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لصلح عرفتھ البشریة منذ القدم ولجأت إلیھ البشریة لنشر األمن واألمان والسالم ا
 بین أفرادھا وكان یتم ذلك أن تخلع أسرة الجاني وتسلمھ إلي أھل المجني االجتماعي

ولقد أخذت الشریعة . أو عن طریق الدیة التي یدفعھا أھل الجاني للمجني علیھ  علیھ
یقھ في جرائم القصاص والدیة وجرائم التعزیر اإلسالمیة بالصلح وأجازت تطب

بینما قصر المشرع المصري بالصلح " .العمدیة وغیر العمدیة"وجرائم القصاص 
فیھا على جریمة القتل الخطأ وعلى بعض جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد 

فاألصل في األعمال اإلباحة إال ما تم . الضارة ولم یجیز الصلح في بعض الجرائم 
جریمھ بنص تشریعي فال جریمة وال عقوبة إال بنص ولكن اإلباحة بصفة مطلقة ت

 . تؤدي إلى اإلفساد 
فالصلح ال یكون على جمیع األفعال بل یحدد القانون أفعاال بعینھا یتم فیھا الصلح 

وقد یرفض المشرع الصلح أو . نظرا ألنھا تتعلق فقط بالجاني والمجني علیھ
 . ألنھا تضر المجتمع بأسره التصالح في بعض الجرائم

 مكرر ١٨ ومن الجرائم التي نص الشرع  علي الصلح فیھا ما نصت علیھ المادة 
من قانون اإلجراءات الجنائیة وھي جرائم بعینھا أجاز المشرع فیھا الصلح " أ"

. ویترتب علي الصلح انقضاء الدعوى ولو كانت مرفوعة بطریقة اإلدعاء المباشر 
وقف تنفیذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفیذھا وال أثر للصلح على وتأمر النیابة ب

 .حقوق المضرور من الجریمة
والصلح كما یكون في القانون الجنائي یكون في القانون المدني إال أنھ في القانون 
المدني أوسع من القانون الجنائي ألن القانون الجنائي یشكل جرائم فالصلح فیھا عن 

جرائم األشخاص ، جرائم " فالصلح یشمل نوعین من الجرائم .جرائم محددة 
 ."األموال

ففي . وتختلف إجراءات الصلح في القانون الوضعي عنھا في الشریعة اإلسالمیة 
القانون الوضعي الجنائي یتم الصلح أمام النیابة العامة أو المحكمة ویصدر حكم 

 والخاص ٩٨ لسنة ١٧٤فالقانون رقم . بالصلح والتصالح بین طرفي الدعوى
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 مكرر ١٨فالمادة .  الجنائیة وقانون العقوبات اإلجراءاتبتعدیل بعض أحكام قانون 
ولم یكتفي . أجازت التصالح في المخالفات والجنح المعاقب علیھا بالغرامة " أ"

 ، ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥المشرع بھا وإنما وسع من نطاقھا بمقتضى القانون رقم 
 ا یوسع من نطاق التصالح ویمده إلي  بم٢٠٠٧ لسنة ٧٤والقانون 

بغیر الغرامة أو التي یعاقب علیھا   المخالفات والجنح التي ال یعاقب علیھا وجوبیا
فالصلح یتمیز عن العفو . جوازیا بالحبس الذي ال یزید حده األقصى علي ستة أشھر 

المجني فالصلح ال یتم إال برضاء طرفیھ أما العفو یصدر من ولي الدم أو . والدیة 
كما أن العفو قد یكون دون مقابل أو على دیة . علیھ دون حاجة إلي رضاء الجاني 

أما الصلح ال یكون إال على مال والمال المصطلح علیھ قد یكون بمقدار الدیة أو بما 
  .ھو أقل أو بما ھو أكثر

وإذا كان الصلح یتطلب توافق إرادتي الجاني والمجني علیھ أو ولیھ ولیس ھناك 
اإلرادة (دار معین للمال المصطلح علیھ أما الدیة یتحقق وجوبھا بناء على مق

للمجني علیھ أو ولیھ فالمجني علیھ أو ولیھ بالخیار )   المنفردالرضيالمنفردة أو 
 وال تختلف الجرائم في الشریعة اإلسالمیة عن جرائم الدیةبین تنفیذ القصاص أو 

فإذا تم الصلح قبل التحقیق أمرت . مسمیات القانون الجنائي الوضعي إال في بعض ال
وإذا تم الصلح أثناء التحقیقات أمام النیابة العامة تأمر . النیابة العامة بحفظ الدعوى 

وإذا وقع الصلح بعد إحالة الدعوى . النیابة بأال وجھ إلقامة الدعوى الجنائیة 
 بالصلح وإذا وقع الجنائیة للمحكمة تصدر المحكمة حكما بانقضاء الدعوى الجنائیة

تحكم المحكمة برفض الطعن  الصلح أثناء نظر الطعن في الحكم أمام محكمة النقض
 .بسبب الصلح ویوقف تنفیذ العقوبة

فإذا تم الصلح بین المجني علیھ والمتھم یجب على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى 
 یؤثر الصلح الجنائي على لذلك ال. الجنائیة بالصلح دون إشارة لبراءة المتھم أو إدانتھ 

سواء كانت مرفوعة أمام . الدعوى المدنیة المرفوعة عن الجریمة المتصالح فیھا 
  .القضاء الجنائي أو القضاء المدني

  
 - التعزیر جرائم - الحدود جرائم - الدعوي الجنائیة –الصلح :. الكلمات المفتاحیة 

   .الجنائیة الخصومة
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Long time ago, humanity knows reconciliation and 
resorted to it for safety and social peace between 
individuals. This was done by either handed the 
offender to the victim’s family or Al-Deyah 
(compensation - blood money) to victim’s family. 
Reconciliation is authorized in Islamic law and applied 
it in Al-Deyah, (compensation - blood money) deceiving 
and Al-Qisas {the law of equality in punishment} crimes 
"either by mistake or intentionally” but, the lawgiver 
restrict it in some crimes like (killing by mistake, 
hurting or hitting or dealing drugs) not all crimes.  The 
origin of acts is permission except a text (law) prohibits 
them.  
(Acts not banned by the law are permitted). 
That means, there is no crime or punishment but a text 
(law) prohibit it. The all permissiveness leads to 
corruption.  
Reconciliation is not for all crimes. The lawgiver 
determine some specific crimes because, these crimes 
damage just offender and victim. 
On the other hand, the lawgiver may refuse 
reconciliation and reconciliation in some crime, 
because these crimes damage the whole society. 
Among the offenses in which the infringing Sharia 
prescribes conciliation is the provisions of article ١٨ 
bis (a) of the Code of Criminal Procedure. These are 
certain crimes in which the legislator authorized 
reconciliation. The conciliation shall result in the expiry 
of the lawsuit even if it is filed by direct prosecution 
even if it was raised by direct claim.  
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The Public Prosecution shall order the suspension of 
the execution of the penalty if there is reconciliation 
during its execution and there is no effect on the rights 
of the victim of the crime. 
Reconciliation as it is in the Criminal Code is in the 
Civil Code, but in the Civil Code is broader than the 
Criminal Code because the Criminal Code constitutes 
crimes where reconciliation for specific crimes. 
Reconciliation includes two types of crimes: "crimes of 
persons, crimes of money" 
Reconciliation procedures differ in positive law from 
Islamic sharia (law). In the positive criminal law, 
reconciliation is made before the public prosecution or 
the court. A conciliation and reconciliation award shall 
be issued between the parties to the case. Law No. ١٧٤ 
of ١٩٩٨ amending certain provisions of the Code of 
Criminal Procedure and the Penal Code. Article ١٨ bis 
(a) authorizes conciliation in offenses and 
misdemeanors to be punished with a fine. 
Law ٧٤ of ٢٠٠٧ extends the scope of reconciliation and 
extends it to offenses and misdemeanors that are not 
mandatory punishable without a fine or elective 
punishable by imprisonment for a maximum of six 
months. 
Reconciliation is characterized by amnesty and 
parental. Reconciliation is done only with the consent 
of both sides, but the amnesty shall be issued by the 
guardian of the blood or the victim without the need for 
the consent of the offender. 
Also, the amnesty may be free of charge or in (Deyah) 
blood money, while reconciliation is only on money. 
This money may be in the amount of (Deyah) blood 
money or less or more. If the peace requires the 
consent of the offender and the victim or guardian 
there is no specific amount of money. The (Deyah) 
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blood money shall be fulfilled on the basis of the 
nonexistent will of the victim or his guardian 
The victim or guardian has the choice between carrying 
out Al-Qisas {the law of equality in punishment} or the 
(Deyah) blood money. 
Crimes in Islamic law differ from those of positive 
criminal law only in some names. If the reconciliation is 
done before the investigation, the Public Prosecution 
shall order the filing of the case. If the reconciliation is 
done before the investigation, the Public Prosecution 
shall order the filing of the case. If conciliation is made 
during the investigations before the Public 
Prosecution, the Public Prosecution shall order that no 
criminal action be instituted. If the reconciliation takes 
place after the criminal case is referred to the court, the 
court shall rule on the expiry of the criminal case for 
reconciliation. If the reconciliation takes place during 
the appeal against the judgment before the Court of 
Cassation, the court shall rule on the rejection of the 
appeal because of the reconciliation and stop the 
execution of the penalty. If there is reconciliation 
between the victim and the accused, the court shall rule 
on the expiry of the criminal case by reconciliation and 
a reference to the innocence or conviction of the 
accused.  
Therefore, the plea bargaining does not affect the civil 
action for the crime in which it is reconciled, whether 
proceeded before the civil and criminal action. 

 border - criminal lawsuit - Conciliation :.key words 

crimes - bridging crimes - criminal litigation.  
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  مقدمة

 سبحانھ وتعالى عند نزول آدم علیھ السالم نزاعات شھدت البشریة منذ خلقھا اهللا
وعداءات بین البشر بعضھم لبعض، كل منھم یرید أن یحقق شیئا على حساب اآلخر 

وكان .  سواء لتحقیق ما یریده، أو دون قصد- بل كل منھم یعتدي على اآلخر -
طة  السل-االنتقام ھو الوسیلة إلى ذلك حتى نشأت الدولة بمقوماتھا الثالثة 

 .التشریعیة والسلطة التنفیذیة، والسلطة القضائیة
ووضعت الدساتیر المختلفة، وأصبحت القاعدة أن األصل في األعمال اإلباحة، إال ما 

 أنھ ال جریمة وال عقوبة إال -تم تجریمھ بنص تشریعي، حیث ورد في الدساتیر 
  .بنص

  .ائم والعقوباتووضعت التشریعات الجنائیة العقابیة واإلجرائیة تحدد الجر
﴿َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبیَن َحتَّىٰ َنْبَعَث  :ونفس المبدأ جاء في الشریعة اإلسالمیة بقولھ تعالى

  )١(َرُسوًل﴾
﴿َوَما َكاَن َربَُّك ُمْھِلَك اْلُقَرىٰ َحتَّىٰ َیْبَعَث ِفي ُأمَِّھا َرُسوًلا َیْتُلو َعَلْیِھْم : وقال تعالى

  .)٢(آَیاِتَنا﴾
  . یات الكریمة نستخلص أن األصل في األعمال اإلباحةومن ھذه اآل

  .  قد تؤدي إلى المفاسد كما انھا تؤدي إلى اإلفساد–واإلباحة بصفة مطلقة 
 سواء كانت ھذه –فإذا استباح كل فرد ما یفعلھ ضد اآلخر لفسدت األرض بمن فیھا 

  . االستباحة ضد النفس أو ضد المال
ن الوضعیة الى الصلح، ونصت الشریعة االسالمیة لذلك اھتدت البشریة في القوانی

َوِإن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْیَنُھَما ﴿على الصلح، كما في قولھ تعالى

ِھ ۚ َفِإن َفاَءْت ۖ َفِإن َبَغْت ِإْحَداُھَما َعَلى اْلُأْخَرىٰ َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّىٰ َتِفيَء ِإَلىٰ َأْمِر اللَّ

  .  وقد یدرأ الصلح مفاسد كثیرة)٣( ﴾َفَأْصِلُحوا َبْیَنُھَما

  بل قد یحدد القانون أفعاًال–ولیس معنى ذلك أن الصلح یكون على جمیع األفعال 
 وإن كانت – نظرًا ألنھا تتعلق بالجاني والمجني علیھ –بعینھا سیتم فیھا الصلح 

  . تمس المجتمع
 ألن ھذه الجرائم تمس –رع الصلح أو التصالح في بعض الجرائم وقد یرفض المش
لذلك كان لزامًا على المشرع أن یردع  وتضر المجتمع بأسره، –المجتمع بأسره 

  .  حتى یكون عبرة لغیره–الجاني 

                                                           

 ). ١٥( سورة اإلسراء اآلیة  )١(
 ).٥٩( سورة القصص اآلیة  )٢(
 ).٩(سورة الحجرات اآلیة  )٣(



 

 

 - ٤٢١٧ - 

وقد نص المشروع على حاالت بعینھا في بعض القوانین الجنائیة على التصالح أو 
خرى ال یجیز الصلح كجرائم القتل وكذلك في جرائم الصلح إال أنھ في حاالت أ

  . السرقة إال فیما بین األصول والفروع
 ١٨ومن الجرائم التي نص المشرع المصري على الصلح فیھا ما نصت علیھ المادة 

من قانون اإلجراءات الجنائیة من جواز الصلح في الجرائم المنصوص ) أ(مكرر
  )١(. م بعینھا أجاز المشرع فیھا الصلحعلیھا في قانون العقوبات، وھي جرائ

فالصلح ھو –والصلح كما یكون في القانون الجنائي یكون أیضًا في القانون المدني 
 أجازه المشرع في حاالت معینة، إال أنھ في القانون المدني أوسع منھ في –مبدأ عام

ا عن  لذا یكون الصلح فیھ– ھذا األخیر یشكل جرائم إن حیث –القانون الجنائي 
  . جرائم محددة

  .  قد یكون اعتداء على النفس وقد یكون اعتداء على المال–واالعتداء في الجرائم 
  . وقد أجاز المشرع الصلح في الحالتین، وذلك بالقدر الذي یسمح بھ المشرع

 جرائم األشخاص –لذلك یمكن القول أن الصلح یشمل نوعین من الجرائم وھي 
  . وجرائم األموال

ولى االعتداء على سالمة الجسم، وتمس الثانیة االعتداء على المال وتمس األ
  . الخاص لألشخاص، أو المال العام للدولة

  . وتسمى األخیرة بالجرائم االقتصادیة
والجرائم االقتصادیة لم یرد الصلح فیھا في تقنین واحد بل تعدد الجرائم االقتصادیة 

 ولم یجز الصلح في –عض الجرائم في تشریعات متفرقة أجاز المشرع الصلح في ب
حسب المصلحة العامة، وحسب تقدیر المشرع عما إذا كان ذلك جرائم أخرى، وذلك 

 لدرجة أن -ضارا بالمجتمع أو أن الصلح في الجرائم االقتصادیة یفید المجتمع 
  .المشرع یضع مبالغ باھظة نتیجة الصلح

                                                           

عل�ى أن��ھ للمجن�ي علی�ھ أو وكیل��ھ الخ�اص أو ورثت�ھ أو وك��یلھم      ) أ(مك�رر  ) ١٨( ن�صت الم��ادة   )١(
كم�ة بح�سب األح�وال وذل�ك ف�ي الج�نح         الخاص إثبات الصلح مع الم�تھم أم�ام النیاب�ة العام�ة أو المح             

الفقرت��ان ) ٢٤١(الفقرت��ان األول��ى والثانی��ة و   ) ٢٣٨(والمخالف��ات المن��صوص علیھ��ا ف��ي الم��واد    
و ) ٣٢٣(مك�رر و    ) ٣٢١(و  ) ٢٦٥(الفق�رة األول�ى والثانی�ة والثالث�ة و          ) ٢٤٢(األولى والثانیة و    

و ) ٣٤٢(و ) ٣٤١(و ) ٣٤٠(و ) ٣٣٦(مك��رر و ) ٣٢٤(مك��رر أوًال و ) ٣٣٢(مك��رر و ) ٣٢٣(
و ) ٣٧١(و ) ٣٧٠(و ) ٣٦٩(الفق���رة األول���ى والثانی���ة و ) ٣٦١(و ) ٣٦٠(و ) ٣٥٨(و ) ٣٥٤(
 م��ن ق��انون العقوب��ات وف��ي ٤البن��د ) ٣٧٩( و ٩ و ٧ و ٦بن��د ) ٣٧٨( و ٩بن��د ) ٣٧٧(و ) ٣٧٣(

  . األحوال األخرى التي ینص علیھا القانون
 المشار إلیھ في الفقرة السابقة ویجوز الصلح في أي حال�ة      ویجوز للمتھم أو وكیلھ إثبات الصلح     = 

كانت علیھا الدعوى ولو بعد صیرورة الحك�م بات�ا، ویترت�ب عل�ى ال�صلح انق�ضاء ال�دعوى الجنائی�ة                
ولو كانت مرفوعة بطریق االدع�اء المباش�ر، وت�أمر النیاب�ة بوق�ف تنفی�ذ العقوب�ة إذا ح�صل ال�صلح                     

 .  حقوق المضرور من الجریمةأثناء تنفیذھا وال أثر للصلح على
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مقابل الصلح في الجرائم  بل نص على -ولم یفت المشرع أن یترك الصلح ھكذا 
 بأن یقوم كل منھم -االقتصادیة، وكذلك في الجرائم العامة والمتعلقة باألشخاص 

بدفع مبلغ نظیر الصلح أو التصالح سواء في الجرائم االقتصادیة أو الجرائم األخرى 
  .التي تشمل االعتداء على النفس

 ھذه األمور متروك وھكذا وإن كان الصلح قد أجازه المشرع، إال أن الصلح في
 أي الجاني والمجني علیھ أو ورثتھم إذ قد یرفض أحدھما أو -ألطراف النزاع 

كالھما الصلح فتسیر الدعوى الجنائیة في مجراھا الطبیعي حتى یصدر حكم فیھا 
  .سواء باإلدانة أو بالبراءة

وتختلف إجراءات الصلح في القانون الوضعي عنھا في الشریعة اإلسالمیة، ففي 
القانون الوضعي الجنائي یتم الصلح أمام النیابة العامة، أو أمام المحكمة، ویصدر 
قرار أو حكم بالصلح والتصالح بین طرفي الدعوى وذلك في المسائل التي یجوز 

  .فیھا الصلح
ومن ھنا یتضح أن الصلح أصبح ھو السمة السائدة في السیاسة الجنائیة المعاصرة 

ي نطاق الدعوى الجنائیة، فالقانون الجنائي لھ وظیفة فالصلح یقوم بدور أساسي ف
  )١(أخرى وھي تعویض األضرار التي جلبت للمجني علیھ من جراء الجریمة

وبذلك یتضح أن الصلح الجنائي أصبح بمثابة اتجاه قانوني كامل لمعالجة القصور 
ائیة، في الدعوى الجنائیة، فھو ال یعتبر عنصرا ثانویا أو مكمال لإلجراءات الجن
وقد . وإنما یقوم بدور رئیسي في تطبیق القانون الجنائي ومعالجة الدعوى الجنائیة

نصت القوانین سواء قانون العقوبات أو القوانین الخاصة أو قانون اإلجراءات 
 وآثاره، سواء في المخالفات أو وھدفھالجنائیة على الصلح، ولكن لكل صلح غرضھ 

 .نین أو في القوانین االقتصادیةالجنح أو الجنایات في بعض القوا
  

  : أھمیة موضوع البحث
 La justice یتجلى الصلح الجنائي كواحد من أھم محاور العدالة الجنائیة

penale التي لجأت إلیھا الدول لتجاوز أزمة العدالة الجنائیة بالمقارنة بغیره :  
 حیث La rapidité ، والسرعة Simplificationیتسم بالتبسیط  )١

عالجة الدعوى الجنائیة وإنھاء الخصومة دون ولوج طریق یمكن م
اإلجراءات الجنائیة التقلیدیة، والتي تتسم بالتعقید وطول اإلجراءات، 
فیساعد على سرعة إنھاء الدعاوى الجنائیة دون بطء أو تأخیر، حیث 

 .یقتصر دور الجھة القضائیة على إثباتھ دون النظر في موضوع الخصومة
نیات الدول الفقیرة فال یحتاج إلى كثرة في النفقات، كغیره یتناسب مع إمكا )٢

 كما ھو الحال -من النظم األخرى المقترنة ببرامج اإلصالح الجاني وتاھیلھ 

                                                           

(١) Cairo ®: La Mediation Penal Entre Repression et reparation L. 
Her matian.١٩٩٧.P.٧ 
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 والتي ال تقدر علیھا الدول -في نظام التحول عن اإلجراءات الجنائیة 
 .الفقیرة

سالم بین یسھم وبحق في تحقیق السلم االجتماعي، وإشاعة روح األمن وال )٣
أفراد المجتمع، ذلك أنھ یستأصل العداوة والبغضاء بین الخصوم ویؤلف بین 
القلوب المتنافرة ویضع حد لما تتركھ الخصومات من أحقاد في النفوس 

 .)١(وضغائن في الصدور فیشیع الوئام والوفاق
 وجد ضالتھ المنشودة في الصلح الجنائي - من بین تلك النظم -والمشرع المصري 

سیلة فعالة ومتناسبة مع إمكانیاتھ المادیة لتجاوز أزمة العدالة الجنائیة، فسارع كو
إلى التوسع في األخذ بھ حتى أنھ أصبح یطبقھ على جرائم عدة وردت في صلب 

 ١٩٩٨ لسنة ١٧٤قانون العقوبات واإلجراءات الجنائیة، وذلك بموجب القانون رقم 
ت الجنائیة وقانون العقوبات، فالمادة والخاص بتعدیل بعض أحكام قانون اإلجراءا

، )٢( مكرر أ منھ أجازت التصالح في المخالفات والجنح المعاقب علیھا بالغرامة١٨
الصلح بین المجني علیھ والمتھم، في طائفة معینة ) أ( مكرر ١٨بینما أجازت المادة 

رقم من الجرائم، لم یكتفي المشرع بھا، وإنما وسع من نطاقھا بمقتضى القانون 
 ، مما یدعم اإلتجاه نحو إعطاء المجني علیھ أو ورثتھ دورا ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥

مھما في السیاسة الجنائیة المعاصرة حتى یصبحا طرفًا حقیقیًا في العدالة الجنائیة، 
وفي ضوء ذلك بدأ اإلعتراف بالدور المھم الذي یمكن أن تلعبھ إرادة الفرد لتحقیق 

. )٣(ى تطویر ھذه العدالة لكي تتحقق بطریق التراضيالعدالة الجنائیة، مما أدى إل
وفي ظل ھذا التطویر لم یعد ھدف العدالة الجنائیة الوحید ھو العقاب، بل أصبح 
تحقیق الحمایة للحقوق الخاصة لألفراد، وأصبح إصالح العالقة بین المجني علیھ أو 

لة الجنائیة من ورثتھ والمتھم ھدفا مھما في ھذا التطویر، مما جعل تحقیق العدا
  )٤(خالل التعویض أقرب منھ من خالل العقاب

وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع المصري قد سبق لھ األخذ بنظام التصالح في الجرائم 
  .االقتصادیة والمالیة

                                                           

دراس�ة   عق�د ال�صلح ، ب�ین ال�شریعة اإلس�المیة والق�انون الم�دني،       : یس محمد یحی�ي  . انظر د   )١(
 ٢٣، ص١٩٧٨دار الفكر العربي، . تشریعیة. قضائیة. مقارنة، فقھیة

 بم��ا یوس�ع م��ن نط��اق الت��صالح  ٢٠٠٧ ل��سنة ٧٤ت��م تع��دیل ھ�ذة الم��ادة بموج��ب الق�انون رق��م     )٢(
ویم��ده إل��ى المخالف��ات والج��نح الت��ي ال یعاق��ب علیھ��ا وجوبی��ا بغی��ر الغرام��ة أو الت��ي یعاق��ب علیھ��ا     

 .جوازیا بالحبس الذي ال یزید حده األقصى على ستة أشھر
(٣)  Gérard (p) ost(F) et Van de kerchove (M): Droit négocié, droit 
imposé publications des Facultés universitaires saint-Louis. 
Bruxelles. ١٩٩٦ p. ٥٣٢  

 ٢٠٠٤الق��انون الجن��ائي الدس��توري، الطبع��ة الثالث��ة، دار ال��شروق     : أحم��د فتح��ي س��رور  . د  )٤(
 .٥٢١صـ
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  : أسباب اختیار الموضوع
 إن العقوبة الجنائیة شئ خطیر ومھما قیل من أنھا شخصیة تلحق بشخص :أوًال

مة بحسب ، فإن الواقع العملي یخیب ھذا الرأي ، وذلك ألنھا تدفع مع مقارف الجری
الجاني آخرین دون شبھة ، وقد القت العقوبة الجنائیة قصیرة المده ألوان من النقد 

  .نالت سھامھ كبد الحقیقة
 إن كثرة عدد القضایا المطروحة على القضاة قد أثقل كاھلھم وبدد جزءًا كبیرًا :ثانیًا

جھدھم في نظر الجرائم البسیطة ، وما ترتب على ذلك من طول من وقتھم و
اإلجراءات ، وتأخر الفصل فیھا وتكبد الدولة نفقات باھظة ،ویضیق بھا المتھمون 
أنفسھم لما تسببھ لھم من مضیعة ألوقاتھم، وتكالیف مادیة یتحملون بھا فضًال عن 

 كیانھم األدبي في المجتمع أن وقوفھم موقف االتھام أمام السلطات القضائیة ینال من
  . ، ال سیما وأن بعض ھذه االتھامات قد تكون كیدیة

 أن ما استحدثھ المشرع المصري بشأن الصلح والتصالح الجنائي بالقانون :ثالثًا
 بشأن الصلح ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥، والمعدل بالقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ١٧٤

 وإعادة النظر مرة أخرى  بشأن التصالح، یقتضي التمھل٢٠٠٧ لسنة ٧٤والقانون 
بشأن ما ھو معروف عن الصلح والتصالح الجنائي ، إذ أنھ على الرغم مما یبدو 
للوھلة األولى بشأن ما استحدثھ المشرع باعتباره عودة مرة أخرى لنظام كان 
معموال بھ من قبل ، إال أن التدقیق في قواعد الصلح والتصالح التي أتی بھا المشرع 

عندھا باعتبارھا قواعد جدیدة لم یسبق أن تضمنھا التشریع المصري یلزمنا التوقف 
من قبل ، وأن المشرع قد أجمل ھذه القواعد ولم یعن ببیان التفصیالت المتعلقة بھا 
، كما أنھ أغفل اإلشارة إلي بعض ھذه القواعد ، لذا كان من المتعین بیان الضوابط 

 . التي تحكم الصلح والتصالح
إلى أي مدى حقق الصلح أثره في العقوبة والخصومة الجنائیة في  نبین :رابعًا 

القانون الجنائي والفقھ اإلسالمي ، لنرى إلى أي مدى استفاد المجني علیھ والمتھم 
  .والمجتمع منھ

 بیان عظمة الشریعة اإلسالمیة وتفوقھا وسبقھا لسائر القوانین الوضعیة :خامسًا
 لسائر األمور التي یتوقف علیھا ، وحسن في إقرارھا للصلح الجنائي وإقرارھا

تناولھا ومعالجتھا لذلك بطریقة غیر مسبوقة ، وأن ھذا الموضوع نفسھ لم یلق من 
 .القانون الجنائي الرعایة الواجبة إال في أواخر القرن الماضي

  
  خطة البحث 

  الي ثالثة مباحث ) الصلح في الدعوي الجنائیة( بتقسیم موضوع أقومسوف 
  . التعریف بالصلح وأطرافھ/ األولالمبحث 

  و ھذا المبحث ینقسم الي مطلبین
  . الصلح في الفقھ الجنائي واإلسالمي/ المطلب األول

  و یتكون ھذا المطلب من فرعین 
  : الصلح في الفقھ الجنائي الوضعي: الفرع األول
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  :اإلسالميالصلح في الفقھ : الفرع الثاني
  .إجراءات جنائیة) أ( مكرر ١٨ء المادة أطراف الصلح في ضو/ المطلب الثاني

 
  .الجرائم موضوع الصلح في الفقھ االسالمي و القانون الوضعي/ المبحث الثاني

   و ھذا المبحث ینقسم الي مطلبین
  . الجرائم الوارده في القانون الوضعي/ المطلب األول

  و یتكون ھذا المطلب من فرعین
  :انالجرائم الماسة بشخص اإلنس: الفرع األول
  :الجرائم الماسة بسالمة الجسم: الفرع الثاني

   .الجرائم الوارده في الشریعة اإلسالمیة/ المطلب الثاني
  و یتكون ھذا المطلب من ثالث فروع

  . جرائم الحدود/ الفرع األول
  . جرائم القصاص والدیة/ الفرع الثاني
  .جرائم التعزیر/ الفرع الثالث

و ینقسم ھذا المبحث . لخصومھ الجنائیة والعقوبةآثار الصلح في ا/ المبحث الثالث
  الي مطلبین

  أثر الصلح في الخصومھ الجنائیة : المطلب االول 
  أثر الصلح في العقوبة    : المطلب الثاني 
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  الصلح يف الدعوى اجلنائية

  : متهيد

تالحقت في السنوات األخیرة التعدیالت واإلصالحات التي أدخلتھا التشریعات 
نائیة قاطبة على قانون اإلجراءات الجنائیة وقانون العقوبات، بغیة القضاء على الج

التضخم المتزاید في عدد الجرائم والدعاوى الجنائیة التي تتطلب البحث والتحقیق 
والمحاكمة، إذ لم تعد األجھزة المختصة من شرطة ونیابة وقضاء بقادرة على 

رغم من التدعیم المستمر لھا وزیادة مواجھة األعباء المتزایدة علیھا، على ال
، فأوشك میزان العدالة أن یختل وأوشكت العقوبة أن )١(إمكانیاتھا المادیة والبشریة

، نتیجة عدم إمكانیة الفصل في االجتماعيتفقد أھمیتھا كوسیلة لتحقیق الضبط 
زة األقضیة الجنائیة إال بعد وقت طویل مما ساعد على زیادة التضخم، وإرھاق األجھ

المنوط بھا تحقیق العدالة الجنائیة، األمر الذي أضر بالجناة والمجني علیھم على حد 
كما أن توقیع العقوبة بعد وقوع الجریمة بوقت طویل من شأنھ أن یقلل من . سواء

قیمتھا الردعیة ویضعف فاعلیتھا في نفوس األفراد، فظھر بوادر ما ُعرف بأزمة 
  )٢()Crise de la justice penale(العدالة الجنائیة

 Inflationوتالزمت ظاھرة أزمة العدالة الجنائیة مع ظاھرة التضخم العقابي 
penale والتي كانت نتاجا طبیعیا لتزاید أعداد األقضیة الجنائیة، نتیجة استخدام ،

 المشرع للسالح العقابي
L ' arme penale لموجھة الكثیر من األنماط المستحدثة من السلوك 

 ، األمر الذي بات یھدد المحاكم بالشلل، فأضحى الوصول إلى العدالة )٣(ياإلجرام
الناجزة اآلمنة أمرا عسیرا، وغدا القضاء معذورا، إذ لم یحقق العدالة اآلمنة أمام 

                                                           

 جریمة ومعاملة المجرمین قد أوصى بحسنیذكر أن مؤتمر األمم المتحدة الخامس لمنع ال  )١(
تخیر رجال البولیس وإمدادھم بالتدریبات المستمرة، وتنظیم معاھد وندوات تعلیمیة لھم، وعدم 
التوقف عند تحسین أدائھم لوظیفة الضبط القضائي لمكافحة الجریمة بعد وقوعھا، وإنما كذلك 

قوعھا، كما أوصى بتزوید رجال البولیس حسن قیامھم بوظیفة الضبط اإلداري لمنع الجریمة قبل و
الكفاح ضد : بتفصیل أوفي راجع مؤلف الدكتور رمسیس بھنام .... باألدوات التكنولوجیة الحدیثة 

 . وما بعدھا٢١٩، منشأة المعارف باالسكندریة، صـ١٩٩٦اإلجرام، 
جریمة المشار إلیھ راجع الدراسة التي أعدتھا سكرتاریة مؤتمر األمم المتحدة الخامس لمنع ال  )٢(

 ١٢ الى ١ والذي انعقد في جنیف في الفترة من ٥٦/٤/.A/Conf بین أورقة المؤتمر برقم
 . وما بعدھا٣، صـ١٩٧٥سبتمبر 

فقد أدى التطور التكنولوجي إلى ظھور أنماط حدیثة من السلوك اإلجرامي، لم تكن موجودة   )٣(
وھي .  المشروع لبطاقات الوفاء واالئتمانمن قبل، مثل جرائم الحاسب اآللي، واالستعمال غیر

  :انظر...  تثقل كاھل العدالة الجنائیة- نظرا لحداثتھا وتعقیدھا-نمازج 
Demanet (G): La médiation pénale., Rev.Dr. Pen et Crim.١٩٩٥ 
.p.٨٨٧ 
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األعداد الھائلة من القضایا، فالطاقة البشریة محدودة بطبیعتھا، وال یكلف اهللا نفسا 
  .)١(إال وسعھا

ل التي تعرقل سیر العدالة فھي في اطراد مستمر، تتعدد وكثیرة ھي العوام
وتتضاعف یوما بعد یوم، وتسیر في اتجاه متوازي مع ما تحققھ المجتمعات من تقدم 

وغیرھا، .... وتطور في شتى المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والعلمیة والثقافیة 
طبیعة الحال من زیادة فضًال عن الزیادة المضطردة في عدد السكان، وما یستتبعھ ب

ملحوظة في حاالت الخروج على القانون، األمر الذي أمكن معھ القول بأن العدالة 
  .)٢( قد أصبحت في حاجة لمن ینصفھا- المرفق الذي ینصف األخرین -الجنائیة 

وكان لزامًا على الفقھ والتشریع البحث عن آلیات لتجاوز أزمة العدالة الجنائیة 
  : سائل یمكن ردھا إلى إتجاھینفبرزت عدة نظم وو

 سواء بإتباع سیاسة الحد من التجریم قاب،ویتمثل في الحد من التجریم أو الع )١
La décriminalisation أو سیاسة الحد من العقاب La dépenalisation.)٣(  

یتمثل في النظم والوسائل التي استحدثتھا التشریعات الجنائیة المعاصرة  )٢
  : ائیة، ومنھاإلبتسار اإلجراءات الجن

، والتحول عن اإلجراءات D aveu négociéالمثول المشروط باالعتراف المسبق 
 La mediation ، والوساطة الجنائیة La dejudiciarisationالجنائیة 
penale" والتسویة الجنائیة ،la composition penale ،واألمر الجنائي ، 

  .La transaction penaleوالصلح الجنائي 
  :  سوف أقوم بتقسیم موضوع الصلح في الدعوي الجنائبھ الي ثالثة مباحثلذلك

  .التعریف بالصلح وأطرافھ/ المبحث األول
  الجرائم موضوع الصلح في الفقھ االسالمي والقانون الوضعي/ المبحث الثاني
  . آثار الصلح في الخصومھ الجنائیة والعقوبة/ المبحث الثالث

                                                           

محمد . د، ١٥٤صـ" المرجع السابق "القانون الجنائي الدستوري،: أحمد فتحي سرور. د   )١(
النظریة العامة للصلح وتطبیقاتھا في المواد الجنائیة ، دراسة مقارنة، رسالة : حكیم حسین الحكیم

 .٢، صـ٢٠٠٢دكتوراه ، جامعة عین شمس، دار النھضة العربیة، 
، دار ١٩٩٧نحو تیسیر اإلجراءات الجنائیة، دراسة مقارنة، الطبعة األولى : عمر سالم . د   )٢(

 .٤ صـالنھضة العربیة،
 ویقصد بالحد من التجریم نزع الصفة التجریمیة عن بعض أنواع السلوك اإلجرامي وجعلھا  )٣(

أفعال مشروعة ، ویقصد بالحد من العقاب بقاء الفعل مجرما، أي خاضعا ألحكام قانون العقوبات 
 .........باعتباره جریمة، ولكن دون تطبیق العقوبات الجنائیة علیھ إذ یخضع لعقوبات إداریة 

النظریة العامة للقانون الجنائي، تحت عنوان : رمسیس بھنام . لمزید من الشرح والتفصیل انظر د
  .  ومابعدھا٢٩٧، صـ١٩٦٨القواعد الجنائیة السلبیة، منشأة المعارف باإلسكندریة 

دراسة . الحد من العقاب، نحو نظریة عامة لقانون العقوبات اإلداري: أمین مصطفى محمد . د-
  :انظر كذلك.......  ومابعدھا٢، صـ١٩٩٣رسالة دكتوراه جامعة اإلسكندریة، مقارنة، 

Delmas – Marty(M): punir sans juger De la repression 
administrative at droit administratif penal., economica. ١٩٩٢, .p. 
١١ et s 



 

 

 - ٤٢٢٤ - 

  املبحث األول

  لح وأطرافهالتعريف بالص

من أھم وسائل مواجھة أزمة العدالة .  من الناحیة العملیة -یعد الصلح الجنائي 
الجنائیة ، كما أنھ یحقق أھداف السیاسة الجنائیة المعاصرة لما یؤدي إلیھ من تھدئھ 
العالقة بین الجاني والمجني علیھ ، وفض االشتباك بینھما بما یضمن استقرار 

 .قیق السالم االجتماعي المنشودالنظام القانوني ، وتح
فإن الصلح یؤدي إلى غرس روح المسئولیة االجتماعیة لدى مرتكب الجرائم ، عن 
طریق مواجھتھ مباشرة بفعلتھ وبالمجني علیھ ، وحثھ على إصالح ما أفسده بعملھ 
، إما عن طریق إعادة األوضاع إلى ما كانت علیھ ، أو أن یقوم بتعویض الضرر ، 

 .لى صفح المجني علیھأو یسعى إ
یؤدي الصلح الجنائي في حالة تحققھ إلى تجنب الجاني آثار العقوبة، وخاصة لذلك 

 .العقوبات السالبة للحریة، ویسمح لھ باالندماج مرة أخرى في المجتمع 
ولذلك أخذت التشریعات الجنائیة تتوسع في إجازة الصلح الجنائي ، وجعلھ سببًا 

 كما كان -، لیس فقط في الجرائم االقتصادیة والمالیة )١(إلنھاء الدعوى الجنائیة
  . بل أیضا في الجرائم التي تمس مصالح األفراد-الوضع حتى قریب 

  : لذلك سوف أقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین
  . الصلح في الفقھ الجنائي واإلسالمي/ المطلب األول
  . إجراءات جنائیة) أ( مكرر ١٨أطراف الصلح في ضوء المادة / المطلب الثاني

  اطب اول

وا ا ا  ا  

شھدت السنوات األخیرة اھتمامًا فقھیًا وتشریعیًا متزایدًا بالمجني علیھ ، وبدوره 
اذ اتجھ الفكر الجنائي المعاصر إلى ضمان . )٢(وحقوقھ في اإلجراءات الجنائیة

                                                           

لى قانون اإلجراءات الجنائیة بموجب والذي أدخل تعدیال ع التشریع المصري – ومن ھذه التشریعات  )١(
الصلح و التصالح في بعض الجنح والمخالفات ، ثم توسع في ھذا  بموجبھ اجاز ١٩٩٨ لسنة ١٧٤القانون 

 ٩٩ لسنة ١٧ ، كما أجازه في جرائم الشیك بموجب القانون ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥النظام بموجب القانون 
 بإصدار قانون البنك ٢٠٠٣ لسنة ٨٨بنوك بموجب القانون باصدار قانون التنجارة، كما أجازه في جرائم ال

كما أخذ بھ التشریع الفرنسي . ٢٠٠٤ لسنة ١٦٢المركزي والجھاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون 
 والخاص بتدعیم فاعلیة االجراءات الجنائیة ١٩٩٩ یونیھ ٢٣ الصادر في ٥١٥ – ٩٩بموجب القانون 

 والمسمى بقانون موائمة العدالة لمواجھة تطورات ٢٠٠٤ مارس ٩ي  ف٢٠٤ – ٢٠٠٤والمعدل بالقانون 
 .الظاھرة اإلجرامیة

 مجلة البحوث القانونیة - حقوق المجني علیھ في اإلجراءات الجنائیة -د محمود مصطفى .أ   )٢(
 مساھمة المجنى علیھ في –د محمود كبیش . ، أ١٥ صـ١٩٨٧ أكتوبر–العدد الثاني . واالقتصادیة

 –د محمد الھادي األخوة . ، أ٧ صـ٢٠٠١ – دار النھضھ العربیة – الطبعة األولى –ءات الجنائیة اإلجرا
 بحث مقدم للمؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي المنعقد –المجني علیھ والدعوى العمومیة 

 .٢٥٠ صـ– دار النھضة العربیة – ١٩٨٩ مارس ١٤ مارس حتى ١٢في الفترة من 



 

 

 - ٤٢٢٥ - 

الل إقامة المصالحة والتوفیق بینھم حصول المجني علیھ على حقوقھ كاملة ، من خ
 أولھما - وقد سار ھذا االتجاه في مسارین متوازیین في نفس الوقت )١(وبین الجناة 

مسار تحقیق مصالح المجني علیھ ، وثانیھما مسار إیجاد بدائل للعقوبات التقلیدیة ، 
  . )٢(وخاصة العقوبات السالبة للحریة

 لم یكن ھو -ل المجني علیھ على حقوقھ  القائم على ضمان حصو-وھذا الفكر 
السائد حتى بدایة النصف الثاني من القرن الماضي ؛ إذ كان الجاني ھو دائما محور 
اھتمام السیاسة الجنائیة ، وخاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وازدیاد االھتمام 

حقوق باحترام حقوق اإلنسان خالل الدعوى الجنائیة ، وانصب ھذا االھتمام على 
إال أن أصوات كثیرة في الفقھ ، )٣(الجاني وحده ، ولم ینل المجني علیھ منھ شیئا

الحدیث ارتفعت مره أخرى ، تنادي بكفالة حقوق المجني علیھ دون إھمال لحقوق 
  . الجاني

 الحدیث عن الصلح في الفقھ الجنائي الوضعي كفرع أول والصلح إلىوھذا ما یدفعنا 
  . ع ثاني كفراإلسالميفي الفقھ 

  : الصلح في الفقھ الجنائي الوضعي: الفرع األول
  :الصلح في اللغة 

أي كان نافعا . ویقال صلح الشيء صالحا . یقصد بالصلح لغة إنھاء الخصومة 
وأصلح ذات بینھما أو ما بینھما أي أزال ما بینھما من عداوة وشقاق ، . ومناسبا 

ي اللغة ھو االتفاق على انھاء ومن ھذا یتضح أن الصلح ف)٤(وصالحھ أي صافاه
  . الخصومة

 والصلح والتصالح في اللغة بمعنى واحد ؛ إذ جاء في لسان العرب البن منظور
وقد أصطلحوا وصالحوا واصلحوا . السلم: والصلح . تصالح القوم بینھم : والصلح"

  )٥("وتصالحوا واّصالحوا بمعنى واحد

                                                           

كانت الشریعة اإلسالمیة ھي االسبق الى ھذا الفكر حیث أجازت الصلح في جرائم القصاص   )١(
والدیة منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان، وتعد عقوبة الدیة وأرش الجروح مثاًال فریدًا 
للعقوبة الجنائیة التي ال یقتصر أثرھا على إیالم الجاني جزاء فعلتھ، بل تستھدف أیضًا تعویض 

 .المجني علیھ تعویضًا عادًال
 ضمان حقوق المضرور من الجریمة كدعامة من دعامات حق –د أحمد عصام الدین ملیجي . أ )٢(

 – ١٩٩٨ العدد الثاني یولیھ ٤١ المجلد رقم – المجلة الجنائیة القومیة –المواطن في األمن 
 ١٠صـ

 – دار النھضة العربیة –ع المصري  اإلجراءات الجنائیة في التشری–د مأمون محمد سالمة . أ )٣(
 .٣٢٥ صـ– ٢٠٠١القاھرة 

 الھیئة العامھ لشئون – جمھوریة مصر العربیة – مجمع اللغة العربیة – المعجم الوجیز  )٤(
 .٣٦٨ صـ – ١٩٧٧المطابع األمیریة 

 ٢٤٧٩ صـ– دون سنة نشر – دار المعارف – الجزء الرابع – لسان العرب البن منظور  )٥(
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  :الصلح في االصطالح
صریة الصلح بأنھ بمثابة نزول من الھیئة االجتماعیة عن عرفت محكمة النقض الم

حقھا في الدعوى الجنائیة مقابل الجعل الذي قام علیھ الصلح ویحدث أثره بقوة 
القانون مما یقتضى من المحكمة إذا تم التصالح أثناء نظر الدعوى أن تحكم 

وى الجنائیة بانقضاء الدعوى الجنائیة، أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل في الدع
  .)١(فإنھ یترتب علیھ وجوبًا وقف تنفیذ العقوبة الجنائیة المقضي بھا

 الصلح في )٣( بھذا التعریف، وعرف البعض اآلخر)٢(وقد أخذ بعض الفقھاء
المخالفات بأنھ مكنھ خولھا المشرع للمتھم الحاضر في إسقاط الدعوى الجنائیة في 

  .ددجرائم محدده بدفع مبلغ معین في میعاد مح
ویؤخذ على التعریفات السابقة أنھا قاصرة على الصلح في المخالفات أو الجرائم 
االقتصادیة والمالیة، والتي یقوم فیھا المتھم بدفع مقابل للصلح، وھو مایطلق علیھ 

، في حین أن ھناك نوعًا آخر من الصلح یتم "التصالح"المشرع المصري اصطالح 
  . ھ، ودون اشتراط وجود المقابل الماديبتالقي إرادة المتھم والمجني علی

 الصلح بأنھ تنازل من الھیئة االجتماعیة عن حقھا )٤(ومن ھنا عرف البعض اآلخر
في الدعوى الجنائیة مقابل دفع المتھم للمبلغ الذي حدده القانون، أو لتصالحھ مع 

  . المجني علیھ في األحوال التي سمح المشرع فیھا بذلك
لسابق أنھ رتب على الصلح تنازل الدولة عن حقھا في ویؤخذ على التعریف ا

الدعوى الجنائیة والواقع أن الصلح ال یحدث أثره نتیجة تنازل الدولة عن الدعوى 
  .الجنائیة ولكن لتنازلھا عن حقھا في العقاب

وعلى ذلك نرى أن الصلح ھو نزول الھیئة االجتماعیة عن حقھا في العقاب في 
جعل الذي قام علیھ الصلح أو لتصالح المتھم مع المجني بعض الجرائم ، مقابل ال

 .علیھ في األحوال التي یسمح فیھا القانون بذلك 

                                                           

، نقض ٩٢٧ صـ ١٦٦ رقم ١٤ مجموعة أحكام النقض س ١٦/١٢/١٩٦٣ض  نق )١(
 .٨٩٦ ص ١٨٥ رقم ٣٣ س ١٨/١١/١٩٨٢

 اإلسكندریة – دار المؤسسة الجامعیة للنشر – نظم اإلجراءات الجنائیة –د جالل ثروت . أ )٢(
 دار الفكر – أحكام الصلح في المواد المدنیة والجنائیة – ، عبدالحكم فودة ٢٣٠ صـ١٩٩٧

 شرح القواعد العامھ لإلجراءات –د عبدالرؤوف مھدي . ، أ٩٨ ص٢٠٠٢لجامعي، االسكندریة ا
 .٧٩٠ صـ– ٥٤٠ بند – ٢٠٠٣ القاھرة - مكتبة رجال القضاء –الجنائیة 

 منشورات – الجزء األول – اإلجراءات الجنائیة في التشریع اللیبي –د مأمون محمد سالمة . أ )٣(
 .٢٦١ صـ– ١٩٧١  بنغازي–الجامعة اللیبیة 

 دار – الطبعة األول – اإلجراءات الجنائیة في التشریع المصري –د حسن محمد ربیع . أ )٤(
 .٢٣٦ صـ– ٢٠٠١ – ٢٠٠٠ القاھرة –النھضة العربیة 
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  :اإلسالميالصلح في الفقھ : الفرع الثاني
  

  :اإلسالميتعریف الصلح في الفقھ 
  

 عقد یرتفع بھ التشاجر والتنازع بین :بالصلح اصطالحا عند الحنفیةیقصد 
  .)١(الخصوم
  .)٢( انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف من وقوعھ:الكیةوعند الم

  .)٣( معاقده یتوصل بھا الى االصالح بین المختلفین:وعند الحنابلة
  .)٤( عقد یحصل بھ قطع النزاع:وعند الشافعیة

 تشمل الصلح الجنائي والصلح المدني والصلح في – عامة –وھذه التعریفات 
ولذلك حاول بعض الفقھاء المعاصرین وضع تعریف . رةالمسائل المتعلقة باألس

  .خاص للصلح الجنائي
إذ عرفھ البعض بأنھ عقد یرتفع بھ النزاع في المسائل الجنائیة التي أجاز الشرع 

. الصلح فیھا، وذلك بالنزول عن الحق في العقاب كلھ أو بعضھ لقاء عوض مشروع
 المضرور من – المجني علیھ  بأنھ عقد یتراضى بمقتضاه)٥(وعرفھ البعض اآلخر

 مع الجاني على عدم االدعاء أو االستمرار فیھ، مقابل مبلغ من –الجریمة مباشرة 
  . المال كتعویض أو جوابر أخرى

                                                           

 -الجزء الثامن .  نتائج األفكار في كشف الرموز واألسرار - اإلمام شمس الدین أحمد بن قودر   )١(
 ، ٤٠٣ صـ – ١٩٧٠/ ھـ ١٣٨٩ مصر – ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  مكتبة-الطبعة األولى 

 الطبعة الثانیة – الجزء السابع – بدائع الصنائع –اإلمام عالء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني 
 .٥٣ صـ١٩٨٢ ھـ ، ١٤٠٢ – دار الكتاب العربي بیروت –
 –ھب الجلیل لشرح مختصر خلیل  موا– أبي عبداهللا محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي  )٢(

 – الجزء الخامس –وبھامشھ التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ألبي عبداهللا محمد بن یوسف العبدري 
 ، الشیخ عبداهللا محمد بن أحمد بن ٨١ صـ–م ١٩٧٨ - ھـ ١٣٩٨ دار الفكر –الطبعة الثانیة 

ھامشھ حاشیة تسھیل منح  شرح منح الجلیل على مختصر العالمة خلیل وب–محمد علیش المالكي 
 .٢٠٠ صـ - ھـ ١٢٩٤ المطبعة المصریة ببوالق – الجزء الثالث –الجلیل 

 تحقیق فضیلة – الجزء الرابع – المغنى – أبي محمد عبداهللا بن أحمد بن محمد بن قدامھ  )٣(
 .٣٥٧ صـ– دون سنة طبع – مكتبة القاھرة –الدكتور طھ محمد الزیني 

 تجرید محمد بن أحمد – الجزء الثاني – أسنى المطالب –كریا األنصاري  القاضي أبو یحیى ز )٤(
 ، الشیخ محمد الشربیني ٢١٤ صـ- ھـ ١٣١٣ – القاھرة – دار الكتاب االسالمي –الشوبري 
 مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده – الجزء الثاني – شرح مغنى المحتاج –الخطیب 

  .١٧٧م صـ١٩٥٨/  ھـ١٣٧٧ مصر –
 – دار النھضة العربیة – العقوبات البدیلھ في الفقھ اإلسالمي –محمد محمد مصباح . د )٥(

 . ٨٩ صـ – ٢٠٠٢القاھرة 



 

 

 - ٤٢٢٨ - 

 في أن الصلح ال یتم إال برضاء طرفیھ، أما :)١(وعلى ذلك یتمیز الصلح عن العفو
دون ) المجني علیھ(العفو فھو یصدر من ولى الدم أو صاحب الحق فیھ أساسًا 

، أما )٢(كما أن العفو قد یكون دون مقابل أو على دیة. حاجة الى رضاء الجاني
الصلح فال یكون إال على مال، والمال المصطلح علیھ قد یكون بمقدار الدیة أو بما 

  .ھو أقل أو بما ھو أكثر منھا
جاني والمجني  بأن الصلح یتطلب توافق إرادتي ال)٣(ویتمیز الصلح أیضًا عن الدیة

علیھ أو ولیھ، ولیس ھناك مقدار معین للمال المصطلح علیھ، فسواء كان بدل 
الصلح قلیًال او كثیرًا ، من جنس الدیة أو خالف جنسھا، حاال أو مؤجًال، بأجل معلوم 

، )٤(كالحصاد ونحو ذلك ، فالصلح بھ عن القصاص صحیحأو مجھول جھالة متفاوتھ 
 بناء على اإلراده المنفردة للمجني علیھ أو ولیھ، فالمجني أما الدیة فیتحقق وجوبھا

علیھ أو ولیھ بالخیار بین تنفیذ القصاص أو الدیة ، فإذا طلب الدیة كان الجاني 
  .)٥(مجبرا على دفعھا ، ونفس األمر إذا كانت الجریمة غیر عمدیھ

 مقدارھا وعقوبة الدیة ذات حد واحد فلیس للقاضي أن ینقص منھا شینا أو یزید في
، وھي إن اختلفت في الجراح بحسب نوع الجرح وجسامتھ فإن مقدارھا ثابت لكل 

                                                           

المحو والتجاوز واإلسقاط وكان القصاص حتمًا على الیھود وحرام علیھم العفو والدیة وكانت :  العفو )١(
االسالم بین العفو والقصاص تخفیفًا ورحمھ، الدیة حتما على النصارى وحرام علیھم القصاص فخیرت أمة 

﴿َیا َأیَُّھا ولذلك اتفق العلماء على جواز العفو عن القصاص،  وأنھ أفضل واألصل في مشروعیتھ قولھ تعالى 
نَثىٰ ِباْلُأنَثىٰ ۚ َفَمْن ُعِفَي َلُھ ِمْن الَِّذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى ۖ اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواْلُأ

َأِخیِھ َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْیِھ ِبِإْحَساٍن ۗ َذِٰلَك َتْخِفیٌف مِّن رَّبُِّكْم َوَرْحَمٌة ۗ َفَمِن اْعَتَدىٰ َبْعَد َذِٰلَك َفَلُھ 
 المرجع – الجزء العاشر – بدائع الصنائع –م الكاساني انظر االما. ١٧٨َعَذاٌب َأِلیٌم﴾ سورة البقرة اآلیة 

 ، ١٨٩ صـ – ١٩٨٦ القاھرة – القصاص فیما دون النفس –عبد العلیم محمدین . د. ، أ٢٨٤السابق صـ
 دار الفكر – الطبعة األولى – تطبیق التشریع الجنائي اإلسالمي في مصر –د محمد أبو العال عقیدة .أ

 .٨٨ـ، ص١٩٨٨ القاھرة –العربي 
 .٩١ صـ– المرجع السابق – العقوبات البدیلة في الفقھ االسالمي –محمد مصباح القاضي . د. أ )٢(
 الدیة ھي المال الواجب بجنایة على الحر في النفس أو فیما دونھما وأصلھا ودیة مشتقھ من الودي،  )٣(

َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن َیْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإلَّا َخَطًأ ۚ ﴿َوَما وھو رفع الدیة، فاألصل فیھا الكتاب والسنة واإلجماع قال تعالى 
، ٩٢َوَمن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخَطًأ َفَتْحِریُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنٍة َوِدَیٌة مَُّسلََّمٌة ِإَلىٰ َأْھِلِھ ِإلَّا َأن َیصَّدَُّقوا﴾ سورة النساء اآلیة 

د على وجوبھا في الجملة، انظر اإلمام عبد واألحادیث الصحیحة الواردة في ذلك كثیرة واإلجماع منعق
 دار الفكر – الجزء الخامس – الطبعة األولى – كتاب الفقھ على المذاھب األربعھ –الرحمن الجزیري یرى 

 .٣١٥ صـ– ١٩٩٦ بیروت –للطباعة والنشر 
. رجع السابق  الم- الجزء السابع - بدائع الصنائع -اإلمام عالء الدین أبو بكر بن سعود الكاسانی   )٤(

 .٢٥٠صـ
 دار النھضة - جامعة القاھرة - رسالة دكتوراه - النظریة العامة للصلح -د محمد حكیم حسین الحكیم   )٥(

وجدیر بالذكر أنھ إذا كان المقابل إلسقاط القصاص ھو الدیة فھو صلح عند . ٨٩ صـ٧٨ بند ٢٠٠٢العربیة 
ضا القاتل وھو عفو عند الشافعیة والحنابلة والظاھریة الحنفیة والمالكیة واألمامیة فیشترط في أخذھا ر

 القصاص في النفس في الفقھ -د علی حسین کرار .والزیدیة فال یشترط في أخذھا رضا القاتل، انظر   أ
التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا . عبد القادر عودة .، أ٣٥٥ صـ١٩٨١ – الطبعة األولى. اإلسالمي

 .٢٥٨ صـ– ٣٢٩ صـ١٩٨٤ مكتبة رجال القضاء القاھرة - الثاني  الجزء-قانون الوضعي الب



 

 

 - ٤٢٢٩ - 

فدیة الصغیر كدیة الكبیر، ودیة الضعیف كدیة القوى ، ودیة . جریمة ولكل حالة
  )١(الوضیع كدیة الشریف، ودیة المحكوم كدیة الحاكم

ب اطا  

وء ا  دة أطراف ارر ١٨ )راء) أإ ات  

وعل�ى  "من قانون اإلجراءات الجنائی�ة ف�ي الفق�رة الثانی�ة            ) أ( مكرر   ١٨ المادة   تنص
م��أمور ال��ضبط الق��ضائي المخ��تص عن��د تحری��ر المح��ضر أن یع��رض الت��صالح عل��ى      
الم�تھم أو وكیل��ھ مم�ا تق��دم یت��ضح أن أط�راف ال��صلح ھ��م الم�تھم أو وكیل��ھ والمجن��ي     

  . القضائيعلیھ والنیابة العامة أو مأمور الضبط
ھ��و ال��شخص ال�ذي توج��ھ ض��ده أو تتخ��ذ ض�ده اإلج��راءات ال��سابقة عل��ى   : الم�تھم ) ١

م��ن ھ��ذا التعری��ف یت��ضح أن��ھ ال    . ال��دعوى الجنائی��ة أو إج��راءات ال��دعوى الجنائی��ة   
یشترط أن یرتكب الشخص جریم�ة حت�ى یطل�ق علی�ھ لف�ظ م�تھم ب�ل الب�د م�ن تحری�ك                         

 أن الم�تھم ھ�و   )٢(ة، ویرى بع�ض الفقھ�اء  الدعوى الجنائیة ضده من قبل النیابة العام     
ك��ل ش��خص یوج��ھ إلی��ھ االتھ��ام م��ن قب��ل النیاب��ة العام��ة أو م��ن ص��در ض��ده ض��بط أو    
إحضار من مأمور الضبط القضائي أو من تم توجیھ االدعاء المدني قبلھ وت�م تكلیف�ھ                

  .بالحضور أمام المحكمة
ذا األخی�ر عم�ل     وأن المتھم ھو كل شخص تنسب إلیھ الجریمة في محضر ش�رطة فھ�             

والم��تھم الب��د أن . إجرائ��ي ول��یس الم��تھم ك��ل م��ن ترف��ع علی��ھ ال��دعوى الجنائی��ة فق��ط 
یوافق على الصلح حتى ینتج الصلح أثره إذ أن من حق�ھ أن ی�رفض ال�صلح وی�ستمر         

 إذ أن ال���صلح ف���ي وجھ���ة نظ���ر ال���بعض ھ���و اعت���راف   )٣(نظ���ر اإلج���راءات الجنائی���ة
   .لحتھ عدم الصلح حتى ال یعترف بالجریمةبالجریمة فیكون المتھم البريء من مص

وھناك شروط یجب أن تتوافر في المتھم الذي ی�تم ال�صلح أو الت�صالح مع�ھ منھ�ا أن                  
یك��ون الم��تھم إن��سانا، ف��ال یعق��ل أن یوج��ھ االتھ��ام إل��ى حی��وان أو جم��اد و إنم��ا یوج��ھ  

  .االتھام إلى المسئول عنھ
  العتباريلذلك ھل یجوز رفع الدعوى الجنائیة قبل الشخص ا

اختل��ف الفقھ��اء ب��شأن رف��ع ال��دعوى الجنائی��ة عل��ى ال��شخص االعتب��اري ب��ین مؤی��د      
ومع��ارض ف��ي ذل��ك، إال أن الق��ضاء ح��سم األم��ر ورف��ض م��ساءلة ال��شخص المعن��وي  

و علی��ھ إذا ارتكب��ت جریم��ة م��ن الج��رائم الت��ي یج��وز فیھ��ا الت��صالح، ف��إن        . جنائی��ا 
  . بصفتھ ممثال للشخص المعنويالتصالح یكون مع من ارتكب الجریمة بشخصھ ال 

                                                           

 .٦٦٩ صـ ٤٧٢ من –  الجزء األول-  المرجع السابق - عبد القادر عوده . أ  )١(
 ١٩٧٩ دار الفكر العربي -  اإلجراءات الجنائیة في التشریع المصري - مأمون سالمة / د   )٢(

 .٢٠٨صـ
 السابق   المرجع–ھ في إنھاء الدعوى الجنائیة  دور المجني علی- حمدي رجب عطیة / د  )٣(

 .٣٣٠صـ
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ویشترط أیضا أن یكون اإلنسان حي إذ أنھ لو كان متوفیا النقضت الدعوى الجنائیة،      
ویشترط أن یك�ون الم�تھم معین�ا إذ أن م�أمور ال�ضبط یع�رض الت�صالح عل�ى الم�تھم،            
وإذا لم یكن معروف�ا فكی�ف یوج�ھ إلی�ھ الت�صالح، وی�شترط أی�ضا أن یك�ون الم�تھم ق�د            

جریمة بالفعل ألن مأمور الضبط القضائي حین یعرض على المتھم الت�صالح            ارتكب ال 
فیج��ب أن تت��وافر لدی��ھ ش��بھات ارتك��اب الجریم��ة وھ��ي دلی��ل اإلدان��ة، ویج��ب ت��وافر      
األھلیة اإلجرائیة قبل المتھم، والق�انون ل�م یتطل�ب ت�وافر أھلی�ة خاص�ة للم�تھم، فم�ن                    

 أس��باب اإلباح��ة، كم��ن ارتك��ب   ارتك��ب الجریم��ة وب��ھ م��انع م��ن موان��ع الم��سئولیة أو   
الجریمة تحت تأثیر مخدر أو إصابة جنون مفاجئ ترفع الدعوى الجنائیة علیھ، كذلك 

  .ناقص األھلیة ویترك الفصل في ذلك للمحكمة
وأنھ إذا أصاب الم�تھم م�انع م�ن موان�ع الم�سئولیة ك�الجنون فإن�ھ ال یخاط�ب بق�انون                      

ویشترط أیضا أن یك�ون الم�تھم       . الجنائیةاإلجراءات الجنائیة وال ترفع علیھ الدعوى       
فم��ثال الدبلوماس��یون ال��ذین لھ��م ح��صانة قانونی��ة ویمتن��ع   . خاض��عا للق��ضاء ال��وطني 

مح��اكمتھم أم��ام الق��ضاء ال��وطني، ف��إذا ارتك��ب أح��دھم جریم��ة م��ن الت��ي یج��وز فیھ��ا     
التصالح فال یجوز لمأمور الضبط القضائي عرضھ علیھ، ألنھ ال یجوز رف�ع ال�دعوى            

ائیة قبلھ وبالتالي فال یحق لھ عرض التصالح علیھ ولكن یرسل األمر إلى وزارة الجن
  .)١(الخارجیة التخاذ الالزم قبلھ

وكذلك أعضاء البرلمان سواء الشورى أو الشعب فلھم حصانة إذ في غیر أحوال 
التلبس ال تجوز مساءلتھم إال بإذن من المجلس، فلو ارتكب أحدھم جریمة من التي 

صالح فیھا فإنھ ال یستطیع القبض علیھ أو تفتیش شخصھ ألن لیس من یجوز الت
حقھ عرض التصالح علیھ، حیث أن حالة التلبس تبیح لھ اتخاذ كافة اإلجراءات 
الجنائیة ومنھا رفع الدعوى وبالتالي فإن من حقھ عرض التصالح علیھ أما في غیر 

اء من إجراءات التقاضي ذلك فإنھ ال یجوز لمأمور الضبط القضائي مباشرة أي إجر
  . إال بعد اتخاذ موافقة إذن المجلس

وكذلك رجال القضاء فلھم حصانة إذ أن لھم إجراءات خاصة خالف األشخاص 
العادیین نظرا لطبیعة عملھم، فإذا ارتكب أحد القضاة جریمة وھو في حالة تلبس 

وز اتخاذ یحق للقاضي حبسھ دون إذن، أما إذا كان في غیر حالة التلبس فال یج
إجراء من اإلجراءات التي تمس شخص القاضي أو مسكنھ إال بعد الحصول على 
إذن، أما إذا كانت اإلجراءات لیست متعلقة بشخصھ وسكنھ كإجراءات االستدالالت 
أو التحقیق أو الضبط فلھ مباشرتھا بدون إذن، وحدد القانون الجرائم التي تتقرر 

  .ا على الجنایات والجنح دون المخالفاتللقاضي في مواجھتھا الحصانة فقصرھ
قد یقوم المتھم بتوكیل الغیر سواء محامیا أو غیر محام لقبول : وكیل المتھم) ٢

التصالح واألخیر لھ أن یقبل التصالح أو یرفضھ ألنھ موکل بذلك من المتھم وغالبا 
وال یشترط أن تكون . ما یكون موجھ من قبل المتھم سواء بالقبول أو الرفض

                                                           

(١)  Gavidcment (P.M), repertoire de droit penal et de proredure 
penal, dall٠٢, paris ed ١٩٥٤ t.i,vo immunitc vo١٨- ١٧. 



 

 

 - ٤٢٣١ - 

 ١٨لوكالة خاصة بخالف وكیل المجني علیھ الذي یجب أن تكون خاصة طبقا للمادة ا
 .مكرر إجراءات جنائیة

إجراءات جنائیة على أن للمجني علیھ ) أ( مكرر ١٨نصت المادة : المجني علیھ) ٣
أن یطلب إلى النیابة العامة أو المحكمة بحسب األحوال إثبات . أو وكیلھ الخاص

 . ي أن الذي لھ حق التصالح ھو المجني علیھ أو وكیلھ الخاصصلحھ مع المتھم، أ
ھو كل من یقع علیھ الفعل المؤثم قانونا سواء فعال أو ترکا : المجني علیھ  )أ 

وقد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا وعرفھ البعض بأنھ ھو صاحب الحق الذي 
  .)١(یحمیة القانون بنص التجریم ووقع الفعل عدوانًا مباشرًا علیھ

 ثم فإن الصلح الذي یبرم بین المتھم وشخص غیر المجني علیھ فال ینتج أثره ومن
حتى ولو كان قد تم الصلح مع المضرور من الجریمة، وإذا تم الصلح مع الشخص 

  .المعنوي فیجوز الصلح مع الممثل القانوني
ویجب توافر األھلیة في المجني علیھ الذي یكون لھ حق الصلح فیجب أن یبلغ 

ر عاما حتى یعتد بصلحھ وذلك في الجرائم التي تقع على النفس، أما إذا خمسة عش
  .وقعت على المال فال یقع الصلح إال مع الولي أو القیم

إجراءات جنائیة ) أ(مكرر ١٨ طبقا للمادة: وكیل المجني علیھ الخاص  )ب 
فلوكیل المجني علیھ أن یتصالح مع المتھم ویجب أن یكون التوكیل خاصا أي 

یھ في حق الوكیل في إبرام الصلح أو الموافقة علیھ، والتوكیل العام منصوص عل
إذا كان فیھ حق الوكیل في الصلح یعتد بھ إذا كان الصلح بمقابل، أما إذا كان بال 

  .مقابل وتم التصالح فال ینتج أثره انقضاء الدعوى الجنائیة
صلح إلى إذا توفى المجني علیھ فھل ینتقل حقھ في ال : ورثة المجني علیھ  )ج 

ورثتھ إن الحق في الصلح ھو حق شخصي للمجني علیھ فال ینتقل ھذا الحق للورثة 
وإذا صدر من الورثة فإنھ یكون قاصرا على الحق المدني فقط دون الدعوى 
الجنائیة وذلك ألن المشرع ذكر صراحة فیمن لھ حق الصلح ولم یذكر الورثة، وأن 

لنیابة العامة وال المجني علیھ التنازل عنھا، الدعوى الجنائیة ملك المجتمع ال تملك ا
 انقضاء أباح القانون للمجني علیھ استثناء الصلح مع المتھم مما یترتب علیھ وقد

  .الدعوى الجنائیة وبالتالي فال یجوز القیاس على ذلك أو التوسع فیھ
حضر التصالح مع المتھم تعرضھ علیھ النیابة العامة أو محرر المالنیابة العامة ) ٤

   . وسوف نتحدث عن النیابة العامة ومحرر المحضر
جعل المشرع للنیابة العامة الحق في عرض التصالح على  :النیابة العامة  ) أ

المتھم ولم یشترط درجة معینة لعضو النیابة من ذلك یتضح أن النیابة العامة ھي 
یة  مكرر إجراءات جنائ١٨جھة االختصاص األصیل مع المتھم وذلك طبقا للمادة 

  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤المضافة بالقانون 

                                                           

 ١٩٧٥ الطبعة األولى - حقوق المجني علیھ في القانون المقارن - محمود محمود مصطفى / د  )١(
 .١٤، صـ
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إذ أنھ في الجرائم قلیلة األھمیة یجب عدم عرض األمر على النیابة ویكون من حق 
مأمور الضبط القضائي عرض التصالح وإنھاء الموضوع في القسم أو الجھة 

   .اإلداریة وعدم عرض األمر على النیابة
نھ بإنھاء الموضوع في قسم وقد یقول قائل أن ذلك یفتح الباب للرشوة حیث أ

الشرطة أو الجھة اإلداریة قد یكون حسب أھوائھم ویرد على ذلك بأن المشرع یجب 
بقسم الشرطة حتى ال یتعسف مأمور الضبط  أن یحدد الجرائم التي یجوز الصلح فیھا

القضائي في إجراء التصالح مع من یشاء ویتم عرض الموضوع بعد ذلك على 
 . صحتھالنیابة العامة لفحص

محرر المحضر ھو أحد مأموري الضبط القضائي  :مأمور الضبط القضائي  ) ب
 إجراءات جنائیة من لھم حق الضبط القضائي، فلھم الحق في ٢٣الذي بینت المادة 

 مكرر إجراءات ١٨عرض الصلح مع المتھم عند تحریر المحضر وذلك طبقا للمادة 
 .جنائیة

  . ویتيوأخذ بذلك المشرع اللیبي والفرنسي والك
  

  : إجراءات جنائیة٢٣ومأموري الضبط القضائي طبقا للمادة 
 
  .یكون من مأموري الضبط القضائي في دائرة اختصاصھم .أ
 

  .أعضاء النیابة العامة ومعاونوھا -١
 . ضباط الشرطة وأمناؤھا والكونستبالت والمساعدین -٢
 . رؤساء نقط الشرطة -٣
 العمد والمشایخ والخفراء -٤
  . حدیدنظار ووكالء السكك ال -٥

ولمدیري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتیش العام بوزارة الداخلیة أن یؤدوا 
  .األعمال التي یقوم بھا مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاھم

  
  :و یكون من مأموري الضبط القضائي في جمیع أنحاء الجمھوریة. ب
  

  .روعھا بمدیریات األمن مدیري ضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلیة وف-١
مدیرو اإلدارات واألقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء  -١

 المساعدین وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة األمن العام -الشرطة الكونستبالت 
 .وفي شعب البحث الجنائي بمدیریات األمن

 .ضباط مصلحة السجون -٢
 .قائد وضباط ھجانة الشرطھ -٣
 النقل والمواصالت وضباط ھذه -لعامة لشرطة السكك الحدید مدیر اإلدارة ا -٤

 .اإلدارة
 .مفتشون وزارة السیاحة -٥
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ویجوز بقرار من وزیر العدل باالتفاق مع الوزیر المختص تخویل بعض المواطنین 
صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصھم 

م وتعتبر النصوص الواردة في القوانین والمراسیم وتكون متعلقة بأعمال وظائفھ
بقرارات أخرى بشأن تخویل بعض الموظفین اختصاص مأموري الضبط القضائي 

  .بمثابة قرارات صادرة من وزیر العدل باالتفاق مع الوزیر المختص
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  املبحث الثاني

  اجلرائم موضوع الصلح يف الفقه االسالمي والقانون الوضعي

 المجنى علیھ أو ورثتھ والمتھم إلى طائفة معینة من الجرائم ینصرف الصلح بین
 والمعدلة بالقانون ١٩٩٨ لسنة ١٧٤من القانون رقم ) أ( مكرر ١٨حددتھا المادة 

 بتعدیل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائیة والتي تقضي ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥رقم 
اص إثبات الصلح مع للمجني علیھ أو وكیلھ الخاص ولورثتھ أو وكیلھم الخ "بأنھ 

المتھم أمام النیابة العامة أو المحكمة بحسب األحوال وذلك في الجنح والمخالفات 
الفقرتان  (٢٤١و ) الفقرتان األولى والثانیة (٢٣٨المنصوص علیھا في المواد 

الفقرتان األولى  (٢٤٤و ) الفقرات األولى والثانیة والثالثة (٢٤٢و ) األولى والثانیة
و ) أوًال( مكرر أ ٣٢٣ مكرر أ و٣٢٣ و ٣٢٣ مكرر و ٣٢١ و ٢٦٥ و)والثانیة

 ٣٦١ و ٣٦٠ و٣٥٨ و ٣٥٤ و ٣٤٢ و ٣٤١ و ٣٤٠ و ٣٣٦ مكرر أ و ٣٢٤
و ) ٩البند (٣٧٧ و٣٧٣ و ٣٧١ و ٣٧٠ و ٣٦٩و ) الفقرتان األولى والثانیة(

من قانون العقوبات، وفي األحوال ) ٤البند  (٣٧٩و ) ٩ ، ٧ ، ٦( البنود ٣٧٨
  ........".رى التي ینص علیھا القانوناألخ

ویالحظ على ھذه الجرائم بصفھ عامة أنھا تنطوي على مساس بمصالح مختلفة 
شخصیة أو مالیة لإلنسان، ومع ذلك یجمع بینھما قاسم مشترك یتمثل في أن الضرر 
الناتج عنھما یصیب بشكل أساسي وبصفة مباشرة المجنى علیھ أو ورثتھ، بحیث 

معھ بأن المجتمع رغم المساس بنظمھ وقیمھ لوقوع ھذه الطائفة من یمكن القول 
الجرائم إال أن مساسھا بالمجني علیھ أو ورثتھ یكون أشد، على نحو یسھل معھ 
القول بأنھم ھم الذین یتحملون وحدھم وبصورة أشد تبعات ھذه الجریمة بالمقارنة 

إلى انتقاء ھذه الطائفة بغیرھم من أفراد المجتمع، وھذا ما دعي المشرع المصري 
من الجرائم وإعطاء المجنى علیھ فیھا أو ورثتھ سلطة الصلح مع المتھم على نحو 

  .یجعلھما یتحكمان في النھایة في مصیر الدعوى الجنائیة

وال تختلف الجرائم في الشریعة اإلسالمیة عن جرائم القانون الجنائي الوضعي إال 
ك سوف أتحدث عن تلك الجرائم في القانون في بعض المسمیات لھذه الجرائم، لذل

  : والشریعة من خالل مطلبین

  . الجرائم الوارده في القانون الوضعي/ المطلب األول

 .الجرائم الوارده في الشریعة اإلسالمیة/ المطلب الثاني
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  اطب اول

    اون اواواردةارام 

 الوضعي سواء ما تعلق منھا بشخص  في القانونالواردةھناك الكثیر من الجرائم 
  : أو بسالمة جسمھ وسوف نبین ذلك بالتفصیل من خالل الفرعین التالییناإلنسان

  :الجرائم الماسة بشخص اإلنسان: الفرع األول
 على الحقوق اعتداءالجرائم الماسة بشخص اإلنسان ھي الجرائم التي تقع 

عنوي، ویتحقق المساس بالكیان الشخصیة لإلنسان، سواء مست كیانھ المادي أو الم
المادي لإلنسان عن طریق االعتداء على حقھ في الحیاة بالقتل، وعلى حقھ في 

بینما یتحقق المساس . سالمة جسمھ بأفعال الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة
بالكیان المعنوي لإلنسان باالعتداء على حریتھ وعرضھ وإفساد أخالقھ وشرفھ 

  .واعتباره
ر المشرع المصري الصلح في الجرائم الماسة بشخص اإلنسان، على بعض وقد قص

  .تلك التي تمس حقھ في الحیاة، وفي أن یكون جسده سلیما معافى
  الجرائم الماسة بالحیاة: أوًال

 ، وقد )١( أھم حقوق اإلنسان على اإلطالقباعتبارهیحمى القانون الحق في الحیاة 
 علیھ والمتھم في الجرائم الماسة المجنية حصر المشرع المصري الصلح بین ورث

 وذلك ٢ ، ٢٣٨/١بالحیاة في جریمة القتل الخطأ المنصوص علیھا في المادة 
بتعدیل بعض أحكام قانون اإلجراءات   ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥بمقتضى القانون رقم 

في صیغتھا األولى ) أ( مكرر ١٨الجنائیة، إذ لم تكن تلك الجریمة واردة في المادة 
 . ١٩٩٨ لسنة ١٧٤صوص علیھا بالقانون رقم المن

من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك " بأنھ ٢ ، ٢٣٨/١وتقضي المادة 
ناشئًا عن إھمالھ أو رعونة أو عدم احترازه أو عد مراعاتھ للقوانین والقرارات 
واللوائح واألنظمة، یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشھر وبغرامة ال تجاوز 

  . تي جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتینمائ
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزید على خمس سنین وغرامة ال 
تقل عن مائة جنیھ وال تجاوز خمسمائة جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین، إذا وقعت 

ھ الجریمة نتیجة إخالل الجاني إخالًال جسیمًا بما تفرضھ علیھ أصول وظیفتھ أو مھنت
 الخطأ الذي نجم عنھ ارتكابھأو حرفتھ، أو كان متعاطیًا مسكرًا أو مخدرًا عند 

                                                           

الحق في الحیاة أغلى ما یحرص علیھ اإلنسان ویذود عنھ بكل شيء دونھ، ولقد قرر القانون   )١(
لبعض صور االعتداء على الحیاة أشد العقوبات، ولم یقتصر على تجریم االعتداء المتعمد على 

 إن القانون الحیاة فقط ، بل جرم كذلك االعتداء علیھا ولو حصل نتیجة إھمال أو عدم احتیاط، بل
 . لحمایة حق اإلنسان في الحیاة من بدایتھا إلى نھایتھااستكماالیحمي الجنین قبل والدتھ 
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الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت علیھ الجریمة أو عن طلب 
  )١(" المساعدة لھ من تمكنھ من ذلك

ولئن كان المشرع قد حالفھ التوفیق في إعمال الصلح على مثل ھذه الجریمة في 
  .بسیطة، فقد جانبھ الصواب في تطبیقھ علیھا بالنسبة لصورتھا المشددةصورتھا ال

  : جریمة القتل الخطأ في صورتھا البسیطة  ) أ
  :  ، وذكر أربعة صور للخطأ ھي ٢٣٨تناولھا المشرع في الفقرة األولى من المادة 

، وعدم )٣(La maladresse، والرعونة )٢( La Néligeanceاإلھمال 
وعدم مراعاة القوانین والقرارات واللوائح  )٤( ’L ' imprudenceاالحتراز
  )٥( ''Inobservation des reglements  واألنظمة

وھذة الجریمة ال تكشف عن خطورة إجرامیة لدى فاعلھا ألنھا تقع نتیجة الخطأ 
، والسماح بالصلح في مثل ھذة الجریمة )١(والذي یأخذ إحدى الصور السابق ذكرھا

                                                           

 . ١٩٦٣ لسنة ١٢٠ معدلة بالقانون رقم  )١(
ھ الحذر وتملیھ الخبرة اإلنسانیة العامة على من بیراد باإلھمال إغفال الجاني اتخاذ احتیاط یوج  )٢(

ذ مظھرًا سلبیًا یتمثل في ترك أو امتناع عن اتخاذ الحیطة الالزمة، كان في مثل ظروفھ، فھو یأخ
السیر دون أن یتأكد من دخول ركاب السلم األمامي داخل السیارة = مثال ذلك األتوبیس الذي یبدأ 

 مجموعة أحكام النقض، ١٩٧٠ مارس ٢٣نقض ........ مما أفضى إلى سقوط أحدھم ووفاتھ
  كذلك انظر ٤٤٣ ، صـ١٠٧ ، رقم ٢١س

Merle(R) et vitu(A): Traité de droit criminel, droit pénal 
special.Paris. ١٩٧٩ .N° ١٧٧٢ ,p.١٤٣٠ 

یقصد بالرعونة سوء التقدیر ففي ھذة الصورة ال یقدر الجاني كنھ ما یفعلھ وال یدري أن فعلھ   )٣(
ویفھم من ھذا أن . ثھاأو تركھ اإلرادي یمكن أن تترتب علیھ النتیجة التي كان السبب في حدو

 مادیًا راجعًا إلى الخفة وسوء التصرف، كفعل من ینقل أحجارًا سوء التقدیر إما أن یكون أمرًا
وإما أن یكون سوء التقدیر معنویًا و راجعًا إلى جھل الجاني و . فیسقط منھ حجر ویصیب إنسانًا

ذي یجري عملیة جراحیة دون ویدخل في ذلك جھل أصحاب المھن، كالطبیب ال. عدم كفاءتھ الفنیة
. انظر د....... أن یراعي األصول العلمیة الثابتة التي یعرفھا أمثالھ وال یتسامحون مع من یجھلھا 

 و ٨١٦ ، صـ ٤ ، ط٢٠٠٣ – ٢٠٠٢. شرح قانون العقوبات القسم الخاص: محمد عید الغریب 
٨١٧.  

Merie (R) et vitt (A): op. cit ,n°١٧٧٢, p. ٤٣٠ 
في جوھرة موقف إیجابي یتمثل في مباشرة الجاني لسلوك كان یتعین االمتناع عن ھو   )٤(

مباشرتھ، لما یترتب علیھ من أضرار بالنظر لما تملیھ قواعد الخبرة اإلنسانیة العامة ومثالھ قائد 
انظر .......... السیارة الذي یقود سیارتھ في الشارع بسرعة كبیرة فیصدم أحد المارة ویقتلھ

 .٥٦٦صـ النظریة العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق،: ا الدكتور سلیمان عبد المنعم أستاذن
تمیزًا لھا عن باقي الصور األخرى التي یطلق ) الخطأ الخاص(ویطلق على ھذه الصورة    )٥(

 بذاتھ فالمشرع اعتبر عدم مراعاة القوانین وما في حكمھا خطأ قائمًا) الخطأ العام(علیھا جمیعا 
یترتب علیھ مسئولیة المخالف عما ینشأ من الحوادث بسببھ، ولو لم یقع منھ خطأ، طالما أن ھناك 
عالقة سببیة بین نشاط المتھم المخالف للقوانین أو اللوائح وبین النتیجة اإلجرامیة، مثال ذلك أن 

نقض ... ًا یجاوز سائق السیارة الحد األقصى للسرعة المسموح بھا في قانون المرور فیقتل شخص
عوض محمد .  د– ٦٥٥، صـ ١٦٦ ، رقم ٩ ، مجموعة أحكام النقض، س١٩٥٨ یونیھ ١٠

 .٢٦٥ و ٢٦٤عقوبات، القسم العام ، المرجع السابق، صـ: عوض
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 في مجال الطرق العامة، یساعد على إنھاء الكثیر من شائعة الحدوث وخاصة
الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، كما أنھ یحقق مصلحة ورثة المجني علیھ 

  .ویساعدھم على الحصول على التعویض في سھولة ویسر
  : جریمة القتل الخطأ في صورتھا المشددة  ) ب

على ظروف معینة یكفي فنص  )٢( ٢٣٨ تناولھا المشرع في الفقرة الثانیة من المادة
: وھذه الظروف ترجع إلى درجة جسامة الخطأ . كل منھا لتشدید عقوبة القتل الخطأ

، نكول الجاني عن مساعدة المجني )٣(وھي وقوع القتل نتیجة لخطأ مھني جسیم
  .)٥( ارتكاب القتل في حالھ سكر أو تخدیر)٤(علیھ أو طلب المساعده لھ

ة في صورتھا المشددة ینبئ عن قدر كبیر من وال ریب أن ارتكاب ھذه الجریم
الخطورة اإلجرامیة لدى فاعلھا، على النحو الذي ال یستحق معھ ثمة تسامح من 
المشرع بإجازة الصلح فیھا، ألنھ أضاف إلى الخطأ المتمثل في عدم اتخاذ ما یجب 

  علیھ وما كان في 
. تھانتھ بأرواح الناس األمر الذي یكشف عن اس)٦(إمكانھ من عنایة وحذر، خطأ آخر

مثال ذلك السائق الذي یقود سیارتھ متجاوزا الحد األقصى للسرعة المسموح بھا في 

                                                                                                                                                     

فیكفي لتحقق الجریمة وفقا لمحكمة النقض أن یقع الخطأ في إحدى ھذة الصور فقط   )١(
 ٧ – ٦٣٨ ، صـ١٢١ ، ق١١كام النقض، سـ ، مجموعة أح١٩٦٠ یونیھ ٢٨ نقض ...........

 .٤٥٣ ، صـ١١٤ ، ق١٣ ، سـ١٩٦٢مایو 
ع على ثالثة ظروف، تجمع بینھا جسامة الخطأ ورتبت .٢٣٨ نصت الفقرة الثانیة من المادة  )٢(

على توافر إحداھا أن تصبح عقوبة القتل الغیر العمدي الحبس مدة ال تقل سنة وال تزید على 
لتي ال تقل عن مائة جنیھ وال تزید على خمسمائة جنیھ أو إحدى ھاتین خمس سنین والغرامة ا

 .العقوبتین
 أن یكون الجاني موظفًا أو من أصحاب الحرف -األول : ویفترض ھذا الظرف توافر شرطین   )٣(

 أن یقع من الجاني إخالل جسیم -الثاني . أو المھن الحرة أیا كانت المھنة أو الحرفة التي یمارسھا
: محمد عید الغریب . ول أو الواجبات التي تفرضھا علیھ وظیفتھ أو مھنتھ او حرفتھ انظر دباألص

  وما بعدھا٨٣٤عقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، صـ
 الفرض في ھذة الحالة أنھ كان في إمكان الجاني وقت وقوع الحادث أن ینقذ حیاة المجني  )٤(

وھذا . قل بأن یطلب لھ ھذة المساعدة ومع ذلك لم یفعلعلیھ بأن یقدم لھ المساعدة، أو على األ
الموقف من الجاني ھو الذي یبرر تشدید العقاب علیھ ألنھ أضاف إلى الخطا المتمثل في عدم اتخاذ 
ما یجب علیھ وما كان في إمكانھ من عنایة وحذر، خطأ آخر بعدم حیلولتھ دون حدوث الوفاة بینما 

 .كان ذلك في استطاعتھ
 أن یكون المتھم في حالة سكر أو تخدیر، وأن -األول : فترض ھذا الظرف توافر شرطین  وی )٥(

یكون ھذا السكر أو التخدیر اختیاریًا إذ لو كان غیر اختیاري ال یسأل عنھ وال یزید تبعا لذلك من 
... خطئھ، ویتعین أن یفضى السكر أو التخدیر إلى النقص في وعي المتھم ومدى تحكمھ في إرادتھ

 أن تكون حالة السكر أو التخدیر معاصره لحظة ارتكاب الفعل الذي اقترن بالخطأ ونجمت -الثاني 
 .عنھ وفاة المجنى علیھ

 فعلة التشدید ترجع إلى تعدد الخطأ غیر العمدي الذي قارفھ الجاني، مرة حین ارتكب جریمتھ،  )٦(
محمد عید .  من الشرح انظر دالمزید......... واخرى حین أخل بالتزام قانوني مفروض علیھ 

 .٨٣٧الغریب المرجع السابق، صـ
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قانون المرور فیصدم شخصًا ویتركھ ینزف دون نقلھ إلى أحد المستشفیات حتى 
فھل یعقل أن نسمح لھ بالصلح مع أنھ كان في استطاعتھ الحیلولة دون . یموت

شخص الذي أقدم على تعاطي المسكرات والمخدرات عند وأیضًا ال. حدوث الوفاة
ارتكابھ الجریمة، قد أقدم على سلوك خطر بأن أضعف من قدرتھ على اتخاذ أسالیب 
الحیطة والحذر وأضاف إلى قیام االحتمال بأن تؤدي بھ ھذة الحالة إلى عدم تبصر 

  .قانونبعواقب تصرفاتھ وھو ما یكشف عن استخفافھ بالمصالح التي یحمیھا ال
وجدیر بالذكر أن التشریعات العربیة التي اعتنقت الشریعة اإلسالمیة أجازت الصلح 
في الجرائم الماسة بالحیاة العمدیة منھا وغیر العمدیة باعتبارھا من جرائم 

 .)١(القصاص والدیة، كالمشرع اإلماراتي
  :الجرائم الماسة بسالمة الجسم: الفرع الثاني

ان بحمایة واسعة تضمن لھ ممارسة حیاتھ الطبیعیة كما أحاط القانون جسم اإلنس
وھبھا اهللا لھ وعلى نحو یتمشى مع ما یسعى لھ أي مجتمع منظم، فكفل لھ حقھ في 

ولھذا یعاقب القانون على كل مساس . )٢(الحیاة وفي أن یكون جسده سلیما معافى
ني علیھ وقد سمح المشرع للمج. بجسم اإلنسان سواء كان عمدیًا أو غیر عمدي

  .بالصلح مع المتھم في بعض جرائم المساس العمدي وغیر العمدي بسالمة الجسم
  : المساس العمدي بسالمة الجسم: أوًال

حصر المشرع الصلح في بعض الجرائم التي تمثل اعتداءًا عمدیًا على سالمة جسم 
رة في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضا) أ( مكرر ١٨اإلنسان في المادة 

 من قانون ٢٦٥ و ٣ ، ٢ ، ١/ ٢٤٢ و ٢ ، ١/ ٢٤١والمنصوص علیھا بالمواد 
  : العقوبات المصري وھي

جریمة الضرب والجرح التي ینشأ عنھا المرض أو العجز عن األشغال  )١
 ٢٤١ یوم والمنصوص علیھا في المادة ٢٠الشخصیة مدة تزید عن 

رحًا أو ضربًا نشأ عنھ كل من أحدث بغیره ج" بفقرتیھا األولى والثانیة بأن 
مرض أو عجز عن األشغال الشخصیة مدة تزید على عشرین یومًا یعاقب 
بالحبس مدة ال تزید على سنتین أو بغرامة ال تقل عن عشرین جنیھًا 

 .)٣(مصریًا، وال تجاوز ثالثمائة جنیھ مصري

                                                           

تسري في شأن جرائم الحدود و  "والذي نص في المادة األولى من قانون العقوبات على أنھ   )١(
 " .. القصاص والدیة أحكام الشریعة اإلسالمیة

ھضة العربیة شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الن: محمود نجیب حسني .  انظر د )٢(
) الحق في سالمة الجسم(وكذلك مقالھ ..... ٤٢٦ ، صـ٥٨٥ ، بند ١٩٩٤القاھرة، الطبعة الثانیة، 

 ٥٣٥، السنة التاسعة والعشرون، صـ١٩٥٩العدد الثالث، سبتمبر، = مجلة القانون واالقتصاد، 
ات، القسم شرح قانون العقوب: فتوح الشاذلي . علي عبد القادر القھوجي، د.  د- وما بعدھا 

 .٣، مطابع السعدني، الجزء الثاني، صـ٢٠٠٤الخاص، 
 ابریل ٢٢ الصادر في ١٦، الجریدة الرسمیة، العدد ١٩٨٢ لسنة ٢٩ معدلة بالقانون رقم  )٣(

١٩٨٢. 



 

 

 - ٤٢٣٩ - 

 الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل أوإذا صدر الضرب أما 
  .)١( لحة أو عصي أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس أیة أسباستعمال

 فقرات ٢٤٢جریمة الضرب والجرح البسیط المنصوص علیھا في المادة  )٢
إذا لم یبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة  "أولى وثانیة وثالثة 

المنصوص علیھا في المادتین السابقتین یعاقب فاعلھ بالحبس مدة ال تزید 
 .)٢(ال تقل عن عشرة جنیھات وال تجاوز مائتي جنیھعلى سنة أو بغرامة 

فإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة ال تزید 
على سنتین أو بغرامة ال تقل عن عشرة جنیھات وال تجاوز ثالثمائة جنیھ 

  .)٣(مصري
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أیة أسلحة أو عصى أو آالت أو 

  ".أخرى تكون العقوبة الحبسأدوات 
كل  " بأن ٢٦٥جریمة إعطاء المواد الضارة المنصوص علیھا في المادة  )٣

من أعطى عمدا لشخص جواھر غیر قاتلھ فنشأ عنھا مرض أو عجز وقتي 
 على حسب ٢٤٢ و ٢٤١ و ٢٤٠عن العمل یعاقب طبقا ألحكام المواد 

تكابھا أو عدم جسامة ما نشأ عن الجریمة، ووجود سبق اإلصرار على ار
 ."وجوده 

  

ویالحظ على ھذه الجرائم أنھا تمثل اعتداء عمدیًا على سالمة جسم اإلنسان إذ 
 وأن یتحقق )٤(یلزم لقیامھا فضًال عن أن یقع فعل المساس بجسم إنسان حي

  الركن المادي بعناصره الثالثة وھي فعل االعتداء على سالمة الجسم، والذي قد 

                                                           

 نوفمبر ١٠ الصادر في ٤٥، الجریدة الرسمیة، العدد ١٩٧٧ لسنة ٥٩ معدلة بالقانون رقم  )١(
١٩٧٧. 

 نوفمبر ١٠ الصادر في ٤٥، الجریدة الرسمیة، العدد ١٩٧٧ لسنة ٥٩رقم  معدلة بالقانون  )٢(
١٩٧٧. 

 ابریل ٢٢ الصادر في ١٦، الجریدة الرسمیة، العدد ١٩٨٢ لسنة ٢٩ معدلة بالقانون رقم  )٣(
١٩٨٢. 

 أن المواد الضارة ھو حق المجني علیھ في وإعطاءمحل االعتداء في جرائم الضرب والجرح   )٤(
ر الحیاة في جسمھ على نحو طبیعي وان یحتفظ بتكاملھ الجسدي وان یتحرر من تسیر كل مظاھ

 سواء كان - حي إنسانفكل اعتداء یعطل واحد أو أكثر من مظاھر الحیاة في جسم . اآلالم البدنیة
تعطیال كلیا أو جزئیا أو یؤدي إلى انحراف في كیفیة أداءه یعد . المظھر فسیولوجیا أو ذھبیا 

مجموعة القواعد  . ١٩٣٢ أكتوبر ٢٤ نقض.... ق ھذا الشخص في سالمة جسمھاعتداء على ح
 ٦ ، مجموعة أحكام النقض، سـ١٩٥٥ مایو ٣ نقض – ٦٠٣ ، صـ٣٦٨ ، رقم ٢القانونیة، سـ

 .١٠٥٦ ، صـ٣١٠رقم 
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ونتیجة فعل ، )١(الجرح أو إعطاء المواد الضارةیتخذ صورة الضرب أو 
أن یتوافر الركن المعنوي متمثًال في القصد . االعتداء، وعالقة السببیة بینھما

  .)٢(الجنائي العام بعنصریة العلم واإلرادة
  .)٣(حیث ال یلزم لقیامھا توافر قصد خاص

  : المساس غیر العمدي بسالمة الجسم: ثانیًا
الصلح في جرائم االعتداء غیر العمدي على سالمة جسم حصر المشرع المصري 

اإلنسان في جریمة اإلصابة الخطأ، سواء تمثلت في الضرب أو الجرح أو إعطاء 
 بفقرتیھا ٢٤٤المواد الضارة وذلك على نحو غیر عمدي والمعاقب علیھا بالمادة 

ئھ بأن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إیذا"األولى والثانیة والتي تنص على أنھ 
 أو عدم مراعاتھ للقوانین احترازهكان ذلك ناشئًا عن إھمالھ أو رعونتھ أو عدم 

تزید على سنة وبغرامة ال  والقرارات واللوائح واألنظمة، یعاقب بالحبس مدة ال
  . )٤(تجاوز مائتي جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین

اوز ثالثمائة جنیة أو وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزید على سنتین وغرامة ال تج
إحدى ھاتین العقوبتین إذا نشأ عن اإلصابة عاھة مستدیمة أو إذا وقعت الجریمة 
نتیجة إخالل الجاني إخالال جسیما بما تفرضھ علیھ أصول وظیفتھ أو مھنتھ أو 
حرفتھ أو كان متعاطیًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابھ الخطأ الذي نجم عنھ الحادث أو 

ادث عن مساعدة من وقعت علیھ الجریمة أو عن طلب المساعدة مع نكل وقت الح
  .)٥(تمكنھ من ذلك

                                                           

الضرب ھو الضغط على أنسجة جسم إنسان حي ضغطا ال یؤدي إلى تمزیقھا، ویعد الفعل   )١(
، ١٩٨٧ نوفمبر ٢٦نقض ..... لید مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم یترك ضربا ولو حصل با

 والجرح ھو المساس بأنسجة جسم -  ١٠٤١ ، صـ١٨٨ ، رقم ٣٨مجموعة أحكام النقض، سـ
بینما إعطاء المواد الضارة یتحقق عن طریق إعطاء المجني علیھ . إنسان حي یؤدي إلى تمزیقھا

تمثل في اإلخالل بالسیر الطبیعي للوظائف التي تؤدیھا بعض بكیفیة ما مادة تلحق بصحتھ ضررا ی
أعضاء الجسم أو أجھزتھ سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازیة، واإلعطاء ھو كل فعل یمكن بھ 
الجاني المادة الضارة من أن تباشر تأثیرھا على مظاھر الحیاة في جسم إنسان حي سواء فعل ذلك 

. مزید من الشرح انظر الدكتور على عبد القادر القھوجي ، دل.....بنفسھ أو بواسطة شخص ثالث 
   وما بعدھا، وكذلك ١٣٣عقوبات ، القسم الخاص، المرجع السابق، صـ: فتوح الشازلی

Merle (R) et vitu (A): op. cit , p.١٤٠٠ et s 
لمساس بسالمة یجب أن یعلم المتھم أنھ یوجھ فعلھ إلى جسم إنسان حي، وأن یعلم بأن من شأن ذلك ا  )٢(

جسم المجنى علیھ أو صحتھ، ویجب أن تتجھ إرادتھ إلى فعل المساس وأن تتجھ إلى إحداث مطلق نتیجة 
 ، ١٥/١٠/١٩٧٥نقض ... الفعل على األقل، وال عبرة بالبواعث التي دفعتھ الى ذلك مھما كانت شریفھ

 ، صـ ٧٨ رقم ٢، جـ، مجموعة القواعد القانونیة١٨/١٢/١٩٤٤ نقض – ٨٧٦ ، صـ٢١١ ، رقم٨سـ
 .١٨٤ ، صـ١٨٨ ، رقم ٤، مجموعة القواعد القانونیة، جـ٢٨/٣/١٩٣٨ نقض – ٨٢٣

 .١٥٠ ، صـ٥٠ ، رقم١ ، مجموعة أحكام النقض ، سـ١٩٤٩ دیسمبر ١٣ نقض  )٣(
 .١٩٨٢ لسنة ٢٩ الفقرة األولى معدلة بالقانون رقم  )٤(
 ١٤٥ ، وتم إجازة الصلح فیھا بمقتضى القانون ١٩٨٢ لسنة ٢٩ الفقرة الثانیة معدلة بالقانون رقم  )٥(

حیث أن تلك الفترة لم تكن واردة في نص المادة في صیغتھا األولى المنصوص علیھا في  ٢٠٠٦لسنة 
 .١٩٩٨ لسنة ١٧٤القانون رقم 
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ویلزم لقیام جریمة اإلصابة الخطأ، أن یقع فعل االعتداء على جسم إنسان حي، وأن 
 الفعل أو االمتناع غیر العمدى الماس -یتحقق الركن المادي بعناصره الثالثة 

وأن .  وعالقة السببیة بینھما-أو االمتناع  ونتیجة ھذا الفعل - )١(بسالمة الجسم
 والذي یأخذ صورة اإلھمال )٢(یتوافر الركن المعنوي متمثال في الخطأ غیر العمدي

أو الرعونة أو عدم االحتراز أو عدم مراعاتھ للقوانین والقرارات واللوائح 
  .واألنظمة

ح في الجرائم وھناك بعض التشریعات العربیة التي كان لھا السبق في إجازة الصل
الماسة بسالمة الجسم العمدیة وغیر العمدیة، كالمشرع اإلماراتي وذلك إذا كانت من 
جرائم القصاص والدیة، بینما لم یجیز الصلح فیھا إذا كانت من الجرائم 

 ٣٣٩، عدا جرائم الضرب العمد واإلجھاض المنصوص علیھا في المادة )٣(التعزیریة
                                                           

اق یتفق داللة ونطاق الفعل أو االمتناع الماس بسالمة الجسم في جریمة اإلصابة الخطأ، مع داللة ونط  )١(
فعل االعتداء على سالمة الجسم في جنح الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة العمدیة، رغم اختالف 

للتعبیر عن الفعل أو االمتناع غیر العمدي الماس بسالمة ع .٢٤٤ األلفاظ التي استعملھا الشارع في المادة
 واسع المدلول بطبیعتھ فتدخل فیھ وذلك ألن لفظ اإلیذاء الذي استخدمھ الشارع في المادة األخیرة. الجسم

إعطاء مواد ضارة، فالشخص الذي یلوح =كل صور المساس بسالمة الجسم سواء كان ضرب أو جرح أو 
بعصاه دون احتیاط فیصیب أحد المارة بضربة، وكذلك الصیدلي الذي یخطأ في  تركیب الدواء أو في صرفة 

 أو الطبیب الذي یخطئ في تحریر أو تركیب الدواء فیصیب متناولھ بمرض أو یزید من وطأة المرض لدیھ،
عقوبات، : محمود نجیب حسني.المزید من الشرح انظر د......... أوفي وصفھ فتضار بذلك صحة متناولة 

عقوبات، خاص، المرجع : محمد عید الغریب .  د– ٤٩٥ ، صـ٦٦٩القسم الخاص، المرجع السابق، بند
 . ومابعدھا٩٣٣السابق، صـ

 أو كما یقال لھ أحیانا الخطأ غیر المقصود La faute involontaireأ غیر العمدي الخط  )٢(
ھو صورة من صور الركن المعنوي في الجریمة، أقل في جسامتھ وفیما یكشف عنھ من خطورة 

ولم یعرف المشرع الجنائي الخطا غیر العمدي وإن اكتفي . الجاني إذا ما قورن بالقصد الجنائي
لھ كاإلھمال والرعونة وعدم االحتراز وعدم مراعاة القوانین والقرارات بذكر صور وأمثلھ 

العمدى بوصفھ سلوكا ینطوي  وتكاد تلتقي أراء الفقھ حول تعریف الخطأ غیر. واللوائح واألنظمة
على خطر إحداث النتیجة المحظورة قانونا أو بوصفھ اخالال بواجبات الحیطة والحذر التي یفرضھا 

سلوك أو امتناع « أستاذنا الدكتور سلیمان عبد المنعم الخطأ غیر العمدي بأنھ ویعرف . القانون
یخالف واجبات الحیطة والحذر ویرتب المسؤولیة الجنائیة لفاعلة في حاالت معینة، لما یترتب 
علیھ من ضرر، یتمثل في نشاط إرادي یفضي إلى نتیجة غیر مقصودة من الجاني سواء النتفاء 

ة نشاطھ إلحداث ھذه النتیجة مع وجوب توقع ذلك، وإما لتوافر علمھ بإمكان علمھ كلیة بصالحی
النظریة العامة لقانون العقوبات، : سلیمان عبد المنعم . د» صالحیة نشاطھ إلحداث ھذة النتیجة 

 .٥٥٨ ، ٥٥٧المرجع السابق، صـ
 جرائم القصاص  وھذا یرجع إلى أن المشرع اإلماراتي طبق أحكام الشریعة اإلسالمیة على )٣(

والدیة، بینما جعل المجال األصیل الذي یسري علیھ أحكام قانون اإلجراءات الجزائیة ھو الجرائم 
وھو موقف منتقد من المشرع اإلماراتي وذلك . التعزیریة أي الجرائم الواردة في قانون العقوبات

دیة العمدیة وغیر العمدیة ألن معناه أن الصلح جائز في القانوني اإلماراتي في جرائم القصاص وال
أي جرائم االعتداء على النفس والجسم، وتشمل جرائم القتل وما دونھ من جرح وقطع وكسر 

بینما یكون غیر جائز في الجرائم التعزیریة وھي . وغیرھا النطباق أحكام الشریعة اإلسالمیة علیھا
ءات الجزائیة إال في عدد محدد جرائم أقل خطورة منھا ألنھ لم یجیز الصلح فیھا في قانون اإلجرا

 .من الجرائم
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 مكرر من قانون ٢٠الصلح فیھا بمقتضى المادة من قانون العقوبات فقد أجاز 
والمشرع الكویتي بالنسبة لجرائم اإلیذاء العمدي، فقد أجاز . اإلجراءات الجزائیة

 من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائیة رقم ٢٤٠الصلح فیھا بمقتضى المادة 
  .٢٠٠٣ لسنة ٧٤ و ١٩٩٠ لسنة ٢٣ والمعدل بالقانونین ١٩٦٨ لسنة ١٧

  : الجرائم الواردة في الشریعة اإلسالمیة: ب الثانيالمطل
ال تختلف الجرائم في الشریعة عن جرائم القانون الجنائي الوضعي إال في بعض 
المسمیات لھذه الجرائم، ولو رجعنا إلى القانون الوضعي، فھي جمیعا جرائم الغرض 

وف نتناول وعلى ذلك س. منھا حمایة المجتمع واإلنصیاع إلى حرمات اهللا تعالى
الجرائم في الشریعة اإلسالمیة بإیجاز ومدی توافق القانون الجنائي الوضعي مع 

  .ھذه الجرائم
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  : وذلك في ثالثة فروع
  . جرائم الحدود/ الفرع األول
  . جرائم القصاص والدیة/ الفرع الثاني
  . جرائم التعزیر/ الفرع الثالث
  : جرائم الحدود: الفرع األول

 وأنھا محددة على سبیل الحصر من قبل – المنع -طلق علیھا لغة جرائم الحدود، وی
فھي محظورات شرعیة نھي اهللا . اهللا سبحانھ وتعالى ال زیادة فیھا وال نقصان
  :)١(سبحانھ وتعالى عنھا في القرآن الكریم وتشمل

 . جریمة الزنا )١
 . جریمة القذف )٢
 .جریمة البغي )٣
 . جریمة الرد )٤
 .جریمة الشرب )٥
 .جریمة الحرابة )٦

  :  قسمینإلىوتنقسم ھذه الجرائم 
  . قسم فیھ حق اهللا تعالى: األول
  . قسم فیھ حق اإلنسان: الثاني

وھذه الجرائم في مجملھا تتفق مع قانون العقوبات العام، ومع الجرائم الواردة في 
قوانین خاصة ، مثل جریمة شرب الخمر، والردة فھي تتعلق بقوانین خاصة ، أما 

ف والسرقة والبغي والحرابة، فقد شمل قانون العقوبات ھذه جرائم الزنا والقذ
الجرائم في أحكامھ في الكتاب الثاني والباب األول حتى السادس عشر من الكتاب 

  .)٢(الثالث باإلضافة إلى ما تناولھ قانون العقوبات في ھذه األبواب من أحكام أخرى
نھ یالحظ أن العقوبة في  إال أ"جریمة الزنا"وما بعدھا  ٢٧٣فقد تناولت المواد 

القانون الوضعي تختلف عن العقوبة في الشریعة اإلسالمیة في حالة ثبوت جریمة 
  .)٣(الزنا

 وما بعدھا جریمة القذف، وعرفت ھذه المادة القذف ٣٠٢كذلك تناولت المواد 
والسب وإفشاء األسرار، وھذه الجرائم تحرمھا الشریعة اإلسالمیة إال أنھ كما ذكرنا 

  )٤( االختالف في العقوبة بین كل من الشریعة والقانون الوضعيیكون

                                                           

 الردة عن اإلسالم وأثرھا في التفرقة بین الزوجین في الفقھ -محمد نجیب عوضین / أنظر د  )١(
 . ومابعدھا١٨ صـ١٩٩٩ دار النھضة العربیة - اإلسالمي 

 . بإصدار قانون العقوبات١٩٣٧ لسنة ٥٨قانون العقوبات وتعدیالتھ رقم   )٢(
 . وما بعدھا من قانون العقوبات٢٧٣ن المواد  قار )٣(
 . وما بعدھا من قانون العقوبات٣٠٢ قارن المواد  )٤(
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 ومابعدھا، وقد ٣١١وكذلك جریمة السرقة فقد تناولھا قانون العقوبات في المواد 
نوع المشرع في قانون العقوبات السرقات بأشكالھا وأوقاتھا ووضع لكل مجال 

  .عقوبة
باالعتداء أو السب أو غیر وتتفق جریمة البغي مع حق الدفاع الشرعي فیمن یقوم 

  . )١(ذلك ، حیث یضطر الواقع علیھ الظلم أو االعتداء الدفاع عن نفسھ
وما بعدھا من قانون العقوبات انتھاك حرمة ملك الغیر،   ٣٦٩وقد تناولت المواد 

وما بعدھا الترویع والتخویف بما یتفق مع قانون العقوبات   مكرر ٣٧٥والمواد 
  .)٢(ابةوالشریعة في شأن الحر

نخلص من ذلك إلى أن قانون العقوبات وأحكام الشریعة اإلسالمیة فیما ذكرنا من 
ال یختلف عن الشریعة اإلسالمیة إال في تنوع العقوبات حیث وضع . جرائم الحدود

  .قانون العقوبات تدرج في العقوبة
ث ولم یفت المشرع في قانون العقوبات الحقوق الشخصیة طبقا ألحكام الشریعة حی

ال تخل أحكام ھذا القانون في أي حال "نص في المادة السابعة من قانون العقوبات 
  .)٣(من األحوال بالحقوق الشخصیة المقررة في الشریعة الغراء

  : جرائم القصاص والدیة: الفرع الثاني
جرائم القصاص والدیة ھي الجرائم التي تقع في حق األفراد، إما أن یقتص المجني 

ني، وإما أن یدفع الجاني مبلغا من المال جزاء لھ على فعلتھ، وھذه علیھ من الجا
  .الجرائم تنطبق على القتل العمد والقتل الخطأ والقتل شبھ العمد

وقد وردت ھذه الجرائم في النصوص الدینیة، وبمعنى آخر في القرآن الكریم، كما 
  .)٤(نص القرآن الكریم على عقوبتھا، سواء في القصاص أو الدیة

ھذه الجرائم نص علیھا القانون الجنائي، حیث تناول قانون العقوبات الكتاب الثالث و
 ، و تناول تحت ٢٥١ – ٢٣٠في الباب األول منھ جرائم القتل والضرب في المواد 

 القتل العمد مع سبق اإلصرار، ووضع عقوبة اإلعدام، وقد نصت الشریعة -اسم 
ون العقوبات جرائم القتل، وكیفیة القتل، على ذلك في القرآن الكریم، وقد عدد قان

وھي كل استعمال من الجاني یؤدي إلى القتل، وكذلك الشركاء في جرائم القتل، كما 
  .، وقد ورد ھذا القرآن الكریم)٥(نص قانون العقوبات على القتل الخطأ

                                                           

 . وما بعدھا من قانون العقوبات٣١١ قارن المواد  )١(
 . وما بعدھا من قانون العقوبات٣١٦ قارن المواد  )٢(
 . من قانون العقوبات٧ المادة  )٣(
 العربي سنة  دار الفكر- الجریمة والعقوبة في الفقھ اإلسالمي -أنظر اإلمام محمد أبو زھرة   )٤(

  . وما بعدھا٩٠ صـ١٩٧٤
 . وما بعدھا٧٩" المرجع السابق" التشریع الجنائي اإلسالمي –عبدالقادر عودة / د
 . وما بعدھا في جرائم القتل والضرب٢٣٠ قانون العقوبات المواد  )٥(
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ونص قانون العقوبات على الضرب والجرح وحدد العقوبات الخاصة بذلك، ونص 
فضًال عن ذلك نص القانون على حق . كریم على االعتداء على النفسالقرآن ال

 .الدفاع الشرعي عن النفس، وھو ما نصت علیھ الشریعة في القرآن الكریم
إذا یمكن القول أنھ ال تناقض بین الشریعة اإلسالمیة وقانون العقوبات في ھذه 

ي جرائم القتل، أو الجرائم، وإن كان قانون العقوبات حدد تدرج العقوبات، سواء ف
  .جرائم الضرب، وكذلك القرآن الكریم

  

  : جرائم التعزیر: الفرع الثالث
جرائم التعزیر ھي عقوبة غیر مقدرة تجب حقًا هللا تعالى أو اإلنسان في كل معصیة 

  )١("كفارة"لیس حد عقوبة أو 
  .إذا ھذه الجرائم لم ینص الشرع على مقدار عقوبتھا، ولكن یثبت النھي عنھا

  .ھذه الجرائم قد تكون إیجابیة كالسب والقذف وشھادة الزور والرشوةو
وقد تكون جرائم بالترك أو االمتناع ویقال عنھا جرائم سلبیة كاالمتناع عن أداء 
الواجب المفروض على الشخص ففي الشریعة اإلسالمیة االمتناع مثال عن الصالة 

  . )٢(أو الزكاة وھي واجبات دینیة
 كانت في الشریعة اإلسالمیة تتعلق بـاإلیجابیة والسلبیة، فھي في وھذه الجرائم إن

الفقھ القانوني تتفق مع الجرائم اإلیجابیة والجرائم السلبیة ، فالجریمة اإلیجابیة ھي 
أیضا تتفق مع جرائم القذف والسب والرشوة وشھادة الزور والجریمة السلبیة في 

ناع األم عن إرضاع طفلھا الصغیر، وغیر الفقھ الجنائي تتفق أیضا في االمتناع كامت
  ذلك

  

ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن العقوبة في جرائم التعزیر متروكة لولي األمر، 
وھي كذلك في القانون الجنائي حیث ینص . وھي االمتناع عن ما یجب النھي عنھ

ن قانون العقوبات على االمتناع عن أفعال بعینھا، وفي نفس الوقت حدد قانو
العقوبات عقوبة األفعال ما بین حد أدنى للعقوبة، وحد أقصى للعقوبة، فترك للقاضي 
مساحة یستطیع القاضي أن یقدر مقدار العقوبة، وھي ما یمكن أن یقال إنھا تتفق 
إلى حد ما مع جرائم التعزیر، وإن كانت جرائم التعزیر شاملة ما یتفق مع تقسیم 

حیث تشمل ھذه الجرائم المنوه عنھا سابقا . اتالجرائم إلى جنح ومخالفات وجنای
جنایات كالتزویر والرشوة، وجنح كالسب والقذف، ومخالفات وھي األمور البسیطة 

الشریعة والقانون الوضعي،  إذا فال خالف في توقیع العقوبة في جرائم التعزیر بین

                                                           

م ١٩٧٨  دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت سنة٣ط ٩ جـ–اإلمام شمس الدین السرخسي   )١(
 .ه١٣٩٨

دار  - مسقطات العقوبة التعزیریة وموقف المحتسب فیھا -عبد الحمید إبراھیم المجالي / د )٢(
 . وما بعدھا٢ صـ١٩٩٢النشر بالمركز العربي للدراسات األمنیة والتدریب بالریاض سنة 
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، مع وإن كان كل منھما یضع العقوبة باألسلوب الذي یتفق مع تطور المجتمعات
  .)١(بقاء المبدأ

 إن مبادئ الشریعة اإلسالمیة في الجزاءات والعقوبات وذا ن اول 

 .والدفاع الشرعي والجرائم تتفق جمیعھا مع قانون العقوبات
إال أن الفارق بینھما في توقیع الجزاء وتلك مسألة تقدیریة لولي األمر في الشریعة، 

ان كل منھما ھو ولي األمر، ویمثل الحاكم وللمشرع في القانون الجنائي، وإن ك
وولي األمر القضاة في توقیع الجزاءات سواء المقررة في القانون الجنائي أو 

  .المقررة في الشریعة اإلسالمیة وال اختالف بینھما في الجرائم
  
  
  
  
 

                                                           

/ في العقوبات وانظر د ٢٣ – ١٣أنواع الجرائم والمواد  أ ، ١٢ – ٩ قانون العقوبات المواد  )١(
 المجلة الجنائیة القومیة - العقوبة وخصائصھا في التشریع اإلسالمي -مأمون محمد سالمة 

 تطبیق -محمد أبو العال عقیدة  / ومابعدھا د٢١٩ صـ١٩٧٦ یولیو سنة – مارس ٢ ، ١ ع ١٩صـ
 ٩٢ صـ١٩٨٨الفكر العربي والفالس سنة  دار – ١التشریع الجنائي اإلسالمي في مصر ط

  .ومابعدھا
  . وما بعدھا١٧ الجریمة والعقوبة في الفقھ اإلسالمي صـ-اإلمام محمد أبو زھرة 

 . ومابعدھا١٥٩ في أصول النظام الجنائي اإلسالمي صـ - محمد سلیم العوا / د
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  املبحث الثالث

   اجلنائية والعقوبةاخلصومةآثار الصلح يف 

ضاء الدعوى الجنائیة متى كان الصلح قبل صدور یترتب على الصلح الجنائي انق
حكم بات في الدعوى ، و ھذا ما نصت علیھ العدید من التشریعات ، و منھا التشریع 

والمضافة بالقانون .  مكرر من قانون اإلجراءات الجنائیة ١٨المصري في المادة 
  من قانون الجمارك رقم١٢٤ كما نص على ذلك في المادة – ١٩٩٨ لسنة ١٧٤

 بشأن الضریبة ١٩٩١ لسنة ١١ من القانون ٤٥/٣ ، والمادة ١٩٦٣ لسنة ٦٦
ونص على ھذا األثر   ، ١٩٩٦ لسنة ٩١العامة على المبیعات المعدل بالقانون 

المشرع الفرنسي في المادة السادسة من قانون اإلجراءات الجنائیة والمعمول بھ 
 من قانون اإلجراءات ٢ – ٤٢، كما نص علیھ في المادة )١( ١٩٥٩أول ینایر 

 )٢( ١٩٩٩ یونیو ٢٣ الصادر في ٥١٥ – ٩٩الجنائیة المضافة بالقانون رقم 
 ، كما نص على ذلك المشرع ٢٠٠٤ في مارس ٢٠٤ – ٢٠٠٤المعدل بالقانون 
  .١٩٩٠ لسنة ١٤ من قانون الجمارك رقم ٢٠٩/ الیمني في المادة

ئیة التي لم یصدر فیھا حكم والصلح الجنائي یحدث أثره في انقضاء الدعوى الجنا
بات ، سواء قبل رفع الدعوى الجنائیة أو بعد رفعھا ، و سواء كانت مرفوعة من 
النیابة العامة أو بطریق االدعاء المباشر ، وإذا وقع الصلح قبل رفع الدعوى لم یجز 

أما إذا وقع الصلح بعد رفعھا . رفعھا ، فان رفعت رغم ذلك وجب الحكم بعدم قبولھا
بل صدور حکم بات فیھا فانھ یتعین الحكم بانقضائھا ، وشأن الصلح في ذلك و ق

  .شأن سائر أسباب انقضاء الدعوى الجنائیة
و علي ذلك إذا وقع الصلح قبل تحریك الدعوى الجنائیة فانھ ال یجوز تحریك ھذه 

اق ، الدعوى ، فإذا أبلغت بھا النیابة العامة فیتعین علیھا أن تصدر قرارا بحفظ األور
و إذا وقع الصلح بعد تحریك الدعوى الجنائیة بمعرفة النیابة العامة فیتعین أن تصدر 
قرارا بأال وجھ إلقامة الدعوى ، و إذا وقع الصلح بعد رفع الدعوى فیتعین أن تصدر 
المحكمة حكما بانقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح وھو أمر یتعلق بالنظام العام فال 

  . )٣(حاجة للدفع بھ
علي الصلح الجنائي سقوط الحق في العقاب ، فإذا كان قبل صدور حکم بات ویترتب 

 أما إذا كان - كما سبق أن رأینا -في الدعوى الجنائیة فإنھ یؤدي إلي انقضائھا 

                                                           

الدعوى الجنائیة قد " حیث نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من ھذا القانون على أن  )١(
 "تنقضي أیضًا بالصلح و ذلك في الحاالت التي ینص علیھا القانون صراحة

ویترتب على الصلح وفقًا لنظام التسویة " من ھذا القانون على أنھ ٢ – ٤٢ ونصت المادة  )٢(
 من ١١١/ وانظر كذلك المادة " الجنائیة وإقرار القاضي المختص لھ انقضاء الدعوى الجنائیة

 لعام ١٦ من قانون الجمارك والمكوس األردني رقم ٢٤٣/ قانون العقوبات اللیبي والمادة 
١٩٨٣ . 

 .٢٦٦ صـ٩٤ بند – ١٩٩٠ الجرائم الضریبیة –أحمد فتحي سرور / د.أ )٣(



 

 

 - ٤٢٤٨ - 

ومرد ذلك أنھ بصدور ھذا الحكم . الصلح بعد صدور الحكم البات فان المسألة تدق 
  .)١(تستقر المراكز القانونیة ألطرافھ

وقد تباینت اتجاھات التشریعات المقارنة التي أجازت الصلح بعد صدور حکم بات 
بشأن أثر الصلح علي العقوبة ، فنجد بعض التشریعات التي أجازت الصلح بعد 
صدور حکم بات في الدعوى الجنائیة رتبت علیھ وقف تنفیذ الحكم المقضي بھ وما 

ا نص علیھ المشرع المصري في یترتب علیھ من آثار ، و من ھذه التشریعات م
 المعدل بالقانون ١٩٦٣ لسنة ٦٦ مكرر من قانون الجمارك ١٢٤ ، ١٢٤المادتین 

یترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومیة وجمیع " من انھ ٢٠٠٠ لسنة ١٦٠
اآلثار المترتبة على الحكم و تأمر النیابة العامة بوقف تنفیذ العقوبة الجنائیة إذا تم 

 من قانون ٥٣٤/٤ وھو ما نص علیھ أیضًا في المادة )٢( أثناء تنفیذھاالتصالح
من ) أ( مكرر ١٨، والمادة )٣(١٩٩٩ لسنة ١٧التجارة الجدید الصادر بالقانون 

 من ١٣٣، والمادة ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥قانون اإلجراءات الجنائیة المعدل بالقانون 
مصرفي یترتب على  بشان البنك المركزي والجھاز ال٢٠٠٣ لسنة ٨٨القانون 

  .الصلح وقف تنفیذ الحكم
  : سوف نتحدث عن ھذا المبحث من خالل المطالب اآلتیة

  .أثر الصلح في الخصومة الجنائیة/ المطلب األول
  .أثر الصلح في العقوبة/ المطلب الثاني

  اطب اول

ا وا  ر اأ  

 الطلب المقدم من المجني علیھ –حوال إذا قبلت النیابة العامة أو المحكمة بحسب األ
 بإثبات -أو من وكیلھ الخاص أو من ورثة المجني علیھ أو من وكیلھم الخاص 

صلحھ مع المتھم أو وكیلھ ، ورأت أنھ صلحًا صحیحًا فإنھ یترتب علیھ أثرًا ھام بین 
األطراف یتمثل في انقضاء الدعوى الجنائیة متى تم الصلح قبل صدور حکم بات في 

لدعوى الجنائیة واعتبارھا منقضیة ، ولو كانت مقامة بطریق االدعاء المباشر ، ا
ویتم انقضاء الدعوى بقوة القانون ، فھو لیس أمرًا جوازیًا للمحكمة یخضع 

                                                           

 .١٩٨المرجع السابق صـ.  سقوط الحق في العقاب - نبیل عبد الصبور النبراوي .د. م )١(
 . بشأن تھریب التبغ١٩٦٤ لسنة ٩٢ من القانون رقم ٤ أنظر أیضا المادة رقم  )٢(
بعد صدور حکم بات  الیمني الملغي تقضي بإجازة الصلح  من قانون الجمارك ٩٩ كانت المادة  )٣(

 بشأن ١٩٩٠ لسنة ١٤في الدعوى و ترتب علیھ وقف تنفیذ العقوبة إال أنھ بصدور القانون 
 منھ بأنھ متى صدر الحكم و اكتسب الصفة ٢٠٧الجمارك قد الغى ھذا النص وقضت المادة 

المبرمة انتھي دور مصلحة الجمارك فال تملك بعد ذلك الحق في عقد التصالح مع المحكوم علیھ 
 تحریك الدعوى الجنائیة والتنازل عنھا في جریمة التھریب –منصور علی علي الحماطي . أنظر أ

  ١٩٩٣ي، رسالة ماجستیر جامعة القاھرة ، الجمركي في التشریع الیمني مقارنًا بالتشریع المصر
 .٢٠١صـ



 

 

 - ٤٢٤٩ - 

 وھذا ما ورد )١(لسلطتھا التقدیریة أو لسلطة أیة جھة أخرى یتم أمامھا إثبات الصلح
من قانون اإلجراءات الجنائیة، والمادة ) أ( مكرر ١٨النص علیھ صراحة في المادة 

  .  من قانون التجارة الجدید٥٣٤/٤
والصلح الجنائي یحدث أثره في انقضاء الدعوى الجنائیة سواء قبل رفع الدعوى أم 
بعد رفعھا، وسواء أكانت مرفوعة من النیابة العامة أو بطریق االدعاء المباشر ، 

 رفعھا فإن رفعت رغم ذلك فلصاحب الشأن وإذا وقع الصلح قبل رفع الدعوى لم یجز
أن یدفع بسبق الصلح فیھا وعلى المحكمة بعد التیقن من ذلك أن تقضي بعدم قبولھا 
، أما إذا وقع الصلح بعد رفعھا وقبل صدور حکم بات فیھا فإنھ یتعین الحكم 
بانقضائھا بالصلح ، ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض ، وشأن الصلح في ذلك 

  .)٢(ن سائر أسباب انقضاء الدعوى الجنائیةشأ
والصلح في ھذه األحوال قید على النیابة العامة فال یجوز لھا رفع الدعوى الجنائیة 
واتخاذ إجراء فیھا إال بطلب من المختص بھ وفقا للقانون ، و على ذلك إذا تم طلب 

 تم الصلح أثناء إثبات الصلح قبل التحقیق أمرت النیابة العامة بحفظ الدعوى ، وإذا
التحقیقات أمام النیابة العامة تأمر النیابة العامة بأال وجھ إلقامة الدعوى الجنائیة 

، وإذا وقع الصلح بعد إحالة الدعوى الجنائیة للمحكمة )٣(النقضائھا بالصلح
المختصة فیتعین أن تصدر المحكمة حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح ، وإذا 

اء نظر الطعن في الحكم أمام محكمة النقض تحكم المحكمة برفض وقع الصلح أثن
، أما إذا تم الصلح خطأ في غیر الحاالت )٤(الطعن بسبب الصلح ویوقف تنفیذ العقوبة

                                                           

، ٣٢٥ صـ١ جـ– ٢٠٠٠ طبعة–اإلجراءات الجنائیة في التشریع المصري : مأمون محمد سالمھ/ د.أ  )١(
: سلوى توفیق بكیر / د. ، أ٢٣١ صـ٢١٢ بند – ٩٧ ط–نظم اإلجراءات الجنائیة : جالل ثروت/ د.أ

 طبعة –دار النھضة العربیة  - ١٩٩٩ لسنة ١٧ التجارة الجدید رقموفقا لقانون  للشیك الحمایة الجنائیة
 .١١٢ صـ– ٢٠٠٠

طبعة منشأة المعارف : المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائیة : عوض محمد عوض / د.أ )٢(
جریمة التھریب الجمركي في ضوء الفقھ : محمد نجیب السید / د، ١٤٠ صـ١٦٢  بند–باالسكندریة 

 .٢٣١ صـ٢١٢  بند– ٩٢ ط:والقضاء 
 .١٩٩٨ لسنة ١٩  الكتاب الدوري رقم-انظر تعلیمات النیابة العامة   )٣(
عبد / د.ا ، ٢٦٦ صـ٩٤ بند– ٩٠طبعة دار النھضة : الجرائم الضریبیة : أحمد فتحي سرور / د.أ )٤(

وریة العلیا حتى  مزود بأحكام النقض والدست– شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائیة: الرؤوف مھدي 
دور المجني علیھ في : حمدي رجب عطیة / د.أ ، ٨٦٩ صـ– ٢٠٠٦ دار النھضة العربیة ٢٠٠٥سنة 

: مدحت محمد عبد العزیز / د.، أ٤٤٣ صـ– ٩٠ رسالة دكتوراه جامعة القاھرة –إنھاء الدعوى الجنائیة 
ًا ألحدث التعدیالت المدخلھ بالقانون  الدعوى الجنائیة الناشئة عن الجریمة طبق–قانون اإلجراءات الجنائیة 

اإلجراءات الموجزة : مدحت عبد الحلیم رمضان / د.أ  ، ٣١٧ صـ– ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٧ ط٩٨ لسنة ١٧٤
 في ضوء تعدیالت قانون اإلجراءات الجنائیة ، دراسة مقارنة طبعة دار النھضة –إلنھاء الدعوى الجنائیة 

في ظل قانون التجارة الجدید : لحمایة الجنائیة للشیك ا: محمود کبیش / د. ، أ١٩ صـ– ٢٠٠٠العربیة 
انقضاء : مطصفی محمد عبد المحسن /  ، د١٣٦ صـ– ٤١ بند – ٢٠٠٠طبعة دار النھضة العربیة 

محمد سیف النصر عبد /  ، د ٣١ صـ– ٢٠٠٤ ،  ٢٠٠٣ طبعة –الدعوى الجنائیة البدائل والمفترضات 
رسالة دكتوراه جامعة القاھرة  =: ة في التشریعات الجنائیة الحدیثةبدائل العقوبة السالبة للحری: المنعم 
 – ٢٠٠٠ ، ١طبعة منشأة المعارف ط: جرائم التھرب الضریبي : إبراھیم المنجني / أ ،٢٩٤ صـ– ٢٠٠٤

 .٩٣٤صـ



 

 

 - ٤٢٥٠ - 

التي نص علیھا القانون فإن ھذا ال یمنع النیابة العامة من رفع الدعوى العتبار 
ھم عقد الصلح إلى المحكمة فإن  ومتى قدم المت)١(الصلح في ھذه الحالة كأن لم یكن

ھذا الصلح یخضع في تقدیره لحكمھا على اعتبار أنھ من مسائل الواقع وتخطئ 
المحكمة إذا لم توضح مضمونھ في الحكم كما تخطئ إن لم ترتب أثره طالما اقتنعت 

فطالما أن الصلح سبب النقضاء الدعوى الجنائیة فإن الدفع بھ  ،)٢(بمقومات وجوده
ًا متعلقًا بالنظام العام ، ویترتب على ذلك أن تلتزم المحكمة بتحقیق ھذا یعتبر دفع

الدفع إذا ما أبداه المتھم أثناء نظر الدعوى وإال شاب حكمھا القصور الموجب 
  .)٣(لنقضھ

ویترتب على ما سبق أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح یعتبر من الدفوع 
م ، ومن ثم ال یملك المتھم التنازل عنھ ویتعین علي الجوھریة المتعلقة بالنظام العا

المحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا ، وللمتھم أن یثیره في أي حالة كانت علیھا 
الدعوى ، ویجوز إثارتھ ألول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنھ ال یقتضي تحقیقًا 

  )٤(في الموضوع
  

  : نسبیة آثار الصلح الجنائي 
  

  : یث األطرافمن ح: أوًال 
األصل أن آثار الصلح الجنائي سواء تمثلت في انقضاء الدعوى الجنائیة أو وقف 
تنفیذ العقوبة تقتصر على الطرف المتصالح وحده دون غیره من الفاعلین والشركاء 
في ذات الجریمة ، فال یفید الصلح سوى المتھم المتصالح مع المجني علیھ ، وال 

ح الذي یتم بین المتھم والمضرور من الجریمة غیر المجني یفید منھ األغیار ، فالصل

                                                           

رسالة دكتوراه جامعة القاھرة : اإلجراءات الجنائیة الموجزة : عبد اهللا عادل خزنة كابتي / د.أ  )١(
 .٩٩ـ ص– ٨٠

 ، ٨٠٧، مرجع سابق صـ شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائیة: عبد الرؤوف مھدي / د.أ )٢(
 –مرجع سابق : انقضاء الدعوى الجنائیة البدائل والمفترضات : مصطفى محمد عبد المحسن/ د 

 .٣٤صـ
لدفع المبدي متى كان الحكم المطعون فیھ لم یعرض لھذا ا: " وفي ذلك تقول محكمة النقض   )٣(

من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائیة صلحًا و لم یقل كلمتھ في الدلیل الذي قام علیھ ھذا الدفع و 
المستمد، من أقوال الشاھد بأنھ تم سداد مبلغ الصلح المستحق كامًال ، وال في صفة ھذا الشاھد و 

الصفة ألقوالھ من تأثیر على مدى تمثیلھ للجھة اإلداریة المختصة بإجراء الصلح ، وما توفره ھذه 
 وجھ الرأي في الدعوى بالنسبة للتھمة األولى ومدى مطابقة الصلح المقول بحدوثھ ألحكام المادة

 فإنھ یكون معیبا بالقصور الذي یعجز محكمة النقض عن ١٩٦٣ لسنة ٦٦ من القانون رقم ١٢٤
  " .مراقبة صحة تطبیق القانون علي الواقعة بما یوجب نقضھ 

 .٣٧ صـ٦ رقم ٣٣ مجموعة أحكام النقض سـ ١٩٨٢ ینایر ١٩نقض 
) أ( مكرر ١٨ مكرر و ١٨في نطاق المادتین : الصلح الجنائي : إبراھیم حامد طنطاوى / د.أ  )٤(

أحمد / د. ، أ١٣٨ صـ٨٤  بند– ٢٠٠٠إجراءات جنائیة دراسة مقارنة طبعة دار النھضة العربیة 
 .٢٦٦ صـ٩٤ بند– سابق  مرجع-الجرائم الضریبیة : فتحي سرور 



 

 

 - ٤٢٥١ - 

علیھ ال یترتب علیھ انقضاء الدعوى الجنائیة حیث أن المشرع رتب ھذا األثر على 
وفي حالة تعدد المجني علیھم ال  ،)١(الصلح الذي یتم بین المتھم والمجني علیھ فقط 

در من جمیع المجني یكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائیة إال إذا ص
وھذا اتجاه منطقي حیث ال یمكن القول في حالة عدم اتفاقھم جمیعا ، )٢(علیھم

 .بانقضاء الدعوى الجنائیة وبعدم انقضائھا بالنسبة للمتھم في ذات الوقت 
أما في حالة تعدد المتھمین أو المحكوم علیھم ال تنقضي الدعوى الجنائیة إال 

علیھ الذي كان طرفا في الصلح ، وتظل الدعوى الجنائیة بالنسبة للمتھم أو المحكوم 
  .)٣(قائمة قبل المتھمین اآلخرین من الشركاء

  

  : من حیث الموضوع: ثانیًا 
یقتصر أثر الصلح على الجریمة التي تم الصلح بشأنھا بین المتھم والمجني علیھ 

 الجرائم دون غیرھا من الجرائم األخرى التي تنسب إلى المتھم سواء أكانت تلك
فإذا   )٤(سابقة علیھا أو الحقة لھا أو الجرائم المرتبطة بالجریمة المتصالح فیھا

ارتبطت الجریمة التي تم الصلح فیھا بجریمة أخرى ، فإن اإلجراءات تستمر بالنسبة 
، وذلك ألن )٥(للجریمة المرتبطة دون أن تتأثر بالصلح الذي تم في الجریمة األولى

مة بعینھا فال یتعدى أثره إلي الجرائم التي ارتبطت بھا بل الصلح سبب خاص بجری
تظل ھذه الجرائم محكومة بالقواعد العامة من أنھا منوطة بسلطة النیابة العامة في 
تحریك الدعوى الجنائیة عنھا وفي قیامھا إلي أن تسقط بصدور حكم فیھا أو 

                                                           

 – مرجع سابق -اإلجراءات الموجزة إلنھاء الدعوى الجنائیة : مدحت عبد الحلیم رمضان / د   )١(
 .٥٥٦ مرجع سابق صـ-جریمة التھرب الجمركي : محمد نجیب السید/ د  ، ١٩ـص

بة تعدیل   الصادر بمناس٢٠٠٦ لسنة ١٢ الكتاب الدوري رقم - انظر تعلیمات النیابة العامة  )٢(
 .٢٠٠٦ لسنة ١٤٥قانون اإلجراءات الجنائیة بالقانون رقم 

سر الختم / ، د٢٦٧ صـ٩٤ بند–مرجع سابق : الجرائم الضریبیة : أحمد فتحي سرور / د.أ  )٣(
النظریة العامة للصلح في القانون الجنائي، دراسة مقارنة تأصیلیة تطبیقیة : عثمان إدریس 

: حمدي رجب عطیة / د. وما بعدھا، أ٤٢٠ صـ– ١٩٧٩ القاھرة مقارنة، رسالة دكتوراه جامعة
 .٣٢٩ صـ–مرجع سابق 

 مایو ١٢ ، انظر نقض ٤٨٩ـص: النظریة العامة للتھرب الجمركي : نبیل لوقا بباوي / د  )٤(
 .٧١١ صـ١٧٤ رقم ٢٩ مجموعة احكام النقض سـ١٩٧٨

 لسنة ١٢ الكتاب الدوري رقم وورد في ، ٨٧٢ صـ–مرجع سابق : عبد الرؤوف مھدي / د.أ   )٥(
 إذا تعدد المجني علیھم في جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضھا ارتباطا ال یقبل ٢٠٠٦

التجزئة أو غیر مرتبطة فال یكون للصلح أثره إال بالنسبة للدعوى الجنائیة التي صادر بشأنھا 
 . الصلح



 

 

 - ٤٢٥٢ - 

  .)١()و العفوالوفاة أو التقادم أ(سقوطھا بسبب آخر من أسباب االنقضاء 
  : أثر انقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح

یترتب علي انقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح إخالء سبیل المتھم فیطلق سراحھ إذا 
كان في الحبس االحتیاطي أو كان محبوسا تنفیذا للحكم الصادر ضده من محكمة 

صالح عن ثاني درجة، وال یمكن رفع الدعوى الجنائیة مرة أخرى ضد المتھم المت
 كما ال یجوز للمتھم أن )٢(نفس الوقائع التي تقوم علیھا الجریمة المتصالح فیھا

یطعن أمام أي درجة من درجات القضاء ، حیث أن مفھوم الصلح یدل على قبول 
المتھم لھ كبدیل عن سلوك طریق القضاء ، وقد شرع الصلح للتخفیف عن المحاكم 

حق الطعن فأمامھ حق قبول الصلح أو ، فال یوجد ضرورة للمتھم االستعمال 
  .)٣(رفضھ

فضال على أنھ یمحو كل اآلثار الجنائیة المترتبة علي الحكم باإلدانة ، من عدم 
إجراءات جنائیة، ) أ( مكررًا ١٨االعتداد بھ کسابقھ في العود حیث جاء نص المادة 

 وال یقید  ،)٤( من قانون التجارة الجدید عامة مطلقة دون قید٥٣٤/٤ونص المادة 
في صحیفة السوابق وال یؤثر على أھلیة المتھم المتصالح في أي شئ ، وذلك ألن 
الدعوى الجنائیة قد انقضت والمتھم ال زال علي مبدأ البراءة دون أن یصدر حكم 

  .)٥(بات یرتب تلك اآلثار
ولما كان الصلح مقرر لمصلحة المجني علیھ فال یشترط الستعمال حقھ أن یكون 

بالحق المدني ، ومن ثم یستطیع اإلقرار بالصلح مع المتھم أثناء التحقیق ، مدعیًا 

                                                           

ما /  ، انظر٢٣١ صـ٢١٢ بند - ع سابق مرج: نظم اإلجراءات الجنائیة : جالل ثروت / د.أ  )١(
 من بین جرائم - أیا كان وصفھ -بأن دعوى قیام االرتباط  "تقولھ محكمة النقض في ھذا المعنى 

التعامل في النقد األجنبي واستیراد السبائك الذھبیة بدون ترخیص وعدم عرض النقد األجنبي وھي 
ي وھي ذات العقوبة األخف ، ال توجد البتة التھریب الجمرك=ذات العقوبة األشد ، وبین جریمة 

الحكم بانقضاء الدعوى الجنائیة عن تلك الجرائم الثالث تبعا للحكم بانقضائھا في جریمة التھریب 
الجمركي للتصالح ، وال تقتضي بداھة انسحاب أثر الصلح في الجریمة األخیرة على تلك الجرائم 

 عقوبات رھن بكون الجرائم المرتبطة ٣٢لمادة لما ھو مقرر من أن مناط االرتباط في حكم ا
القائمة لم یجر علي إحداھا حكم من األحكام المعفیة من المسئولیة أو العقاب ، الن تماسك 
الجریمة المرتبطة وانضمامھا بقوة االرتباط إلي الجریمة المقرر لھا أشد العقاب ال یفقدھا كیانھا 

ثبوتًا ونفیًا فال محل ألعمال حكم   علي نسبتھا للمتھم وال یحول دون تصدي المحكمة لھا والتدلیل
 ١٢ نقض  " عقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التھم أو سقوطھا أو انقضائھا٣٢المادة 
 .٦٨٥ صـ١٣٩ رقم ٢٠ مجموعة احكام النقض سـ١٩٩٦مایو 

مرجع سابق : محمد نجیب السید / ، د ٤١٠ صـ–مرجع سابق : سر الختم عثمان إدریس /  د )٢(
 .٤٤٨ صـ–مرجع سابق : حمدي رجب عطیة / د.، أ٥٤٩ صـ–
 .١٢٠ صـ–مرجع سابق : اإلجراءات الجنائیة الموجزة: عبداهللا عادل خزنة كابتي/ د )٣(
سلوى /  ، د ٢٣١ صـ٢١٢ بند– مرجع سابق -نظم اإلجراءات الجنائیة : جالل ثروت / د .أ  )٤(

 .١١٣ صـ- مرجع سابق : كالحمایة الجنائیة للشی: توفیق بكیر 
 –مرجع سابق : نبیل لوقا بباوي / د ، ٨٧٢ـ  ص–مرجع سابق : عبد الرؤف مھدي / د.أ  )٥(

 .٥٥٠ صـ–مرجع سابق : محمد نجیب السید /  د٤٨٨صـ



 

 

 - ٤٢٥٣ - 

 ولو لم یكن خصمًا -كما یجوز لھ المثول أمام المحكمة لیطلب بوصفھ مجنیًا علیھ 
 إثبات صلحھ مع المتھم وإقرار المجني علیھ بالصلح ال یكفي لكي -في الدعوى 

موافقة المتھم ، فإذا وافق أنتج الصلح یحدث أثره في انقضاء الدعوى ، بل البد من 
أثره فور إبرامھ في انقضاء الدعوى الجنائیة أو وقف تنفیذ العقوبة ، أما إذا لم 

  .)١(یوافق المتھم على الصلح تعین السیر في إجراءات الدعوى الجنائیة
وجدیر بالذكر أن الدعوى الجنائیة تنقضي بالصلح بغض النظر عن العقوبة المقررة 

، فطالما أن المشرع لم یقرر ذلك بنص صریح فإنھ ) مقیدة للحریة أم مالیة(یمة للجر
 ، والمشرع حینما نص علي انقضاء )٢(ال محل لتخصیص النص مع إطالق عبارتھ

 حدد المواد التي ٥٣٤/٤والمادة ) أ( مكررًا ١٨الدعوى الجنائیة بالصلح في المادة 
لھ الخاص أو ورثتھ أو وكیلھم الخاص أجاز فیھا الصلح بین المجني علیھ أو وكی

وبین المتھم أو وكیلھ علي سبیل الحصر بغض النظر عن نوع العقوبة ، سواء كانت 
مالیة أو مقیدة للحریة ، بل رتب أثر الصلح في جمیع الجرائم التي حددتھا المادتین 

ال سالفتي الذكر وھو انقضاء الدعوى الجنائیة أو وقف تنفیذ العقوبة ، ومن ثم ف
  . محل لتخصیص النص بدون مخصص

 :مضمون الحكم الذي یصدره القاضي 
أثیر التساؤل عن مضمون الحكم الذي یصدره القاضي في حالة إذا تم طلب إثبات 
الصلح أمام المحكمة ، ھل یحكم بانقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح فقط أم یحكم 

  بانقضائھا وبراءة المتھم 
لقول بأنھ في حالة إذا تم الصلح بین المجني علیھ إلي ا)٣(ذھب جانب من الفقھ

والمتھم أمام المحكمة وجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائیة وبراءة المتھم ، وال 
یوجد تعارض بین االثنین ، وذلك ألن حكمھا بانقضاء الدعوى الجنائیة سببھ وجود 

ي الموضوع إنما الصلح أو التصالح الجنائي وحكمھا ببراءة المتھم ال یعد فصًال ف
ھو تقریر لمبدأ دستوري یتمثل في أن األصل في اإلنسان البراءة ما لم تثبت إدانتھ 
بحكم بات ، كما أن القوانین المتعلقة بقیود رفع الدعوى الجنائیة ومباشرتھا ذات 

  . طبیعة موضوعیة لتعلقھا بحق الدولة في العقاب 
 بأن تنازل اإلدارة العامة للنقد عن واستند ھذا الرأي إلي ما قضت بھ محكمة النقض

طلبھا إقامة الدعوى ینبني علیھ الحكم بانقضاء الدعوى الجنائیة بالتنازل وبراءة 

                                                           

: محمد كمال حمدي / د  ، ١٣٨ صـ٨٣ بند–مرجع سابق : إبراھیم حامد طنطاوی / د.أ  )١(
 .١٢٠صـ– البراءة طبعة دار المطبوعات الجامعیة جریمة التھریب الجمركي قرینة 

حمدي / د.أ ، ٢٦٦ صـ٩٤  بند–مرجع سابق : الجرائم الضریبیة : أحمد فتحي سرور / د.أ  )٢(
 .٤٤٨ صـ–مرجع سابق : دور المجني علیھ في إنھاء الدعوى الجنائیة: رجب عطیة 

إبراھیم / د.أ  ، ١٣٦ صـ٤١ بند–ق مرجع ساب: الحمایة الجنائیة للشیك : محمود کبیش / د.أ  )٣(
: محمد نجیب السید /  ، د ١٤١ صـ٨٥ بند –مرجع سابق : الصلح الجنائي: حامد طنطاوى 

 .٥٥١ صـ–مرجع سابق : جریمة التھریب الجمركي 



 

 

 - ٤٢٥٤ - 

أما إذا رفعت الدعوى علي الرغم من وجود الصلح أو التصالح تعین علي . )١(المتھم
نھا المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى الجنائیة ، وذلك لوجود عقبة إجرائیة بی

  . وبین اتصالھا بالدعوى
  

م�ن الفق�ھ نؤی�ده ال�ى الق�ول بأن�ھ ف�ي حال�ة          )٢(في حین ذھب ال�بعض اآلخ�ر     
قی��ام ال��صلح ب��ین المجن��ي علی��ھ والم��تھم یج��ب عل��ي المحكم��ة أن تق��ضي       
بانقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح فقط دون إشارة لبراءة المتھم أو إدانتھ           

  :، وذلك لسببین 
  

لبراءة یعني أن الواقعة غیر معاقب علیھا أو أن الجریمة غیر  أن القضاء با:األول
متوافرة األركان القانونیة ، أو أن أدلة اإلدانة غیر كافیة ، وقد ال یتحقق أي أمر من 

  .ھذه األمور عند الصلح 
  

 إذا سلمنا جدًال بأن للمحكمة أن تحكم بالبراءة في حالة التنازل عن الطلب :الثاني
 فإنھ -- كما ذھبت محكمة النقض في حكمھا المذكور آنفًا -مختصة من قبل الجھة ال

من غیر المقبول أن تحكم بالبراءة أیضًا في حالة الصلح ، وخصوصًا أنھ من 
المتصور أن ینطوي الصلح على اعتراف من المتھم باقتراف الجریمة فیكون ھناك 

 فمن غیر المتصور تعارض بین ما أثبتھ طرفا الصلح والحكم الذي صدر بالبراءة ،
أن تحكم المحكمة بعد ذلك بالبراءة على متھم معترف ضمنیًا أو صراحة بجریمتھ ، 
ومن ثم یجب على المحكمة أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح ، وھذا 

  . االنقضاء یحوز حجیة الشيء المقضي بھ بصفة نھائیة

                                                           

وقضت أیضا بأن  ، ١٦٧ صـ٣٧ رقم ٢٦ مجموعة أحكام النقض سـ١٩٧٥ فبرایر ١٧ نقض  )١(
ى العمومیة ھو في الواقع وحقیقة األمر حکم صادر في موضوع الحكم الصادر بانقضاء الدعو

 ٩/٢/١٩٦٣نقض /  یراجع -الدعوي إذ أن معناه براءة المتھم لعدم وجود وجھ إلقامة الدعوى 
 .١٣٥ صـ٢٩ رقم ١٤مجموعة احكام النقض سـ

 –مرجع سابق : دور المجني علیھ في إنھاء الدعوى الجنائیة : حمدي رجب عطیة / د. أ )٢(
مرجع : اإلجراءات الموجزة إلنھاء الدعوى الجنائیة :  مدحت عبد الحلیم رمضان/  ، د ٤٤٥صـ

 .٢٠ صـ–سابق 



 

 

 - ٤٢٥٥ - 

ب اطا  

وا  ر اأ  

 )١(ئي یكون سببًا النقضاء الدعوى الجنائیة إذا كان قبل صدور حكم باتالصلح الجنا
في الدعوى ، ویكون سببًا لوقف تنفیذ العقوبة إذا تم بعد صیرورة الحكم البات في 

  .)٢(الدعوى
من قانون ) أ( مكررًا ١٨وھو ما حرص المشرع المصري بالنص علیھ في المادة 

 والخاصة بالصلح ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥ون رقم اإلجراءات الجنائیة والمعدلة بالقان
ویجوز الصلح فى أیة حالة كانت علیھا الدعوى وبعد "الجنائي فنصت على أنھ 

وتأمر النیابة العامة بوقف تنفیذ العقوبة إذا حصل الصلح .... صیرورة الحكم بات 
  .)٣( "أثناء تنفیذھا

 ١٩٩٩ لسنة ١٧رقم  من قانون التجارة الجدید ٥٣٤/٤ونص علیھ أیضًا في المادة 
تأمر النیابة العامة بوقف تنفیذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفیذھا  "حیث جاء فیھ 

  .)٤(ولو بعد صیرورة الحكم باتًا

                                                           

الحكم البات ھو الذي ال یقبل الطعن بأي طریق من طرق الطعن المقررة قانونًا سواء كانت عادیة   )١(
ذلك غیر قابل للطعن فیھ ابتداء عادیة كالطعن بطریق النقض ، وسواء كان  كالمعارضة واالستئناف أم غیر

أم استنفذ فیھ طرق الطعن أم لم یطعن فیھ حتى انقضت مواعید الطعن مع مالحظة أن الحكم الغیابي الصادر 
، ویعتبر )  إجراءات٣٩٤م(في جنایة أمام محكمة الجنایات یصبح باتا إذا سقطت العقوبة بمضي المدة 

: األول :  ، ویترتب على قوة األمر المقضي للحكم البات أمرین الحكم بذلك حائزًا لقوة الشيء المقضي فیھ
  . افتراض الحقیقة فیما قضي بھ ھذا الحكم: عدم جواز نظر ذات الدعوى أمام محكمة أخرى ، والثاني 

 في التشریع المصري طبعة مطبعة النور بتفھنا –مبادئ قانون اإلجراءات الجنائیة : أحمد حسني طھ / د.أ
إبراھیم  مدحت محمد عبدالعزیز /  وما بعدھا ، د ١٨٨ صـ١ جـ–م ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٥ ھـ ١٤٢٦األشراف  

 .٣٢٢ صـ١ جـ– مرجع سابق -قانون اإلجراءات الجنائیة : 
الصلح إذا تم أثناء نظر الدعوى یقتضي من المحكمة  "وفي ذلك تقول محكمة النقض في أحد أحكامھا   )٢(

ا إذا تراخي إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنھ یترتب علیھ وجوبًا جنائیة أم الأن تحكم بانقضاء الدعوى
 ٣ رقم ١٤ مجموعة أحكام النقض سـ١٦/١٢/١٩٦٣نقض " وقف تنفیذ العقوبة الجنائیة المقضي بھا

 .٩٣٨صـ
الذي أضیفت بموجبھ لم یجز الصلح  ١٩٩٨ لسنة ١٧٤في ظل القانون ) أ( مكررًا ١٨ كان نص المادة  )٣(

عبد الرؤف / د.أ. الحكم البات حیث لم یرد فیھ النص على وقف تنفیذ العقوبة كأثر للصلح بعد صیرورة 
 .٢٠ صـ–مرجع سابق : مدحت عبد الحلیم رمضان / د ، ٨٧١ صـمرجع سابق: مھدي 

بتنظیم رسوم اإلنتاج  ١٩٥٦ لسنة ٣٦٣ من القانون رقم رقم ٢٢ وذات الحكم أوردتھ المادة  )٤(
ویترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائیة أو وقف تنفیذ العقوبة حسب  "لى أنھ واالستھالك ، نصت ع

 المعدل بالقانون رقم ١٩٦٣ لسنة ٦٦من قانون الجمارك رقم   مكرر ١٢٤ و ١٢٤، والمادة  "األحوال
التصالح انقضاء الدعوى العمومیة وجمیع اآلثار =یترتب على  " نصت على أنھ ٢٠٠٠ لسنة ١٦٠

 على الحكم وتأمر النیابة العامة بوقف تنفیذ العقوبة الجنائیة إذا تم التصالح أثناء تنفیذھا ، والمادة المترتبة
ویترتب على التصالح انقضاء  " بشأن تھریب التبغ نصت على أنھ ١٩٦٤ لسنة ٩٢ من القانون رقم ٤

المترتبة على الحكم حسب الدعوى العمومیة أو وقف تنفیذ العقوبة الجنائیة مع جمیع اآلثار الجنائیة 
 بشأن البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد ٢٠٠٣ لسنة ٨٨ من القانون رقم ١٣٣، والمادة "األحوال 

إذ یترتب علي الصلح في ھذه التشریعات وقف  " نصت على أنھ ٢٠٠٤ لسنة ١٦٢المعدل بالقانون رقم 
  ."تنفیذ الحكم المقضي بھ وما یترتب علیھ من آثار 
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ومن ثم یجوز الصلح بین المجني علیھ أو وكیلھ الخاص أو ورثتھ أو وكیلھم 
لنصوص سالفة الخاص وبین المتھم أو وكیلھ في جرائم بعینھا حددھا المشرع في ا

الذكر بعد صیرورة الحكم باتا ، ویترتب علیھ بقوة القانون وقف تنفیذ العقوبة 
الجنائیة ، فیعد الصلح في حد ذاتھ سببًا مسقطًا للدعوى الجنائیة أو العقوبة المحكوم 

 .)١(بھا
إذا تم الصلح بعد صیرورة الحكم باتًا وأثناء تنفیذ العقوبة فإن طلب إثبات الصلح 

إلي النیابة العامة ، وھي التي تأمر بوقف تنفیذ العقوبة باعتبار كونھا الجھة یقدم 
   ٤٦١/١ المادة )٢(المختصة باإلشراف على تنفیذ األحكام الجنائیة

  .)٣(من قانون اإلجراءات الجنائیة
ووقف تنفیذ العقوبة الجنائیة كأثر للصلح الجنائي یختلف عن وقف تنفیذ العقوبة 

 من قانون العقوبات ، فاألول یحصل بقوة القانون مھما ٥٥لمادة المقرر بمقتضى ا
كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بھا لیس للقاضي سلطة تقدیریة فیھ وإنما یجب 
علیھ وقف التنفیذ بمجرد الصلح بعد الحكم البات ، وذلك في الجرائم التي حددھا 

ز التوسع في وقف التنفیذ ، المشرع والواردة على سبیل االستثناء ، وبالتالي ال یجو
ھ مھما صدر ضد المحكوم كما أن وقف التنفیذ نھائي فال یجوز إلغاؤه أو العدول عن

علیھ من أحكام عن جرائم قارفھا سواء قبل إتمام الصلح أو بعده ، ویشمل وقف 
تنفیذ العقوبة في حالة الصلح عقوبتي الحبس والغرامة وأن العقوبات المقیدة 

 .)٤(للحریة المراد وقف تنفیذھا بالصلح ال تتقید بمدة معینة
  ظام مقرر وفقًا للقواعد العامة في المادةأما الثاني وھو وقف تنفیذ العقوبة كن

 من قانون العقوبات یعد جوازیًا تأمر بھ المحكمة عند الحكم في جنایة أو ٥٥/١
جنحة بالحبس أو الغرامة وبشرط أن یكون الحكم الصادر بالحبس مدة ال تزید على 

كون وأن ی )٥(سنة وأن تتوافر في المحكوم علیھ شروطًا عددتھا المادة المذكورة

                                                           

عبد الرؤف / د. ، أ٣٥ صـ– مرجع سابق –انقضاء الدعوى الجنائیة : مصطفى محمد عبد المحسن / د  )١(
نظم : جالل ثروت / د.أ ، ٨٧١ صـ–مرجع سابق : شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائیة : مھدي 

بة السالبة بدائل العقو: محمد سیف النصر عبد المنعم / د   ، ٢٣١ صـ٢١٢ بند: اإلجراءات الجنائیة
 –مرجع سابق : الحمایة الجنائیة للشیك : سلوى توفیق بكیر / ، د٢٩٤ صـ– مرجع سابق -للحریة 

 .١١٣صـ
مدحت محمد عبد العزیز إبراھیم / د.أ  ، ١٣٦ صـ ٤١ بند: الحمایة الجنائیة للشیك : محمود کبیش/ د.أ  )٢(

 مرجع -اإلجراءات الموجزة : الحلیم رمضان مدحت عبد /  ، د ٣١٧ صـ١جـ: قانون اإلجراءات الجنائیة : 
 .٢٠سابق صـ

یكون تنفیذ األحكام الصادرة في الدعوى الجنائیة بناء على  "إجراءات نصت على أنھ  ٤٦١/١ المادة  )٣(
 ."ھو مقرر بھذا القانون  طلب النیابة العامة وفقا لما

 ١١٤ صـ–مرجع سابق : ال حمدي محمد كم/ د  ، ٤٥٢ صـ–مرجع سابق : حمدي رجب عطیة / د.  أ )٤(
 .٥٥٢ صـ–مرجع سابق : محمد نجیب السید /  ، د٤٩٠ صـ–مرجع سابق : نبیل لوقا بباوي/ ، د

 وھي أن ترى المحكمة من أخالق المحكوم علیھ أو ماضیھ أو سنھ أو الظروف التي ارتكب فیھا  )٥(
ون ، ویجب أن تبین في الحكم أسباب إیقاف الجریمة ما یبعث على االعتقاد بأنھ لن یعود إلى مخالفة القان

 .ولجمیع اآلثار الجنائیة المترتبة على الحكمالتنفیذ ، ویجوز أن یجعل اإلیقاف شامًال ألیة عقوبة تبعیة 



 

 

 - ٤٢٥٧ - 

ویجوز  )١(اإلیقاف لمدة ثالث سنوات تبدأ من الیوم الذي یصبح فیھ الحكم نھائیًا
 عقوبات في ٥٦إلغاء األمر بإیقاف تنفیذ الحكم في حالتین نصت علیھما المادة 

  .)٢(فقرتھا الثانیة والثالثة
  :حدود وقف تنفیذ العقوبة كأثر للصلح الجنائي 

نفیذ العقوبة كأثر للصلح یشمل جمیع العقوبات یثور التساؤل حول ما إذا كان وقف ت
  أم یقتصر على العقوبات المالیة دون العقوبات البدنیة ؟

لقد وردت القوانین التي عالجت نظام الصلح في التشریع المصري ومنھا الصلح 
 ٥٣٤/٤إجراءات والمادة ) أ( مكررًا ١٨الجنائي الذي ورد النص علیھ في المادة 

الجدید مطلقة لم تفرق بین العقوبات البدنیة والعقوبات المالیة من قانون التجارة 
أصلیة أو تبعیة ، لذا ذھب الرأي في الفقھ أن الصلح یترتب علیھ وقف تنفیذ عقوبة 

 .)٣(الحبس والغرامة، فال محل لتخصیص النص مع إطالق عبارتھ
إلغاء ما تم تنفیذه ووقف تنفیذ العقوبة الجنائیة ال یعني فقط عدم تنفیذھا وإنما أیضًا 

منھا رغم أنھ تم صحیحًا ، ویكون إعمال ھذا األثر صحیحًا بالنسبة للعقوبات 
  :المختلفة على النحو التالي 

في حالة الحكم بالحبس یمتنع تنفیذ تلك العقوبة إذا لم یكون قد بدأ التنفیذ فعًال أو )  أ
ن المحكوم علیھ أیًا اتخاذ أي إجراء في ھذا الخصوص وإال وجب اإلفراج فورًا ع

  .كانت المدة الباقیة من العقوبة
في حالة الحكم بالغرامة الجنائیة المقضي بھا یمتنع تحصیلھا إذا لم تكن قد ) ب

فإذا كانت النیابة )٤(حصلت ، وإال وجب ردھا أو رد ما قام المحكوم علیھ بسداده منھا
الغرامة فتوقف تلك العامة قد شرعت في اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو تنفیذ 

  . اإلجراءات فورًا
  :وقف تنفیذ جمیع اآلثار المترتبة على الحكم 

یترتب على وقف تنفیذ العقوبة كأثر للصلح الجنائي وقف تنفیذ جمیع اآلثار المترتبة 
یجوز أن یجعل  " من قانون العقوبات على أنھ ٥٥/٢علي الحكم إذ تنص المادة 

 "یة ولجمیع اآلثار الجنائیة المترتبة على الحكم اإلیقاف شامًال ألیة عقوبة تبع

                                                           

 .  من قانون العقوبات٥٦/١ المادة  )١(
 فعل إذا صدر ضد المحكوم علیھ في خالل ھذه المدة بالحبس أكثر من شھر: الحالة األولى   )٢(

 . ارتكبھ قبل األمر باإلیقاف أو بعده
إذا ظھر في خالل ھذه المدة أن المحكوم علیھ صدر ضده قبل اإلیقاف في حكم : الحالة الثانیة 

 ٥٨ كالمنصوص علیھ في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت بھ ، ھذا وتنص المادة
یذ تنفیذ العقوبة المحكوم بھا وكذا جمیع یترتب على إلغاء األمر بوقف التنف "عقوبات على أنھ 

 . العقوبات التبعیة واآلثار الجنائیة التي تكون قد أوقفت
 .٢٦٦ صـ٩٤ بند –مرجع سابق : الجرائم الضریبیة : أحمد فتحي سرور / د. أ )٣(
 صـ –مرجع سابق : محمد كمال حمدي /  ، د٤٩١ صـ–مرجع سابق : نبیل لوقا بباوي / د  )٤(

١١٥. 
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ووقف جمیع اآلثار المترتبة علي الحكم كأثر للصلح الجنائي ال یختلف في تقدیرنا 
  : عن المقصود بھ في قانون العقوبات، ویترتب على ذلك النتائج اآلتیة

 عدم اعتبار الحكم سابقة في العود .  
 ١( تالیةجواز الصلح مع المحكوم علیھ في جریمة(. 

وذلك ألن إجازة الصلح بعد صیرورة الحكم باتًا في األحوال التي یجوز فیھا ذلك ، 
یؤدي إلي وقف تنفیذ العقوبة المقضي بھا ، وزوال كافة اآلثار المترتبة علیھا ومنھا 

إجراءات والمادة ) أ( مكررًا ١٨اعتبار الحكم سابقة في العود حیث جاء نص المادة 
 التجارة عامًا مطلقًا دون قید ، ومع صراحة النصوص ال تعتبر  من قانون٥٣٤/٤

 .)٢(الجریمة المتصالح عنھا سابقة في العود، ویجوز للمتھم الصلح في جریمة تالیة
 :رأي الفقھ من وقف تنفیذ العقوبة كأثر للصلح 

 مسلك المشرع نحو وقف تنفیذ العقوبة الجنائیة كأثر للصلح )٣(انتقد جانب من الفقھ
لجنائي ، وذلك استنادًا إلي أنھ لیس لھ مبرر ومرفوض ، وإن كان لھ ما یبرره كما ا

البعض بالنسبة للزوجة التي یرضي زوجھا بمعاشرتھا للمحافظة على الروابط یعتقد 
العائلیة فلیس لھ ما یبرره على اإلطالق بالنسبة للجرائم الجنائیة واالقتصادیة 

وصارت اإلجراءات ھذا الشوط الطویل الذي انتھى والمالیة طالما أن الحكم قد صدر 
بصدور الحكم البات ، فلیس أمام الدولة إال تنفیذ الحكم القتضاء حقھا في العقاب 
وحقوقھا المالیة ، كما أن وقف التنفیذ بعد أن أصبح الحكم حائز على قوة األمر 

یرة للمتھم إذ المقضي فیھ یمثل افتئاتًا على حجیة األحكام ، وإعطاء الكلمة األخ
یستطیع أن یتفادى تنفیذ الحكم علیھ بإجراء الصلح مع المجني علیھ، كما أنھ یؤدي 
إلي مساواة الشخص الملتزم بأداء واجباتھ والتزاماتھ نحو الدولة دون أن یكبدھا 
مشقة التقاضي واللجوء إلى المحاكم ، والشخص الذي یتھرب ویتحایل للتخلص من 

اتھ وھو أمر یتنافى مع العدالة فضًال عما قد یؤدي إلیھ من أداء واجباتھ والتزام
 نفس المسلك ، كما أن المحكوم علیھ الذي یستفید من إزالة بإتباع لآلخرینإغراء 

آثار إدانتھ قد ال یرتدع وال یتورع عن ارتكاب نفس الجریمة مرة أخرى ما دام یعلم 
  . أنھ لیس ھناك ما یدعو لتشدید العقاب علیھ

                                                           

محمد /  ،  د٢٣١ صـ٢١٢ بند –مرجع سابق : نظم اإلجراءات الجنائیة : جالل ثروت / د. أ )١(
: محمد نجیب السید / د  ، ١١٩ صـ–مرجع سابق : جریمة التھریب الجمركي : كمال حمدي 

النظریة العامة : نبیل لوقا بباوي /  ، د٥٥٤ صـ–مرجع سابق : جریمة التھریب الجمركي 
 .٤٩٥ صـ –رجع سابق م: للتھرب الجمركي 

 .١١٣ صـ–مرجع سابق : الحمایة الجنائیة للشیك : سلوى توفیق بكیر /  د)٢(
 –مرجع سابق : دور المجني علیھ في إنھاء الدعوى الجنائیة : حمدي رجب عطیة / د.أ )٣(

مرجع : النظریة العامة للصلح في القانون الجنائي : سر الختم عثمان إدریس /  ،  د٤٥٥ـص
 –مرجع سابق : النظریة العامة للتھرب الجمركي : نبیل لوقا بباوي /  ، د٤١٤ صـ–سابق 

 .٤٩٦صـ
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یرى أن السیاسة التشریعیة الرشیدة كانت تقتضي ترتیب أثر  )١(ن البعضلذا فإ
محدود على الصلح یتمثل في تخفیف العقوبة مثًال بدًال من انقضاء الدعوى الجنائیة 

  . كلیة أو انقضاء العقوبة 
 ونؤیده مسلك المشرع من وقف تنفیذ العقوبة )٢(بینما أید البعض اآلخر من الفقھ

للصلح الجنائي ومحو آثار اإلدانة وأنھ یعد مسلكًا حمیدًا من المشرع ، الجنائیة كأثر 
ویرى أن وجھة نظر الرأي السابق في غیر محلھ ، ذلك أن المتھم الذي یلجأ إلى 
الصلح مع الطرف اآلخر یبغي دون شك تجنب كافة آثار اإلدانة بما فیھا العقوبات 

رى المتھم في الصلح فائدة كاملة تغریھ المحكوم بھا ، وبدون كافة تلك اآلثار قد ال ی
  . باللجوء إلیھ

  :ویترتب على الصلح بعد صیرورة الحكم باتًا عدة فوائد أھمھا
التخفیف على المؤسسات العقابیة وذلك باإلفراج عن المحكوم علیھم في حالة ) ١

 وھم عادة في -الصلح ، وھو في الوقت ذاتھ یمنع اختالط ھؤالء المحكوم علیھم 
  . بغیرھم من عتاة اإلجرام والخطرین-ئم بسیطة جرا

یؤدي إلي سرعة حصول األفراد والدولة على حقوقھم بعیدًا عن إجراءات التنفیذ ) ٢
المعقدة ، والتي قد تطول وھو ما یعد في ذاتھ تنفیذًا للحكم وإقرارًا لھ ال افتئاتًا 

  .علیھ
لبعد عن العقوبات التقلیدیة ، یتفق والسیاسة الجنائیة المعاصرة التي تھدف إلى ا) ٣

  .والتوسع في األخذ ببدائلھا ال سیما بعد أن فشلت ھذه العقوبات في تحقیق أھدافھا
یؤدي إلى حث مرتكبي الجرائم إلى إصالح األضرار الناشئة عنھا ، فضًال على ) ٤

  .أنھ ینطوي على االعتراف بدور أكثر فاعلیة للمجني علیھ في اإلجراءات الجنائیة
ا ما ذھب إلیھ الرأي المعارض من إجازة الصلح بعد صیرورة الحكم باتًا یمكن أم

قولھم بأن الصلح بعد الحكم البات فیھ مساواة منتقدة بین : الرد علیھ بما یلي
الشخص الملتزم بأداء واجباتھ والتزاماتھ تجاه الدولة واألفراد دون أي عناء، وذلك 

ر حکم بات ثم یقوم بالصلح مردود علیھ الذي یتھرب من أداء واجباتھ حتى صدو
بأنھ لیس كل من ال یتفق مع المجني علیھ على الصلح قبل صدور حکم بات یكون 
قاصدًا المماطلة والتحایل على المجني علیھ ، بل قد یكون ذلك راجعًا لعدم اقتناعھ 

من بإدانتھ ، و بصدور الحكم البات یقتنع بذلك ویطلب الصلح مع المجني علیھ ھذا 
ناحیة ، ومن ناحیة أخرى فإن الصلح بعد صیرورة الحكم باتًا ال یكون إال بموافقة 
المجني علیھ ، ومن ثم لھ رفض الصلح إذا ثبت التحایل واألمر تقدیري لھ ، ومن 
ناحیة ثالثة ال یعد الصلح بعد صیرورة الحكم باتًا افتئاتًا على حجیة األحكام 

ابتة بھا ، وذلك ألن األحكام الجنائیة أطرافھا المتھم واستقرار المراكز القانونیة الث

                                                           

سلوى /  ،  د١٣٦ صـ٤٢ بند –مرجع سابق : الحمایة الجنائیة للشیك : محمود کبیش / د. أ )١(
 .١١٣ صـ–مرجع سابق : الحمایة الجنائیة للشیك : توفیق بكیر 

طھ أحمد /  ، د٥٥٥ صـ– مرجع سابق -تھریب الجمركي جریمة ال: محمد نجیب السید /  د )٢(
 .٢٠٤ صـ١٠٧ بند – مرجع سابق -الصلح في الدعوى الجنائیة : محمد عبد العلیم 
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والمجني علیھ أو الجھة المختصة أو المجتمع ممثًال في النیابة العامة ، وال یضیر 
المجتمع اتفاق المتھم والمجني علیھ أو الجھة المختصة على الصلح ووقف تنفیذ 

  .)١(العقوبة كأثر لذلك طالما أن األطراف تراضیًا على ذلك
 المنعقد في القاھرة في -ویؤید ھذا الرأي أن مؤتمر تطویر نظام العدالة الجنائیة 

إلى التوسع في أن یرتب الصلح في  قد دعا ٢٠٠٣ أكتوبر ١٥ الى ١٣الفترة من 
كل األحوال وقف تنفیذ العقوبة ولو بعد صیرورة الحكم باتًا ، وذلك تحقیقًا إلقرار 

  .)٢(السالم االجتماعي
التي ) أ( مكررًا ١٨ المشرع المصري لھذه الدعوة وقام بتعدیل المادة وقد استجاب

 وتم تعدیلھا ١٩٩٨ لسنة ١٧٤أضیفت إلي قانون اإلجراءات الجنائیة بالقانون رقم 
 ، والذي أجاز بموجبھ الصلح في أیة حالة كانت ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥بالقانون رقم 

نیابة العامة بوقف التنفیذ إذا علیھا الدعوى وبعد صیرورة الحكم باتًا ، وتأمر ال
حصل أثناء تنفیذھا ، وقد كان المشرع أجاز وقف تنفیذ العقوبة بعد الحكم البات من 

  .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة الجدید رقم ٥٣٤/٤قبل في المادة 
ویثور التساؤل عن وقف تنفیذ العقوبة كأثر للصلح الجنائي بعد صیرورة الحكم باتًا 

رتبطة من بینھا جریمة من الجرائم الجائز الصلح فیھا بمقتضى المادة في جرائم م
  ):أ( مكررًا١٨

  :ال یخلو األمر من أحد فرضین 
 أن یكون قد قضي بعقوبة الجریمة الجائز الصلح فیھا باعتبار أنھا :الفرض األول

 عقوبة الجریمة األشد ، وفي ھذه الحالة یترتب علي الصلح فیھا وقف تنفیذ العقوبة
وجمیع اآلثار المترتبة على الحكم ، وال یتعلق األمر في ھذا المجال بمد أثر الصلح 
الجنائي على الجرائم المرتبطة بھا ذلك أنھ ما دام قد صدر حكم بات في الجرائم 
المرتبطة بعقوبة الجریمة المتصالح فیھا فإنھ یبقى ، وال سبیل إلعادة محاكمة 

 المرتبطة بالجریمة المتصالح عنھا بعد التصالح المحكوم علیھ عن الجرائم األخرى
  .في الجریمة األخیرة المقرر لھا أشد العقاب إذ یمنع من ذلك سابقة الفصل فیھا 

 أن یكون قد قضي بعقوبة جریمة أخرى غیر الجریمة المتصالح :والفرض الثاني
 الصلح في فیھا باعتبار أنھا عقوبة الجریمة األشد ، وفي ھذه الحالة ال یترتب على

  .)٣(الجریمة المتصالح فیھا وقف تنفیذ العقوبة الجنائیة أو اآلثار المترتبة على الحكم

                                                           

 . وما بعدھا٢٠٤ صـ١٠٧ بند – ٢٠٠٦دار النھضة العربیة : طھ أحمد محمد عبد العلیم /  د )١(
 .٦٨ صـ– ٢٠٠٤ل أكتوبر  العدد أو– ١٣  السنة–مجلة النیابة العامة / انظر  )٢(
 .١٢٢ صـ–مرجع سابق : جریمة التھریب الجمركي : محمد كمال حمدي /  د )٣(
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 اخلامتة

الصلح عرفتھ البشریة منذ القدم، ولجأت إلیھ البشریة في بدایة عھدھا لنشر األمن 

واألمان والسالم االجتماعي بین أفرادھا، وكان ذلك یتم في عدة صور أن تخلع أسرة 

جاني وتسلمھ إلى أھل المجني علیھ ، وذلك كان تخفیفًا من عادة األخذ بالثأر، ال

وكان یتم الصلح أیضا عن طریق الدیة التي یدفعھا أھل الجاني للمجني علیھ، وكان 

ذلك كلھ تخفیفًا من عادة األخذ بالثأر، وكان یتم الصلح أیضًا عن طریق الدیة التي 

 وكان ذلك كلھ مما ساعد في نشر األمن بین األفراد یدفعھا أھل الجاني للمجني علیھ،

  .في المجتمع، مما ساعد على توفیر طاقتھم من االنتقام إلى العمل

اتسع نطاق تطبیق الصلح، فلم یعد یشمل الجرائم البسیطة، وإنما تجاوز نطاق 

  .تطبیقھ فأصبح یطبق في جنایات األموال العامة مثل االستیالء وتسھیل االستیالء

لشریعة اإلسالمیة أخذت بالصلح وأجازت تطبیقھ في جرائم الدیة والقصاص وا

وجرائم التعزیر بخالف القوانین الوضعیة التي حرمت األخذ بالصلح ونظرًا ألھمیة 

الصلح فقد أجازت معظم التشریعات األخذ بھ حیث أنھ یعید أواصر المودة بین 

 المجتمع اآلثار السیئة التي الجاني والمجني علیھ أو أھل المجني علیھ، ویجنب

تتركھا الجریمة في نفوسھم، وأن التشریعات التي لم تأخذ بالصلح كان ذلك لیس 

 .لعیب في الصلح ذاتھ وإنما سوء تطبیقھ من جانب تلك التشریعات

الصلح المدني یختلف عن الطلب أو الشكوى أو التنازل عن الدعوى الجنائیة، أما 

ن حیث طبیعتھ عن الصلح المدني فاألخیر والصلح الصلح الجنائي ال یختلف م

  .الجنائي ھو تنازل من قبل الطرفین عن جزء من حقوقھ، مقابل جعل مادي

إبرام المتھم للصلح یترتب علیھ انقضاء الدعوى الجنائیة وذلك سواء كان في جرائم 

قف تنفیذ األفراد أو جرائم األموال، أما بعد أن یكون الحكم باتًا وتصالح المتھم فیو



 

 

 - ٤٢٦٢ - 

) أ( مكرر ١٨العقوبة وذلك في الجرائم الجائز فیھا التصالح الواردة في المادة 

 في جرائم البنوك وجرائم ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥إجراءات جنائیة المعدل بالقانون 

وأن ھذا الصلح یدر دخال للدولة وذلك في جرائم االستیالء وتسھیل . الشیك

 ٢٠٠٣ لسنة ٨٨ من القانون ١٣٣لمادة االستیالء في قضایا البنوك والنقد في ا

 تجاوز المشرع بعض المبادئ الموجودة في ٢٠٠٤ لسنة ١٦٢والمستبدلة بالقانون 

القانون الجنائي، وأخذ بنظام الصلح وذلك ألسباب اجتماعیة وفلسفیة وھي 

  .الضرورة الملحة لنشر األمن والسالم االجتماعي العادل

ح أكثر من الضمانات التي قررھا المشرع المشرع وفر ضمانات للمتھم في الصل

الفرنسي، فاألخیر اشترط موافقة النیابة على الصلح في الجرائم االقتصادیة 

والمالیة، أما المشرع المصري فلم یتطلب ذلك، وعلیھ فإنھ یخضع للسلطة التقدیریة 

  .للجھة اإلداریة، وال رقابة علیھا اآلن حالة رفض الصلح

 عقوبة مالیة كتعویض مقابل األضرار التي لحقت بالمجني التصالح في حقیقتھ ھو

علیھ من جراء الجریمة، فلم یعد القانون الجنائي قاصرا على تطبیق العقوبة وإنما 

یكون لتعویض المجني علیھ عن الجریمة وإلعادة تأھیل المجرم الندماجھ في 

  .المجتمع

لحكم بعقوبة مثل ما ورد الصلح في بعض األحیان یترتب علیھ آثار كالتي یرتبھا ا

  . ١٩٦٣ لسنة ٦٦ مكرر من قانون الجمارك ١٢٤ ، ١٢٢بالمادتین 

  .یجب أن یبلغ الجاني سن الرشد القانوني إلجراء الصلح، كذلك المجني علیھ 

الصلح یترتب علیھ إنقضاء الدعوى الجنائیة ویستفید من ذلك المتھم والمساھمین 

  . رض الصلح یقطع تقادم الدعوى الجنائیةمعھ وانقضاء العقوبات التكمیلیة وع
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  : النتائج
أن الصلح الجنائي ھو نزول الھیئة االجتماعیة عن حقھا في العقاب في  )١

بعض الجرائم ، مقابل الجعل الذي قام علیھ الصلح أو لتصالح المتھم مع 
 .المجني علیھ في األحوال التي یسمح فیھا القانون بذلك 

 في ظل المجتمعات البدائیة القدیمة ، وكان یتخذ كان الصلح الجنائي معروفا )٢
خلع الجاني أو تسلیمھ ألھل المجني علیھ ، وكان ذلك : عدة صور منھا

بمثابة عامل مساعد على التخفیف من األخذ بالثأر في ذلك العصر، والذي 
كما أخذت الشرائع القدیمة بالصلح . كان معروفًا بعصر االنتقام الفردي 

ق الجرائم الخاصة ، وكان یتخذ صورة الدیة ، والتي الجنائي في نطا
 . أصبحت إجباریة مع نشأة الدولة

أن التشریعات الوضعیة القدیمة المقارنة اعتنقت مبدأ تحریم الصلح الجنائي  )٣
، وعلى خالف ذلك عرفت الشریعة اإلسالمیة الغراء الصلح الجنائي ، و 

 كما عرفتھ -قصاص والدیھ  وھي جرائم ال-إجازتھ في اخطر أنواع الجرائم 
في جرائم التعزیر منذ أكثر من أربعة عشر قرن من الزمان ، وھو ما یدل 

 . على أنھا صالحة للتطبیق في كل زمان ومكان
الشریعة اإلسالمیة تجیز الصلح في جرائم القصاص مطلقًا العمدیة وغیر  )٤

 الخطأ، العمدیة، بینما قصر المشرع المصري الصلح فیھا على جریمة القتل
وعلى بعض جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة، ولم یجیز 
الصلح في باقي الجرائم، وان كنا نؤثر عدم جواز الصلح فیھا بالشكل الذي 
تناولھ المشرع المصري بحیث تنقضي الدعوى الجنائیة قبل الجاني ومن ثم 

 وطمأنینتھ، ألن یفلت من العقاب كلیًا لخطورة تلك الجرائم على أمن المجتمع
الجاني یتعمد فیھا إزھاق روح إنسان بغیر حق أو إیذائھ بالجرح أو القطع 

إال أنھ یتعین اعتبار الصلح في تلك الجرائم ظرفًا مخففًا للعقوبة . أو الكسر
یجیز للقاضي النزول بالعقوبة عن الحد األدنى المقرر لھا، وبذلك نتفق مع 

سمح لولى الدم بالخیار بین القصاص أو أحكام الشریعة اإلسالمیة التي ت
العفو أو قبول الدیة، فإذا عفي أو قبل الدیة جاز لولی األمر أن یقرر التعزیر 

 .إذا رأي لھ موجبًا، و ھو في ھذة الحالة یكون واجب
یرتب الصلح الجنائي انقضاء الدعوى الجنائیة ، سواء كان في جرائم  )٥

الجرائم المالیة أو االقتصادیة ، وقد األفراد أو في الجرائم التنظیمیة أو 
یرتب وقف تنفیذ العقوبة إذا كان بعد صدور حکم بات وذلك في بعض 

 مكرر أ من قانون ١٨الجرائم ، کالجرائم الجائز الصلح فیھا وفقًا للمادة 
 وجرائم البنوك ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥اإلجراءات الجنائیة المعدل بالقانون 

كما یولد الصلح الجنائي في الجرائم . ريوجرائم الشیك في القانون المص
التنظیمیة والمالیة واالقتصادیة حقًا للدولة في اقتضاء مقابل الصلح ، وأثر 
الصلح یقتصر على أطرافھ ، فال یمتد إلى غیر المتھم إال بالنسبة للجرائم 
المالیة واالقتصادیة المعاقب علیھا بالغرامة النسبیة ، والتي یفترض فیھا 
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ابل التصالح ، وال یتصور تعدد مقداره بتعدد المساھمین في ارتكاب وحدة مق
الجریمة ، وقد نص المشرع المصري على ھذا األثر صراحة بالنسبة لجرائم 

 والمستبدلة ٢٠٠٣ لسنة ٨٨ من القانون ١٣٣البنوك والنقد في المادة 
 . ٢٠٠٤ لسنة ١٦٢بالقانون 

 المرفوعة عن الجریمة ال یؤثر الصلح الجنائي على الدعوى المدنیة )٦
المتصالح فیھا، سواء كانت مرفوعة أمام القضاء الجنائي تبعا للدعوى 

 .الجنائیة ، أو كانت مرفوعة أمام القضاء المدني 
  

  : التوصیات
إن الصلح بصفة عامة یجب أن یكون مبدءًا أساسیًا سواء في القانون  )١

 .الوضعي أو في الشریعة اإلسالمیة
وبة الجنحة التي تجیز الحبس، وذلك في أول مرة یتم أن یتناول الصلح عق )٢

 .فیھا ارتكاب إحدى الجرائم التي تجیز الحبس
على أنھ إذا ارتكب الفاعل الجرم مرة أخرى سواء في نفس الفعل أو فعل  )٣

 .آخر فال یجوز الصلح
 .بمعنى أنھ یجب التوسع في الصلح و بشرط أال یضر ذلك بالمجتمع )٤
ن الفاعل والدولة في الجرائم االقتصادیة أو جرائم إن التصالح الذي یتم بی )٥

التھرب الضریبي یجب أن یكون بإرادة الفاعل وعن طریق لجان بعیدة عن 
 .نفس الجھة حتى ال یفرض علیھ الصلح

إن الصلح یجب أن یتم في أي جریمة كما ذكرنا حتى لو صدر فیھا حكم  )٦
ما ذكرنا ألن ذلك نھائي وحتى لو كان الفاعل محبوسًا وذلك ألول مرة ك

سیخفف من السجون فضال عن ذلك فإن الفاعل قد یكون ارتكب الفعل وندم 
 . علیھ، ولكن إذا تكرر منھ نفس الفعل فال یجوز الصلح معھ

إنھ یجب األخذ بنظام الصلح في الشریعة اإلسالمیة في الجرائم الكبرى التي  )٧
ة القتل بتصالح أھل مثل جریم. ترى فیھا الشریعة جواز التصالح بدفع الدیة

 .القتیل مع دفع الدیة
یرتب الصلح أثرًا في انقضاء الدعوى : النص في قانون العقوبات على أنھ )٨

الجنائیة في الجریمة ذات العقوبة األخف المرتبطة بالجریمة ذات العقوبة 
 .األشد المتصالح فیھا

ائم یجب أن یتضمن قانون اإلجراءات الجنائیة بأنھ یجوز الصلح في الجر )٩
البسیطة التي قوامھا الحد األقصى للعقوبة المحددة للجریمة كأن یكون 
النص على أن یجوز الصلح في الجریمة التي ال تزید عقوبتھا على ثالث 

 .سنوات
یجب أن یتوسع المشرع بإباحة التصالح في التشریعات الجنائیة الخاصة   )١٠

، قانون أشغال  ١٩٩٤ لسنة ١مثل تشریعات الوزن والمكیال الصادر برقم 
 ١٩٥٧ لسنة ٣٣ ، قانون الباعة المتجولین رقم ١٩٥٦ لسنة ١٤٠الطریق 
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 ، ١٩٩٤ لسنة ٢١٣ المعدل بالقانون ١٩٨٤ لسنة ١٢قانون الري والصرف 
 ، قانون المحال التجاریة ١٩٦٨ لسنة ٩٤قانون الطرق العامة رقم 

 .١٩٥٤ لسنة ٤٥٣والصناعیة رقم 
التصالح معھ وفي جریمة ما وعاد وارتكب یجب أن یكون للمتھم الذي تم  )١١

نفس الفعل یجب اعتبار الصلح سابقة حتى ال یكون الصلح وسیلة الرتكاب 
الجریمة وألن المتھم سیرتكب الجریمة وھو على یقین من أنھ ال یتم تطبیق 

 وقد توصلت في نھایة بحثي ھذا الى أھم النتائج  القانون علیھ إال بالتصالح
تمخض عنھا البحث واهللا أسأل أن أكون قد وفقت فیما والتوصیات التي 

فإن كنت أحسنت فمن انتھیت الیھ من نتائج وما توصلت الیھ من توصیات ، 
 .اهللا وإن كنت قد أسأت فمني ومن الشیطان واهللا منھ براء
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  المراجع
  القرآن الكریم: أوًال
  المعاجم: ثانیًا

  دون سنة نشر– دار المعارف – الجزء الرابع –لسان العرب البن منظور .  
  الھیئة العامھ لشئون – جمھوریة مصر العربیة – مجمع اللغة العربیة –المعجم الوجیز 

  .١٩٧٧المطابع األمیریة 
  : ثالثًا المراجع القانونیة

 دراسة  عقد الصلح ، بین الشریعة اإلسالمیة والقانون المدني،: یس محمد یحیي . د
  .١٩٧٨دار الفكر العربي، . تشریعیة. قضائیة. مقارنة، فقھیة

 أحمد فتحي سرور. د :  
 ٢٠٠٤القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثالثة، دار الشروق. 
 ٩٠طبعة دار النھضة : الجرائم الضریبیة.  
 رمسیس بھنام . د :  
 ،وما بعدھا٢١٩، منشأة المعارف باالسكندریة، صـ١٩٩٦الكفاح ضد اإلجرام  .  
قانون الجنائي، تحت عنوان القواعد الجنائیة السلبیة، منشأة المعارف النظریة العامة لل

  .١٩٦٨باإلسكندریة 
 ١٩٩٧نحو تیسیر اإلجراءات الجنائیة، دراسة مقارنة، الطبعة األولى : عمر سالم . د ،

 .دار النھضة العربیة
  

 محمود كبیش. د :  
 دار النھضھ العربیة – الطبعة األولى –مساھمة المجنى علیھ في اإلجراءات الجنائیة – 

٢٠٠١.  
 ٢٠٠٠في ظل قانون التجارة الجدید طبعة دار النھضة العربیة : الحمایة الجنائیة للشیك.  
 د مأمون محمد سالمة :  
 ١٩٧٩ دار الفكر العربي -اإلجراءات الجنائیة في التشریع المصري. 
 ٢٠٠١اھرة  الق– دار النھضة العربیة –اإلجراءات الجنائیة في التشریع المصري. 
 منشورات الجامعة اللیبیة – الجزء األول –اإلجراءات الجنائیة في التشریع اللیبي – 

  .١٩٧١بنغازي 
 اإلسكندریة – دار المؤسسة الجامعیة للنشر –نظم اإلجراءات الجنائیة : د جالل ثروت 

١٩٩٧.  
 الجامعي،  دار الفكر –أحكام الصلح في المواد المدنیة والجنائیة : عبدالحكم فودة.د

  .٢٠٠٢االسكندریة 
 مكتبة رجال القضاء –شرح القواعد العامھ لإلجراءات الجنائیة : د عبدالرؤوف مھدي - 

  .٢٠٠٣القاھرة 
 دار – الطبعة األول –اإلجراءات الجنائیة في التشریع المصري : د حسن محمد ربیع 

   .٢٠٠١ – ٢٠٠٠ القاھرة –النھضة العربیة 
 الطبعة األولى -وق المجني علیھ في القانون المقارن حق: محمود محمود مصطفى. د 

١٩٧٥.  
 ٤ ، ط٢٠٠٣ – ٢٠٠٢. شرح قانون العقوبات القسم الخاص: محمد عید الغریب. د.  
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 شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھضة العربیة : محمود نجیب حسني . د
  .١٩٩٤القاھرة، الطبعة الثانیة، 

 شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، : فتوح الشاذلي .  دعلي عبد القادر القھوجي،. د
  .، مطابع السعدني، الجزء الثاني٢٠٠٤

 ١٧ وفقا لقانون التجارة الجدید رقم للشیك الحمایة الجنائیة: سلوى توفیق بكیر .د 
  .٢٠٠٠ طبعة –دار النھضة العربیة  - ١٩٩٩لسنة 

 طبعة منشأة : ءات الجنائیة المبادئ العامة في قانون اإلجرا: عوض محمد عوض . د
  .المعارف باالسكندریة

 ٩٢ط: جریمة التھریب الجمركي في ضوء الفقھ والقضاء : محمد نجیب السید . د.   
 مزود بأحكام –شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائیة : عبد الرؤوف مھدي . د 

  ٢٠٠٦ دار النھضة العربیة ٢٠٠٥النقض والدستوریة العلیا حتى سنة 
 الدعوى الجنائیة الناشئة عن –قانون اإلجراءات الجنائیة : مدحت محمد عبد العزیز . د 

  .٢٠٠٨ ، ٢٠٠٧ ط٩٨ لسنة ١٧٤الجریمة طبقًا ألحدث التعدیالت المدخلھ بالقانون 
 في ضوء –اإلجراءات الموجزة إلنھاء الدعوى الجنائیة : مدحت عبد الحلیم رمضان . د 

  .٢٠٠٠ئیة ، دراسة مقارنة طبعة دار النھضة العربیة تعدیالت قانون اإلجراءات الجنا
 طبعة –انقضاء الدعوى الجنائیة البدائل والمفترضات : مصطفی محمد عبد المحسن .د 

٢٠٠٤،  ٢٠٠٣.  
 ٢٠٠٠ ، ١طبعة منشأة المعارف ط: جرائم التھرب الضریبي : إبراھیم المنجني . د.  
 مكرر ١٨ مكرر و ١٨طاق المادتین في ن: الصلح الجنائي : إبراھیم حامد طنطاوى . د 

  .٢٠٠٠إجراءات جنائیة دراسة مقارنة طبعة دار النھضة العربیة ) أ(
 مجموعة ١٩٧٨ مایو ١٢نقض النظریة العامة للتھرب الجمركي، : نبیل لوقا بباوي / د 

  .١٧٤ رقم ٢٩احكام النقض سـ
 المصري طبعة  في التشریع–مبادئ قانون اإلجراءات الجنائیة : أحمد حسني طھ . د 

  .م ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٥ ھـ ١٤٢٦مطبعة النور بتفھنا األشراف  
 ٢٠٠٦دار النھضة العربیة : طھ أحمد محمد عبد العلیم . د. 

  : المراجع الشرعیة: رابعًا
 الجزء . نتائج األفكار في كشف الرموز واألسرار : اإلمام شمس الدین أحمد بن قودر

/ ھـ ١٣٨٩ مصر –ة مصطفى البابي الحلبي  مكتبة ومطبع- الطبعة األولى -الثامن 
١٩٧٠ .  

 الجزء السابع –بدائع الصنائع : اإلمام عالء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني – 
  .١٩٨٢ ھـ ، ١٤٠٢ – دار الكتاب العربي بیروت –الطبعة الثانیة 

 مواھب الجلیل لشرح مختصر : أبي عبداهللا محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي
 وبھامشھ التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ألبي عبداهللا محمد بن یوسف العبدري –خلیل 

  .م١٩٧٨ - ھـ ١٣٩٨ دار الفكر – الطبعة الثانیة – الجزء الخامس –
 شرح منح الجلیل على مختصر : الشیخ عبداهللا محمد بن أحمد بن محمد علیش المالكي

 المطبعة المصریة – الثالث  الجزء–العالمة خلیل وبھامشھ حاشیة تسھیل منح الجلیل 
  . ھـ١٢٩٤ببوالق 

 تحقیق فضیلة – الجزء الرابع –المغنى : أبي محمد عبداهللا بن أحمد بن محمد بن قدامھ 
  . دون سنة طبع– مكتبة القاھرة –الدكتور طھ محمد الزیني 
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 تجرید محمد بن – الجزء الثاني –أسنى المطالب : القاضي أبو یحیى زكریا األنصاري 
  .  ھـ ١٣١٣ – القاھرة – دار الكتاب االسالمي –الشوبري أحمد 

 مكتبة ومطبعة – الجزء الثاني –شرح مغنى المحتاج : الشیخ محمد الشربیني الخطیب 
  .م ١٩٥٨/  ھـ١٣٧٧ مصر –مصطفى البابي الحلبي وأوالده 

 دار النھضة العربیة –العقوبات البدیلھ في الفقھ اإلسالمي : محمد محمد مصباح.د – 
   .٢٠٠٢القاھرة 

 ١٩٨٦ القاھرة –القصاص فیما دون النفس : عبد العلیم محمدین. د.  
 الطبعة األولى –تطبیق التشریع الجنائي اإلسالمي في مصر : محمد أبو العال عقیدة. د 

  .١٩٨٨ القاھرة – دار الفكر العربي –
 بعة األولى  الط–كتاب الفقھ على المذاھب األربعھ : اإلمام عبد الرحمن الجزیري یرى– 

  .١٩٩٦ بیروت – دار الفكر للطباعة والنشر –الجزء الخامس 
 ١٩٨١ – الطبعة األولى. القصاص في النفس في الفقھ اإلسالمي: علی حسین کرار. د.  
 الجزء الثاني -قانون الوضعي الالتشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا ب.  عبد القادر عودة.د 

  .١٩٨٤ مكتبة رجال القضاء القاھرة -
 الردة عن اإلسالم وأثرھا في التفرقة بین الزوجین في الفقھ : محمد نجیب عوضین. د

   .١٩٩٩ دار النھضة العربیة -اإلسالمي 
 العربي سنة  دار الفكر-الجریمة والعقوبة في الفقھ اإلسالمي : اإلمام محمد أبو زھرة 

١٩٧٤. 
 النشر بیروت سنة دار المعرفة للطباعة و٣ ط٩جـ: اإلمام شمس الدین السرخسي 

  .ه١٣٩٨م ١٩٧٨
 مسقطات العقوبة التعزیریة وموقف المحتسب فیھا : عبد الحمید إبراھیم المجالي. د- 

  .١٩٩٢دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنیة والتدریب بالریاض سنة 
 دار الفكر – ١تطبیق التشریع الجنائي اإلسالمي في مصر ط: محمد أبو العال عقیدة. د 

  .١٩٨٨ربي والفالس سنة الع
 في أصول النظام الجنائي اإلسالمي:  محمد سلیم العوا. د.  

  
  :الرسائل العلمیة: خامسًا

 النظریة العامة للصلح وتطبیقاتھا في المواد الجنائیة ، : محمد حكیم حسین الحكیم. د
 .٢٠٠٢دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ، جامعة عین شمس، دار النھضة العربیة، 

 الحد من العقاب، نحو نظریة عامة لقانون العقوبات اإلداري: ین مصطفى محمد أم.د .
 .١٩٩٣دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه جامعة اإلسكندریة، 

 جامعة القاھرة - رسالة دكتوراه - النظریة العامة للصلح : محمد حكیم حسین الحكیم. د 
 .٢٠٠٢ دار النھضة العربیة -
 تحریك الدعوى الجنائیة والتنازل عنھا في جریمة : منصور علی علي الحماطي. د

التھریب الجمركي في التشریع الیمني مقارنًا بالتشریع المصري، رسالة ماجستیر 
 .١٩٩٣جامعة القاھرة ، 

 رسالة دكتوراه –دور المجني علیھ في إنھاء الدعوى الجنائیة : حمدي رجب عطیة . د 
 .٩٠جامعة القاھرة 
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 بدائل العقوبة السالبة للحریة في التشریعات الجنائیة : المنعم محمد سیف النصر عبد . د
 .٢٠٠٤ رسالة دكتوراه جامعة القاھرة :الحدیثة

 رسالة دكتوراه جامعة : اإلجراءات الجنائیة الموجزة : عبد اهللا عادل خزنة كابتي . د
 .٨٠القاھرة 

 ائي، دراسة مقارنة النظریة العامة للصلح في القانون الجن: سر الختم عثمان إدریس . د
  .١٩٧٩تأصیلیة تطبیقیة مقارنة، رسالة دكتوراه جامعة القاھرة 

  : المجالت واألبحاث: سادسًا
 مجلة البحوث -حقوق المجني علیھ في اإلجراءات الجنائیة : محمود مصطفى. د 

   ، ١٥ صـ١٩٨٧ أكتوبر–العدد الثاني . القانونیة واالقتصادیة
 بحث مقدم للمؤتمر الثالث –جني علیھ والدعوى العمومیة الم: محمد الھادي األخوة . د 

 مارس ١٤ مارس حتى ١٢للجمعیة المصریة للقانون الجنائي المنعقد في الفترة من 
  .٢٥٠ صـ– دار النھضة العربیة – ١٩٨٩

 ضمان حقوق المضرور من الجریمة كدعامة من دعامات : أحمد عصام الدین ملیجي . د
 العدد الثاني یولیھ ٤١ المجلد رقم –لمجلة الجنائیة القومیة  ا–حق المواطن في األمن 

  ١٠ صـ– ١٩٩٨
  العدد الثالث، سبتمبر، = ، ) الحق في سالمة الجسم(مجلة القانون واالقتصاد ، مقالھ

 ، السنة التاسعة والعشرون١٩٥٩
 المجلة الجنائیة -العقوبة وخصائصھا في التشریع اإلسالمي : مأمون محمد سالمة. د 

 .١٩٧٦ یولیو سنة – مارس ٢ ، ١ ع ١٩قومیة صـال
  ١٩٨٢ ابریل ٢٢ الصادر في ١٦الجریدة الرسمیة، العدد.  
  ١٩٧٧ نوفمبر ١٠ الصادر في ٤٥الجریدة الرسمیة، العدد.  

  : أحكام النقض وقانون العقوبات: سابعًا
  نقض ٩٢٧ صـ ١٦٦ رقم ١٤ مجموعة أحكام النقض س ١٦/١٢/١٩٦٣نقض ،

  .١٨٥ رقم ٣٣ س ١٨/١١/١٩٨٢
  ١٠٧ ، رقم ٢١ مجموعة أحكام النقض، س١٩٧٠ مارس ٢٣نقض.  
  ١٦٦ ، رقم ٩ ، مجموعة أحكام النقض، س١٩٥٨ یونیھ ١٠نقض .  
 ١٢١ ، ق١١ ، مجموعة أحكام النقض، سـ١٩٦٠ یونیھ ٢٨ نقض.  
  ١١٤ ، ق١٣ ، سـ١٩٦٢ مایو ٧نقض.   
 ٣٦٨ رقم  ،٢مجموعة القواعد القانونیة، سـ . ١٩٣٢ أكتوبر ٢٤ نقض.  
  ٣١٠ رقم ٦ ، مجموعة أحكام النقض، سـ١٩٥٥ مایو ٣نقض.  
  ١٨٨ ، رقم ٣٨، مجموعة أحكام النقض، سـ١٩٨٧ نوفمبر ٢٦نقض. 
  ٢١١ ، رقم٨ ، سـ١٥/١٠/١٩٧٥نقض. 
  ٧٨ رقم ٢، مجموعة القواعد القانونیة، جـ١٨/١٢/١٩٤٤نقض. 
  ١٨٨ ، رقم ٤، مجموعة القواعد القانونیة، جـ٢٨/٣/١٩٣٨نقض.  
  ٥٠ ، رقم١ ، مجموعة أحكام النقض ، سـ١٩٤٩ دیسمبر ١٣نقض.  
  وما بعدھا من قانون العقوبات٢٧٣المواد .  
  وما بعدھا من قانون العقوبات٣٠٢المواد .  
  وما بعدھا من قانون العقوبات٣١١المواد .  
  وما بعدھا من قانون العقوبات٣١٦المواد .  
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  من قانون العقوبات٧المادة .  
  ٦ رقم ٣٣ مجموعة أحكام النقض سـ ١٩٨٢یر  ینا١٩نقض.  
  ٣٧ رقم ٢٦ مجموعة أحكام النقض سـ١٩٧٥ فبرایر ١٧نقض 
  ٢٩ رقم ١٤ مجموعة احكام النقض سـ٩/٢/١٩٦٣نقض  
  ٣ رقم ١٤ مجموعة أحكام النقض سـ١٦/١٢/١٩٦٣نقض.  

 
  :المراجع األجنبیة: ثامنًا

 Cairo ®: La Mediation Penal Entre Repression et 
reparation L. Her matian.١٩٩٧. 

 Gérard (p) ost(F) et Van de kerchove (M): Droit négocié, 
droit imposé publications des Facultés universitaires 
saint-Louis. Bruxelles. ١٩٩٦ . 

 Demanet (G): La médiation pénale., Rev.Dr. Pen et 
Crim.١٩٩٥. 

 Delmas – Marty(M): punir sans juger De la repression 
administrative at droit administratif penal., economica. 
١٩٩٢, et s. 

 Gavidcment (P.M), repertoire de droit penal et de 
proredure penal, dall٠٢, paris ed ١٩٥٤. 

 Merle(R) et vitu(A): Traité de droit criminel, droit pénal 
special.Paris. ١٩٧٩ .N° ١٧٧٢. 

  
  
  
  
  
  

  




