ ايعاّ ع٢ً املتِٗ إَا إ ٜكبً٘ أٚ ٜسؾك٘ ٫ٚ 

 تؿاٚض بػأْٗا.
ٚأخريًا ؾإٕ ا٭ثس املرتتب ع٢ً إدسا٤ ايتط١ٜٛ اؾٓا١ٝ٥ ٖٛ اْككا٤ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥        

 ٜهٕٛ ا٭َس نريو بايٓطب١ تِٗ يًتدابري اييت تكُٓتٗا ايتط١ٜٛ اؾٓا١ٝ٥، يف سني ٫بتٓؿٝر امل
يًٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ؾشت٢ ٚإ جنشت ١َُٗ ايٛضٝط، ٜبك٢ ا٭َس َرتٚنًا يًطًط١ ايتكدٜس١ٜ 

                                                      

يشظخ: د. جسال شجيج الخخباوي، حق السجشي عميو في التشازل عن الجعهى الجشائية،  (0)
 .041، ص 5100صجارات القانهنية، القاىخة، ي لإلالسخكد القهم

 .45-45د. مجحت عبج الحميم رمزان، مرجر سابق، صيشظخ: ( 5)
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ي٬دعا٤ ايعاّ عؿغ اٚزام ايدع٣ٛ أٚ اضت٦ٓاف ادسا٤ات ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ يف ساٍ مل تتشكل 
 .   (1)ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ أغساقٗا

 ادلبحث انثانث
 عهً انذعىي اجلزائُةأثر انىساطة اجلُائُة 

إٔ سهِ ايٛضاط١ يف ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ٜتبني يف بٝإ ْتا٥ذٗا ٚأثازٖا سٝت ؽتًـ 
آثاز ايٛضاط١ يف ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ َٔ ْاسٝتني أٚهلُا ٖٛ ٚقـ تكادّ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ناثس 

اؾٓا١ٝ٥. إلساي١ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ يًٛضاط١ ٚثاُْٝٗا ٖٞ اٯثاز املرتتب١ ع٢ً اْتٗا٤ ايٛضاط١ 
 ٚبٓا٤ً عًٝ٘ ضٛف ْتٓاٍٚ دزاض١ ٖرا املبشح َٔ َطًبني:

 ٚقـ تكادّ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥. املطًب ا٭ٍٚ:
 اٯثاز املرتتب١ ع٢ً اْتٗا٤ ايٛضاط١. املطًب ايجاْٞ:

 ادلطهب األول
 وقف تقادو انذعىي اجلزائُة

يف عكاب  َٔ املعًّٛ أْ٘ َع ٚقٛع اؾسمي١ ؾإْ٘ ٜرتتب ع٢ً ذيو ْػ٤ٛ سل يًدٚي١
َستهب اؾسمي١ ٖٚرٙ ايسابط١ ايكا١ْْٝٛ بني ايدٚي١ َٚستهب اؾسمي١ ؾطٝهٕٛ مبكتك٢ تًو 
ايسابط١ سل ايدٚي١ يف ايعكاب ٚمتهني ايدٚي١ بإْصاٍ ايعكٛب١ َكابٌ ذيو ٜهٕٛ ع٢ً َستهب 

 .(2)اؾسمي١ اـكٛع هلرا ايعكاب ٚتط٢ُ ٖرٙ ايسابط١ ايكا١ْْٝٛ بسابط١ ايعكاب
صا١ٝ٥ ٖٞ ًَو يًدٚي١ ٚسكٗا َٔ ايعكاب ٚايػسض َٔ ٚزا٥ٗا ٖٛ ؼكٝل ؾايدع٣ٛ اؾ

ايطُأ١ْٓٝ ايعا١َ يد٣ ايٓاع ٚايرٟ ٜتٛقـ ع٢ً ؼدٜد غدؿ١ٝ َستهب اؾسمي١ ٚإقساز سل 
اْككا٤ سل ايدٚي١ يف ايعكاب ملسٚز ؾرت٠ ش١َٝٓ ) ايدٚي١ مبعاقبت٘، ٚايتكادّ اؾٓا٥ٞ ٜعين:

سمي١ أٚ َٓر ؾدٚز اؿهِ ايبات بايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ َٔ قدد٠ بٓـ ايكإْٛ َٓر ٚقٛع اؾ
 .(3)غري إٔ تباغس ايدٚي١ باقتكا٤ سكٗا يف ايعكاب َٔ َستهب اؾسمي١(

                                                      

 .77-75ياسخ بابريل، مرجر سابق، صيشظخ: ( 0)
د. عمي عبجالقادر القيهجي ود. فتهح عبجهللا الذاذلي، مبادئ قانهن أصهل  ( يشظخ:5)

 .65، ص0995، بيخوت، ، الجار الجامعية لمظباعة والشذخالسحاكسات الجدائية المبشانية
شخح قانهن اصهل السحاكسات الجدائية، دار ابن سعيج حدب هللا عبجهللا، ( يشظخ: د. 3)

 .81، ص5115، االثيخ لمظباعة والشذخ، السهصل
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تٓاٍٚ ايؿك٘ اؾٓا٥ٞ ايؿسْطٞ َطأي١ ؾُٝا إذا ناْت إدسا٤ات ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ 
ا٤ات اؾٓا١ٝ٥ تكطع تكادّ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ٌٖٚ َٔ املُهٔ تطبٝل قٛاعد ايتكادّ يف اإلدس

ع٢ً ْعاّ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥. مبع٢ٓ آخس، أْ٘ يٛ قاَت ايٓٝاب١ ايعا١َ بإساي١ ايدع٣ٛ 
اؾصا١ٝ٥ إىل د١ٗ ايٛضاط١ ؾٌٗ ٜطتطٝع اؾاْٞ ا٫ستذاز ٚايدؾع بتكادّ إدسا٤ات ايدع٣ٛ؟ 
ٌٖٚ ميهٔ قبٍٛ مماط١ً اؾاْٞ يف تٓؿٝر اتؿام ايٛضاط١ ٚبايػهٌ ايرٟ ٜ٪دٟ إىل تكادّ 

 سا٤ات ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥؟إد
ذٖب زأٟ يف ايؿك٘ اؾٓا٥ٞ ايؿسْطٞ إىل إٔ إدسا٤ ايٛضاط١ ٜٛقـ تكادّ ايدع٣ٛ 
٭ٕ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ تعد َٔ قبٌٝ إدسا٤ات ا٫ضتد٫ٍ اييت تتدر يف َٛاد١ٗ اؾاْٞ. سٝح 

ضٝط ٜتدر يف َٛادٗت٘، ؾإذا غعس ايٛإٔ تكادّ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ٜبدأ َٔ تازٜذ آخس إدسا٤ 
بإٔ اؾاْٞ مياطٌ يف تٓؿٝر اتؿام ايٛضاط١ بػ١ٝ ا٫ضتؿاد٠ َٔ تكادّ ايدع٣ٛ ؾإْ٘ دنب ع٢ً 
ايٛضٝط اإلضساع بإزضاٍ ًَـ ايكك١ٝ إىل ايٓٝاب١ ايعا١َ ست٢ تتدر قسازٖا إَا عؿغ أٚزام 

باز ، إ٫ إٔ ٖرا ايسأٟ مت ايسد عًٝ٘، اْ٘ َٔ ايؿعٛب١ اعت(1)ايكك١ٝ أٚ ؼسٜو ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥
إدسا٤ات ايٛضاط١ مبجاب١ إدسا٤ات اضتد٫ٍ ٫ٕ املكؿٛد َٔ إدسا٤ات ا٫ضتد٫ٍ ٖٛ ػُٝع 
َعًَٛات عٔ اؾسمي١ َٚستهبٗا ٖٚٛ َا ٫ ٜتشكل يف ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥، باعتباز إ ايٛضاط١ 

 تؿرتض ازتهاب اؾسمي١ َٚعسؾ١ ؾاعًٗا ٚايرٟ ٜهٕٛ طسؾًا يف ايٛضاط١ اييت ضتتِ.
ؾإٕ ٖرٙ ا٫دتٗادات ايؿك١ٝٗ ايؿسْط١ٝ، قد قٌٝ بٗا عٓدَا نإ ٜتِ ع٢ً أ١ٜ ساٍ، 

 .(2)ايًذ٤ٛ اىل ايٛضاط١ دٕٚ ٚدٛد ْـ تػسٜعٞ يف ؾسْطا
ع٢ً ؾعٝد ايتػسٜعات اؾصا١ٝ٥ املكاز١ْ، جند إٔ املػسع اؾٓا٥ٞ ايؿسْطٞ 

صا١ٝ٥ ٚايتْٛطٞ ٚاؾصا٥سٟ ذنسٚا بإٔ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ت٪دٟ إىل ٚقـ تكادّ ايدع٣ٛ اؾ
ٚاهلدف َٔ ذيو ٖٛ اؿؿاظ ع٢ً َؿاحل اجملين عًٝ٘ ٚقُإ سؿٛي٘ ع٢ً تعٜٛض عٔ 
ايكسز ايرٟ أؾاب٘ ٚست٢ ٫ ًٜذأ اؾاْٞ إىل املُاط١ً ٚايتطٜٛـ ٚإقاع١ ايٛقت يف إدسا٤ات 

                                                      

(1) Bonafe-Shmitt, "La mèdiation, Pènale",Op. cit., P.81 

, دار 0يشظخ: د. دمحم فهزي إبخاهيم، دور الخضاء في قانهن اإلجخاءات الجشائية, ط( 5)
 .355، ص 5104الشيزة العخبية, القاىخة, 
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ايٛضاط١ َطتػ٬ً تٛقـ إدسا٤ات ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ َٚٔ ثِ تكادّ ايدع٣ٛ ٜٚكٝع اؿل يف 
 .(1)َباغستٗا

قساز املػسع هلرا ا٭َس يف ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٜكٝع ع٢ً اؾاْٞ ايؿسؾ١ يف إٕ إ
إضا٠٤ اضتدداّ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٜٚ٪دٟ إىل غًل ايباب أَاّ اؾاْٞ َٔ ا٫ضتؿاد٠ َٔ 

 قٛاعد ايتكادّ يف اإلدسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ٚايتٗسب َٔ تطبٝكٗا.
ىل اإلقساز باجملين عًٝ٘ ٚايكٍٛ بػري ذيو ٜٗدز ايػا١ٜ َٔ إدسا٤ ايٛضاط١ ٜٚ٪دٟ إ

 .(2)عٔ طسٜل تكًٝـ ايؿرت٠ اي٬ش١َ ي٘ يف ٬َسك١ اؾاْٞ يًتعٜٛض عٔ ايكسز ايٛاقع
 ادلطهب انثاٍَ

 اِثار ادلرتتبة عهً اَتهاء انىساطة
ؽتًـ اٯثاز املرتتب١ ع٢ً اْتٗا٤ َؿاٚقات ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ عطب َا تٛؾٌ 

ٝط يف سٌ اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥ أٚ تؿػٌ دٗٛدٙ. إيٝ٘ ايٛضٝط، ؾأَا إٔ تٓذح دٗٛد ايٛض
ٚتتشدد آثاز ايٛضاط١ مبد٣ تٓؿٝر ايتعٗدات ايٛازد٠ يف اتؿام ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥. عًٝ٘ ضٛف 
ْتٓاٍٚ آثاز ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف سايتني، أٚهلُا ساي١ جناح ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚثاُْٝٗا ساي١ 

 ؾػٌ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥.
 ؾٓا١ٝ٥:أ٫ًٚ: جناح ايٛضاط١ ا

تٓتٗٞ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ بايٓذاح عٓد قٝاّ اؾاْٞ بتٓؿٝر َا ٚزد يف اتؿام 
ايٛضاط١ َٔ ايتصاَات ٚتعٗدات، ٚرنتًـ ا٭ثس ايكاْْٛٞ املرتتب ع٢ً جناح ايٛضاط١ 

                                                      

ت السشرهص ( من قانهن اإلجخاءات الجشائية الفخندي:)واإلجخاءا40/0نرت السادة ) (0)
( من مجمة 3سابعًا/ 335عمييا في ىحه السادة تهقف تقادم الجعهى الجشائية(، والفرل )

اإلجخاءات الجدائية التهندي: )تعمق آجال سقهط الجعهى العسهمية بسخور الدمن طيمة 
الفتخة التي استغخقتيا إجخاءات الرمح بالهساطة في السادة الجدائية والسجة السقخرة لتشفيحه(، 

)يهقف سخيان الجعهى  ( من قانهن اإلجخاءات الجدائية الجدائخي 7مكخر 37السادة)و 
 العسهمية خالل اآلجال السحجدة لتشفيح اتفاق الهساطة(.

الهساطة في السهاد الجدائية، رسالة ماجدتيخ، جامعة الجكتهر سافخ نهر اليجى، ( يشظخ: 5)
؛ بثيشو خخبهش، 75، ص5106ائخ، الظاىخ مهالي، كمية الحقهق والعمهم الدياسية، الجد 

الهساطة في قانهن اإلجخاءات الجدائية الجدائخي، رسالة ماجدتيخ، كمية الحقهق والعمهم 
 .77، ص5107الدياسية، جامعة دمحم خيزخ، بدكخة، الجدائخ، 
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اؾٓا١ٝ٥ يف ايتػسٜعات اؾٓا١ٝ٥ املكاز١ْ بني اػاٖني أٚهلُا ٜأخر مببدأ اؿؿغ اإلدازٟ 
 أخر مببدأ اْككا٤ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥.يًكك١ٝ ٚثاُْٝٗا ٜ

 اؿؿغ اإلدازٟ ٭ٚزام ايكك١ٝ: .1

. (1)يف ساٍ جناح ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ تكّٛ ايٓٝاب١ ايعا١َ بإؾداز قساز عؿغ ا٭ٚزام
ٖٚرا اؿؿغ اإلدازٟ يًدع٣ٛ ٫ ميٓع ايٓٝاب١ ايعا١َ َٔ ؼسٜو ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ فددًا ع٢ً 

. َٚع ذيو ؾإٕ ٖرا (2)ع٢ً َا مت تٓؿٝرٙ بايؿعٌ َٔ ايتصاَاتايسغِ َٔ جناح ايٛضاط١ تع٬ًٜٛ 
ايؿسض إٕ نإ ضًًُٝا َٔ ايٓاس١ٝ ايٓعس١ٜ، إ٫ أْ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايٛاقع١ٝ ْادز اؿدٚخ سٝح 

%( َٔ ايدعا٣ٚ اييت ٜتِ سؿعٗا َٔ داْب ايٓٝاب١ 88أثبتت اإلسؿا٤ات إٔ َا ْطبت٘ )
%( يف بعض 95تتذاٚش ) ٌ إٕ ٖرٙ ايٓطب١ايعا١َ يف ؾسْطا تهٕٛ عٓد جناح ايٛضاط١، ب

. ؾُٔ غري املٓطكٞ (3)(Fontainnebleau, Evry, Auxerreاملدٕ ايؿسْط١ٝ َجٌ )
إٔ تكّٛ ايٓٝاب١ ايعا١َ بعد ضبل قسازٖا بايًذ٤ٛ إىل ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ بتشسٜو ايدع٣ٛ 

 اؾصا١ٝ٥ زغِ جناح ايٛضاط١.
١ اؾٓا١ٝ٥ ٜعترب مبٓصي١ اإلدسا٤ ذٖب بعض ايؿكٗا٤ إىل ايكٍٛ بإٔ جناح ايٛضاط

ايككا٥ٞ ايطًِٝ ؿٌ ايٓصاع مما ٜستب عًٝ٘ ْؿظ اٯثاز اييت ٜستبٗا إدسا٤ ايؿًح املعٍُٛ 
ب٘ يف اإلدسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ َٔ سٝح اعتباز ؾعٌ اؾاْٞ نإٔ مل ٜهٔ، َٚٔ ثِ ؾ٬ تٛدد ٖٓاى 

 .(4)ٍ باتؿام ايٛضاط١إَها١ْٝ ايًذ٤ٛ فددًا إىل ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ َا مل ٜتِ اإلخ٬
ٚا٭َس نريو بايٓطب١ يًدع٣ٛ املد١ْٝ إذ ٫ ٜطتطٝع اجملين عًٝ٘ ايرٟ مت تعٜٛك٘ 

اتؿام ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥. بايًذ٤ٛ إىل احملانِ املد١ْٝ إ٫ يف ا٭سٛاٍ اييت ٫ ذنرتّ بٗا تٓؿٝر 
٪دٟ إىل َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ؾإٕ سؿٍٛ اجملين عًٝ٘ ع٢ً ايتعٜٛض َٔ خ٬ٍ ايٛضاط١ ٜ

عدّ َباغست٘ إلدسا٤ات ايدع٣ٛ املد١ْٝ. َٔ ٖٓا دس٣ ايعسف يف ؾسْطا ع٢ً تكُني 
اتؿاقات ايؿًح ْؿًا ٜكسز ايتصاّ اؾاْٞ بتعٜٛض اجملين عًٝ٘ َكابٌ ايتصاّ ا٭خري با٫َتٓاع 

                                                      

 .354 مرجر سابق، ص( يشظخ: د. دمحم فهزي إبخاهيم، 0)
، 0الجخاءات الجشائية )دراسة مقارنة(، ط( يشظخ: د. شخيف سيج كامل، الحق في سخعة ا5)

 .047، ص5115دار الشيزة العخبية، القاىخة، 
 .408مرجر سابق، ص( يشظخ: د. أسامة حدشين عبيج، 3)

(4) Jacques Faget, La médiation pénale, une dialectique de l' ordre et 

du désordre. Déviance et société. Trim.,sept. No.3. 1993, P. 146. 
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. ٫ٚ غو إٔ قساز اؿؿغ اإلدازٟ يًكك١ٝ ٫ ٜهٕٛ (1)عٔ إقا١َ ايدع٣ٛ املد١ْٝ أَاّ احملانِ
٥ًٝا ست٢ تتشكل ايٓٝاب١ ايعا١َ َٔ متاّ تٓؿٝر اتؿام ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ بايهاٌَ ٚإٕ أٟ ْٗا

إخ٬ٍ أٚ تكؿري بٗرا ا٫تؿام َٔ داْب اؾاْٞ َٔ غأْ٘ إعاد٠ ؾتح ؼكٝل ٚاضت٦ٓاف 
 .(2)إدسا٤ات ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ٚقد أخر بٗرا ا٫ػاٙ ايتػسٜع ايؿسْطٞ ٚايطٜٛطسٟ

 اْككا٤ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥: .2

إٕ جناح ايٛضاط١ ٚقٝاّ اؾاْٞ بتٓؿٝر َا عًٝ٘ َٔ ايتصاَات يف اتؿام ايٛضاط١ 
اؾٓا١ٝ٥ ٜرتتب عًٝ٘ اْككا٤ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ َٚا ٜرتتب ع٢ً ذيو َٔ آثاز تتُجٌ بعدّ 
دٛاش ا٫دعا٤ املباغس فددًا عٔ ذات ايٛاقع١ اؾس١َٝ ٚعدّ اعتباز ايٛاقع١ َٔ ايطٛابل 

 .(3)غريٖا ٚتطذًٝٗا يف ايطذٌ اؾٓا٥ٞ يف ؾشٝؿ١ ضٛابل املتِٗاؾس١َٝ ٚعدّ دٛاش تأ
ٚقد أخر بٗرا ا٫ػاٙ ايتػسٜعٞ ايكإْٛ ايبًذٝهٞ ٚايتْٛطٞ. أَا ؾُٝا رنـ 
ايدع٣ٛ املد١ْٝ ؾإٕ اْككا٤ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ بايٛضاط١ ٫ ميظ عكٛم اجملين عًٝ٘ ٚبك١ٝ 

ؾٓا١ٝ٥ ٫ أثس ي٘ ع٢ً ايدع٣ٛ املد١ْٝ املتكسزٜٔ َٔ اؾسمي١ ؾإٕ تٓؿٝر اتؿام ايٛضاط١ ا
ايٓاغ١٦ عٔ ايٛاقع١ قٌ اؾسمي١ سٝح ذنل يًُذين عًٝ٘ ٚاملتكسز َٔ اؾسمي١ إقا١َ 
دع٣ٛ أَاّ احملانِ املد١ْٝ املدتؿ١ ٖٚرا َا أندت عًٝ٘ ايتػسٜعات اؾٓا١ٝ٥ املكاز١ْ 

ع٢ً ايدع٣ٛ املد١ْٝ  نايكإْٛ ايبًذٝهٞ ٚايتْٛطٞ. إٕ جناح ايٛضاط١ أٚ ؾػًٗا ٫ أثس ي٘
املستبط١ بايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ إذ ذنل يًُذين عًٝ٘ أٚ املتكسز َٔ اؾسمي١ إقا١َ دعٛاٙ 
يًُطايب١ بايتعٜٛض ؾإدسا٤ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٜٗدف بايدزد١ ا٭ضاع إىل ٚقـ إدسا٤ات 

 ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ٚيٝظ يف ذيو أثس ع٢ً ايدع٣ٛ املد١ْٝ املستبط١ بٗا.
اؾٓا٥ٞ ذٖب زأٟ يف ايؿك٘ إىل إٔ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ إدسا٤ ٜكؿد  ع٢ً ؾعٝد ايؿك٘

َٓ٘ سؿٍٛ اجملين عًٝ٘ ع٢ً ايتعٜٛض ٖٚٛ ْؿظ اهلدف ايرٟ تكؿدٙ ايدع٣ٛ املد١ْٝ 
ٚإٕ إدسا٤ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ميجٌ بريو طسٜك١ بد١ًٜ يًدع٣ٛ املد١ْٝ اييت ٜكُٝٗا اجملين 

ع٢ً جناح ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ سؿٍٛ اجملين  عًٝ٘ أٚ املتكسز َٔ اؾسمي١ َٚٔ ثِ ٜرتتب
عًٝ٘ ع٢ً ايتعٜٛض ايعادٍ ٚاملٓاضب إىل اْتؿا٤ غسط املؿًش١ يف زؾع ايدع٣ٛ املد١ْٝ مما 

                                                      

العجالة الخضائية في االجخاءات الجشائية د. مشرهر عبجالدالم عبجالحسيج، ( يشظخ: 0)
 .417، ص5106، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 0)دراسة مقارنة(، ط

)2( R. Berg , médiation Pénale, Encycle. DalloZ, No:(105), 1999,P.12. 

 .033ق، صياسخ بن سعيج بابرل، مرجر ساب( يشظخ: 3)
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ٜ٪دٟ إىل تكٝٝد سك٘ بإقا١َ ايدع٣ٛ املد١ْٝ أَاّ احملانِ ٚذيو يطبل سؿٛي٘ ع٢ً 
 .(1)ايتعٜٛض املٓاضب

 ثاًْٝا: ؾػٌ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥:
ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚتتعسض يًؿػٌ نُا يف ساي١ عدّ قبٍٛ أطساف قد ٫ تٓذح 

ايٓصاع يؿهس٠ ايٛضاط١ أٚ ٜتعرز ايٛؾٍٛ إىل اتؿام بني املتداؾُني أٚ عدّ قٝاّ اؾاْٞ 
بتٓؿٝر َا عًٝ٘ َٔ ايتصاَات، عٓد٥ر ٜكّٛ ايٛضٝط بإغعاز ايٓٝاب١ ايعا١َ بؿػٌ ايٛضاط١ َٚٔ 

تساٙ َٓاضبًا ٚايتؿسف بايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ سٝح ٜطرتدع ثِ تكّٛ ايٓٝاب١ ايعا١َ باؽاذ َا 
ز٥ٝظ ايٓٝاب١ ايعا١َ ضًطت٘ يف تكدٜس ١ُ٥٬َ ؼسٜو ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ أٚ عدّ ؼسٜهٗا. إذ 
تكّٛ ايٓٝاب١ ايعا١َ مبباغس٠ ٚظٝؿتٗا بايتؿسف بايدع٣ٛ إَا عٔ طسٜل اؿؿغ اإلدازٟ أٚ 

يٝ٘ بٗرا ايؿدد إٔ املػسع ايؿسْطٞ أدخٌ زؾع ايدع٣ٛ أَاّ ايككا٤. ٚمما ػدز اإلغاز٠ إ
( َٔ قإْٛ اإلدسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ايؿسْطٞ أداش ؾٝ٘ يًٓٝاب١ ايعا١َ 41/1تعد٬ًٜ ع٢ً املاد٠ )

إٔ تًذأ يتطبٝل إدسا٤ ايتط١ٜٛ اؾٓا١ٝ٥ أٚ ؼسٜو ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ يف ساي١ عدّ تٓؿٝر 
 .(2)اتؿام ايٛضاط١ بطبب ٜسدع إىل اؾاْٞ

 اخلامتـة
ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ يف ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥، تٛؾًٓا اىل ا٫ْتٗا٤ َٔ دزاض١ دٚز  بعد

 مج١ً َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات.

 أ٫ًٚ: ايٓتا٥ر

ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ َٔ اإلدسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ املطتشدث١ ٚاضًٛبًا ددٜدًا يف سٌ تعد  -1
 اـؿَٛات اؾٓا١ٝ٥، سٝح ٜتِ ْكٌ اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥ َٔ ضاس١ ايككا٤ ٚقاع١

 املساؾع١ اىل َٝدإ دا٥س٠ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ.

                                                      

 .356د. دمحم فهزي إبخاهيم، مرجر سابق، ص( يشظخ: 0)
 عمى مشذهرة دراسة الجشائية، الجعهى  ادارة في الحجيثة االتجاىات ( يشظخ: د. عساد الفقي،5)

 االلكتخوني:  الخابط عمى والستاحة االنتخنت شبكة
http://www.files.usc.edu.eg/lawfiles/20_2.pdf  

 .56/8/5107 الديارة تاريخ    
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ع٢ً اعاد٠ ايسٚح ٚػدٜد بٓا٤ ايؿ٬ت ٚايسٚابط ا٫دتُاع١ٝ  تعٌُ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ -2
بني املتداؾُني ٚع٢ً اضاع َتني ٚازق١ٝ ؾًب١ قا١ُ٥ ع٢ً اضاع سؿٍٛ اجمل٢ٓ 

ٚنريو عًٝ٘ ع٢ً تعٜٛض عادٍ َٚٓاضب عٔ ايكسز ايرٟ ؿك٘ َٔ دسا٤ اؾسمي١، 
اقتؿادًا يف اؾٗد ٚتٛؾريًا يًٛقت َع ػٓب َطا٨ٚ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ قؿري٠ 

 ا٫َد ٚاعاد٠ تأٌٖٝ اؾاْٞ ٚاؾ٬س٘.

إ ايعكٛب١ يٝطت ٖٞ دا٥ًُا ٖٞ اؿٌ ا٫َجٌ يتشكٝل ايعدٍ ٚا٫ْؿاف، ؾؿٞ نجري َٔ  -3
ملسد٠ٛ اييت ازادٖا ا٫سٝإ ٬ٜسغ إ َعاقب١ اؾاْٞ ٫ تأتٞ بايٓؿع ٫ٚ ؼكل ايػا١ٜ ا

 املػسع.

ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ اسد بدا٥ٌ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ظٗست اىل ايطاس١ ملٛاد١ٗ أش١َ تعد  -4
ايعداي١ اؾٓا١ٝ٥ املتُج١ً بطٍٛ اإلدسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ٚتعكٝداتٗا ٚنجس٠ ايدعا٣ٚ 

ايعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ قؿري٠  احملانِ اؾصا١ٝ٥ ٚػٓبًا ملطا٨ٚاملٓعٛز٠ َٔ قبٌ 
 ا٭َد.

إ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ادسا٤ َطتكٌ قا٥ِ برات٘ ٜتُٝص عٔ ضا٥س اإلدسا٤ات اؾٓا١ٝ٥  -5
 نايؿًح ٚؾؿح اجملين عًٝ٘ ٚا٭َس اؾصا٥ٞ ٚايتط١ٜٛ اؾٓا١ٝ٥.

٠ اييت تٛانب إ ظٗٛز ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ َا ٖٛ إ٫ ػطٝد يًطٝاض١ اؾٓا١ٝ٥ املعاؾس -6
تُع، ٖدؾٗا ايبعد عٔ ايتعكٝد ٚايسٚتني ايتػٝريات ٚايتطٛزات اييت ؼؿٌ يف اجمل

ٚايػهًٝات اييت تطتػسقٗا ادسا٤ات ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ٚؾ٫ًٛ اىل سٌ اـؿ١َٛ 
 اؾٓا١ٝ٥ بأٜطس ايطسم ٚأقٌ ايٓؿكات.

ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً ٚقـ تكادّ ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ ٚذيو يًشؿاظ ع٢ً سكٛم تعٌُ  -7
كسز ايرٟ ؿل ب٘ ٚيهٞ ٫ ًٜذأ اجمل٢ٓ عًٝ٘ ٚقُإ سؿٛي٘ ع٢ً ايتعٜٛض عٔ اي

ْٞ اىل املُاط١ً ٚايتطٜٛـ ٚإقاع١ ايٛقت يف ادسا٤ات ايٛضاط١ ٖٚرا َا أمجعت اؾا
 عًٝ٘ ايتػسٜعات اؾٓا١ٝ٥ املكاز١ْ.

اختًؿت ايتػسٜعات اؾٓا١ٝ٥ املكاز١ْ سٍٛ ا٫ثس ايكاْْٛٞ املرتتب ع٢ً جناح ادسا٤ات  -8
٣ٛ اؾصا١ٝ٥ يف اػاٖني، ؾا٫ػاٙ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ سٍٛ َؿري ايدعَٚؿاٚقات 

ا٭ٍٚ ٜتب٢ٓ قساز اؿؿغ اإلدازٟ ٫ٚزام ايكك١ٝ، ؾإذا َا أخٌ اؾاْٞ باتؿام ايٛضاط١، 
عٓد٥ر ٜتِ اضت٦ٓاف إدسا٤ات ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ فددًا ٚقد أخر بٗرا ا٫ػاٙ ايتػسٜع 

٤ ايدع٣ٛ ايؿسْطٞ ٚايطٜٛطسٟ. أَا ا٫ػاٙ ايجاْٞ ؾكد ذٖب اىل اإلقساز باْككا
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اؾصا١ٝ٥ َٚٔ ثِ ٫ دنٛش َطتكب٬ً ا٫دعا٤ فددًا عٔ ذات ايٛاقع١ اؾس١َٝ، ٚقد أخر 
 بٗرا ا٫ػاٙ ايتػسٜع ايبًذٝهٞ ٚايتْٛطٞ ٚاؾصا٥سٟ.

أمجعت ايتػسٜعات اؾٓا١ٝ٥ املكاز١ْ ع٢ً بٝإ ٚؼدٜد ا٭ثس ايكاْْٛٞ املرتتب ع٢ً  -9
 ٣ اؾصا١ٝ٥.ؾػٌ ايٛضاط١ ٖٚٛ ايعٛد٠ اىل إدسا٤ات ايدعٛ

غؿٛف ايدع٣ٛ املد١ْٝ، ؾإٕ جناح ايٛضاط١ اٚ ؾػًٗا ٫ أثس ي٘ ع٢ً ايدع٣ٛ  -10
املد١ْٝ املستبط١ بايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ اذ ذنل يًُذين عًٝ٘ اٚ املتكسز َٔ اؾسمي١ 

 إقا١َ دعٛاٙ يًُطايب١ بايتعٜٛض أَاّ احملانِ املد١ْٝ.

 ثاًْٝا: ايتٛؾٝات
ض١ دٓا١ٝ٥ ددٜد٠ تكّٛ ع٢ً أضاع تٛؾٝكٞ ْدعٛ املػسع ايعساقٞ اىل زضِ ضٝا -1

زقا٥ٞ ٚذيو بإدناد سٌ ٚدٟ بني طسيف اـؿ١َٛ اؾٓا١ٝ٥ ٚع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ذنكل 
 زقا٤ً َتباد٫ً بُٝٓٗا.

دسا٤ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ ٚؾل غسٚط ٚقٛابط ْدعٛ املػسع ايعساقٞ اىل ا٫خر بإ -2
ٝط١ ٚذيو يتدؿٝـ عب٤ قا١ْْٝٛ يف ْطام اؾسا٥ِ ايبطٝط١ ناملدايؿات ٚاؾٓح ايبط

 ايككاٜا ٚايدعا٣ٚ املًك٢ ع٢ً ناٌٖ ايككا٠.

ا٫دعا٤ ايعاّ ٚايككا٠ ٚتدزٜبِٗ َٔ خ٬ٍ عكد ْدٚات ٚاقا١َ  قسٚز٠ تأٌٖٝ اعكا٤ -3
دٚزات ؽؿؿ١ٝ سٍٛ َٛقٛع ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ يًتعسف عًٝٗا بػهٌ اؾكٌ ٚبٝإ 

 َصاٜاٖا.

ٍٛ بؿهس٠ ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ بٛؾؿٗا قسٚز٠ تجكٝـ اؾساد اجملتُع ٚتػذٝعِٗ ع٢ً ايكب -4
س٬ً ْادشًا يًهجري َٔ اـؿَٛات ٚايٓصاعات ٚبٝإ املسدٚدات ا٫دناب١ٝ هلا َٔ خ٬ٍ 

 اقا١َ ايرباَر ايتٛع١ٝ ٚا٫ْػط١ ايجكاؾ١ٝ ٚايؿعايٝات اجملتُع١ٝ.

The Authors declare That there is no conflict of interest 
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 .2005يًطباع١ ٚايٓػس، املٛؾٌ، 
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 2005ايٓٗك١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 
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 ايعًٝا، ايدزاضات ن١ًٝ ا٭١َٝٓ، يًعًّٛ ايعسب١ٝ ْاٜـ داَع١ َادطتري، زضاي١ ،(ؼ١ًًٝٝ

 .2011 ايسٜاض،

 ثايجًا: ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ
ُد ؾدقٞ املطاعد٠ ٚد. بػري ضعد شغًٍٛ، ايٛضاط١ يف اْٗا٤ اـؿ١َٛ ق أْٛزد.   -1

اؾٓا١ٝ٥، دزاض١ ؼ١ًًٝٝ َكاز١ْ، ف١ً ايػسٜع١ ٚايكإْٛ، داَع١ اإلَازات ايعسب١ٝ 
 .2009ٕٛ، ايعدد ا٭زبعٕٛ، أنتٛبس املتشد٠، ن١ًٝ ايػسٜع١ ٚايكاْ

١ً اؿكٛم, داَع١ فد. عادٍ عًٞ املاْع, ايٛضاط١ يف سٌ املٓاشعات اؾٓا١ٝ٥,  -2
 .2006( , 4)ايهٜٛت، ايعدد

تأ٬َت يف ايٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥ بٛؾؿٗا ٚض١ًٝ ٭ْٗا٤ ايدع٣ٛ  د. ؾا٥ص عا٥د ايعؿريٟ، -3
 .2009(، 2اؾصا١ٝ٥، ف١ً اؿكٛم، داَع١ ايهٜٛت، ايعدد)

 زابعًا: ايكٛاْني
 .1950( يط١ٓ 150زقِ )قإْٛ ا٫دسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ املؿسٟ   -1

 .1960( يط١ٓ 17زقِ )ا٤ات اؾصا١ٝ٥ ايهٜٛيت قإْٛ ا٫دس  -2

 .1966( يط١ٓ 155/66زقِ )قإْٛ ا٫دسا٤ات اؾصا١ٝ٥ اؾصا٥سٟ   -3

 .1968( يط١ٓ 23زقِ) ف١ً ا٫دسا٤ات اؾصا١ٝ٥ ايتْٛط١ٝ   -4

 .1971( يط١ٓ 23قإْٛ اؾٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥ ايعساقٞ زقِ )  -5

 خاَطًا: َؿادز ا٫ْرتْت
ض ايعؿٛ ع٢ً املتِٗ ٚؾؿح اجملين عًٝ٘، َكاٍ َٓػٛز ع٢ً سٛزا٤ امحد غانس، عس -0

 .1/1/2019تازٜذ ايصٜاز٠  غبه١ ا٫ْرتْت ٚاملتاح ع٢ً ايسابط ا٫يهرتْٚٞ:

http://Almerja.com/reading.php?idm=79054  
د. امحد أْٛاز ْادٞ، َد٣ ؾاع١ًٝ ايٛضا٥ٌ ايبد١ًٜ ؿٌ املٓاشعات ٚع٬قاتٗا  -5

 .5/12/2018تازٜذ ايصٜاز٠ ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْت: بايككا٤، دزاض١ َٓػٛز٠ 

http://droitcivil.over-blog.com/aricle-7211899.html. 
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د. امحد قُد بساى، خؿدؿ١ سل ايدٚي١ يف ايعكاب، َكاٍ َٓػٛز ع٢ً َٛقع٘:  -3
 .15/2/2019تازٜذ ايصٜاز٠ 

http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1021. 

 ع٢ً َٓػٛز٠ دزاض١ اؾٓا١ٝ٥، ايدع٣ٛ اداز٠ يف اؿدٜج١ ا٫ػاٖات د. عُاد ايؿكٞ، -4
 26/8/2017تازٜذ ايصٜاز٠ ا٫يهرتْٚٞ:  ايسابط ع٢ً ٚاملتاس١ ا٫ْرتْت غبه١

http://www.files.usc.edu.eg/lawfiles/20_2.pdf 

قُد جنٝب َعا١ٜٚ، املؿّٗٛ ايكاْْٛٞ يًؿًح بايٛضاط١ يف املاد٠ اؾصا١ٝ٥ ٚآيٝات٘،  -5
، َٓػٛز ع٢ً غبه١ املعًَٛات: 2003/ 31/3عح َكدّ يًُعٗد ا٭ع٢ً يًككا٤ يف 

 .1/1/2019تازٜذ ايصٜاز٠ 

http://www.ism-justice.net.tn/ar/for_continue/solh.pdf. 
تطبٝكٗا يف ايكإْٛ  ٚإَها١ْٝؾباح أمحد ْادز، ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًٛضاط١ اؾٓا١ٝ٥  -6

ايعساقٞ)دزاض١ َكاز١ْ(: عح َٓػٛز ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْت ٚاملتاح ع٢ً ايسابط 
 . 1/2/2019تازٜذ ايصٜاز٠ ا٫يهرتْٚٞ: 

http://www.krjc.org/uploads/sabah%20ahmad.pdf      
 ضادضـًا: املؿادز ا٭دٓب١ٝ

1- J.P. Bonafe-schmitt, La médiation pénale en france et 

aux etats-unis, Librairie générale droit de Jurisprudence, 

Paris, 1998. 

2- J.pradel, Procedure  Pѐnale, 12e edition, Cujas , Paris, 

2005. 

 ضابعـًا: ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ ا٭دٓب١ٝ
1- Christine Lazerges, Essai de classification des 

Procédures de Médiation, Archives de politiqu 

criminelle, 1992. 

2- Christine Lazerges, mѐdiation pénale, Justice Pѐnale et 

Politique Criminelle, Revue de science criminelle et 

droit pénale compare, No.(1), Paris, 1997. 

http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1021
http://www.files.usc.edu.eg/lawfiles/20_2.pdf
http://www.krjc.org/uploads/sabah%20ahmad.pdf
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3- J.P. Bonafe- Schmitt, La médiation pénale en france et 

aux stats-unis, coll.,Droit et société.Recherches et 

travaux, paris, 1998. 

4- Jacques Faget, La médiation pénale, une dialectique de l' 

ordre et du désordre. Déviance et société. Trim.,sept. 

No.3. 1993. 

5- P.H coppens, Mediation et philosophie du droit, archives 

de politiqu criminelle. No 13, Paris, 1991. 

6- Project de La Loi reLatif a' L'organisation des 

Juridictions et a' La procédure civile, Pénale et 

administrative, Journal official, Débats Parlementaire, 

Assemblée Nationale, compte-rendu No. 1/10/1992. 

 
 


