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العامالمالجرائمفيالتصالح
في

جنائیةإجراءات) ب(مكرر١٨المادةضوء
"تحلیلیةدراسة"

اإلسالميوالفقـهالمصـريالتشـریعبین
دكتور

خراشيإبراهیمالعالعبدعادل
بالقاهرةوالقانونالشریعةكلیة

األزهرجامعة
م٢٠١٥-هـ١٤٣٦
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الرحیمالرحمناهللابسم
:تعالىاهللاقال
ْواتقوا" ُ َّ ًیوماَ ْ َترجعونَ ُ َ ِفیهُْ ِاللهَِإلىِ َّتوفىَُّثمّ ُّكلَُ ٍنفسُ ْ ْكسبتَّماَ َ َ ْوهمَ ُ َالَ

َیظلمون ُ َ ْ ُ")١(.
:وسلمعلیهاهللاصلىویقول
ًحراما،أحلأوًحالالحرمًصلحاإالالمسلمینبینجائزالصلح"

)٢("ًحراماأحلأوًالحالحرمًشرطاإالشروطهمعندوالمسلمون

.٢٨١: سورة البقرة آیة رقم(١)
، طبعة دار الكتب ١٣٥٢، حدیث رقم ٦٣٥، ص٣سنن الترمذي، كتاب األحكام، جـ(٢)

وما ٢٩٧، ص٢العلمیة، بیروت، لبنان، سنن أبي داود، كتاب األقضیة، باب الصلح، جـ
.هـ، طبعة الحلبي١٤٠٣، ١٩٨٣نیة بعدها، الطبعة الثا
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مقدمة

:الدراسةموضوع:ًأوال

جنائیةإجراءات) ب(مكرر١٨المادةالمصرياإلجرائيالمقننأضاف
جرائمفيالتصالحأجازبمقتضاهاوالتي،)١(٢٠١٥لسنة١٦رقمبالقانون

الجرائمفيالتصالحیجوز"اآلتيعلىالمادةهذهنصتوقدالعام،المال
العقوباتقانونمنالثانيالكتابمنالرابعالبابفيلیهاعالمنصوص

بتشكیلهایصدرالخبراء،منلجنةبمعرفةتسویةبموجبالتصالحویكون
علىویعرضأطرافهیوقعهمحضرویحررالوزراء،مجلسرئیسمنقرار

ویعداالعتماد،بهذاإالًنافذاالتصالحیكونوالالعتماده،الوزراءمجلس
فيالتصالحلمحضرویكونرسوم،وبدونلهًتوثیقاالوزراءمجلساداعتم
العامالنائبإخطارالوزراءمجلسویتولىالتنفیذي،السندقوةالحالةهذه

انقضاءعلیهویترتبالمحاكمة،أوالتحقیققیدمازالتالدعوىكانتسواء
النیابةأمروتأوصافها،بجمیعالتصالحمحلالواقعةعنالجنائیةالدعوى
تمإذاالواقعةفيالمتهمینعلىبهاالمحكومةالعقوباتتنفیذبوقفالعامة
وكانًباتاالحكمصدوربعدالتصالحتمفإذاًباتا،الحكمصدورقبلالصلح

یتقدمأنالخاصوكیلهأولهجازالحكملهذاًنفاذاًمحبوساعلیهالمحكوم
ویرفعله،المؤیدةبالمستنداتًمشفوعاذالتنفیلوقفبطلبالعامالنائبإلى

ومذكرةالمستنداتبهذهًمشفوعاالنقضمحكمةإلىالطلبالعامالنائب
علىویعرضتقدیمه،تاریخمنأیامعشرةخاللوذلكالعامة،النیابةبرأي

ٕإجراءات جنائیة، واضافة المادة ) ١٥(ًفضال عن تعدیل الفقرة الثالثة من المادة (١)
مارس ١٢، الصادر في ١١الجریدة الرسمیة العدد رقم : ینظر. إجراءات) هـ(مكرر ٢٠٨

. هـ١٤٣٦جمادى األولى سنة ٢١، الموافق ٢٠١٥
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لتأمرلنظره،المشورةغرفةفيمنعقدةبالمحكمةالجنائیةالدوائرإحدى
التصالحإتماممنتحققتإذاًنهائیاالعقوباتنفیذتبوقفمسبببقرار

المادة،هذهفيعلیهاالمنصوصواإلجراءاتالشروطكافةواستیفائه
وبعدعرضهتاریخمنًیوماعشرخمسةخاللالطلبفيالفصلویكون
.علیهوالمحكومالعامةالنیابةأقوالسماع
المحكومأولمتهمیناجمیعإلىالتصالحأثریمتداألحوالجمیعوفي

المتهممنالتصالحطلبویقدمالتأدیبیة،بمسئولیتهمالمساسدونعلیهم
اإلجراءاتكافةاتخاذلألخیرویجوزالخاص،وكیلهأوعلیهمالمحكومأو

األحكامفيعلیهالمحكومغیبةفيالمحاكمةإجراءاتبإعادةالمتعلقة
".ًغیابیاالصادرة

إطارخارجالعامةالدعوىإلدارةًأسلوباعامةبصفةالجنائيالتصالحویعد
نجمتملحةلحاجةتلبیةإلیهاللجوءجاءوقدالتقلیدیة،الجنائیةاإلجراءات

التضخمبظاهرةیعرفمماأیدولوجیاتها،اختالفعلىالدولمعاناةعن
بشكلالمحاكملدىالجنائیةالقضایاأعدادتزایدعننجمتالتيالعقابي

كماًعسیرا،ًأمرااآلمنةالعادلةتحقیقمنویجعلبالشلل،یهددهابات
الفعلردامتصاصفياالجتماعیةالناحیةمنالتصالحأثرظهر

المجنيعلیهیحصلالذيالماديالتعویضخاللمنللجریمةاالجتماعي
اإلدانةتالزمالتيالوصمةالمتهموتجنبالخصومة،أطرافوتقریبعلیه،
.)١(ئیةالجنا

منشور " الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة"ال بعنوان على محمد المبیضین، مق/ أ(١)
:على الرابط التالي

https//www.abjjad.com
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علىیرتكزواألموالاألشخاصجرائمبعضفيالجنائيالصلحكانٕواذا
تجنبمثلاإلنسانیة،العدالةفكرةإلىًأساساتستندأساسیةمحاورعدة

عنًفضال-للحریةالسالبةالعقوباتوكذلكالعلنیة،اإلدانةلوصمةالمتهم
فروعمنًفرعامثلیالصلحمنالنوعهذاأضحىحیث–السابقةالمحاور
".اإلنسانيالجنائيالقانون"بـتسمیتهیمكنالجنائي،القانون

المالجرائمفيالتصالحمجالفيیثارأنیمكنالذيالطبیعيوالتساؤل
القانونمجالفيالتصالحمنالنوعهذایضیفهأنیمكنالذيما: العام

جراءمنوالمجتمعالعامالمالیجنیهأنیمكنالذيومااإلنساني؟الجنائي
هذهفيتعالىاهللابفضل–علیهنجیبأننحاولماهذاالتصالح؟هذا

.الدراسة
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:الدراسةأهمیة:ًثانیا

:أهمهاٍنواح،عدةمنالدراسةهذهأهمیةتبدو
للفسادًبابایفتحأنشأنهمنالعامالمالجرائمفيالتصالحأن)١

علىوالمفسدینلفاسدینایشجعبمقتضاهإذسده،یمكنال
القبضبعد–الدفعثمالعام،المالعلىالتعديعلىالتجرؤ
.الجنائیةالمساءلةمنًتهربابالتصالح–علیهم

لسیاسةاستمراربمثابةالعامالمالجرائمفيالتصالحأن)٢
واألولىالعام،الصالححسابعلىالعامالماللمجرميالتدلیل

العقوباتقانونأحكامتطبیقلتشریعاهذاإصدارمنًبدال
.وحزمبقوةالشأنبهذاالمتعلقة

النیابةیدغلشأنهمنالعامالمالجرائمفيالتصالحأن)٣
معیتعارضماوهو–الجنائیةالدعوىرفععنالعامة

–إنهائهاسلطةوجعل–المجتمععننائبةكونهافيوظیفتها
التصالح،طرفيإرادةعلىًرهناتحریكهاأو–فیهابالتصالح

أووالمتهمالوزراء،مجلسفيممثلةاإلداریةالجهةوهما
.علیهالمحكوم

إجراءاتبمكرر١٨المادةفيالمصرياإلجرائيالمقننأن)٤
العام،المالجرائمفيالتصالحقواعدأجمل–الدراسةمحل–

تحلیلمعهیتعینممابها،المتعلقةالتفصیالتفيالدخولدون
.فیهاالقصورأوجهوبیانالقواعد،هذه

حرمةیقلالوالذي–اإلسالمیةالشریعةفيالعامالمالحرمة)٥
علىاعتداءعلیهاالعتداءیمثلحیث–الخاصالمالعن
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الوعیدجاءوقدالجمیع،مسئولیةوحمایتهبأكمله،المجتمع
تسمع: قالتاألنصاریةخولةفعنالشأن،هذافيالشدید
فيیتخوضونًرجاالإن"یقولوسلمعلیهاهللاصلىاهللارسول
.)١("القیامةیومالنارفلهمحقبغیراهللامال

الدراسةنطاقتحدید: ًثالثا
االعتداءجرائممنهاالجرائم،منالعدیدیشملالجنائيالقانونفيالتصالح

التعديجرائمووالتنظیمیة،االقتصادیةوالجرائمواألموال،األشخاصعلى
وهيفحسب،األخیرالنوععلىدراستناتقتصروسوفالعام،المالعلى
.فیهالكتابةسبقولعدمفیهاالتصالحإجراءلحداثةالعام،المالجرائم

:الدراسةمنهج: ًرابعا
القانونیةالقواعدبیانبهدفالوصفي،المنهجاتباعالدراسةهذهتقتضي

اتباعًأیضاتقتضيكماالعام،المالجرائمفيالتصالحنظامتحكمالتي
المقننقررهاالتيالقواعدكفایةمدىمعرفةبهدفالتحلیلي،المنهج

ًتدخالیتطلباألمركانإذاوماالعام،المالجرائمفيللتصالحاإلجرائي
لهذهالعمليالتطبیقبشأنفقهیةاختالفاتمنینشأقدمالحسمًتشریعیا
.القواعد

الدراسةخطة: ًامساخ

طبعة دار " فأن هللا خمسه"، كتاب الخمس، باب قوله ١٠٤، ص٤صحیح البخاري جـ(١)
إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فیه، ورب "وفي روایة . الشعب

مسند ". یما شاءت نفسه من مال اهللا ورسوله لیس له یوم القیامة إال النارمتخوض ف
.، طبعة دار الفكر العربي٤١٠، ص٢اإلمام أحمد، جـ
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ومبحثمقدمة،إلىفیهالدراسةقسمناالموضوعبهذااإلحاطةلغرض
:التاليالنحوعلىوذلكوخاتمة،فصول،وأربعةتمهیدي،

الجنائيالتصالحماهیة: التمهیديالمبحث
التصالحتطبیقنطاق: األولالفصل
العامالمالجرائمفيالتصالحإجراءات: الثانيالفصل

العامالمالجرائمفيالتصالحآثار: الثالثفصلال
العامالمالجرائمفيالتصالحنظامتقدیر: الرابعالفصل
.وتوصیاتهالبحثنتائجأهموتتضمن: الخاتمة

َعلى" ِاللهَ َْتوكلناّ َّ ََّربناََ ْافتحَ َ ََبینناْ ْ َوبینَ َْ َقومناَ ِ ْ ِّبالحقَ َ ْ َوَأنتِ ُخیرَ ْ َالفاتحینَ ِ ِ َ ْ")١(.

.٨٩: سورة األعراف من اآلیة رقم(١) 
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التمهیديالمبحث
الجنائيالتصالحماهیة

:وتقسیمتمهید

ترتبطالتيوالمعارفالعلوممفاتیحتمثلبالمصطلحاتالتعریفكانلما
تحدیدفإناإلنساني،الفكرنقلوسائلمنووسیلةبها،وتتعلق

األساسیة،العلممقدماتمنمقدمةیعتبرمعناهاوتوضیحالمصطلحات
.فهمهوسائلمنووسیلة
الجنائيالتصالحمفهومبیانعلىسریعةإطاللةفينعرجسوفوعلیه

مطلبفي(األخرىاألنظمةمنغیرهوبینبینهوالتمییز) أولمطلبفي(
).ثالثمطلبفي(وأطرافه) ثاني

األولالمطلب
الجنائيالتصالحمفهوم

:اللغةفيالتصالح: ًأوال
أزالالشيء،أصلحالفساد،زوالفياللغويمعناهالتصالحأوالصلحیجد

منبینهماماأزالبینهما،ماأوبینهماذاتأوبینهما،وأصلحفساده،
الشيء،علىصالحهویقالصافاه،بمعنىصالحهویقالوشقاق،عداوة

.)١(الخصومةإنهاءوالصلحاالتفاق،فيالمسالمةمسلكمعهسلكأي

المعجم الوجیز، مجمع الفقه العربیة، جمهوریة مصر العربیة، الهیئة العامة لشئون (١)
.٣٦٨، صم١٩٧٧المطابع األمیریة، 
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البنالعربلسانفيجاءحیثواحد،معنىباللغةفيوالتصالحوالصلح
اصطلحواوقد. السلم: والصلحبینهم،القومتصالح: والصلح"منظور

.)١("واحدبمعنىَّواصالحواوتصالحواَّواصلحواوصالحوا

:اإلجرائيالقانونفيالتصالح: ًثانیا
اإلجراءاتقانونفي" التصالح"لفظالمصرياإلجرائيالمقننتناول
.والقضاءالفقهالجتهادذلكًتاركاًمحددا،ًتعریفالهیضعأندونائیةالجن
بالتعدیلالجنائیةاإلجراءاتقانونفي" التصالح"لفظالمقننأوردفقد

فيالمصطلحذاتأوردكما،)٢(م١٩٩٨لسنة١٧٤رقمبالقانونالتشریعي
المواديف١٩٦٣لسنة٦٦رقمبقانونبالقرارالصادرالجمارك،قانون
.)٣(مكرر١١٩،١٢٤،١٢٤

: وللمزید ینظر. ٢٤٧٩، دار المعارف، بدون، ص ٤لسان العرب البن منظور، جـ(١)
م، مختار ٢٠٠٣، الطبعة السابعة، ٥٢القاموس المحیط للفیروز آبادي، مادة صلح ص

م١٩٨٣الطبعة األولى ٣٦٧لرازي، صالصحاح ل
والمتعلق بانقضاء " الثالثالفصل "فقد جاء بالكتاب األول من قانون اإلجراءات الجنائیة (٢)

یجوز التصالح في مواد المخالفات، وكذا في : "ًمكررا١٨الدعوى الجنائیة، نص المادة 
وعلى مأمور الضبط القضائي . مواد الجنح التي یعاقب القانون فیها بالغرامة فقط

المختص عند تحریر المحضر أن یعرض التصالح على المتهم أو وكیله في المخالفات 
...".ذلك في محضره، ویكون عرض التصالح في الجنح من النیابة العامةویثبت

ویجوز لرئیس "من قانون الجمارك على أنه ١١٩حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة (٣)
١٢٤كما نصت الفقرة الثانیة من المادة ..." مصلحة الجمارك أو من ینیبه قبول التصالح

وكذلك الفقرة ..." یقبل التصالح في تلك الجرائمولرئیس مصلحة الجمارك أن"على أنه 
..."ویجوز لوزیر المالیة أو من ینیبه أن یقبل التصالح"مكرر ١٢٤الثالثة من المادة 
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محلجنائیةإجراءات) ب(مكرر١٨بالمادةاللقطذاتالمقننأوردًوأخیرا
یجوز"فیهاجاءوالتي،)١(٢٠١٥لسنة١٦رقمبالقانونوذلكالدراسة،
الثانيالكتابمنالرابعالبابفيعلیهاالمنصوصالجرائمفيالتصالح

...."تسویةبموجبلتصالحاویكونالعقوباتقانونمن
علىإرادتینتفاعلیقتضيالتصالحبأنالقولإلىالفقهبعضذهبوقد

المتهمبإرادةیتم"التصالحأنیرىالفقهمنآخرًجانباأنبید،)٢(إتمامه
.)٣("وحده

رضائيعقد"بأنهفعرفهعقد،بمثابةالتصالحتعریفإلىآخراتجاهوذهب
أخرى،ناحیةمنوالمتهمناحیة،منالمختصةداریةاإلالجهةطرفین،بین

دفعمقابلالجنائیةالدعوىرفعطلبعناإلداریةالجهةتتنازلبموجبه
عنتنازلهأو، كتعویضالقانونفيالمحددالجعلالمخالف

.)٤("المضبوطات
عنالتخليمعنىیحملالتصالحبأنالقولإلىاآلخرالبعضوذهب

صحتهوتؤكدتتلقاهفردیةإرادةعنتعبیر"التصالحبأنافقالوالضمانات،
التيالقضائیةالضماناتعنالفردتخليویعنيالمختصة،اإلداریةالسلطة

.م٢٠١٥مارس ١٢، الصادر في ١١ینظر الجریدة الرسمیة العدد (١)
ة، دار المعارف محمد سلیم العوا، في أصول النظام الجنائي اإلسالمي، الطبعة الثانی/ د(٢)

.١٢١م، ص١٩٨٣
عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائیة، دار المطبوعات / د(٣)

.١٣٤، ص١٩٩٩الجامعیة، 
نایل لوقا بباوي، جرائم تهریب النقد ومكافحتها، رسالة دكتوراة، أكادیمیة الشرطة / دكتور(٤)

.٣٢٦م، ص١٩٩٢
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الدولةتخليًأیضابذلكًمحققاارتكبها،التيالجریمةبصددالمقننقررها
.)١"(الجریمةبذلكوتنقضيالعقابفيحقهاعن

فيحقهاعناالجتماعیةالهیئةمننزول"نهبأالنقضمحكمةوعرفته
مماأثره،ویحدثالصلح،علیهقامالذيالجعلمقابلالجنائیةالدعوى
بانقضاءتحكمأنالدعوىنظرأثناءالتصالحتمإذاالمحكمةمنیقتضي
فإنهالجنائیةالدعوىفيالفصلبعدماإلىتراخىإذاأماالجنائیة،الدعوى
أخذوقد،)٢("بهاالمقضيالجنائیةالعقوبةتنفیذوقفًوباوجعلیهیترتب

.)٣(التعریفبهذاالمصريالفقهمنكثر
:یليماالسابقةالتعریفاتعلىویالحظ

أنعلىواحدتعریفعدا–وبحق–اتفقتجمیعهاأن-١
واحدة،إرادةولیسإتمامه،علىإرادتینتفاعلیقتضيالتصالح

بموافقةالعقدهذاوجودیتصوروالًدا،عقیعدالتصالحأنذلك
.آخردونطرف

.٢١٣م، ص١٩٩٦، الجرائم المالیة والتجاریة، منشأة المعارف، عبد الحمید الشواربي/ د(١)
، رقم ٣٣، س١٨/١١/١٩٨٢نقض . ، مجموعة أحكام النقض١٦/١٢/١٩٦٣نقض (٢)

.٨٩٦ص١٨٥
جالل ثروت، نظم اإلجراءات الجنائیة، دار المؤسسات الجامعیة للنشر، / دینظر (٣)

القواعد العامة لإلجراءات عبد الرءوف مهدي، شرح / ، د٢٣٠، ص١٩٩٧اإلسكندریة، 
محمد أبو العال عقیدة، . ، د٧٩٠، ص٢٠٠٣الجنائیة، مكتبة رجال القضاء، القاهرة، 

كمال حمدي، جریمة / ، د٢٠٠١، طبعة ٢٤١، ص١شرح قانون اإلجراءات الجنائیة، جـ
محمد حكیم حسین، النظریة / ، د٧٠التهریب الجمركي، منشأة المعارف، بدون، ص

حقوق عین ، تطبیقاتها في المواد الجنائیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراهالعامة للصلح و
.٣٢، ص٢٠٠٢شمس، 
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إجراءعندالقضائیةالضماناتعناألفرادتخليفكرةأن-٢
یعنيالضماناتتلكعنفالتخليالواقع،یطابقالالتصالح
.)١(المتهمیملكهالأمروهوالدستوریة،الحقوقعنالتخلي

هو" نزول"ةبعباروالمبدوءللتصالحالنقضمحكمةتعریفأن-٣
المدني،القانونمن٥٤٩المادةبنصالمحكمةتأثرعنتعبیر
عنالتقابلوجهعلىمنهماكلینزلبأنوذلك"فیهاجاءوالتي
ًمحاللیستالجنائیةالدعوىأنحینفي" ادعائهمنجزء

.)٢(للتنازل
فيوقبولهصحتهفرضعلىالنقضمحكمةقبلمنالتعبیرهذاًأیضا
جرائمفيمقبولغیرلكنهواألموالاألشخاصكجرائمجرائم،البعض
یتنازلكیفإذاألثر،عدیمنزولفهوحدثٕوانالعام،المالعلىالتعدي

األساسیة؟ومقوماتهالمجتمعبتقویضتنذرجرائمعنممثلهأوالمجتمع

:المقترحالتعریف
١٨المادةفياإلجرائيالمقننعناهالذيالجنائيالتصالحتعریفیمكن
المتهمقبلمنعرضهیجوزالذياإلجراءذلك"بأنهإجراءات) ب(مكرر

–المختصةللجهاتیحقوالذيالخاص،وكیلهأو–علیهالمحكومأو–
قبولهحالعلیهیترتبوالذيقبوله،أورفضه–القانونبمقتضىالمعینة

مدحت محمد عبد العزیز، الصلح والتصالح في قانون اإلجراءات الجنائیة، دراسة / د(١)
ً، طبقا ألحدث التعدیالت المدخلة "بین التشریعین المصري والفرنسي"تحلیلیة مقارنة 

.٣١، ص٢٠٠٤، دار النهضة العربیة، الطبعة األولى، ١٩٩٨لسنة ١٧٤بالقانون رقم 
.٣٤محمد حكیم، المرجع السابق، ص/ د(٢)



-٧٤٠-

علىتأثیردونما–یةالتسو–التصالحمبلغبدفعالجنائیةالدعوىانقضاء
".التأدیبیةالدعوى

:اإلسالميالفقهفيالتصالح: ًثالثا
بهاعتدتودیةبطریقةالخصوماتإلنهاءًمتمیزاًأسلوباباعتبارهالتصالح
األزلقدیممنذالغراءاإلسالمیةالشریعةسمتولقد،)١(السماویةالشرائع

منذلكوسندتصالح،المشروعیةتقریرفيالوضعیةالتشریعاتعلى
ُوالصلح: "تعالىقولهالكریمالقرآن ْ ُّ ٌْخیرَ ْفاتقوا: "تعالىوقوله. )٢("َ َُّ َاللهَ ّ

ْوَأصلحوا ُ ِ ْ َذاتَ ْبینكمَ ُ ِ ْوَأطیعواِْ ُ ِ َاللهَ ُورسولهّ َ ُ َ ُكنتمِإنَ َمؤمنینُ ِ ِ ْ وقوله. )٣("ُّ
َإنما: "تعالى َالمؤمنونَِّ ُ ِ ْ ُ ٌإخوةْ َ ْ ُفَأصلحِ ِ ْ َبینواَ َْأخویكمَْ ُ ْ َ َُّواتقواَ َاللهَ ْلعلكمَّ ُ ََّ َترحمونَ ُ َ ُْ

")٤(.
عنالمزنيعوفبنعمروفعنالنبویة،السنةفيسندهالصلحیجدكما
جائزالصلح: "قال–وسلمعلیهاهللاصلىاهللارسولأنجده،عنأبیه
عندونوالمسلمًحراما،أحلأوًحالالحرمًصلحاإالالمسلمینبین

.)٥("ًحراماأحلأوًحالالحرمًشرطاإالشروطهم،
عرفواالفقهاء،أنیجدمذاهبهاختالفعلىاإلسالميالفقهلكتبوالمتتبع
عقدالصلحأنتفیدجملتهاوفيكثیرة،بتعریفاتالتصالحأوالصلح

عزاز حسن عبد الرحمن، الصلح الجنائي في الجرائم الماسة باألفراد، دراسة مقارنة، / د(١)
.٢٤هـ، ص٢٠٠٩،١٤٣٠رسالة دكتوراه حقوق اإلسكندریة، 

.١٢٨رقم سورة النساء من اآلیة (٢)
.١اآلیة رقم، سورة اآلنفال(٣)
.١٠، ٩سورة الحجرات، اآلیتان رقم (٤)
، ٢سنن أبي داود، المرجع السابق، جـ، ٦٣٥ص٣سنن الترمذي، المرجع السابق،  جـ(٥)

.٢٩٧ص
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إنهاءأكانسواءالمتخاصمین،بینالخصومةإلنهاءالشارعوضعه
بأنهعرفالحنفیةفعند. مقابلةبدونكانأمشيءمقابلةفيالخصومة

أوحقعنانتقال"المالكیةوعند،)١("الخصومةویقطعالنزاعیرفععقد"
یحصلعقد"الشافعیةوعند،)٢("وقوعهخوفأونزاعلرفعبعوضدعوى

بیناإلصالحإلىبهایتوصلمعاقدة"الحنابلةوعند،)٣("النزاعقطعبه
.)٤("دینالمتعاق

یرفععقدالتصالحأنیتضحالسابقةالتعریفاتفيالنظرخاللومن
.التعریفجوهرعلىتؤثرالالتيالصیغبعضفياختالفمعالنزاع،

عنانتقالالصلحأنیرىوالذيالمالكیةتعریفهوالمختار،والتعریف
العوضیتناولألنهوقوعه،خوفأونزاعلرفعبعوضدعوىأوحق

الصلحعلىاشتمالهإلىباإلضافةالتصالح،لقیامالمهمةالمحفزاتأحدك
.الخصومةوقوعقبلأيالوقائي،

تعریفحولوالوضعياإلسالميالفقهینبینیذكراختالفیوجدوال
.المعنىفيمتفقةأنهاإالًلفظا،اختلفتٕوانتعریفاتفهيالتصالح،

هـ وینظر ١٤٠٤، مطبعة الحلبي، القاهرة، الطبعة الثالثة ٢٢٩، ص٨الدر المختار، جـ(١)
.، طبعة دار الفكر العربي٦٠٣ص٧هدایة، لعالء الدین العیني، جـالبنایة في شرح ال

، بیروت، مكتبة دار الكتاب ٧٩ص٥مواهب الجلیل في شرح مختصر الشیخ خلیل، جـ(٢)
.هـ١٣٢٩اللبناني، 

، طبعة دار ١٧٧ص٢مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المناهج، للشربیني، جـ(٣)
.م١٩٩٤هـ، ١٤١٥لى الكتب العلمیة، الطبعة األو

، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، طبعة أولى ٥٢٧ص٤المغني البن قدامة، جـ(٤)
هـ، وینظر اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ألبي الحسن المرداوي ١٤٠١

.، طبعة السنة المحمدیة٢٣٤ص٥الحنبلي، تحقیق محمد حامد الفقي، جـ
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الثانيالمطلب
لجنائياالتصالحبینالتمییز
المشابهةاألنظمةمنوغیره

:تمهید
تعتمدشرعیة،وأخرىقانونیةأنظمةالجنائيالتصالحنظامجانبإلىتوجد
ومحاولةالقضائیة،اإلجراءاتتجنبوعلىاإلرادات،تالقيعلىًأساسا
النحوعلىاألنظمةهذهأهمومنأطرافه،بینبالتراضيمانزاعفض

:التالي

:الجنائيوالصلححالتصال: ًأوال
أو. )١("علیهالمجنيٕوارادةالمتهمإرادةتالقي"بأنهالجنائيالصلحیعرف

الفردعلیهالمجنيبینالجریمةعلىالتراضيطریقهعنیتمإجراءهو
فياالتهاملسحبًأساسااتخاذهیمكنوالديالمحكمة،خارجومرتكبها
فيیرغبألنحفزتهرضیةتلهقدمتعلیهالمجنيأنبمعنىالجریمة،
.)٢(االتهامعناالمتناع

جرائممجالففيوالصلح،التصالحبینالنقضمحكمةأحكامتمیزولم
قضتالعقوباتقانونمن٢٤٢/١،٣بالمادةعلیهاالمعاقبالضرب
األشیاءتبدیدجرائمفيوكذلك،)٣(بالتصالحالجنائیةالدعوىبانقضاء

.١٣١عوض محمد، المرجع السابق، ص/ د(١)
، رسالة ٣١٢حمدي رجب عطیة، دور المجني علیه في إنهاء الدعوى الجنائیة، ص/ د(٢)

.م١٩٩٠دكتوراه، جامعة القاهرة، 
.ق غیر منشور٦٣لسنة ١٠٠٥رقم ١٩/١٠/١٩٩٩(٣)
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كما،)١(بالتصالحالجنائیةالدعوىبانقضاءقضتًإداریاعلیهاالمحجوز
المجنيزراعةإتالفجریمةفيبالصلحالجنائیةالدعوىبانقضاءقضت
ضربجریمةفيبالصلحالجنائیةالدعوىبانقضاءكذلكوقضت،)٢(علیه

.)٣(تبدیدوجریمة
أوالفردعلیهالمجنيإرادةتالقيهوالجنائيللصلحالممیزةوالخصیصة

هذهفيدورأياإلدارةلجهةیكونأندونالمتهم،إرادةمعالخاصوكیله
المتهمفهماالجنائيالتصالحفيالعالقةأطرافأماتقییمها،سوىالعالقة

الرفض،أوالقبولفيالحقلهاوالتياإلداریة،والجهةالخاصوكیلهأو
.لهایتراءىحسبما

غیرمنالجنائیةالدعوىنقضاءاإلىیؤديكالهماوالتصالحوالصلح
:اآلتيحیثمنبینهماالتمییزإجمالویمكنالطبیعي،الطریق

المتهم: هماطرفینإرادةبموافقةصادرإراديإجراءالتصالح)١
علیهالمجنيإرادتيعنصادرالصلحبینمااإلداریة،والجهة

.المتهمٕوارادةالخاصوكیلهأوالفرد
الجهةموافقةأولهالمتهمطلببمجردأثرهالتصالحینتجال)٢

التسویةبمبلغالمتهمدفعیتعینبل، )الثانيالطرف(اإلداریة
الوزراء،مجلسرئیسمنالمشكلةالخبراءلجنةقبلمنالمحدد

أنلصحتهیشترطفالالصلحأماالمحددة،اإلداریةالجهةأو
.مقابلبالیكونأنالغالببلبمقابل،یتم

.ق غیر منشور٦٤لسنة٣٩٥٦رقم ، ٢/١١/١٩٩٩نقض (١)
.ق٦٤لسنة ١٩٣٣٣، رقم ١٦/١٢/١٩٩٩نقض (٢)
.ق٦٤لسنة ٢٥٧٩٦، رقم ١٦/١٢/١٩٩٩نقض (٣)
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المدنيوالصلحالجنائيالتصالح:ًثانیا
عقد"بأنهالمدنيالصلحالمصريالمدنيالقانونمن٥٤٩المادةعرفت
ینزلبأنوذلكًمحتمال،ًنزاعابهیتوقیانأوًقائما،ًنزاعاالطرفانبهیحسم

.ادعائهمنجزءعنالتقابلوجهعلىمنهماكل
أنفيالمدنيلصلحواالجنائيالتصالحبیناالختالفأوجهویتمثل
الخاصةالمصالححولیدورنزاعإنهاءفيأطرافهبرغبةیتعلقاألخیر

وقوعبمناسبةتنشأالتيالمنازعاتعلىالجنائيالتصالحیقتصربینمالهم،
كانإذاولهذاالجنائیة،الدعوىخاللمنالمجتمعحقبهایتعلقجریمة
االتفاقبحریةیتمتعونالذینینالمتعاقدإرادةبتالقيیتمالمدنيالصلح
مصالحهمإزاءالتصرففيسلطةمنلهملماوآثارهالصلحشروطوتحدید

یتكفلالذيهووحدهفالقانونالجنائيالتصالحبصددأنهإال،)١(الخاصة
.أحكامهبتحدید
الخاصةبالمصالحتتعلقعدیدةمنازعاتالمدنيالصلحیتناولًأیضا

بصددإالیكونالالجنائيالتصالحبینماحصرها،یمكنالوالتيلألفراد
.)٢(بشأنهاالتصالحقواعدوحدد، القانونحصرهامعینةجرائم

الشكوىعنوالتنازلالجنائيالتصالح: ًثالثا
بعضفيالجنائیةالدعوىرفعفيالعامةالنیابةحریةاإلجرائيالمقننقید

فقدللشكوىفبالنسبةواإلذن،والطلبالشكوىحالةفيكماالحاالت،

آمال عثمان، شرح قانون العقوبات االقتصادي في جرائم التموین، دار النهضة / د(١)
.١٥٦، ص٨٧م، بند رقم ١٩٧٨العربیة، القاهرة، 

أمین مصطفى محمد، انقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح في قانون اإلجراءات الجنائیة، / د(٢)
.ة، اإلسكندریة، دار المطبوعات الجامعی٢٤ص
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إالالجنائیةالدعوىرفعالجنائیةاإلجراءاتقانونمنالثالثةالمادةحظرت
إلىالخاصوكیلهأوعلیهالمجنيمنكتابیةأوشفهیةشكوىعلىبناء

النصوردمعینةجرائمفيالقضائيالضبطمأموريأحدأوالعامةالنیابة
.العقوباتقانونفيعلیها

رفعهاأوالجنائیةالدعوىلتحریكتقدیمهالمقنناشترطفقدللطلبوبالنسبة
المقننأجازوقدالجنائیة،اإلجراءاتقانونمنالثامنةالمادةبمقتضى
.)١(الطلبأوالشكوىعنالتنازلالقانونهذامنالعاشرةالمادةبمقتضى

انقضاءإلىؤدیانیأنهمافيالشكوىعنوالتنازلالتصالحمنكلویتفق
فيبینهمااختالفوجودینفيالهذافإنذلكومعالجنائیة،الدعوى
:اآلتي

للتنازلالمتهمقبولیشترطفالعلیه،المجنيبإرادةیتمالتنازل)١
بالنسبةأماالجنائیة،الدعوىانقضاءفيأثرهیحدثحتى

قانونيعملأنهذلكله،المتهمقبولمنفالبدللتصالح
.المتهمٕوارادةالدولةإرادةهماإرادتینتوافرتضيیق

اإلجرائيالمقننحددهاالتيالشكوىجرائمعلىالتنازلیقتصر)٢
اإلجراءاتقانونمنالثالثةالمادةفيالحصرسبیلعلى

علیهاینصالتياألخرىاألحوالفيوكذلكالجنائیة،
العامالمالمجرائعلىفیقتصرالجنائيالتصالحأما،)٢(القانون

إبراهیم حامد طنطاوي الصلح / ، د٤٠مدحت محمد عبد العزیز، المرجع السابق، ص/ د(١)
، إجراءات جنائیة دراسة مقارنة، )أ(مكرر ١٨ًمكررا و١٨الجنائي في نطاق المادتین 

.، دار النهضة العربیة٣٣ص
٢٧٧المادة (الزوج وجریمة زنا) عقوبات٢٧٤(جریمة زنا الزوجة : وجرائم الشكوى هي(٢)

وجریمة امتناع الوالدین أو الجدین عن تسلیم الولد الصغیر إلى من له الحق في ) عقوبات
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للمادةًطبقاوذلكالرابعالبابمنالثانيالكتابتضمنهاالتي
علىویترتبالجنائیة،اإلجراءاتقانونمن) ب(مكرر١٨
لتحریكالمقننیتطلبالتيالجرائمعلىیقتصرالتنازلأنذلك

بینما، علیهالمجنيمنشكوىتقدیمسبقفیهاالجنائیةالدعوى
الدعوىلتحریكتتطلبالالتصالحفیهاجوزیالتيالجرائم
.)١(شكوىتقدیمسبقفیهاالجنائیة

یحدثفالالتصالح،فيأساسيعنصر) التسویةمبلغ(المقابل)٣
فالتصالحلذلكالغرامة،مبلغالمتصالحالمتهمدفعإذاإالأثره

بعوض،یكونأنفیهیشترطفالالتنازلأمابعوض،یكون
.طیبةبكلمةولویصفحأنلهعلیهفالمجني

یصدرلمدامماالدعوىعلیهاكانتحالةأيفيجائزالتنازل)٤
) ب(مكرر١٨للمادةًطبقا(التصالحأما. )٢(باتحكمفیها

جریمة االمتناع عن دفع دین النفقة أو أجرة الحضانة أو ) عقوبات٢٩٢/١المادة (طلبه 
جریمة ارتكاب أمر مخل ) عقوبات٢٩٣(المسكن الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ 

جریمة خطف الوالدین أو ) عقوبات٢٧٩المادة (اء مع امرأة ولو في غیر عالنیة بالحی
جرائم ) عقوبات٤، ٢٩٢/٢المادة (الجدین للولد الصغیر ممن له الحق في حضانته 

جرائم السرقات بین ) عقوبات٣٠٦المادة (جرائم السب ) عقوبات٣٠٣المادة (القذف 
).تعقوبا٣١٢المادة (األزواج واألصول والفروع 

.٨٥، رقم ١٥٢آمال عثمان، المرجع السابق، ص/ د(١)
األول خاص بجریمة زنا الزوجة إذ یحدث التنازل : وقد أورد المقنن على ذلك استثنائیین(٢)

الصادر من الزوج أثره في وقف تنفیذ العقوبة ولو صدر حكم بات، والثاني خاص بجریمة 
٣١٢ول أو الفروع، حیث أجازت المادة باألزواج أو األص= =ًالسرقة التي تقع إضرارا

عقوبات للمجني علیه  الشاكي أن یعفو عن المتهم، وهذا االستثناء مقرر ألحد الزوجین 
ًبصفته مجنیا علیه في مواجهة زوجه المتهم، كما أنه مقرر ألصول المتهم أو فروعه إذا 

.ًارتكب السرقة إضرارا بهم
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أثناءأوالبات،الحكمصدوربعدولوحتىفیجوز) إجراءات
.العقوبةتنفیذ

:الجنائيواألمرالجنائيالتصالح: ًرابعا
دونالجنائیةالدعوىموضوعفيیفصلقضائيقرارهويالجنائاألمر

بعدمقوتهوترتهنالعامة،للقواعدًوفقامحاكمةإجراءاتتسبقهأن
التسویةمننوعوهو،)١(القانونیحددهالذيالمیعادخاللعلیهاالعتراض
شاءإنوسریعة،موجزةبإجراءاتالجنائیةالدعوىإلنهاءالمقترحة
ًنهائیااألمرأصبحومتىعلیها،اعترضواشاءوإوانها،ارتضوالخصوم

إنالمدنیةوالدعوىالجنائیةالدعوىانقضاءإلىیؤديفإنهالنفاذواجب
.)٢(وجدت
:)٣(اآلتيفيالجنائيواألمرالتصالحبیناالختالفأوجهوتتعدد

اختیاري،أمرعامةبصفةالتصالحنظامإلىااللتجاءأن)١
الدعوىإنهاءفي) والمتهمالدولة(أطرافهةرغبعلىیتوقف

مكرر٣٢٥المادةأنحینفياألسلوب،بهذاالجنائیة
النیابةعلىتوجب–الجنائيباألمروالخاصة–إجراءات

جراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، الطبعة محمود نجیب حسني، شرح قانون اإل/ د(١)
.١٠٦٠، ص١١٤٩، رقم ١٩٩٨الثالثة، 

مدحت محمد عبد العزیز، األمر الجنائي، دراسة تحلیلیة مقارنة بین التشریع المصري / د(٢)
.١٧٩، ص٧٠، رقم ٢٠٠١والفرنسي الطبعة األولى، دار النهضة العربیة، 

/ وما بعدها، د٣٧٧یم حامد طنطاوي المرجع السابق، إبراه/ ینظر في تفصیل ذلك، د(٣)
أسامة حسنین / د. وما بعدها٤٣٧مدحت محمد، الصلح والتصالح، المرجع السابق، 

عبید، الصلح في قانون اإلجراءات الجنائیة، ماهیته والنظم المرتبطة به دراسة مقارنة، 
.م٢٠٠٥، دار النهضة العربیة، ٣٢٩ص
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ترىالالتيالمخالفاتبشأنالجنائیةاألوامرإصدارالعامة
–الحالةهذهفي–یستطیعالمتهمأنمالحظةمعحفظها،

معینةأسبابإبداءبدونحتىالجنائياألمرعلىتراضاالع
جلسةتحدیدویتمیكن،لمكأنویعتبرالجنائي،األمرفیسقط
.العادیةباإلجراءاتالدعوىلنظر

علیهاالمعاقبالجنحأوالمخالفاتفيجائزالجنائياألمر)٢
فيمعینمبلغعناألدنىحدهافيتزیدأالبشرطبالغرامة،

١٨للمادةًوفقاالتصالحأما،)جنیهخمسمائة(نحةالجحالة
.والجنایاتالجنحفيجائزفهوبمكرر

عضومنأوالجزئيالقاضيمنإالیصدرالالجنائياألمر)٣
ًحقالیسوهواألقل،علىالعامالنائبوكیلبدرجةنیابة

أماالعامة،للنیابةالتقدیریةللسلطةإصدارهیخضعبلللمتهم،
المتهم،ٕوارادةالدولةإرادةهماإرادتینانعقادفیتطلبلحالتصا

التصالحانعقادمنالتحققعلىالعامةالنیابةدورویقتصر
.شروطهوتوافر

مبلغودفعهالمتهمقبولبمجردحجیتهالتصالحیكتسب)٤
الدعوىإنهاءفيحجیتهیحوزفالالجنائياألمرأماالتسویة،

المقررةالمدةخاللعلیهاعتراضهموعدلهالمتهمبقبولإال
.)١(لالعتراض

:والتوبةالجنائيالتصالح: ًخامسا

رقم ١٩٩٩/٢٠٠٠ح قانون اإلجراءات الجنائیة، بدون ناشر، طبعة حسني الجندي، شر/ د(١)
.٢٩٦، ص٢٤٣
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أالعلىوالعزموالندمواالعترافالمعصیةعنالرجوعبأنهاالتوبةتعرف
ثالثة،ًشروطاالمعتبرةالتوبةوتتطلب. ذنبمناقترفهمااإلنسانیعاود
یعودوأالیقع،أالعلىدالمؤكوالعزموقع،ماعلىالندمفيتتمثل
.)١(بالفعل

والحرابةالردةجریمتيفيالعقوبةسقوطشرائطهاالمستوفیةبالتوبةوتتحقق
َّإال"تعالىلقولهوذلكالفقهاء،باتفاق َالذینِ ْتابواَِّ ُ ِقبلِمنَ ْتقدرواَأنَْ ُ ْعلیهمَِْ ِ َْ َ

ْفاعلموا ُ َ ْ َاللهََّأنَ ٌغفورّ ُ ٌرحیمَ ِ إذاالسرقةجریمةفيالحدالتوبةتسقطكما. )٢("َّ
إعادةشریطةالجنائیة،الدعوىرفعقبلأيعلیه،القدرةقبلالجانيتاب

.)٣(علیهللمجنيالمال
النحوعلىوذلكالجنائيوالتصالحالتوبةبیناالختالفأوجهوتتعدد
-:التالي

قبتحقیوتتكفلالعقاب،مناإلعفاءأسبابمنسببالتوبةأن-١
خضوعهوبینالتائببینالحیلولةفيتتمثلموضوعیةغایات
النقضاءیؤديالتصالحبینماأخرویة،أمكانتدنیویةللعقوبة
.الجنائیةالدعوىالنقضاءكنتیجةالعقوبة

للدولة،المتهمیؤدیهماديبمقابلیكوناألصلفيالتصالح-٢
اهللاولیقحیثاهللا،معالتصالحمننوعهيالتوبةبینما

.٧٣، دار الشعب، ص٩اإلمام أبو حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین، جـ(١)
.٣٤رقم : سورة المائدة اآلیة(٢)
، ٢٧٩، ص٢اإلمام أبو زهرة الجریمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، دار الفكر العربي، جـ(٣)

محمد محیى الدین عوض، بدائل الجزاءات الجنائیة في / یوسف قاسم، دكتور/ توردك
هـ، ١٤١١المركز العربي للدراسات العلمیة والتدریب، الریاض ، المجتمع اإلسالمي

.٢٩، ص١٩٩١



-٧٥٠-

َإنما: "تعالى ُالتوبةَِّ َ َعلىَّْ ِاللهَ َللذینّ َیعملونَِِّ ُ َ ْ َالسوءَ َ ٍبجهالةُّ َ َ َ َُّثمِ
َیتوبون ُ ٍقریبِمنَُ َفُأولئكَِ ََِ ُیتوبْ ُاللهَُ ْعلیهمّ ِ َْ َوكانَ َ ُاللهَ ًعلیماّ ِ َ
ًحكیما ِ الحرابةحدعدا–الحدودجرائمفيالتوبةتؤثروال)١("َ

والدیات،القصاصجرائمفيوال–)٢(المحاربعلىدرةالققبل
السلطةأواإلمامیقررهاالتيالعقوبةعلىتؤثرالأنهاكما

.)٣(ذلكعلىینصأنإالالتعزیر،لجرائمالدولةفيالمختصة
:والعفوالجنائيالتصالح: ًسادسا
أياألمر،عنفالنأعفىویقالاإلسقاط،معنىاللغةفيالعفویحوي
الدولةبینالعفوویحول،)٤(بهیطالبهولمعلیه،یحاسبهفلمعنهأسقط
وهوالصفح،بأنهالفقهمنجانبویعرفه. العقابفيحقهااقتضاءوبین
.)٥(الوضعيالفقهفيالصلحیماثل
ثمومنالحدود،علىیؤثرالالعفوأنمؤداهاعامةقاعدةالعفووتحكم

منالعفوكانسواءالعقوبات،هذهعلىأثروللعفولیسبه،یعتدفال
محتمة،الزمةالجرائمهذهفيفالعقوبةاألمر،وليمنأوعلیهالمجني

.١٧: سورة النساء اآلیة رقم(١)
َإنما جزاء الذین یحاربون ال: " ًاستنادا لقوله تعالى(٢) َُ َ ُ َِ ََِّّ َ َ ًله ورسوله ویسعون في األرض فسادا َأن ِ َ َ َُ ِ َْ ِ َ ْْ َ ُ ََ ََ َ ّ

ٌیقتلوا َأو یصلبوا َأو تقطع َأیدیهم وَأرجلهم من خالف َأو ینفوا من األرض ذلك لهم خزي  َْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َّْ ُ ُ َْ َ ُ َُ ِ ْ َْ ْ ْ ْْ ْ َ ْ َْ َ َُ ُ ُ ُ ُْ ِّ َ ِ ْ َّ ُ َ َّ
َّفي الدنیا ولهم في اآلخرة عذاب عظیم إال ال ِ ِ ِ َِّ ِ ٌِ َ ْ َُ َ ٌَ َ َ َ ْ َّذین تابوا من قبل َأن تقدروا علیهم فاعلموا َأن ُّ ْ ْ ُْ َ َْ ْ َْ َْ ُِ َ ُِ ِ َِْ َِ َ

ٌالله غفور رحیم  ِ َّ ٌ ُ َ َ .٣٤، ٣٣سورة المائدة، اآلیتان " ّ
.١١٤محمد سلیم العوا، المرجع السابق، ص(٣)
.٤٢٥المرجع السابق، ص، المعجم الوجیز(٤)
م، ١٩٩٥م الجنائي، جامعة الملك سعود، عبد الفتاح الصیفي، األحكام العامة للنظا/ د(٥)

.٥٢٢ص
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امتنعتعالىهللاًحقاكانماألنتعالى،هللاحقبأنهاعنهاالفقهاءویعبر
.)١(إسقاطهأوفیهالعفو

ًوخروجا عن القاعدة العامة في العفو هناك خالف بین الفقهاء في مدى جواز العفو عن (١)
: حدي السرقة والقذف سواء قبل رفع الدعوى أو بعد صدور حكم اإلدانة؛ ففي حد السرقة

ل الترافع العفو بعد الترافع وقبل اتفق الفقهاء على جواز العفو قبل الترافع، ومثل العفو قب
ٕوانما موضوع الخالف في العفو بعد الحكم أو بعد اإلثبات وقبل ، اإلثبات فالحكم واحد

إقامة الحد، وقد قرر الفقهاء أن العفو بعد الحكم في السرقة ال یسقط الحد، ألن حق العبد 
مطالبة، وبقي حق إنما هو في الخصومة دون غیرها، وقد استوفى حقه برفع الدعوى وال

ویرى الشیعة الزیدیة أن . اهللا تعالى وهو إقامة الحد، وهذا الحق ال یقبل العفو من العبد
حد السرقة یسقط بعفو المجني علیه، وأن لإلمام أن یسقط عقوبة القطع عن بعض الناس 

.للمصلحة
ه ویسقط وفي حد القذف یرى الشافعیة والحنابلة إن للمقذوف الحق في أن یعفو عن قاذف

أما المالكیة فیوافقون . ًتبعا لذلك حد القذف سواء وقع العفو قبل رفع األمر للحاكم أو بعده
على هذا الرأي إذا وقع العفو قبل أن یرفع األمر إلى الحاكم، أما بعد رفعه للحاكم فإن 

: وقد خالفهم الحنفیة فقالوا. العفو یصح إذا كان المقذوف یخاف على نفسه سوء السمعة
لیس للمقذوف أن یسقط الحد عن القاذف وال أن یعفو عنه ألن الغالب فیه حق اهللا 

وما ٢١٧ص٨المغني البن قدامة، المرجع السابق، جـ: في هذا الخالف ینظر. تعالى
،  ٥٦ص٧طبعة الحلبي، بدائع الصنائع، جـ٢٧٤، ص٢بعدها، المهذب للشیرازي جـ

محمد أبو زهرة، العقوبة، المرجع السابق / یخوما بعدها طبعة دار الكتب العلمیة، الش
ًالتشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون ، عبد القادر عودة/ أوما بعدها،  ٢٤٨ص

سامح السید / دار التراث للطبع والنشر، بدون، أستاذنا الدكتور، ٧٧٤، ص١الوضعي، جـ
مكتبة الخدمات الحدیثة، جاد، العفو عن العقوبة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، 

إسماعیل خلیل جمعة، عقوبة السرقة، دراسة مقارنة / د. هـ١٤٠٤جدة، الطبعة الثانیة، 
وما بعدها، الطبعة األولى ٨٥في الفقه الجنائي اإلسالمي والقانون الجنائي الوضعي، ص

.م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠
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ًدائماالعفوأن: هماأول: بأمرینالجنائي،والتصالحالعفوبینالتمییزویمكن
الالعفوأن: ثانیهمابمقابل،إالیكونفالالتصالحأمامقابل،بالیكون

.علیهالمتهمموافقةفیتطلبالتصالحأماالجاني،موافقةعلىیتوقف

الثالثالمطلب
الجنائيالتصالحأطراف

:تمهید
،)المتهم(هعلیوالمدعى) العامةالنیابة(المدعي: طرفانالجنائیةللدعوى
التيالجهةالقانونیحددعندماذلكومع. لآلخرًخصمامنهماكلویعتبر
أخرىجهةیحددالجرائمأغلبفيفإنهالمتهممعالتصالحسلطةتملك

.العامةالنیابةخالف
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العامالمالجرائمفيالتصالحطرفيالمطلبهذافينتناولسوفوعلیه
:التاليالنحوعلى

:متهمال: ًأوال
ًفعالبارتكابهشبهاتمواجهتهفيتثورشخصكلبأنهالمتهمیعرف

أحدالمتهمویعد، ًشریكاأوغیره،معأوًأصلیا،ًفاعالباعتبارهًإجرامیا،
فلسفةوأنسیماالإتمامه،فيًحاسماًدوراویلعبالتصالح،طرفي

البدولذا. )١(إلتمامهًجوهریاًشرطابحسبانهرضائه،إلىتستندالتصالح
إجبارهیجوزفالأثره،التصالحینتجحتىالتصالحهذاعلىموافقتهمن

لقانونًوفقامحاكمتهویطلبالتصالح،یرفضأنحقهمنإذ، علیه
.)٢(الجنائیةاإلجراءات

المالجرائمفيكذلكاالقتصادیةالجرائمفيالمتهمتصالحأنویالحظ
،)٣(طلبهإذاإلیهباالستجابةالمختصةاإلدارةمتلتزفالله،ًحقالیسالعام

سلطةتلزمالتشریعاتأغلبفإنالتنظیمیةالجرائمفيالتصالحبخالف
الدعوى،رفعقبلًدائماالمتهمعلىالتصالحتعرضأناالتهامأوالضبط
.طلبهفيالمتهمحقینفيالالمتهمعلىالتصالحعرضوعدم

اإلجراءات الجنائیة مأمون سالمة، / ، د٩٧محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص/ د(١)
.م٢٠٠١، دار النهضة العربیة، ٢٥٧ص١في التشریع المصري، جـ

.٣٢٩حمدي رجب، المرجع السابق، ص/ د(٢)
وفي ذلك قضت محكمة النقض أن مجرد عرض المتهم المطعون هذا الصلح وسداده (٣)

ب علیه ًقسط التعویض دون أن یصادف ذلك قبوال من وزیر الخزانة أو من ینیبه ال یترت
، طعن ٢٧/١١/١٩٨٣األثر الذي نص علیه القانون بانقضاء الدعوى الجنائیة، نقض 

.٩٦٨، ص١٩٤قاعدة ٣٤السنة ١٩٢١
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الذيللمتهمبالنسبةإالیسريالالتصالحفإنالمتهمینتعددحالةوفي
أثرأنباعتباروذلكللباقین،بالنسبةأثرهیسريفالفیه،ًطرفاكان

الجریمةنفسفياآلخرینالمساهمینعلىیقتصرشخصي،التصالح
.)١(یشملهملمالذین

لمحیثًعائدا،لیسأيًمبتدئا،المتهمیكونأنالتصالحلصحةیشترطوال
،١٨ومكرر،١٨المادتینفيالشرطهذاالمصرياإلجرائيالمقننیشترط
جرائمفيبالتصالحوالمعنیة) ب(مكرر١٨المادةفيكذلك،)أ(مكرر
نصوجودلعدمجائز،العائدالمتهممعفالتصالحذلكوعلىالعام،المال
.)٢(ذلكیمنع
لمعتاديالسماحأنهشمنإذنظر،محلاإلجرائيالمقننمنالموقفوهذا

فیألفواجدید،منبالتصالحالدولةمعالتصالحلهمسبقالذینأواإلجرام
.)٣(الرادعةقیمتهلدیهمویضعفالقانون،مخالفة

:العامعلیهالمجني: ًثانیا

التياإلداریةالجهاتإحدىفيممثلةالدولة: العامعلیهبالمجنيیقصد
التيالجرائمفيالجهاتهذهیمثلمنننالمقحددوقدالقانون،یحددها

، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٩نبیل عبد الصبور، سقوط الحق في العقاب، ص/ د(١)
، ، رسالة دكتوراه١٤٧طه أحمد محمد، الصلح في الدعوى الجنائیة، ص/ ، د١٩٩٦

.م٢٠٠٦جامعة القاهرة، 
من قانون تحقیق الجنایات األهلي تنص على عدم استفادة المتهم ٤٦وقد كانت المادة (٢)

من التصالح إذا كان الشخص الذي وقعت منه المخالفة قد حكم علیه في مخالفة أخرى 
.إلیهأو دفع قیمة التصالح في خالل الثالثة أشهر السابقة على وقوع المخالفة المنسوبة 

.٢٤١أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص/ د(٣)
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األعلىالرئیسإلىاالختصاصهذایسندأنهذلكفيوالغالب،)١(تمسها
علىوذلكالمصالح،مدیريأوینیبه،منأوالمختص،الوزیرمثلللجهة،
:التالیةالجرائمفيالتاليالنحو

والیةالمصريالمقننأسند: الجمركيالتهریبجرائمفي-
الجمارك،مصلحةلرئیسعامكأصلالجرائمتلكفيصالحالت

المنصوصللجرائمبالنسبةینیبهمنأوالمالیةلوزیرواستثناء
لسنة٧٥بالقانونوالمضافةمكرر،١٢٤المادةفيعلیها

جرائموهي،٢٠٠٠لسنة١٦٠بالقانونوالمستبدلةم،١٩٨٠
أوفیه،عالشروأواالتجاربقصداألجنبیةالبضائعتهریب
.مهربةبأنهاالعلممعاالتجاربقصدحیازتها

المالیةلوزیرالمصريالمقننأسندوقد: الضریبيالتهربجرائم-
ضریبةمنالتهربجرائمفيالتصالحوالیةینیبهمنأو

الدمغة،ضریبةأوالمبیعات،علىالعامةالضریبةأوالدخل،
بإصدار٢٠٠٥لسنة٩١القانونمن١٣٨المادةنصتحیث
فيالتصالحینیبهمنأوللوزیر"أنعلىالضریبةقانون

تكونحالةأيفيالمادةهذهفيعلیهاالمنصوصالجرائم
من٤٥/٢المادةنصتكما..." آداءمقابلوذلكالدعوىعلیها

علىالعامةالضریبةبشأنم١٩٩١لسنة١١رقمالقانون
أنهعلى،١٩٩٦نةلس٩١رقمبالقانونالمعدلالمبیعات

قبلوذلكالتهربجرائمفيالتصالحینیبهمنأوللوزیریجوز"
والضریبةالضریبةسدادمقابلالدعوىفيباتحكمصدور

.١٥٦طه أحمد محمد، المرجع السابق، ص/ د(١)
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بالوزیرویقصد" الضریبةمثليیعادلوتعویضاإلضافیة،
القانوننصكما. المالیةوزیرالسابقتینالمادتینفيالمختص

المعدلالدمغةضریبةقانونبإصدار١٩٨٠لسنة١١١
المادةفي٢٠٠٦لسنة١٤٣و،١٩٨٩لسنة٢٢٤بالقانونین

تاریخحتىالممولمعالصلحالمالیةلوزیر"أنهعلى٣٧/٢
نهائيحكمصدوروقبلرفعهابعدأوالجنائیة،الدعوىرفع
.فیها

هذهفيالتصالحسلطةالمقنناسندحیثوالنقد،البنوكجرائم-
فينصحیثالدائن،البنكإدارةمجلساختصاصمنالجرائم
قانونبإصدار٢٠٠٣لسنة٨٨رقمالقانونمن١٣٣المادة
أنهعلىالمصريوالنقدالمصرفيوالجهازالمركزيالبنك

الجرائمفيالتصالحالقانونهذاألحكامالخاضعةللبنوك"
ترطیشاألحوالجمیعوفي... منه١٣١المادةفيإلیهاالمشار
ًمحضراعنهویحررالتصالح،علىالدائنالبنكإدارةموافقة
ًمؤیداالمركزيالبنكمحافظعلىویعرضأطرافه،یوقعه

إالًنافذاالتصالحیكونوالاعتماده،فيللنظربالمستندات،
".رسومبدونالتوثیقویكونوتوثیقه،االعتمادبهذا

فقد–الدراسةمحل–العامالمالعلىالتعديجرائمفيأما-
إجراءات) ب(مكرر١٨المادفياإلجرائيالمقننأناط

وذلكالعام،المالجرائمفيالتصالحسلطةالوزراءلمجلس
قراربتشكیلهایصدرالخبراءمنلجنةبمعرفةتسویةبموجب

األخیریكونوالالتصالح،العتمادًتمهیداالوزراء،مجلسمن
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مجلساعتمادویعدالوزراء،مجلسمناعتمادهبعدإالًنافذا
فيالتصالحلمحضرویكونرسوم،وبدونلهًتوثیقاالوزراء

إخطارالوزراءمجلسویتولىالتنفیذي،السندقوةالحالةهذه
.العامالنائب

:اإلسالميالفقهفيالتصالحأطراف: ًثالثا
علیه،طرافاألباتفاقإالاإلسالميالفقهفيًصحیحاالتصالحینعقدال

محلالجریمةنوعحسباإلسالمي،الفقهفيالتصالحأطرافوتتحدد
یكونوالضربكالجرحالنفسدونماعلىتقعالتيالجرائمففيالتصالح،

طرفایكونالعمدالقتلجرائموفيوالجاني،علیهالمجنيالتصالحطرفا
التصالحطرفایكونالخطأالقتلجرائموفيوالجاني،الدموليالتصالح

.منهًجزءاأوالتصالحمقابلیتحملونالذینالجانيوعاقلةالدمولي
المحكومأوالمتهمالتصالحطرفایكونالعامالمالعلىالتعديجرائموفي
.عنهًطرفاینیبهمنأوالحاكم،أواألمروليفيممثلةوالدولةعلیه
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األولالفصل
التصالحتطبیقنطاق

:یموتقستمهید

یجوز"أنهعلىالجنائیةاإلجراءاتقانونمن) ب(مكرر١٨المادةنصت
الثانيالكتابمنالرابعالبابفيعلیهاالمنصوصالجرائمفيالتصالح

منلجنةبمعرفةتسویةبموجبالتصالحویكونالعقوبات،قانونمن
محضرویحررالوزراء،مجلسرئیسمنقراربتشكیلهایصدرالخبراء

التصالحیكونوالالعتماده،الوزراءمجلسعلىویعرضأطرافهوقعهی
".إلخ....االعتمادبهذاإالنافذا
إجراءاتبمكرر١٨المادةفياإلجرائيالمقننأنیتضحالنصهذاومن
الكتابمنالرابعالباببجرائمالعامالمالجرائمفيالتصالحنطاقحدد

.العقوباتقانونمنالثاني
المالجرائمفيوأحكامهالتصالحنطاقاإلسالميالفقهبینالمقابللىوع

ووجوبالمال،منالنوعبهذااهتمامهعلىیدلمماًدقیقا،ًبیاناالعام
.علیهیؤثرتصرفأوفعلأيمنوصیانتهحفظه
المادةإطارفيالتصالحتطبیقنطاقالفصلهذافينتناولسوفوعلیه
الفقهفينطاقهبیانثم) أولمبحثفي(ءاتإجرا) ب(مكرر١٨

).ثانمبحثفي(اإلسالمي
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األولالمبحث

إجراءات) ب(مكرر١٨المادةفيالتصالحنطاق
:النطاقهذابیان: ًأوال

الجرائمفيالتصالحیجوز"أنهعلىإجراءات) ب(مكرر١٨المادةنصت
قانونمنالثانيالكتابمنالرابعالبابفيعلیهاالمنصوص

...."العقوبات
الموادتضمنتأنهاتبینالبابهذافيالواردةالعقابیةالنصوصوبقراءة

المالاختالس"عنوانتحتوالواردة، عقوباتمكرر١١٩إلى١١٢من
: التالیةالعامالمالجرائمالموادهذهوتشمل"والغدرعلیهوالعدوانالعام

أواألموالعلىحقبغیرالستیالءا،)عقوبات١١٢المادة(االختالس
الغدرجریمة،)عقوباتمكرر١١٣،١١٣المادتان(للغیرذلكتسهیل

اإلضرار) عقوبات١١٥المادة(التربحجریمة) عقوبات١١٤المادة(
،١١٦،١١٦المادتان(استخدامهأوصیانتهفيواإلهمالالعامبالمال
).عقوباتجـ،ب،أ،مكرر١١٦

:علیهاالمالحظاتأهمٕوابرازبإیجازالجرائمهذهبیانیليافیمونحاول
:االختالسجریمة.١

كل"بقولهاعقوبات١١٢المادةالجریمةهذهعلىوتنص
حیازتهفيوجدتغیرهاأوًأوراقاأوًأمواالاختلسعامموظف
السجنالعقوبةوتكونالمشدد،بالسجنیعاقبوظیفتهبسبب
:تیةاآلاألحوالفيالمؤبد

أولهالمندوبینأوالتحصیلمأموريمنالجانيكانإذا)أ
بهذهالمالإلیهوسلمالصیارفةأوالودائععلىاألمناء
.الصفة
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استعمالأوتزویربجریمةاالختالسجریمةارتبطتإذا)ب
.التجزئةیقبلالًارتباطامزورمحرر

إضرارعلیهاوترتبحربزمنفيالجریمةارتكبتإذا)ج
.لهاقومیةبمصلحةأواالقتصاديالبالدزبمرك

المالعلىاعتداءیتضمناالختالسأنفيوالتشدیدالتجریمعلةوتكمن
بسببالموظفحیازةفيالمالإنإذالوظیفة،علىاعتداءوكذلكالعام،

الدولةأولتهاالتيوالثقةلألمانةخیانةعلىینطويالفعلأنكماوظیفته،
.وظیفتهبسببالمالحیازةإلیهعهدتحیثالعام،للموظف

:العامةاألموالعلحقبغیراالستیالءجریمة.٢
موظفكل"بقولهاعقوبات١١٣المادةالجریمةهذهعلىوتنص

الجهاتإلحدىغیرهاأوأوراقأومالعلىحقبغیراستولىعام
كانتطریقةبأیةلغیرهذلكسهلأو،١١٩المادةفيالمبینة

أوالمؤبدالسجنالعقوبةوتكون. السجنأوالمشددبالسجنبیعاق
مزورمحرراستعمالأوتزویربجریمةالجریمةارتبطتإذاالمشدد
الحربزمنفيالجریمةكانتإذاأوالتجزئةیقبلالًارتباطا
قومیةبمصلحةأواالقتصاديالبالدبمركزإضرارعلیهاوترتب

خمسمائةعلىتزیدالالتيوالغرامةالحبسالعقوبةوتكون. لها
بنیةمصحوبغیرالفعلوقعإذاالعقوبتینهاتینإحدىأوجنیه

السابقةالفقراتفيعلیهاالمنصوصبالعقوباتویعاقبالتملك،
خاصمالعلىحقبغیراستولىعامموظفكلاألحوالحسب

فيعلیهاالمنصوصالجهاتإحدىیدتحتغیرهاأوأوراقأو
".كانتطریقةبأیةلغیرهذلكسهلأو١١٩لمادةا

:الغدرجریمة.٣
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موظفكل"بقولهاعقوبات١١٤المادةالجریمةهذهعلىوتنص
أوالغراماتأوالعوائدأوالرسومأوالضرائبتحصیلفيشأنله

معالمستحقعلىیزیدماأوًمستحقالیسماأخذأوطلبنحوها،
".السجنأوالمشددبالسجنیعاقببذلكعلمه

التيالدولةفيالثقة–العامالمالعنًفضال–النصهذاویحمي
إللزامسلطاتهمباسمهاالعاملینبعضیستغلحینماًحتماتهتز

.القانونبهیلزمهمالبمااألفراد
:التربحجریمة.٤

حصلعامموظفكل"بقولهاعقوبات١١٥المادةعلیهاوتنص
لغیرهیحصلأنحاولأوحصلأونفسهلیحصلأنحاولأو

یعاقبوظیفتهأعمالمنعملمنمنفعةأوربحعلىحقبدون
".المشددبالسجن

العامةالمصلحةبینالمفترضالتعارضإلىترجعالتجریموعلة
لغیرهأولنفسهالحصولإلىالموظفسعىإذاالخاصةوالمصلحة

والحالالموظف،أنقدرفالمقننعمله،منمنفعةأوربحعلى
یسمحأنبمكانالخطورةمنمصلحتینبینجمعقدیكونهذه،

تغلبأنبینهماالتعارضعندأنهالطبیعيمنإذبینهما،بالجمع
جرائممنفالجریمةالعامة،المصلحةعلىالخاصةالمصلحة

المصلحةصیانةأجلمنبهاالمقننیتحوطالتيالمجردالخطر
.)١(العامة

، جرائم الرشوة ١عبد العظیم مرسي وزیر، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، جـ/ د(١)
.٣٨٦والعدوان على المال العام، دار النهضة العربیة، الطبعة الرابعة، ص
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:الدولةأراضيعلىالتعديمةجری.٥

تعدىعامموظفكل: "بقولهامكرر)١(١١٥المادةعلیهاوتنص
أوخیريلوقفمملوكةمبانأوفضاءأرضأوزراعیةأرضعلى

غرسهاأوبزراعتهاوذلك١١٩المادةفيالمبینةالجهاتإلحدى
لسهأوصورة،بأیةبهاانتفعأوشغلهاأوبهاإنشاءاتإقامةأو

یتبعالعقارذلككانمتىبالسجنیعاقبطریقةبأیةلغیرهذلك
وتكونعمله،بحكم. بهایتصلجهةأوبها،یعملالتيالجهة

تزویربجریمةالجریمةارتبطتإذاالمشددأوالمؤبدالسجنالعقوبة
.التجزئةیقبلالًارتباطامزورمحرراستعمالأو

زوالأووظیفتهمنبالعزللاألحواجمیعفيالجانيعلىویحكم
أوغرسأومبانمنعلیهیكونبماالمغتصبالعقاروبردصفته
مساویةوبغرامةنفقتهعلىاألشیاءتلكمنعلیهماإزالةمعبرده
".جنیهخمسمائةعنتقلأالوعلىمنفعة،منإلیهعادمالقیمة

:بمصالحهاأوالدولةبأموالالعمدياإلضرارجریمة.٦

عامموظفكل"بقولهاعقوباتمكرر١١٦المادةعلیهاوتنص
بهایتصلأوبهایعملالتيالجهةمصالحأوبأموالًعمداأضر
تلكإلىبهاالمعهودمصالحهمأوالغیربأموالأوعملهبحكم

مكرر في ١٣، الجریدة الرسمیة العدد ١٩٨٤لسنة ٣٤نون رقم مضافة بالقا(١)
.م٣١/١/١٩٨٤
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علىترتبالذيالضرركانفإذا. المشددبالسجنیعاقبالجهة
".لسجنباعلیهالحكمجازجسیمغیرفعله
فيالواجبةالثقةحمایةفيالمقننرغبةإلىترجعالتجریموعلة

یتوجبالذینالعامینالموظفینمنعلیهاوالقائمینالعامةالوظیفة
والمصالحاألموالعلىًحرصاالناسأكثریكونواأنعلیهم

.)١(علیهاالقوامین
:بمصالحهاأوالدولةبأموالالعمديغیراإلضرارجریمة.٧

تسببعامموظفكل"بقولها) أ(مكرر١١٦المادةعلیهاوتنص
یعملالتيالجهةمصالحأوبأموالجسیمضررإلحاقفيبخطئه

مصالحهمأوالغیربأموالأووظیفتهبحكمبهایتصلأوبها
أداءفيإهمالعنًناشئاكانبأنالجهةتلكإلىبهاالمعهود
یعاقبالسلطةاستعمالإساءةأوبواجباتهاإخاللعنأووظیفته
هاتینبإحدىأوجنیهخمسمائةتجاوزالوبغرامةبالحبس

علىتزیدوالسنةعنتقلالمدةالحبسالعقوبةوتكونالعقوبتین
الجریمةعلىترتبإذاجنیهألفتجاوزالوغرامةسنواتست

".لهاقومیةبمصلحةأواالقتصاديالبالدبمركزإضرار

منالعمومیینالموظفینعلىالمقننیفرضهماإلىالتجریمعلةوترجع
الذيالضررمنبالنصالمبینةوالمصالحاألموالعلىبالحفاظعامواجب
اإلخاللأوالتقصیرنتیجةیقعأنیمكنالذيالخطأجراءیلحقهاأنعساه

.السلطةاستعمالإساءةأوالعامالموظفعاتقعلىالملقاةبالواجبات

.٣٩٨عبد العظیم مرسي وزیر، المرجع السابق، ص/ د(١)
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:یليماإجراءات) ب(مكرر١٨المادةفيالتصالحنطاقعلىالحظوی

ومنوالغدر،علیهوالعدوانالعامالمالاختالسجرائملجمیعاتساعها.١
هذاجرائممنواحدةجریمةالمصرياإلجرائيالمقننیستثنلمثم

.الباب

الدولةعلىالبابهذاجرائمتحدثهالذيالضرروخطورةجسامة.٢
علیهایعاقبالتيالجنایاتمنجلهاجرائموهيبأثره،تمعوالمج

.السجنأوالمشدد،أوالمؤبد،بالسجن

المالجرائمفيالتصالحنطاقالمصرياإلجرائيالمقننتحدیدأن.٣
ماوهووالمفسدین،الفسادمعللتصالحالبابیفتحأنشأنهمنالعام

العامالمالعلىتعدىمنكلمعتتمأنیجبالتيالمحاسبةسیعوق
فيالجرائمكلسیجعلأنهكمابه،أضرأوحقوجهدونمنهوتربح
المالي،التقییمإعادةإلىتحتاجإداریةأخطاءمجردالعامالمالحق
.العقابمناإلفالتعملیاتسیسهلماوهو

فيالتصالحتبنيإلىالمصرياإلجرائيالمقنندفعتالتياألسباب: ًثانیا
:العامالمالائمجر

التصالحنظامتبنيإلىالمصرياإلجرائيالمقنندفعتعدةأسبابثمة
:أهمهالعلالعام،المالجرائمفي

بجرائمالمتعلقةالقضایاجمیعإنهاءفيالمصرياإلجرائيالمقننرغبة.١
فضاء،أراضيأوعقارات،أوأموال،علىالمرتكبةسواءالعام،المال

فیهاتساهمشركاتأوالعام،األعمالقطاعشركاتأومنقوالت،أو
.الدولة
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عجزمعمختلفة،بدوافعالعام،المالجرائمعلىالتعدياضطراد.٢
.الجرائمهذهكشفعنالعامةالسلطات

الوضعتحسینفي) التسویاتمبالغأو(التصالحبمقابلاالستفادة.٣
الطبیعةذاتجرائمالفيالتصالحمنهجإنإذللدولة،االقتصادي

محاولةعلىًأساسایقومالعامالمالجرائمومنهاواالقتصادیةالمالیة
علىوتأثیرهاالجرائمتلكلطبیعةًنظرااألموال،تلكمناالستفادة
.االقتصاديالوضع

وعالقتهالعامالمالجرائمفيالتصالحبإجازةالعسكريالمرسوم: ًثالثا
:راءاتإج) ب(مكرر١٨بالمادة

األعلىالمجلسكانالعامالمالجرائمفيالتصالحنطاقإطاروفي
ًمرسوما٣/١/٢٠١٢بتاریخسابقوقتفيأصدرقدالمسلحةللقوات
قانونإلىمادتینإضافةتضمنبمقتضاه٢٠١٢لسنة٤رقمبقانون

٦٦ومكرر٧برقم١٩٩٧لسنة٨رقماالستثماروحوافزضمانات
.)١(مكرر

:اآلتيعلىمكرر٧المادةصتنوقد

الرابعالبابفيعلیهاالمنصوصالجرائمفيالمستثمرمعالتصالحیجوز"
بشخصهأوبصفتهمنهترتكبالتيالعقوباتقانونمنالثانيالكتابمن
المنصوصاألنشطةمباشرةنطاقفيوذلكارتكابها،فياشتركالتيأو

صفر ٩، الموافق ٢٠١٢ینایر ٣بتاریخ ) هـ(مكرر ٢٥منشور بالجریدة الرسمیة، العدد (١)
.هـ١٤٣٣
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قبلالجنائیةالدعوىعلیهاتكونحالةأیةوفيالقانونهذافيعلیها
.فیهاالباتالحكمصدور

األراضيأوالمنقوالتأواألموالكافةالمستثمریردأنللتصالحویشترط
الجریمةارتكابوقتالسوقیةقیمتهایعادلماأوالجریمةمحلالعقاراتأو
لجنةبمعرفةالسوقیةالقیمةتحدیدیتمأنعلىالعیني،ردهااستحالإذا
حكمصدورحالةوفي. العدلوزیرمنقراربتشكیلهایصدرالخبراءمن

سبقماإلىباإلضافةللتصالحیشترطالمستثمربإدانةباتغیرنهائي
.بهاالمقضيالمالیةالعقوباتبكاملوفائهإتمام

خاصتوكیلبموجبوكیلهأوالمستثمریوقعهمحضربالتصالحویحرر
منالعرضبعدالمختصالوزیرمنویعتمدالجهةعنوممثلذلكلهیبیح

المحكمةأوالتحقیقجهاتوتخطرلالستثمارالعامةالهیئةرئیس
العاموالنائبالمعتمدالتصالحبمحضراألحوالحسبعلىالمختصة

سبقلماًوفقاالتصالحتمامعلىویترتب. بهاالمقضيالعقوبةتنفیذلوقف
لباقياالنقضاءیمتدوالللمستثمر،بالنسبةةالجنائیالدعوىانقضاء

".منهیستفیدونوالالواقعةذاتفيمعهالمتهمین

:اآلتيعلىمكرر٦٦المادةونصت

تنشأالتيالمنازعاتلتسویةلجنةبتشكیلًقراراالوزراءمجلسرئیسیصدر"
تهامهمتكونللدولةالتابعةوالجهاتالمستثمرینبینالمبرمةالعقودعن

إلیهاالمشاربالعقودتتعلقأطرافهابینمنازعاتمنبشأنهایثارمابحث
التوازنویحققالمالعلىالحفاظیضمننحوعلىتسویتهاأجلمنوذلك
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تكوننهائیةودیةتسویةإلىاألطرافمعاللجنةوصولحالةوفيالعقدي،
".الوزراءمجلسمناعتمادهابعدوملزمةالنفاذواجبةالتسویةتلك

:یليماالمرسومهذاعلىلوحظومما

:المالیةالجرائمفيوشركائهمالمستثمرینبینالتمییز-١

المرسومأجازوالتي–السابقةالجرائمفيالمتهمینأحدیكونماعادة
ًفاعالكانسواءًعاما،ًموظفا–فیهاالتصالح٢٠١٢لسنة٤رقمبقانون
جاءالعسكريالمجلسمنالصادرالمرسومأنغیرًشریكا،أوًأصلیا
وأباحأتاححیثاآلخرین،دونالمتهمینألحددستوريغیرتمییزيبوضع

الوضعوذلك. العامللموظفذلكإتاحةدونالتصالحفرصةللمستثمر
تلكیجعلالقانونيالوضعنفسفيالواقعینالمتهمینبینماالتمییزي

المرسومیشوبماوهوالقانون،أمامالمساواةلمبدأمخالفةالنصوص
فيالمستقرةالمبادئمنالقانونأمامالمساواةفمبدأ. الدستوریةعدمبشبهة
والًمنطقاوالًقانوناالالمتصورغیرومن. العلیاالدستوریةالمحكمةأحكام
المستثمرمعالتصالحیتمحینفيالعامالموظفمحاسبةیتمأنًأخالقا

.جریمةالذاتفي

منیشاءمایرتكبًمتوجاًملكاالمستثمرمنیجعلالقانونهذاأنكما
أنویستطیعاالستثماري،نشاطهظلفيعلیهوالعدوانالعامالمالجرائم

العقابمنواإلفالتفالتصالحجریمتهاكتشفتٕوان، شاءبمنیستعین
فلهممستثمرالصفةیحملونالممنالشركاءأما، لهبالنسبةوبسیطسهل

.)١(العقابوعلیهمالجحیم

:لكترونیة، الرابط التاليعادل عامر، مقال منشور بجریدة صوت البصرة اإل/ د(١)
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:لالستثمارالعامةالهیئةیخصفیماالمصالحتعارض-٢

معالتصالحعلىالقائمةالجهاتتكتنفأخرىإشكاالتثمةإن
علىمكرر٧المادةتنصإذ، للمحاكمةالخاضعینأوالمدانینالمستثمرین

توكیلبموجبلهوكیأوالمستثمریوقعهمحضربالتصالحیحرر"أنه
بعدالمختصالوزیرمنویعتمدالجهة،عنوممثلذلكلهیبیحخاص

أوالتحقیقجهاتوتخطرلالستثمار،العامةالهیئةرئیسمنالعرض
والنائبالمعتمدالتصالحبمحضراألحوالحسبعلىالمختصةالمحكمة

".بهاالمقضيالعقوبةتنفیذلوقفالعام

الجهةلالستثمارالعامةالهیئةمنیجعلانونبقالمرسومفإنوبذلك
مالیة،جریمةبارتكابالمتهمالمستثمرمعوالتصالحبالتفاوضالمختصة

یسندحیثالمصالح،تعارضمنكبیرقدرعلىینطويإسنادوهو
ولیس. علیهالرقابةاللالستثماربالترویجمختصةجهةإلىالتصالح

شأنذلكفيشأنها–لالستثمارالعامةالهیئةمصلحةأنأحدعلىبخاف
ألنالمستثمرین،معالتساهلفيًدوماستكون–الترویجیةالجهاتكافة

یسندأناألحرىمنكانبینماوزیادته،االستثمارجذبهيًأصالمهمتها
.)١(االختصاصحیثمنرقابیةلجهةبرمتهاالتصالحمسألةالقانون

المادةنصوبینبینهًمشتركاًقاسماهناكأنالمرسومهذاعلىوالمالحظ
فيمتمثل–التصالحنطاقبتحدیدیتعلقفیماإجراءات) ب(مكرر١٨

www.bsvoic.com/index.php.

مذكرة المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة بشأن مرسوم : ینظر في هذه المالحظات(١)
:المجلس العسكري بإجازة التصالح في جرائم العدوان على المال العام، الرابط التالي

eipr.org/pressrelease/٢٠١٢/٠٢/٢٢/١٣٧٦
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التفریطإلى–محالال–تتجهالحالیةالتشریعیةالدولةسیاسةأن
یستويذلك،فيالسرمعرفةدونالعامالمالقضایامجالفيوالتساهل

أووطني،أوأجنبيمستثمرمنًصادراالعامالمالعلىالتعديیكونأن
.عاديشخصأوعموميموظف



-٧٧٠-

الثانيالمبحث
العامالمالجرائمفيالتصالحنطاق

اإلسالميالفقهفي

:تقسیم
أنبنایجدراإلسالميالفقهفيالعامالمالجرائمفيالتصالحنطاقلبیان

في(علیهاالعتداءصورمث) أولمطلبفي(العامالمالمفهومًأوالنتناول
جوازمدىًوأخیرا) ثالثمطلبفي(علیهاالعتداءوحكم) ثانمطلب

).رابعمطلبفي(فیهالتصالح

األولالمطلب
العامالمالمفهوم

اهللامالبأنهعنهعبرماكلبأنهاإلسالميالفقهفيالعامالمالیعرف
َوالذین: "تعالىقالتعالى، َِّ َیبتغونَ ُ َ ْ َلكتاباَ َ ِ َّمماْ ْملكتِ َ َ َْأیمانكمَ ُ ُ َ ْفكاتبوهمْ ُ ُِ َ ْإنَ ِ
ُْعلمتم ْ ِ ْفیهمَ ِ ًخیراِ ْ ُوآتوهمَ ُ ِمالِّمنَ ِاللهَّ ْآتاكمَِّالذيَّ ُ َ")١(.

هوبلمالكه،یتعینولمالمسلمین،بالدفيالیدعلیهثبتمالكلوهو
ولمالمسلمونحقهاستمالكل: "الفراءیعليأبوالقاضيقالًجمیعا،لهم

عنعبارةالمالوبیت..." المالبیتحقوقمنفهومنهممالكهیتعین

.٣٣اآلیة رقم ، ورسورة الن(١)
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كانماكل"بأنهالكویتیةالفقهیةالموسوعةوعرفته. )١(المكانعنالالجهة
.)٢("علیهموالموقوفالمسلمینمالكبیتعامة،للمسلمیننفعه

والًحصراالالكهمیتعینلممالكل"بأنهالمعاصرینبعضعرفهوقد
.)٣("بهاألمةأفرادجمیعانتفاعالشرعوأباحًتحدیدا

ًمعنا،تتفقأنهاإالًلفظا،اختلفتٕوانأنهایجدالتعریفاتهذهفيوالناظر
ملكیتهتكنمالمهوالعامالمالأنعنمجموعهافيوتخرجتكادالفهي
.المجتمعأفرادلجمیععامةبلمحصورة،منفعتهأو

األحكام السلطانیة ألبي یعلى، تعلیق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمیة، الطبعة (١)
.٢٥١، ص١الثانیة، جـ

، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة بالكویت، طبعة ٧، ص١٩الموسوعة الفقهیة الكویتیة جـ(٢)
.دار السالسل

ة في االعتداء على المال العام في الفقه أیمن صالح زعرب، استغالل الوظیف/ د(٣)
م، رسالة غیر ٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨اإلسالمي، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزة، 

حسین حسن شحاتة، حرمة المال العام في ضوء الشریعة /د: ، وینظر٥٠منشورة، ص
/ م، د١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، طبعة دار النشر للجامعات، الطبعة األولى ١٩اإلسالمیة ص

ذیر محمد الطیب، حمایة المال العام في الفقه اإلسالمي، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم ن
علي صفو الدلیمي، مفهوم المال / ، د٢٣٠م، ص٢٠٠١هـ، ١٤٢٢األمنیة، الریاض، 

ذو القعدة، ٢٠العام ونظم حمایته في الشریعة اإلسالمیة، مجلة الشریعة والقانون، العدد 
.١٢٢صم، ٢٠٠٤هـ، ینایر ١٤٢٤



-٧٧٢-

الثانيالمطلب
العامالمالعلىاالعتداءصور

منقويبسیاجومحاطةمصانة،اإلسالميالفقهفيالعامةاألموال
سرقة،أواستیالءأواختالس،منبحال،علیهااالعتداءویحرمالحمایة،

علیها،یعتديمنعلىالعقوباتالشرعوفرضانتفاع،أوإضرار،أو
العامالمالعلىاالعتداءیختلفوالوالدنیا،دینالإقامةفيالمهملدورها

العامالمالعلىاالعتداءإنبلالخاص،المالمنالسرقةعنالحرمةفي
األمة،حقعلىاعتداءیشكلألنهاهللا،عندًإثماوأعظمحرمةأشد

.الخاصالمالسرقةعنالناتجالضررمنأكبرعنهالناتجوالضرر
:یليماالعامالمالعلىءاالعتداصورأهمومن

:السرقة: ًأوال
األمة،مالأوالجماعة،مالأوالفرد،مالسواءالغیرمالأخذ"وهي
.)١("حقوجهبدونحرزمنالخفیةوجهعلى
الموجبةالشروطتوافرتإذاالسارقیدقطعوجوبعلىالفقهاءاتفقوقد

ُوالسارق: " تعالىلقوله،)٢(للقطع ِ َّ َّوالسَ ُارقةَ َ ْفاقطعواِ ُ َ ْ ََأیدیهماَ ُ َ ِ َجزاءْ َبماَ َكسباِ َ َ

م، ١٩٦٦، دار الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة ١٣٧ص٦رد المحتار البن عابدین، جـ(١)
.١٥٨ص٤، المغني، المرجع السابق، جـ١٥٨ص٢مغني المحتاج، المرجع السابق، جـ

م، الشرح الكبیر، ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، طبعة دار الكتب العلمیة، ٦٥ص٧بدائع الصنائع جـ(٢)
.، طبعة دار الكتب العلمیة١٢٩ص٦ع للبهوتي، جـ، كشاف القنا٣٣٢ص٤جـ
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ًنكاال َ َمنَ ِاللهِّ ُواللهّ ّ ٌعزیزَ ِ ٌحكیمَ ِ فيوسلمعلیهاهللاصلىوقوله)١("َ
.)٢("یدهالقطعتسرقتمحمدبنتفاطمةأنلو"سرقتالتيالمخزومیة
أوةالعاماألموالبینفرقبالالسرقة،حرمةعلىمنعقدواإلجماع
عنالنظربغضالكبائر،منالسرقةحجرابناإلمامعدوقد،)٣(الخاصة

التاسعةالكبیرة"قولهالزواجركتابهفيجاءفقد. الأملقطعموجبةكونها
بینكبیرةكونهافيفرقالأنهوالظاهر... السرقة: الثالثمائةبعدوالستون
سرقكأناألخذ،حليتقتضاللشبهةله،الموجبةوعدملقطعالموجبة
.)٤(حرزلعدمأونحوهاأومسجدحصر
األموالمنأوالخاصةاألموالمنالسرقة"الوسیطالتفسیرفيوجاء

فيالجرائمأعظممنالخاص،أوالعام،القطاعأوالدولة،كأموالالعامة،
الناسألموالوأكلعظیم،ومنكرشدیدة،حرمةحرامفهياإلسالم،
السرقةإباحةألنالدنیا،فيقانونوالدینوالشرعفيیحلالبالباطل،

استقراروتزعزعوالطمأنینة،الثقةمبدأوتهزأموالهم،فيالناسبأمنتخل
.)٥("الرزقمواردمنوغیرهاوالتجارةاالقتصاد

.٣٨سورة المائدة اآلیة رقم (١)
، باب قطع السارق الشریف وغیره والنهي عن الشفاعة ٥صحیح مسلم بشرح النووي، جـ(٢)

م، دار الغد ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، الطبعة األولى ٤٣٣١، حدیث رقم ٥٥١في الحدود، ص
.العربي

.، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت١٣٥زم الظاهري، صمراتب اإلجماع البن ح(٣)
.٢٣٧ص٢الزواجر عن اقتراف الكبائر، جـ(٤)
، طبعة دار الفكر، ٣٣٥ص٢وهبة مصطفى الزحیلي، جـ/ التفسیر الوسیط للدكتور(٥)

.هـ١٤٢٢دمشق، 
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االختالس: ًثانیا
نمبأیدیهمماعلىمامكانفيوالموظفینالعاملیناستیالء"بهویقصد
.)١("شرعيبسندونحوهانقدیة،أموال
السرقة،نماذجومنبالباطل،الناسأموالأكلصورمنصورةوهو

إقامةأركانكلتتوافرلمإذاالتعزیریةالعقوبةأوالسرقةحدعلیهاویطبق
ومنتشرةالعام،المالعلىاالعتداءصفاتمنصفةوهيالقطع،حد

االختالستحریمویثبتالحكومیة،صالحوالمالمؤسساتفيكبیرةبصورة
:بالسنة

من: "قالوسلمعلیهاهللاصلىاهللارسولأنرويما-أ
غلولفهوفوقهفماًمخیطافكتمناعملعلىمنكماستعملناه

.)٢("القیامةیومبهیأتي
وسلمعلیهاهللاصلىالنبيفدعيماتًرجالأنرويما-ب

، غلقدفإنهاحبكمصعلىصلواقالفامتنع،علیهلیصلي
.)٣("درهمینتساويالخرزاتفیهفوجدوارحلهففتشوا

لصالحهالعامللمالالموظفاستغاللحرمةعلىداللةفیهماوالحدیثان
.منهشيءاختالسأوالشخصي

اه، كلیة محمد عبد الحلیم عمر، الرقابة على األموال العامة في اإلسالم، رسالة دكتور/ د(١)
.١٥٠م، ص١٩٧٩التجارة، جامعة األزهر، 

، كتاب المغازي، باب تحریم هدایا ٦صحیح مسلم بشرح النووي المرجع السابق، جـ(٢)
.٢٥٥، ص٤٦٦١العمال، حدیث رقم 

، كتاب الجهاد، باب تعظیم الغلول، حدیث ٤١٢ص٢سند أبي داود، المرجع السابق، جـ(٣)
.٢٧١٠رقم 
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:العامالمالإتالف: ًثالثا
أوالشيء،إتالفعلیهیترتبالذيالمقصوداالستخدامسوء: بهویقصد
إتالفذلكعنینتجمماوغیرهاالعامة،السیاراتكإتالف،)١(العملوسیلة

ًشرعا،محرمالضررإحداثأنشكوالالضرر،وحصولالعامةلألموال
به،اهللاضارضارومنضرار،والضررال"وسلمعلیهاهللاصلىلقوله
مصالحجمیععلىینطبقعاملفظوهذا. )٢("علیهاهللاشقشاقومن

.الدولة

:الوظیفةمنالتربح: ًرابعا
به،خاصةتجاریةصفقاتلعقدوظیفتهیستغلالموظفأن: بذلكویقصد

أمثلةومنفیها،یعملالتيللجهةعادلةوغیرمجحفةبشروطلذویهأو
:ذلك

فیهاشریكهوشركةعلىأوأقاربه،علىالعطاءاتإرساء-
.مستترأومباشربطریق

.٤٢، المرجع السابق، صحسین شحاتة/ د(١)
، كتاب األقضیة، باب القضاء في ٢موطأ اإلمام مالك، تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي، جـ(٢)

، والحدیث رواه عمر بن یحیى عن أبیه، طبعة دار إحیاء الكتب ٥٨٣المرفق، ص
، الناشر عالم الكتب بدون تاریخ، ٧٧ص٢العربیة، الحلبي، سنن الدار قطني، جـ

، كتاب البیوع، باب التشدید في أداء ٥٨ص٢لى الصحیحین، للنیسابوري، جـالمستدرك ع
الدین، وقد صححه الحاكم وقال إنه حدیث صحیح، مطابع النصر الحدیثة، الریاض، 

.١٣٤٢طبعة 
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له،ًمكسبالیحققالوظیفيموقعهًالمستغاألوراقبعضتزویر-
لتجارتهفیهایعملالتيالجهةحسابعلىأمره،یهمهلمنأو

.الخاصة
وعدماألمانة،خیانةمثلالعام،المالعلىالتعديأنواعمنذلكغیرإلى

.وفئویةحزبیةألغراضالعامالمالواستغاللالعمل،فياإلتقان

الثالثالمطلب
العامالماللىعاالعتداءحكم

المالمنأكثرعلیهلالعتداءعرضةالعامالمالأنفیهشكالمما
فيممثلةالدولةعلىحمایتهمسؤولیةتعودالعامالمالأنذلكالخاص،
الخاصالمالحمایةعنالمسؤوللكنعامة،مسئولیةوهيحاكمها،

منًجرماكثرأالعامالمالعلىاالعتداءحرمةكانتلذلكنفسه،المالك
اإلسالمیةالشریعةحرمتلذااألمة،أفرادبحقتتعلقألنهاالخاص،المال

المختلفةوالتعازیرالحدودوفرضتالعام،المالعلىاالعتداءصوركل
.ًمحكوماأوًحاكماكانسواءبذلك،القیامنفسهلهتسوللمن

فرع()١(الحدیقتضيًفعالاعتدائهیكونأنإماالعامالمالعلىوالمعتدي
).ثانفرع(التعزیریقتضيًفعالأو) أول

فقد ذهب المالكیة والظاهریة على اعتبار التعدي على المال العام جریمة سرقة متى (١)
ن شبهة الملك في المال العام ضعیفة ال تمنع من تطبیق حد توافرت أركانها، ال سیما وأ

َوالسارق والسارقة فاقطعوا َأیدیهما جزاء بما : "القطع، واستندوا في ذلك لعموم قوله تعالى َِ َ َ َُ ِ ْ ْ ُ َ ْ َ َُ ِ َِّ ََّ َُ
ٌكسبا نكاال من الله والله عزیز حكیم ِ َِ َ ُ ٌَ ِ ّ ّ ًَ َ ِّ َ ََ ق اآلیة في ، حیث لم تفر٣٨سورة المائدة آیة رقم " َ

: وجوب القطع بین كون المسروق من األموال العامة أم الخاصة، فالكل سرقة، ینظر
م، شرح ١٩٩٤هـ، ١٤١٥، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى ٥٤٩ص٤المدونة جـ
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، ١٢، طبعة دار الفكر، المحلى البن حزم، جـ٩٦ص٨مختصر خلیل للخرشي، جـ
.، طبعة دار الفكر، بیروت٣١٢ص
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األولالفرع
الحدیستوجبالذياالعتداء

إذاقطعهفيواختلفواالخاص،المالمنالسارققطععلىالفقهاءاتفق
:آراءثالثةإلىالعامالمالمنسرق

:األولالرأي

منذلكعلىواستدلواالعام،المالمنالسارققطععدمویرى)١(للحنفیة
:واآلثارالسنة

:السنةمن-١
ماالمسلمینعنالحدودادرؤا"وسلمعلیهاهللاصلىالنبيقول

المالفيللسارقحقوجودأناالستداللووجه. )٢("استطعتم
لكافةملكالعامالمالألنالحد،عنهدرأتشبهةالعام

".المالبیتفيحقلهفیثبتفیهم،داخلوالسارقالمسلمین،

:اآلثارمن-٢

اهللارضيسعدفیهفكتبالمال،بیتمنسرقًرجالأن-أ
سعدإلىعمرفكتب–عنهاهللارضي–عمرإلىعنه

.٧٠ص٧دائع الصنائع، المرجع السابق، جـب(١)
، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، ٣٣ص٤سنن الترمذي، المرجع السابق، جـ(٢)

.، وقال عنه الترمذي إنه حدیث مرفوع١٤٢٤حدیث رقم 
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فیهولهإالأحدمنمانصیب،فیهلهقطع،علیهلیس"
.)١("حق

جاء–عنهاهللارضي–طالبأبيبنًعلیاأنرويما-ب
ولمفیهنصیبله"الفقالخمسمن)٢(ًمغفراسرقبرجل
.)٣("یقطعه

منالسارقیدقطععدمعلىدلیلفیهمااألثرینأن: االستداللووجه
.الحدتمنعشبهةوهي، فیهحقلهألن، العامالمال

:الثانيالرأي
واستدلواالعام،المالمنالسارقیدقطعویرون)٥(والظاهریة)٤(للمالكیة
:والمعقولبالكتاب

:الكتابمن-١
ُوالسارق: " تعالىقوله ِ َّ ُوالسارقةَ َ ِ َّ ْفاقطعواَ ُ َ ْ ََأیدیهماَ ُ َ ِ َجزاءْ َبماَ َكسباِ َ َ
ًنكاال َ َمنَ ِاللهِّ ُواللهّ ّ ٌعزیزَ ِ ٌحكیمَ ِ َ")١(.

، تحقیق كمال الحوت، مكتبة الرشد، ٢٨٥٦٣حدیث ٥/٥١٨مصنف بن أبي شیبة (١)
.هـ١٤٠٩الریاض، 

مختار الصحیح المرجع السابق، : زرد ینسج على قدر الرأس، یلبس تحت القلنسوة، ینظر(٢)
.١٩٩ص

، كتاب السیر، باب الرجل یسرق من المغنم، وقد ١٠٠ص٩سنن البیهقي الكبرى، جـ(٣)
هـ، ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثالثة، ١٧٨٩٠حضر القتال، حدیث 

.م٢٠٠٣
، مواهب الجلیل، المرجع ٣٣٧، ص٤لإلمام الدردیر، المرجع السابق، جـالشرح الكبیر(٤)

.٣٠٧، ص٦السابق جـ
.٣٢٩، ص١١المرجع السابق، جـ، المحلي(٥)
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المالكونبینتفرقالبعمومهااآلیةأن: االستداللووجه
یدقطعوهيالعام،المالأوالخاصالمالمنالمسروق
.السارقعنالحدتسقطفالضعیفة،هناوالشبهةالسارق،

:المعقولمن-٢
بعینهشخصیستحقوالالمسلمین،لعمومهوالمالبیتأن

أوالعطیةحالفيالمالبیتفيالسارقحقفیتعینفیه،ًشیئا
الممكنمناإلمامألنمعین،حقلهفلیسذلكوقبلالتقسیم،

یعطيأویقسم،والعامة،مصلحةفيكلهالمالیدفعأن
منالسارقویكونآخرین،منهویمنعًقومایعطيوقدًأحدا،
فتنتفيالمال،بیتفيحقلهیثبتفالمنعوا،الذینالقوم

.)٢(ضعیفةشبهةألنهاللحد،المسقطةالشبهة

:الثالثالرأي

.٣٨سورة المائدة، اآلیة (١)
، مواهب الجلیل، المرجع السابق، ٣٣٧، ص٤الشرح الكبیر للدردیر المرجع السابق، جـ(٢)

.٣٢٩، ص١١لسابق، جـ، المحلى، المرجع ا٣٠٧، ص٦جـ
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لطائفةفرزإنالمالبیتمنسرقممنالقطعویرونوالحنابلة)١(للشافعیة
كمالالمسروقفيحقلهكانإنأنهفاألصحٕواالمنهم،هولیس

.)٢(قطعفالفقیروهووكصدقةمصالح
وجوبمنالمالكیةإلیهذهبماهو–أعلمواهللا–للصوابواألقرب
الناسمنكثیروفسادأدلتهم،لقوةًنظراالمال،بیتمنالسرقةمنالقطع

األخذالشرعیةالسیاسةمنإنهثمء،الداهذاواستشراء، الزمانهذافي
.الشریعةلمقاصدوفهمهمالصحابةدأبذلككانوقداألقوال،بأشد

هـ، ١٤١٤الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، بیروت، دار الكتب العلمیة الطبعة األولى، (١)
.٣٥٠، ص١٣م، جـ١٩٩٤

، ولكن فیه التعزیر، وهو ما أخذ به ١٣٨، ص١٠المغني البن قدامة، المرجع السابق، جـ(٢)
ي، في عقوبة االختالس، فقد النظام القضائي السعودي، الذي یعمل وفق المذهب الحنبل

حددت المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة األموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي 
استثناء من أحكام : "هـ، عقوبة المختلس بالنص التالي٢٣/١٠/١٣٩٥وتاریخ ٧٧/رقم م

هـ یعاقب بالسجن مدة ال تزید عن عشر ٢٩/١١/١٤٧٧وتاریخ ٤٣المرسوم الملكي رقم 
ًنوات أو بغرامة ال تزید عن مائة ألف لایر أو بكلیهما معا، كل موظف یشمله هذا النظام س

ویثبت ارتكابه لجرم االختالس أو التبدید أو التصرف بغیر وجه شرعي في أموال الدولة 
العامة أو األعیان أو الطوابع أو األوراق ذات القیمة المسلمة إلیه، كما یعاقب بنفس 

ًك أو تواطأ معه على ارتكاب إحدى تلك الجرائم، سواء كان موظفا أو العقوبة من اشتر
غیر موظف، باإلضافة إلى الزامهم بإعادة األموال واألعیان والطوابع واألوراق ذات القیمة 
ًالمختلسة أو المبددة أو المفقودة أو ما یعادل قیمتها ویتم الفصل في هذه الجرائم طبقا 

".لنظام تأدیب الموظفین
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الثانيالفرع
الحدیستوجبالالذياالعتداء

زجرشرعیةمحظوراتهيوالجریمةجریمة،العامالمالعلىاالعتداءإن
منوالالحدودرائمجمنیكنلمإذاالمعتديوفعلتعزیر،أوبحدعنهااهللا

كلهيالتعزیریةوالجرائم، التعزیریةالجرائممنفهوالقصاصجرائم
.كفارةوالفیهاحدالمعصیة

إیقاعویمكنالجریمة،وبحسبالجانيبحسبالجرائمهذهعلىوالعقاب
:إحداهاأوالتالیةالعقوبات

:بالمالالتعزیر-١
وقدالعام،المالعلىالتعديعلىءكجزابالمالالتعزیربجوازالفقهاءأقر

أنه–عنهاهللارضي–الخطاببنعمرعنروىبماذلكعلىاستدلوا
واختلطالعمل،بجاهاكتسوبهالماأموالهم،شطرفأخذعماله،بعضصادر

.)١(شطرینالمسلمینوبینبینهمأموالهمفجعلبذلك،بهیختصمونما
مصرعلىوالیهالعاصبنعمروىإل–عنهاهللارضي–عمركتبفقد

تكنلموحیوان،وآنیةورقیقمتاعمنفاشیةلكفشتقدإنه: "لهیقول
ونحنومتجر،مزرعأرضأرضناإن: عمروإلیهفكتب". مصرولیتحین

منخبرتقدإني: عمرإلیهفكتب. لنقتناإلیهنحتاجعماًفضالنصیب

مكتبة الكلیات األزهریة الطبعة األولى ٢٩٣ص٢تبصرة الحكام البن فرحون، جـ(١)
.م١٩٨٦-هـ١٤٠٦

معین الحكام فیما . ، طبعة مكتبة دار البیان١٧الطرق الحكمیة البن قیم الجوزیة، ص
.، طبعة دار الفكر١٩٥للطرابلسي الحنفي، ص، یتردد بین الخصمین من األحكام
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سوئتوقدبالحق،األخذأقلقهنمكتابإلىوكتابككفى،ماالسوءعمال
وأخرجفأطلعه،مالك،لیقاسمكمسلمةبنمحمدإلیكوجهتوقدًظنا،بك
عمروفأذعنالخلفاء،برحفإنهعلیك،الغلظةمنوأعفهیطالبك،ماإلیه

.)١(مالهیقاسمهالخلیفةرسولوجعللألمر،
منلرجلناقةبالعالیةأصابوابلتعةأبيبنلحاطبغلماناأنروىكما

: وقالله،ذلكفذكرعمر،إلیهفأرسلبها،واعترفوافانتحروهامزینة،
فأمربها،واعترفوامزینة،منرجلناقةانتحرواسرقوا،قدأعبدكهؤالء
لوال: وقالفدعاه،ذهببعدماأرسلثمأیدیهم،یقطعأنالصلتبنكثیر
لقطعتوجلعزاهللاممحارأتىأحدهمإنحتىتجیعونهمأنكمأظنأني

ثمنهاكم: فقالتوجعك،غرامةفیهمألغرمنكتركتهملئنواهللاولكنأیدهم،
.)٢(ثمانمائةفأعطه: قالمائة،أربعمنأمنعهاكنت: قالللمزني؟

غرامةعلیهفرض–عنهاهللارضي–عمرسیدناأن: االستداللووجه
فإنوبالتاليعبیده،اقترفهامعلىلهًتعزیراالناقةثمنمنمضاعفةمالیة
بالغرامةتعزیرهیمكنفإنهوظیفةاستغلأوعاممالعلىتعدىمن

.المضاعفة
:بالحبسالتعزیر-٢

، مقدمة ابن ١٩٦٨دار المعارف، طبعة ٦٨، ص٤جریر الطبري، جـتاریخ الطبري البن (١)
.م١٩٥٩الطبعة الثانیة، ٩٥٦ص٢خلدون، جـ

، كتاب السرقة، باب ما جاء في تضعیف ٢٧٨، ص٨سنن البیهقي، المرجع السابق جـ(٢)
، ، باب سرقة العبد٢٣٩، ص١، مصنف عبد الرزاق، جـ١٧٠٦٤الغرامة، حدیث رقم 

.اإلسالمي، بیروت، الطبعة الثانیة، تحقیق حبیب األعظميالمكتب١٨٩٧٧حدیث 
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تهمةفيًرجالحبس"وسلمعلیهاهللاصلىالنبيأنالحدیثفيروىفقد
التيالتعزیریةالعقوباتمنالحبسأناالستداللووجه. )١("عنهخلىثم

.وسلمعلیهاهللاصلىلنبيافعلها
عقوبتهیحلالواجدلي: "قالأنهوسلمعلیهاهللاصلىالنبيعنروىكما

حیثالحبس،مشروعیةعلىداللةالشریفالحدیثهذاففي. )٢("وعرضه
بالحبسبالتعزیر: والعقوبةوالشكایةالقولبإغالظالعرضفسر

.)٣(والضرب
:بالجلدالتعزیر-٣

متاعهفأحرقواغلالرجلوجدتمإذا: "وسلملیهعاهللاصلىلقوله
التعزیرجوازعلىدلیلفیهالحدیثأن: االستداللووجه. )٤("واضربوه
.بالضرب
یعاقبأنفیمكن،)١(جرائمعدةفيالجلدعقوبةإیقاععلىمنعقدواإلجماع
القاضيیراهمابحسبوذلكًتعزیرا،بالضربالعامالمالعلىالمتعدي

.ولغیرهلهًورادعاللمصلحة،ًمحققا

.٨٤٥، ص٢صحیح البخاري، المرجع السابق، جـ(١)
، كتاب التفلیس، باب حبسه إذا اتهمه ٥٣، ص٦سنن البیهقي الكبرى، المرجع السابق جـ(٢)

.١١٠٧٣وتخلیته متى علمت عسرته حدیث رقم 
هـ، ١٤٠٥ار إحیاء التراث العربي، بیروت ، د١٩٦، ص٢أحكام القرآن للجصاص، جـ(٣)

، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثالثة ١٥٩، ص١أحكام القرآن البن العربي، جـ
.م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

هذا حدیث صحیح : ، وقال١٣٨، ص٢المستدرك على الصحیحین، المرجع السابق، جـ(٤)
هـ، ١٤١١بعة األولى، اإلسناد ولم یخرجاه، طبعة دار الكتب العلمیة بیروت، الط

.١٧٤، ص٩م، وضعفه البیهقي في سننه الكبرى، المرجع السابق، جـ١٩٩٠
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أعلمفالفعلهسوءعلىنفسهفيعقوبةتأدیبهأما. "السننمعالمفيوجاء
.)٢("ًخالفافیهالعلمأهلبین

الرابعالمطلب
العامالمالجرائمفيالتصالحجوازمدى

التصالحأوإیقافهابهدفاإلسالميالفقهفيالجنائیةالدعوىفيالتدخل
.ونوعهاالجریمةاختالفبحسبردهأوقبولهختلفیعلیها

لثالثةعقوبتهاطبیعةبحسباإلسالميالجنائيالتشریعفيالجرائموتنقسم
)٣(والثالثاألولالنوعیننتناولوسوفوتعازیر،وقصاص،حدود،أقسام،

.عدمهمنفیهماالتصالحجوازمدىلبیانوذلك

:الحدودجرائمفيالتصالح: ًأوال
بالمصلحةمتعلقةأنهاأيتعالى،هللاًحقاتجبعقوباتالحدودإن

َتلك: " تعالىقال،)٤(العامة ُحدودِْ ُ ِاللهُ َفالّ َتقربوهاَ ُ التدخلیجوزفال. )١("ََْ

.١٣٦مراتب اإلجماع، المرجع السابق، ص(١)
، الطبعة العلمیة، حلب، الطبعة ٢٩٩، ٢معالم السنن، ألبي سلیمان الخطابي، جـ(٢)

.م١٩٣٢هـ، ١٣٥١األولى
جها عن نطاق بحثنا وتعلقها بجرائم االعتداء على دون الثاني وهي جرائم القصاص لخرو(٣)

.األشخاص
، تبیین الحقائق شرح كنز ١٤٠، ص٣حاشیة ابن عابدین، المرجع السابق، جـ: ینظر(٤)

، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، الطبعة ١٦٣، ص٣الدقائق للزیلعي، جـ
، الطبعة األولى، ٤٤، ٢، ص٥الثانیة، بدون، البحر الرائق البن نجیم الحنفي، جـ

هـ، بلغة السالك ألقرب المسالك للشیخ الصاوي المالكي، ١٣١٥المطبعة العلمیة، 
، ٢، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد البن رشد، جـ١٩٥٢، طبعة الحلبي، ٣٧٠ص
.هـ١٣٥٧م، ١٩٢٨، مطبعة االستقامة، ٣٨٨ص
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أوبغیرها،إبدالهاأوبتغییرها،أكانسواءالتشریع،حیثمنفیها
القضاءأمامثبتٕواذاتخفیضها،أوزیادتها،أوإلغائها،أوتخصیصها،

أوتخفیف،أوإیقاف،أوصلحأوبعفو،بهاالحكمفيالتدخلیجوزفال
،)٢(تعطیلهاأوإیقافها،أوباستبدالها،تنفیذهافيالتدخلیجوزوالإبراء،
العبادومصلحة-تعالى-اهللابحقمتعلقفیهاالعقابحقألنكلهذلك

الأناإلقرارأوبالبینةالحدثبوتبعداألمروليعلىثمومنالعامة،
، اهللادینفيرأفةتأخذهفالإقامته،فيًشدیدایكونوأن، تنفیذهیؤخر

.)٣(حدودهفیعطل
: أمرینبیننفرقأنعلینایتعینالحدودفيالتصالحقابلیةمدىولمعرفة

:الحداإلمامیبلغلمإذا: األولاألمر
ًمستحسنا،ًأمرایعدالحدعنللعفوعلیهوالمجنيالجانيبینالتصالحإن

الدعوىترفعلمباألحرىأواألمر،وليإلىالحدیصللمدامماًوجائزا
ْتبدواِإن: "وجلعزالمولىبقولًعمالبعد،القضاءإلى ُ ًخیراُْ ْ ُتخفوهَْأوَ ُ ْ َْأوُ

ْتعفوا ُ ْ ٍسوءَعنَ َ َّفإنُ َاللهَِ َكانّ ُعفواَ ًقدیراَ بنعمروبناهللاعبدوعن. )٤("َِ
بینكمفیماالحدودتعافوا: "قالوسلمعلیهاهللاصلىاهللارسولأنالعاص

.)٥("وجبفقدحدمنبلغنيفما

.٢٢٩: سورة البقرة من اآلیة رقم(١)
.٢٣٨أبو زهرة، المرجع السابق، جـ العقوبة، صالشیخ محمد (٢)
، طبعة وزارة الشئون اإلسالمیة واألوقاف ١٠٥، ٦٧ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة، ص(٣)

.هـ١٤١٨والدعوة واإلرشاد، السعودیة، الطبعة األولى، 
.١٤٩: سورة النساء آیة رقم(٤)
ود، باب العفو عن الحدود بما ، كتاب الحد٤٨٧ص ٢سنن أبي داود، المرجع السابق، جـ(٥)

.٤٣٧٨لم تبلغ السلطان، حدیث رقم 
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الحداإلمامبلغإذا: الثانياألمر
علیهالمجنيتنازللوحتىاألمر،وليبلغإذاالحدفيالتصالحیجوزال

ثمومن،)١(الحدفيالعفوأوالتنازلذالهأثرفالعنه،عفاأو، حقهعن
علیهاهللاصلىلقولهًإعماالللقضاء،األمربلوغبعدالتصالحیجوزال

اهللاحدودمنحدفيأتشفع: حدفيلدیهشفعحینمازیدبنألسامةوسلم
أنهمقبلكممنالذینهلكإنماالناسأیها: "فقالوخطبقامثم، أسامةیا

علیهأقامواالضعیففیهمسرقٕواذاتركوه،الشریفیهمفسرقإذاكانوا
،)٢("یدهامحمدلقطعمحمدبنتفاطمةسرقتلوبیدهنفسيوالذيالحد،
حدودمنحددونشفاعتهحالتمن: "وسلمعلیهاهللاصلىقولهوكذلك

حوزةفيالحددخلمتىأنهذلكومعنى. )٣("أمرهفياهللاضادفقداهللا
وليكانولوحتىفیه،أحدشفاعةیقبلأنللقاضيجوزیفالالقضاء
.الجانيعلىالحدیقیمأنعلیهویتعیناألمر،
–حدیةجریمةالعامالمالعلىالتعديمثلإذاسبقماعلىًوترتیبا
بلالجریمة،هذهفيالتصالححقغیرهواللإلمامیجوزالفإنه–السرقة
أركانتوافرتطالماالعام،المالرقساعلىالقطععقوبةتوقیعیتعین

ذلكلمخالفةالمال،هذاعلىتصالحكلًباطالویقعالجریمة،هذهوشروط
.بیانهماالسابقوالسنة،الكتابلنصوص

.٢٤٠العقوبة، ص١الشیخ أبو زهرة، المرجع السابق، جـ(١) 
، باب قطع السارق الشریف وغیره ٥صحیح مسلم بشرح النووي، المرجع السابق، جـ(٢)

.٤٣٣١، حدیث رقم ٥٥١والنهي عن الشفاعة في الحدود، ص 
، سنن أبي داود، المرجع السابق، ٨٢، ٧٠ص٢م أحمد، المرجع السابق، جـمسند اإلما(٣)

.٢٩٩ص٢جـ



-٧٨٨-

فیهالحكمالمغنيفيقدامةابنبینفقدالمسروق،المالعلىالحكمأما
إذامالكهاإلىقةالمسروالعینردوجوبفيالعلمأهلیختلفال: "بقوله
مثلیة،كانتإنمثلهاأوقیمتهاردالسارقفعلىتلفتإنفأماباقیة،كانت
وحماد،النخعي،الحسنقولوهذا". ًموسراأمكانًمعسرایقطع،لمأمقطع

مالكلعلىینخلعالردوهذا. )١(ثوروأبيٕواسحاق،والشافعي،واللیث
.ًصاخاأمًعاماالمالكانسواءمسروق،

التعزیریةالجرائمفيالتصالح: ًثانیا
تحدیدأمرتركوقدمحددة،غیرلجرائممقدرةغیرعقوبةهوالتعزیرإن

تقتضیهمابحسبوذلكاألمر،وليلسلطةعقوباتهاوتقدیرالجرائمهذه
لخدمةالسلطةهذهاستخدامتكفلمحددة،ضوابطوفقالمجتمع،مصلحة
.تحكمأوتعسفإلىتحویلهادونولوتحاإلسالمي،المجتمع
للجرائمبدیلةوعقوبةالمحددة،غیرللجرائمبالنسبةأصلیةعقوبةوالتعزیر

استیفاءلعدمأوكالعفو،ما،لسببفیهاالقصاصأوالحدإقامةتعذرالتي
.القصاصأوالحدإلقامةالالزمةالشروط
حقعلىیقعماومنها،تعالىاهللاحقعلىیقعمامنهاالتعازیروجرائم
وماللمجتمع،مصلحةأوعامنفعبهتعلقماباألولىویقصد،)٢(الفرد

، ٦، األم لإلمام الشافعي، جـ١٣٠، ص٩المغني البن قدامة، المرجع السابق، جـ: ینظر(١)
بدایة المجتهد، المرجع . م١٩٩٠هـ، ١٤١٠، طبعة دار المعرفة بیروت، ١٣٩ص

.٤٨٨، ص٢السابق، جـ
ا تعلقت به مصلحة خاصة للفرد، مثل السب والشتم واإلیذاء، وخیانة األمانة، ویقصد به م(٢)

والرشوة، فتلك الجرائم یقع ضررها على فرد بعینه، ویجوز فیها التصالح بموافقة المضرور 
، تبیین الحقائق، ٦٤، ص٧البدائع، المرجع السابق، جـ: منها، وهذا باتفاق الفقهاء، ینظر
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الناسمنًأحدایخصوالعام،بشكلالمجتمععلىالضرربهیندفع
ضررفیهاولیسمقدرحدفیهالیسمعصیةشخصارتكبفإذابعینه،
.وتعالىسبحانههللاًحقاالحالةهذهفيالتعزیریكونأحدعلى

فیهتتوافرلمالعامالمالعلىتعدكلالتعزیرمنالنوعهذافيویدخل
.)١(السرقةجریمةأركان

إلىتعالىهللاحقاالواجبةالتعازیرفيالتصالحإزاءالفقهانقسموقد
-:رأیین
تعالىهللاحقاالواجبةالتعازیرأنوالشافعیةالحنفیةفیهویرى: األولالرأي

یجوزاللكنوعدمه،اإلسقاطلهكماوعدمه،التصالحلهإلمام،بامنوطة
العقوبةتنفیذقبلانزجرقدالجانيأنعلمإذاإالعنهابالعفوتركهاله

.)٢(فیهالتعزیریة
ولمالتقویموحكمالسلطةبحقالتعزیرتفردإن":الماورديیقولذلكوفي

التعزیر،أوالعفوفيلصلحایراعىأناألمرلوليجازآلدميبحقیتعلق
.)٣("الذنبعنالعفوسألمنفیهیشفعأنوجاز

، ٣٢٠، ص٦، مواهب الجلیل، المرجع السابق، جـ٢١١، ص٣المرجع السابق، جـ
.٢٨١األحكام السلطانیة، ألبي یعلى، المرجع السابق، ص

ترك الصالة، اإلفطار في نهار رمضان لغیر عذر، لعب المیسر، : ًومن أمثلة ذلك أیضا(١)
.إلى غیر ذلك من الجرائم التعزیریة التي ال تمس األفراد ویمس الضرر فیها المجتمع

، ٤، طبعة دار الفكر، رد المحتار، المرجع السابق، جـ٢١٣، ص٤شرح فتح القدیر، جـ(٢)
.٢٧٤ص

.، طبعة دار الحدیث، القاهرة٢٣٧األحكام السلطانیة، ص(٣)
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كانإذاالتصالححقلإلمامأنه)١(الحنابلةبعضفیهویرى:الثانيالرأي
ووجوبذلك،جوازبعدماآلخرالبعضویرىفال،ٕواالمصلحة،هناك
.)٢(المقررةالعقوبةتنفیذ

:الباحثرأي
هللاحقاالواجبةالتعازیرمجالفياألمروليحقمنلیسأنهالباحثیرى

فیها،التصالححقالعام،المالعلىبالتعديالمتعلقةًوتحدیداتعالى،
:التالیةلألسبابوذلك

ملكهوٕوانمااألمر،لوليًملكالیسعلیهالمتصالحالمالهذاأن.١
.ذلكفيیفوضهلمواألخیرللمجتمع،

النفوسضعافمنللكثیریسمحالعاممالالجرائمفيالتصالحإن.٢
والواقعالعام،المالعلىبالتجرؤ–أكثرهموما–العصرهذاومجرمي
.ذلكعلىشاهدخیرالعملي

علیهاهللاصلى–النبيألجازهًومقبوالًجائزااألمرهذاكانلوإنه.٣
الخلفاءإنبلذلك،یردلمحیثبعده،منالراشدونوالخلفاء–وسلم

حیثالعام،المالقضایافيوحزمشدةبكلتعاملواوالصحابةالراشدین
إلىالمالهذاردعنًفضالالعام،الماللجرائمالمقررةالعقوباتطبقوا
:المالبیتخزانة

، طبعة مطبعة مصر، ٢٢١، ص٢إعالم الموقعین عن رب العالمین البن القیم، جـ(١)
.هـ١٣٢٥القاهرة، 

.٢٤٠، ص١٠سابق، جـاإلنصاف، المرجع ال(٢)
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المادةإلغاءإلىالمصرياإلجرائيالمقننندعوالسابقةولألسباب
.العامالمالمجرائفيالتصالحتجیزالتيإجراءاتبمكرر١٨
:اآلتيیتضحالسابقالعرضومن

لهتسولمنلكلحدیدمنبیدالضربإلىاإلسالمیةالشریعةاتجاه-
والسنةالكتابةنصوصمنواضحوهذاالعام،المالعلىالتعدينفسه

.والصحابةالراشدینالخلفاءومنهج
التعديفعلمثلإذاماحالةاإلسالمیة،الشریعةفقهاءأغلباتفاق-

الجرائم،هذهفيالتصالحجوازعدمعلىحدیةجریمةالعامالمالعلى
هذهوفيعلیه،المعتدىالمالوردالمقررةالعقوبةتوقیعویتعینبل

فيالمصرياإلجرائيالمقننموقفاإلسالميالفقهیخالفالحالة
علىللتعديالفسادبابیفتحوالذيإجراءات،بمكرر١٨المادة

إلىواضحةإشارةاألمرهذاوفيفیه،التصالحإجازةثمالعامالالم
الضروریاتإحدىباعتبارهالعامالمالعلىاإلسالميالفقهمحافظة
.صیانتهاالواجبالخمس

التعديفعلمثلإذاماحالةاإلسالمیة،الشریعةفقهاءبعضاتجاه-
عدمهمنحالتصالإجراءأنإلىتعزیریةجریمةالعامالمالعلى

المقننرأيمعیتفقاالتجاهوهذااألمر،لوليتقدیریةسلطةمحض
بمقتضىالعامالمالجرائمفيالتصالحجوازفيالمصرياإلجرائي

أسبابمنأبدیتهلمااالتجاههذاأؤیدالأنيغیرالسابقة،المادة
.سابقة
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الثانيالفصل
العامالمالجرائمفيالتصالحإجراءات

:وتقسیمیدتمه

) إجراءات) ب(مكرر١٨(المادةفيالمصرياإلجرائيالمقننَّضمن
جرائمفيالتصالحإجراءاتإلتمامالالزمةواإلجراءاتالقواعدمنبعضا
یجوز: "یليمااألولىفقرتهافيالمادةهذهفيجاءحیثالعام،المال

الثانيالكتابمنالرابعالبابفيعلیهاالمنصوصالجرائمفيالتصالح
منلجنةبمعرفةتسویةبموجبالتصالحویكونالعقوبات،قانونمن

محضرویحررالوزراء،مجلسرئیسمنقراربتشكیلهایصدرالخبراء
التصالحیكونوالالعتماده،الوزراءمجلسعلىویعرضأطرافه،یوقعه
رسوم،وبدونلهًتوثیقاالوزراءمجلساعتمادویعداالعتماد،بهذاإالًنافذا

مجلسویتولىالتنفیذي،السندقوةالحالةهذهفيالتصالحلمحضرویكون
...".العامالنائبإخطارالوزراء

علیهالمحكومأوالمتهممنالتصالحطلبویقدم"...الثانیةالفقرةفيوجاء
...".الخاصوكیلهأو

العامالمالجرائمفيالتصالحإجراءاتأنالسابقتینالفقرتینمنوالمستفاد
منمشكلةخبراءولجنة) أولمبحث(التصالحعرضطلبفيتتمثل
التصالح،مقابلثم) ثانمبحث(الطلبهذابفحصتختصالوزراءمجلس

مبحث(التصالحهذاإجراءووقت) ثالثمبحث(بالتسویةیعرفماوهو
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موافقةراطاشتمدىًوأخیرا) خامسمبحث(بالتصالحمحضروتحریر) رابع
).سادسمبحث(التصالحإجراءإلتمامالقضائیةالجهات

األولالمبحث
التصالحعرضطلب

:التصالحعرضبطلبالمختص: ًأوال
أنعلىالنصالثانیةفقرتهافيإجراءات) ب(مكرر١٨المادةتضمنت

أوعلیه،المحكومأوالمتهم،منیقدمالعامالمالجرائمفيالتصالحطلب
المحكومأوالمتهممنالتصالحطلبتقدیمأنشكوال. الخاصیلهوك

مصلحتهومنغیره،دونیعنیهاألمرأنباعتبارطبیعي،وضعهوعلیه
ودفعفیهرغبتهبإعالنوذلكالطلب،هذاإلىنفسهتلقاءمنیبادرأن

یتموالتيالخبراء،لجنةقبلمنتحدیدهیتموالذيله،المحددالمبلغ
.الوزراءمجلسقبلمنكیلهاتش
) ب(مكرر١٨المادةمنالثانیةالفقرةفياإلجرائيالمقنناشترطوقد

العام،المالجرائمفيالمتهمعننیابةالتصالحإلجراءالخاصةالوكالة
والخاصةإجراءات،) أ(مكرر١٨المادةفينهجهمعیتفقماوهو

.واألموالألشخاصاعلىاالعتداءجرائمبعضفيبالتصالح
العامالمالجرائمفيالتصالحإلجراءیكفيالالعامالتوكیلفإنذلكوعلى
.الخاصةالوكالةاشتراطعلىنصماأرادهلوإذالمتهم،عننیابة

علىیترتبماالخاصالتوكیلاستلزامفياإلجرائيالمقننتشددویفسر
الدعوىتحریكعنالمحكمةأوالعامةالنیابةیدغلمنالتصالحإجراء
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عنتعبیرالخاصالتوكیلاشتراطفكاننظرها،فياالستمرارأوالجنائیة
.)١(الجنائیةالدعوىعلىاألثرهذاخطورةمدى
فقرتهافيإجراءات) ب(مكرر١٨المادةفياإلجرائيالمقننكانٕواذا

المتهممنلعاماالمالجرائمفيالتصالحطلبتقدیمجوازإلىأشارالثانیة
هذاتقدیمجوازإلىیشرلمأنهإالالخاصوكیلهأوعلیهالمحكومأو

منأوالمحكمة،أوالعامةالنیابةسواءیمثلها،منأوالدولةمنالطلب
المقننسلكهلماًخالفا،)المادةهذهبمقتضىالمفوضوهو(الوزراءمجلس

بإجازةصرححیث،)أ(مكرر١٨ومكرر،١٨المادتینفياإلجرائي
وفيالقضائي،الضبطمأمورمنالمخالفاتموادفيالتصالحعرض
.العامةالنیابةقبلمنالجنح

المتصالحالجریمةطبیعةاختالفهوالتباینهذافيالسریكونوقد
نطاقیتعلقإجراءات) أ(مكرر١٨ومكرر،١٨المادتینففيعلیها،

أماواألموال،األشخاصعلىاالعتداءجرائمبعضمنبطائفتینالتصالح
بجرائمفیهاالتصالحنطاقفیتعلقإجراءات) ب(مكرر١٨المادةفي

.العامالمالعلىاالعتداء
عرضهناكیكونأناألولیینالمادتینظلفياألمرفيغضاضةوال

النیابةأوالقضائيالضبطمأمور–الدولةممثليأحدقبلمنللتصالح
المجنيهماألولىالدرجةمنالجرائمهذهفيالمضرورأنذلك–العامة
فيًمحوریاًدوراتلعبأنلألخیرةفحقالدولة،ولیساألفرادمنعلیهم
هذایمثلأندونعلیه،والمجنيالجانيبینوتوفیقهالتصالحعرض
لعرضًخالفالهیبتها،ًإقالالأوكرامتهامنًانتقاصاللتصالحالعرض

.٤٥١أسامة حسنین، المرجع السابق، ص/ د(١)
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لهیبةكسربمثابةیعداألخیرهذافإنالعام،المالجرائمفيالحالتص
مااإلجرائيالمقننألنذلكالعام،المالمجرمىأماممنهاوركوعالدولة،
هذهإثباتعنوضعفهلعجزهإالالعامالمالجرائمفيالتصالحإلىالتجأ

علىصاغهاإجراءات) ب(مكرر١٨المادةصاغفحینما. الجرائم
علیهاالمنصوصالجرائمفيالتصالحیجوز: "بقولهصدرهاحیثاستحیاء،

بطلبالمبادرةتكونأندون..." الثانيالكتابمنالرابعالبابفي
.ممثلیهاأحدأوالدولةمنالتصالح
یدل" التصالحیجوز"بلفظ) ب(مكرر١٨المادةاإلجرائيالمقننوتصدیر

لمنتقدیریةسلطةمحضهوالتصالحعرضطلبعلىالموافقةأنعلى
تحریربعدوذلكالوزراء،مجلسوهوالتصالح،هذاإنفاذأمرالقانونخوله

.العتمادهالوزراءمجلسعلىوعرضهأطرافه،منموقعمحضر

التصالحطلبشروط: ًثانیا
وقعالذيالمتهمأيصفة،ذيٍشخصمنًمقدماالطلبیكونأن-١

األقلعلىأوعلیه،المحكومأوالعامالمالعلىالتعديفعلمنه
.ذلكسبقكماالخاص،وكیله

، العامالمالجرائمإحدىالتصالحطلبموضوعالجریمةتكونأن-٢
جرائمفيًحصراالواردةالقانونیةالنماذجمنأيتحتتندرجأنبمعنى
ىإل١١٢منالموادفيالعقابيالمقننعلیهانصوالتيالعام،المال
.عقوبات١١٩

جمیعباستعراضًالتزاماالعامةالنیابةعاتقعلىالوضعهذاویلقي
إلىإضافةالتصالح،یشملهاالتيالجرائمحصربغیةالعقابیة،النصوص

إصداریوجبماوهوالغایة،لذاتًبلوغاالخاصةالقوانینفيمثیلتها
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الجرائم،هذه–مورلألًتسهیال–فیهیحددالعدل،وزارةعندوريمنشور
.)١(الخاصةالقوانینفيأوالعقوبات،قانونفيواردةكانتسواء

صراحةالشرطهذاعلىالنصیردلمحیثًنهائیا،التصالحیكونأن-٣
هذهصیاغةمنیفهمٕوانماإجراءات،) ب(مكرر١٨المادةعبارةفي

.التصالحهذاإجراءإلتمامضروريشرطأنهالمادة
عدمه،منًنهائیاالتصالحبكونالمعنیةالجهةالمادةهذهتوضحملًأیضا
بهمنوطاألمرهذاأن،) ب(مكرر١٨المادةصدرمنیستشفولكن

أنالمادةهذهصدرتضمنحیث–العامةالنیابةدون-الوزراءمجلس
قراربتشكیلهایصدرالخبراءمنلجنةبمعرفةتسویةبموجبیكونالتصالح

علىویعرضأطرافهیوقعهمحضرویحررالوزراء،مجلسیسرئمن
.االعتمادبهذاإالًنافذاالتصالحیكونوالالعتماده،الوزارةمجلس
أوعلیهالمحكومأوالمتهمإرادتيتالقيبمجردًنهائیاالتصالحهذاوینعقد
والالوزراء،مجلسوهوالدولة،منالمخولالثانيوالطرفالخاص،وكیله
ًعاماًنائباالوزراءمجلسیخولأنشأنهمنإذالوضعهذاغرابةفيشك
.العامالمالدعاوىفيالمجتمعمصالحعلى

یكونبحیثوواعیة،حرةإرادةعنًصادراالتصالحیكونأن-٤
یقتضيأمروهواالختیار،بحریةًمتمتعامعناهًمدركاالمتصالح

تعیبها،التيالضغوطكلعنبمنأىالمتصالحإرادةتكونأنبوجوب
وعد،أوتهدیدأوعنفصورةفيسواءالمتصالحعلىیقعتأثیرفأي
یسريبحیثالمبرمالتصالحصحةعلىیؤثرمماإرادته،یعیبفإنه

.٤٥٣أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص/ د(١)
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أحدوتخلفحدثٕواذاالتعاقد،فيالعامةالقواعدالتصالحعلى
.)١(ًباطالالتصالحفیعتبرالتصالحالنعقادالالزمةالشروط

:التصالحطلبإلیهالموجه: ًثالثا
المعنيالثانيالطرففإنإجراءات) ب(مكرر١٨المادةلنصًطبقا

مجلسهوالتصالحطلبإلیهیوجهوالذيالتصالحإجراءاتبإتمام
بمعرفةتسویةبموجبالتصالحویكون"المادةهذهفيجاءحیثالوزراء،

مجلسعلىویعرضأطرافهوقعهیمحضرویحرر... الخبراءمنلجنة
اعتمادویعداالعتماد،بهذاإالًنافذاالتصالحیكونوالالعتماده،الوزراء
....".رسوموبدونلهًتوثیقاالوزراءمجلس

معالتصالحفيًطرفانفسهالوزراءمجلستنصیبأنذكرناأنسبقوقد
أصیلاختصاصىعلًوافتئاتاًصریحاًوسلبامبرر،غیرتدخلهوالمتهم

.العامةالنیابةلسلطات

:اإلسالميالفقهفيالتصالحعرض: ًرابعا
دعاوىفيسیماالالخصوم،علىالتصالحعرضاإلسالميالفقهأجاز
أنبالقاضيبأسال: "نصهماالصنائعبدائعفيجاءفقدالخاص،الحق
ًردالحللصالردفكان. )٢"(ذلكمنهمطمعإنالصلحإلىالخصومیرد

محمد المنجي، الدفع بانقضاء الدعوى بالصلح في المواد المدنیة والتجاریة، الطبعة / د(١)
.١٧٥م، ص٢٠٠٤األولى، دار المعارف، اإلسكندریة، 

.١٨٥، ٥مرجع السابق، جـبدائع الصنائع، ال(٢)
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حتىالخصومردوا"–عنهاهللارضي–الخطاببنعمرویقول. للخیر
.)١("الضغائنالقومبینیورثالقضاءفصلفإنیصطلحوا

یعجلأنللقاضيینبغيال"بقولهالسرخسياإلمامالمعنىهذاأوضحوقد
ویدعوهمشيءعلىلیصطلحواالخصومیردأنإلیهمندوبٕوانهبالحكم،
منوالتحررالمودةبقاءعلىأقربیكونالصلحبطریقالفصلفلذلك،
بعدأماالقضاء،وجهلهیستبینأنقبلهذاولكنالمسلمین،بینالنفرة

لمامرتین،أومرةإالیفعلهوالالخصمین،برضاءإالیفعلهفالاستبانته
یجرذلكوألنحقه،تأخیرفيالحقلهثبتبمناإلضرارمناإلحالةفي

.)٢("الخصمینأحدإلىالمیلتهمةعلى

الثانيالمبحث
الخبراءلجنة

إجراءاتإلتمامإجراءات) ب(مكرر١٨المادةفياإلجرائيالمقننأحال
إلى) التسویة(التصالحهذامقابلوتحدیدالعامالمالجرائمفيالتصالح

أندونالوزراء،مجلسرئیسمنقراربتشكیلهایصدرالخبراء،منلجنة
.اللجنةهذهلتشكیلتصورأياإلجرائيالمقننیضع
منلجنةبمعرفة–التصالحإلتمام–تسویةإجراءأنفیهشكالومما

یشوبهإجراءهوالوزراءمجلسرئیسمنقراربتشكیلهایصدرالخبراء
السلطةشئونفيالوزراءمجلسقبلمنًتدخالیعدذلكألنالبطالن،

، كتاب البیوع، باب هل یرد القاضي ٣٠٣، ص٨مصنف عبد الرزاق، المرجع السابق، جـ(١)
.١٥٣٠٤الخصوم حتى یصطلحوا، رقم 

.١٣٦، ص٢٠المبسوط، المرجع السابق، جـ(٢)



-٧٩٩-

القضاء،استقاللمنالدستورعلیهنصمایخالفماهووالقضائیة،
تابعةلجنةخاللمنولیسالقضاءخاللمنالتسویةتكونأنفالمفترض

للتصالحتسویةلعملتنفیذیةلجنةتتدخلأنًمقبوالفلیسالتنفیذیة،للسلطة
فيالمتهمینالوزراءأواألعمال،رجالأحدأوالموظفین،وأحدالدولةبین

.القضاءأمامالمنظورةالعامالمالعلىالتعديجرائمإحدى
بینمنازعاتمنیثارمابشأنحقیقیةتسویةإیجاداللجنةهذهومهمة
علىالحفاظیضمننحوعلىتسویتهاأجلمنوذلكالتصالح،أطراف
اللجنةوصولحالةوفيالتصالح،أطرافبینالتوازنویحققالعامالمال
بعدوملزمة،النفاذواجبةالتسویةتلكتكوننهائیةدیةوتسویةإلى

).إجراءاتبمكرر١٨المادة(الوزراءمجلسمناعتمادها
وماتشكیلها،معاییرهيوماأعضاؤها،همومناللجنة،هذههيماولكن

هذهالعام؟للمالحمایتهاضماناتهيوماإلعمالها،الحاكمةالقواعد
ًحلوالیضعأناإلجرائيالمقننعلىالمفترضمننكاأجوبة،بدونأسئلة

محلیكونأنینبغيوالذيالعام،بالمالیتعلقاألمرألنذلك،"لها
.الوضعيالمقنناهتمام



-٨٠٠-

الثالثالمبحث
"التسویة"التصالحمقابلدفع

" التسویة"التصالحمقابلبدفععلیهالمحكومأوالمتهمالتزام: ًأوال
:وطبیعته

) ب(مكرر١٨للمادةًوفقاالعامالمالجرائمفيالتصالحراءاتإجمن
مقابلأوالتسویةمبلغبدفعالمتهمأوعلیهالمحكومالتزامإجراءات
ملكیتهتنتقلوحینئذالمال،منًمبلغاالمقابلهذایكونماًوغالباالتصالح،

لیسأنهغیربالتسلیم،الجریمةمرتكبمعالمتصالحالطرفالدولةإلى
.ًعقاراعلیهالمتصالحالشيءیكونأنیمنعماهناك

هوًمنقوالأوًعقاراكانإذاوماالتصالح،مقابلطبیعةتحدیدفيوالمرجع
طبیعةعادةالنصهذایحددإذالجریمة،فيالتصالحأجازالذيالنص
.)١(مقدراهتحدیدوكیفیةالتصالحمقابل

دقیقبشكلتتعرضلمأنهایجدإجراءات) ب(مكرر١٨للمادةوالناظر
التصالحویكون"اآلتيعلىنصتحیثالتصالحهذالمقابلومحدد

.٢٠٨طه أحمد محمد، المرجع السابق، ص/ د(١)
ًمبلغا من المال یدفع نقدا، إال أن بعض –التسویة –واألصل أن یكون مقابل التصالح  ً

التشریعات المقارنة أجازت أن یكون مقابل التصالح بتنازل المخالف أو المتصالح عن 
األشیاء غیر النقدیة كعقار أو منقول إلى خزانة الدولة لكن ال شك أنه من األفضل أن 

ًیكون مقابل التصالح مبلغا نقدیا على أساس المقابل النفعي الذي یعود على الدولة، ً
ًفضال عن أن إجازة تقدیم أشیاء غیر نقدیة مقابل التصالح فیه إرهاق للدولة حین تقوم 

حمدي / د: ببیع األشیاء للحصول على المقابل النقدي، وقد ینخفض ثمنها، للمزید ینظر
.وما بعدها٤٣٩رجب، المرجع السابق، ص



-٨٠١-

رئیسمنقراربتشكیلهایصدرالخبراءمنلجنةبمعرفةتسویةبموجب
..."الوزراءمجلس
یمكنالالتصالحلمقابلأدنىحدهناكیكونأنلألمورالطبیعيوالسیر
التشریعاتموقفتباینمعتجاوزه،یمكنالعلىأوحدعنه،النزول

.الخصوصهذافيالمختلفة
بحیثالجنائي،التصالحفيالجوهريالعنصرهوالتصالحمقابلویعتبر
للتصالح،الممیزالعنصرباألحرىأومستلزماته،منالمبلغهذایعتبر

یلهوتحلتمییزهیمكنأوالشيءمستلزماتمنیعدماكلهوفالعنصر
منغیرهإلىاالنضمامدونقانونیةقیمةلهتكونوالمستقلة،بصفة

منذلكأناعتبارعلىعلیه،النصالمقننأغفلماإذابحیثالعناصر،
.)١(یقبلالذلكفإنالمسلمات،

بشأنالعقوباتتنفیذإجراءاتاتباعیجوزفالعقوبةلیسالتصالحومقابل
بسدادالتزامهتنفیذعنالمتهمامتنعلوفیمابةالصعوتثوروهنا. )٢(تنفیذه
فیه؟ماطلأوالتصالحمقابل

اإلشكالیة،لهذهًحالتضعلمإجراءات) ب(مكرر١٨المادةالحقیقةفي
بموجبإالًنافذایكونالالتصالحأنإلىاإلشارةإلىفحسبواقتصرت

.الوزراءمجلسمناعتمادهبعد) التصالحمقابل(التسویة

في القانون المقارن، المرجع السابق، محمود محمود مصطفى، الجرائم االقتصادیة/ د(١)
.٤٩محمد حكیم، المرجع السابق، ص/ ، د٢١٨، ص١جـ

.م١٩٩٠، دار النهضة العربیة، ٢٦٠أحمد فتحي سرور، الجرائم الضریبیة، ص/ د(٢)



-٨٠٢-

ًتصورایضعأنالمادةهذهفياإلجرائيالمقننعلىالمفترضمنوكان
ألهمیتهًنظرافیه،المماطلةأوالتصالحبمبلغالمتهمإخالللحالةًوحال

.أجلهمنالمادةهذهوضعتمالذياألساسواعتباره
تستعیدأنالعامةللنیابةأنه: اإلشكالیةلهذهًحال)١(الفقهاءبعضرأىوقد

وذلكالقانون،رسمهماوفقومباشرتهاالجنائیةالدعوىتحریكفيسلطتها
تخلفمافإذالقیامه،ًضروریاًشرطاالتصالحمقابلأداءأنإلىًاستنادا

مجلسفيممثلة–للدولةوكانًأصال،التصالحقیامانتفىالشرطهذا
اإلجراءاتخاذواتالمتهممقاضاةفيالحق–العامةالنیابةأوالوزراء

.ضدهالصادرالحكمتنفیذأوالقضائیة
أوالتصالحبفسختطالبأنللدولةیجوزالأنهإلى)٢(اآلخرالبعضویرى

الدولةأمامفلیسالمتهمأخلفإذاإبرامه،فورتترتبآثارهآلنفیه،الرجوع
تنفیذعلىإلجبارهالقضاءإلىتلجأأنإالالمتهممعالتصالحجهةأو

.محللهكانإذاضررمنأصابهاعماالتعویضمعالتزامه،
المخالفیدفعأنالتصالحلقیامیشترطكانإذاعماالتساؤلیثارًأیضا
معینة؟فترةخاللبدفعهیتعهدأنیكفيأمالتصالحمبلغ
:اتجاهینإلىاألمرهذاإزاءالفقهفيالرأيانقسموقد

مقابلدفعالمخالفیقبلأنالتصالحمإلبرایكفيالأنهیرى: األول
الذيالنفعياألساسإلىذلكفيًمستندابالفعل،یدفعهأندونالتصالح

المالجرائمفيالتصالحنظامفرضالذيفهوالتجرم،سیاسةعلیهتقوم

كمال حمدي، المرجع السابق، / ، د٤٥٦حمدي رجب عطیة، المرجع السابق،، ص/ د(١)
.٨٤ص

.١٦٢جع السابق، صأمال عثمان، المر/ د(٢)



-٨٠٣-

اتخاذفيعناءدونكاملةمستحقاتهاتحصیلالدولةعلىیسهلمماالعام،
بالدفعالمخالفقامإذاإالیتحققالالهدفوهذاالتحصیل،إجراءات
.)١(الدفعقبولمجردولیسالفعلي،

ینتجفهوالتصالحمبلغالمخالفیدفعأنیشترطالأنهفیرىالثانيأما
إذابحیثمعین،میعادخاللعلیهالمتفقالمبلغدفععنالنظربغضأثره

أنإلىًاستنادامبلغ،الهذادفعفيالمخالفحقسقطالمیعادهذاانقضى
.)٢(والقبولاإلیجاباقترانبمجردینعقدرضائيعقدالتصالح

منالتيالعلةمعیتفقألنهبالتأیید،جدیراألولالرأيإلیهذهبوما
دفعوعدمالمقابل،علىالدولةحصولوهيالتصالح،نظامتقررأجلها
أخرى،مرةوالدولةلحالمتصابینالخالفبابیفتحعلیهالمتصالحالمبلغ
وهيالتصالحنظامأجلهامنتقررالتياألهدافمعیتعارضالذياألمر

.والنفقاتوالجهدالوقتعلىالحفاظ

":التسویة"التصالحمقابلتحدید: ًثانیا
أيإجراءات) ب(مكرر١٨المادةفيالمصرياإلجرائيالمقننیضعلم

فعلهماوكلالعام،المالجرائمفي"التسویة"التصالحمقابللتحدیدضابط
یكونالتصالح"أنإلىالسابقة،المادةفيإشارتههواإلطارهذافي

رئیسمنقراربتشكیلهایصدرالخبراءمنلجنةبمعرفةتسویةبموجب
...الوزراءمجلس

.، مكتبة غریب٥٧إدوار غالي الدهبي، دراسات في قانون اإلجراءات الجنائیة، ص/ د(١)
.٢٦٠أحد فتحي سرور، الجرائم الضریبیة، المرجع السابق، ص/ د(٢)



-٨٠٤-

التيباللجنةمنوطالمالجرائمفيالتصالحمقابلتحدیدأنذلكمعنى
منالكثیریثیرالذياألمرغیرها،دونالوزراء،لسمجقبلمنتشكل

:حولالتساؤالت
التسویة؟مبلغلتحدیدالخبراءلجنةعلیهاتسیرالتيالقواعدماهیة
هذهإلیهتتوصلالذيالتسویةلمقابلأقصىأوأدنىحدهناكوهل

اللجنة؟
االعتداءمحلوالمالالجریمةلطبیعةًوفقانسبتهیتفاوتالمقابلهذاوهل

ال؟أم
ماقیمةسیدفعأنهأمفقط،علیهحصلماقیمةالمتصالحسیدفعوهل

فوائد؟مناكتسبهماإلیهًمضافاعلیهحصل
تقریرهعنداإلجرائيالمقننعلیهایجبلموغیرهاالتساؤالتهذهكل

تجیبمحكمةمادةیضعأنبهحريوكانالعام،المالجرائمفيالتصالح
.العامالماللخطورةًتقدیراالتساؤالت،هذهكلعلى

فيالتصالحإجازةفرضعلى-المصرياإلجرائيالمقننعلىونقترح
مقابلبمقتضاهیحددًأساسیاًشرطاالنصیضمنأن-العامالمال

ًفضالعام،مالمنعلیهاستولىمالجمیعالمتهمسداد"مؤداهالتصالح
.العامالمالبحقارتكبهاالتيالجرائمعنولةللدًعادالًتعویضادفعهعن

أوالعامةاألموالفیهتقییمالذيالوقتاإلجرائيالمقننیحددلمًأیضا
أمالعام،المالعلىالتعديأيالجریمة،ارتكابوقتهلالتسویة،مقابل
الجریمةارتكابوقتالعامةاألموالقیمةتقدیرأنشكوالالتصالح؟وقت
،-األمریحسملمالذي–المقننقبلمنكبیرخطأالتصالحقتوولیس



-٨٠٥-

المقننوكأن،)الوزراءمجلس(المتهممعالمتصالحالطرفقبلومن
إفالتهاألولىمرتین،جریمتهعلىعلیهالمحكومأوالمتهمیكافئاإلجرائي

نظردونالجریمةارتكابوقتالتسویةتقدیرهوالثانیةالعقاب،من
الجریمة،محلالعامبالمالانتفاعهأواستغاللهاحتمالأواألسعارلفروق

المالجرائمجراءمنالدولةأوالمجتمعفقدهاالتيللقیمةنظرودونبل
.العام
المنطقهووذلكاللجنة،انعقادوقتالتقییمیتمأناألحرىمنوكان

بماعلیها،تصالحالوقتاألموالتقییمیتمأنیتعینحیثلألمور،العادل
.العامالمالعلىالفعليالحرصیعكس
تحدیدعلىاالقتصادیةالجرائمفيالمصريالمقننحرصالمقابلوعلى
الجرائمففيعنه،النزوللإلدارةینبغيالأدنىبحدالتصالحمقابل

الماسدادمقابلیكونالجمركیةالمخالفاتفيالتصالحأننجدالجمركیة
محلللمخالفةالمقررةوالتعویضاتللغراماتاألدنىحدالعنیقل

قانونمن١١٧المادةفيعلیهاالمنصوصالمخالفةباستثناء،)١(التصالح
عنالمستحقةالجمركیة،الضریبةلمثلًمعادالالمقابلیكونإذالجمارك،
البضائععلىالمستحقةالجمركیةالضرائبمثليأوالناقصةالبضائع
أما. الجریمةتلكعنالمقررللتعویضاألقصىالحدیمثلماوهوالزائدة،
مكرر١٢٤،١٢٤المادتینوفقالجمركيالتهربجرائمفيالتصالحمقابل

صدورقبلالتعویضنصفعنیقلال١٩٦٣لسنة٦٦رقمالقانونمن
صدورحالةفيًكامالالتعویضویكونالجمركیة،الجریمةفيباتحكم
.الدعوىفيباتحكم

.م٢٠٠٠لسنة ١٦٠من قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم ١٩المادة (١)



-٨٠٦-

المقننجعل٢٠٠٥لسنة٩١رقمالدخلعلىالعامةالضریبةجرائموفي
المادتینفيعلیهاالمنصوصالعامةالضریبةجرائمفيالتصالحمقابل
تعویضإلىباإلضافةالمخالف،علىالمستحقةالمبالغأداء١٣٣،١٣٤
.المبلغهذامثلعادل
٣٨رقمالقانونمن٩/٢المادةيفالتصالحالمقننحددالنقدجرائموفي
إصدارینبهمنأوالمختصللوزیریكونبأن–الملغي-،١٩٩٤لسنة
واألشیاءالمبالغعناألخیرتنازلمقابلالخالفمعبالتصالحقرار

التصالحبعرضقراریصدرأنأوالدولة،خزانةإلىالجریمةموضوع
الدولةخزانةإلىالمضبوطةاءواألشیالمبالغأیلولةمقابلالمخالفعلى
.)١(قیمتهایعادلتعویضوأداء
مقابللتحدیدالمصرياإلجرائيالمقننتدخلاألفضلمننرىولذلك

معاییروضعاألقلعلىأوالعام،المالجرائمفي–التسویة–التصالح
مقابلتقدیرفياالختالفلتجنبوذلكالمقابل،هذالتحدیدمنضبطة
المتهمینبینالمساواةیحققأنهكماأخرى،إلىحالةنمالتصالح

مجلسمنبقرارتشكلوالتي–الخبراءلجنةوأنسیماالمعهم،المتصالح
.وتقدیرهالقضاءبصفاتتتمتعوالقضائیة،جهةلیست–الوزراء

"التسویة"التصالحمقابلبتحصیلالمختصةالجهة: ًثالثا
المنوطالجهةإلىبعیدمنوالقریبمنال)ب(مكرر١٨المادةتشرلم

مهمةلنفسهأناطقدالوزراءمجلسأنویبدوالتسویة،مبلغتحصیلبها
!!!لهیتراءىماوفقلتوزیعهاالمبالغهذهتحصیل

بشأن ٢٠٠٣لسنة ٨٨بالنقد برمته بموجب القانون رقم وقد ألغى قانون تنظیم التعامل(١)
.الجهاز المصرفي والنقد



-٨٠٧-

لنفسهخولقدالمادةهذهفيالوزراءمجلسأنمنمستمداالستنباطوهذا
وسلبتنفیذیة،كجهةحدودهتخطتالتياالختصاصاتمنالكثیر

یكونأنبغریبفلیسالشأن،هذافيوالقضاءالعامةالنیابةاختصاصات
.التسویةمقابلبتحصیلالمختصةالجهةهو

والمتعلقةإجراءاتمكرر١٨المادةحددتًتماماذلكمنالعكسوعلى
المختصةالجهاتواألموالاألشخاصجرائمبعضفيالتصالحبإجراءات
:اآلتيعلىتنصحیثالتصالحقابلمبتحصل

موظفأيإلىأوالعامة،النیابةإلىأوالمحكمةخزانةإلىالدفعیكون"
حددالمادةهذهفيوالمشرع" العدلوزیرمنذلكفيلهیرخصعام

تحصلالتياإلجرائیةالمرحلةإلىًاستنادابالتحصیلالمختصةالجهات
إذاأماالنیابة،خزینةفيالدفعوجبلةاإلحاقبلكانفإنالتصالح،فیها
.)١("المختصةالمحكمةخزانةفيفیتمذلكبعدكان

التصالحمقابلآداءوقت: ًرابعا
میعادتحدیدمنإجراءات) ب(مكرر١٨المادةفيالتشریعيالنصخال

مدىحولالفقهفيًخالفاآثارمماالتصالح،مقابلسدادخاللهیتعین
توقفدونطرفیهاتفاقبمجردأيالمقابل،سدادقبلالتصالحانعقادصحة
:رأیینعلىذلكفيوالفقهالتصالح،مقابلأداءعلىذلك

مقابلالمتهمیدفعأنالجنائيالتصالحلصحةیشترطال)٢(أنهیرى: األول
المتهمحقسقطالمیعادهذاانقضىإذابحیثمعین،میعادفيالتصالح

.٢٧٤أسامة حسنین، المرجع السابق، ص/ د(١)
عوض محمد، / ، د٢٦٠أحمد فتحي سرور، الجرائم الضریبیة، المرجع السابق، ص/ د(٢)

.٢٣٥قانون العقوبات الخاص، جرائم المخدرات والتهریب الجمركي، والنقدي، ص
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عنالنظربغضأثره،أنتجانعقدمتىالصلحإنبلبلغ،المهذادفعفي
.عدمهمنمعینمیعادخاللعلیهالمتفقالمبلغدفع

بسدادالمتهمیقومأنالتصالحالنعقادیلزمأنهإلى)١(أنصارهیرى: الثاني
قبولهمجردیكفيفالالدولة،أوالمصلحةخزانةإلىبالفعل،التصالحمبلغ
مقابلبدفعإالًصحیحاالتصالحیكونالثمومنمعین،مبلغدفع

.لتصالح
أثرهینتجالتصالحبأنالقولألنالثاني،االتجاهإلیهذهبماهووالراجح
إفالتإلىیؤديالتصالحمقابلأداءعنالنظربغضاالتفاقبمجرد
التحایلإلىاللجوءثمالتصالح،علىاالتفاقبمجردالعقابمنالجناة
إلىیؤديأخرىناحیةومنالتصالح،مقابلأداءمنللتهرباعوالخد

التنفیذأوالمقابلبأداءالجناةمطالبةفيوالمالوالجهدالوقتإضاعة
مساوماتفيوالدخولاإلجراءاتإطالةعلىیؤديماوهوبها،علیهم
الدعوىفيبالتصالحاألخذأساسمعیتعارضماوهوالمتهم،معجدیدة
.)٢(ئیةالجنا

، رسالة ٣٤٨محمد نجیب السید، جریمة التهریب الجمركي في التشریع المصري، ص/ د(١)
سر الختم إدریس، النظریة العامة للصلح في القانون الجنائي رسالة دكتوراه، / دكتوراه، د

.٤٨٨م، ص١٩٧١جامعة القاهرة 
.١٨٥بق، صطه أحمد المرجع السا/ ، د٤٢٨سر الختم إدریس، المرجع السابق، ص/ د(٢)
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الرابعالمبحث
التصالحإجراءوقت

التصالحإجراءوقتمنالمصرياإلجرائيالمقننموقف: ًأوال
یقبلالانقضتفإذاالتصالح،خاللهایقبلالتيبالمدةاإلجراءهذایتعلق

بنظاماآلخذةالقوانینباختالفالمدةهذهوتختلفبعدها،التصالح
الالتصالحأناالعتبارفيًواضعاًقصیرا،ًأجالیحددمافمنهاالتصالح،

بعدماإلىالمدةیطیلماومنها،)١(األهمیةقلیلةالجرائمفيإالیكون
التصالحعلىلإلقدامللمتهمالفرصةإلتاحةالدعوى،فيباتحكمصدور

.)٢(العقوبةتنفیذوقفأجلمن
فيالتصالحیجیزيالذالثانيباالتجاهالمصرياإلجرائيالمقننأخذوقد
فيفعلهماوهومحدد،بوقتالتقیددونالدعوى،علیهاكانتحالةأي

والخاص،٢٠٠٦لسنة١٤٥رقمالقانونبموجبباألفرادالماسةالجرائم
بعدحتىالتصالحأجازحیثإجراءات،) أ(مكرر١٨المادةبتعدیل

حالةأیةفيالصلحویجوز: "اآلتيعلىنصحیثًباتا،الحكمصیرورة
بوقفالعامةالنیابةوتأمر... ًباتاالحكمصیرورةوبعدالدعوىعلیهاكانت
".تنفیذهاأثناءالصلححصلإذاالعقوبةتنفیذ
والخاصة) ب(مكرر١٨المادةفياإلجرائيالمقننبهأخذماًأیضاوهو

كانتحالةأيفيالتصالحأجازحیثالعام،المالجرائمفيبالتصالح
هذهنصفيجاءحیثًباتا،الحكمصیرورةبعدوحتىالدعوى،علیها

.٨٠عادل عبد اهللا كاتبي، المرجع السابق، ص/ د(١)
.٣٦٠عزاز حسن عبد الرحمن، المرجع السابق، ص/ د(٢)
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كانتسواءالعامالنائبإخطارالوزراءمجلسویتولى: یليماالمادة
بوقفالعامةالنیابةوتأمر... المحاكمة،أوالتحقیققیدزالتماالدعوى

قبلصلحالتمإذاالواقعةفيالمتهمینعلىبهاالمحكومةالعقوباتتنفیذ
المحكوموكانًباتاالحكمصیرورةبعدالتصالحتمفإذاًباتا،الحكمصیرورة

إلىیتقدمأنالخاصوكیلهأولهجازالحكملهذاًنفاذاًمحبوساعلیه
".لهالمؤیدةبالمستنداتًمشفوعاالتنفیذلوقفبطلبالعامالنائب
المقننفإنتإجراءا) ب(مكرر١٨المادةتضمنتهماعلىًوبناءا

ومرحلةالتحقیق،مرحلةفيالعامالمالجرائمفيالتصالحأجازالمصري
بها،المحكومالعقوبةتنفیذأثناءالمحاكمةمرحلةانتهاءوبعدالمحاكمة،

:التاليالنحوعلىوذلك
:التحقیقمرحلةفيالتصالح-١

مرحلةفيالعامالمالجرائمفيالتصالحالمصرياإلجرائيالمقننأجاز
منتسویةعلىبناءالوزراء،مجلسموافقةبعدالعامة،النیابةأمامالتحقیق

بالفعل،التصالحهذاوجودمنالتحقیقسلطةاستیفاءبعدالخبراءلجنة
تطبیقعلىالعامةالنیابةدوریقتصرالحالةهذهوفيلشروطه،واستیفائه

مخالفتهعدممنالتأكدبعد،التصالحإجراءإتمامفيالقانونواضعإرادة
.العامللنظاموشروطهبنودهفي
الفإنهالتصالحلمحضروتوثیقهالوزراءمجلسموافقةبعدالتصالحتمٕواذا

إلى–فیهاالتصالحتمالتي–الدعوىبإحالةتأمرأنالعامةللنیابةیجوز
لتصالح،باالجنائیةالدعوىالنقضاءوذلكالمختصة،الجنائیةالمحكمة
الدعوىإلقامةوجهالبأنًأمراتصدرأنالحالةهذهفيعلیهاویتعین
.الجنائیة



-٨١١-

هذهسلبتحیث،)ب(مكرر١٨المادةنصمنمستشفاألمروهذا
األمینةباعتبارهاالعامة،النیابةاختصاصاتمنًأصیالًاختصاصاالمادة
تسویةبموجبالتصالحویكون"المادةهذهفيجاءحیث، الدعوىعلى

الوزراءمجلسرئیسمنقراربتشكیلهایصدرالخبراءمنلجنةبمعرفة
والالعتماده،الوزراءمجلسعلىویعرضأطرافهیوقعهمحضرویحرر
ًتوثیقاالوزراءمجلساعتمادویعداالعتماد،بهذاإالًنافذاالتصالحیكون
السندقوةلةالحاهذهفيالتصالحلمحضرویكونرسوم،وبدونله،

الدعوىكانتسواءالعامالنائبإخطارالوزراءمجلسویتولىالتنفیذي،
..."المحاكمةأوالتحقیققیدمازالت
منفحسبإخطارهاالمادةهذهبمقتضىالعامة،للنیابةالمخولفالحق
الدعوىفيالتصرففيحقهااستعمالدونبالتصالحالوزراءمجلس

.الجنائیة
محددةًآثارارتبالسابقةالمادةفياإلجراميالمقننأناألمرهذاویؤكد
انقضاءأهمهاالوزراء،مجلسمنتوثیقهبعدالتصالحمحضرعلى

النیابةأمرثمأوصافها،بجمیعالتصالحمحلالواقعةعلىالجنائیةالدعوى
بلقالتصالحتمإذاالمتهمینعلىبهاالمحكومالعقوباتتنفیذبوقفالعامة
إلىالخاصوكیلهأوعلیهالمحكوممنبطلبوالتقدمًباتا،الحكمصدور
.ًباتاالحكمصدوربعدالتصالحتمإذاالتنفیذلوقفالعامالناب

:المحاكمةمرحلةأثناءالتصالح-٢
التيالجنائیةالمحكمةأمامالمالجرائمفيالتصالحاإلجرائيالمقننأجاز
النقض،محكمةأمالجنایات،محكمةأمامتأكانسواءالواقعة،تنظر
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ٕواالشروطه،وتوافرالتصالحانعقادمنالتحققالحالةهذهفيوعلیها
.عنهالتفت

:العقوبةتنفیذاثناءالتصالح-٣
تنفیذمرحلةأثناءالعامالمالجرائمفيالتصالحاإلجرائيالمقننأجاز

یتقدمأنالخاصووكیلهعلیهالمحكومحقمنالحالةهذهوفيالعقوبة،
حیث. التنفیذوقفلطلبلهالمؤیدةبالمستنداتًمشفوعاالنائبإلىبطلب
النائب،إلىبالتصالحالمتعلقةالمستنداتبهاًمرفقاالقضیةملفیرسل
المتهمعنًفوراواإلفراجالعقوبة،تنفیذبإیقافالفحصبعدیأمروالذي

.المادةلهذهًوتنفیذا،القانونحكمعلىًنزوالالمحبوس،

:اإلجرائيالمقننموقفتقییم: ًثانیا
صیرورةبعداإلجرائيالمقننجانبمنبالتصالحالسماحإنالحقیقةفي

إجراءات) ب(مكرر١٨المادةإطارفيالعقوبةتنفیذوأثناءًباتاالحكم
:التالیةلألسبابشدید،نقدمحل
علىالمتعدینومنالمتهمیننمًكبیراًعددایشجعاألمرهذاأن)١

باتحكمصدوربعدإالالتصالحإلىاللجوءعدمعلىالعامالمال
.العقابمناإلفالتمنتمكنهمعدممنوتأكدهمضدهم،
وهوأالالعامالمالعلىالمتعدینأیديفيمضمونشيءفیوجد

وذلكالمال،لهذااختالسهمأواستیالئهمبعدالدولةمعتصالحهم
التنفیذ،بعدحتىالجنائیةالدعوىعلیهكانتمرحلةأيفي

فيالمحاكمةطریقیسلكونأنهمالحالةهذهفيالطبیعيوالوضع
والالعام،المالعلىالتعديتهمةمنبراءتهمإلثباتمنهممحاولة
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باإلدانة،أمبالبراءةالحكمصدرسواءشيء،األمرهذافيیضرهم
أمامهم،مفتوحالتصالحفطریقإلدانة،احكمصدورحالةوفي

وطرقمصرعیها،علىمفتوحةالعامالمالعلىالتعديفأبواب
أنفيالمفسدینلهؤالءتامةوحریةومقنن،محددمنهاالخالص

.العامالمالدعاويمنالتخلصسبیلفيشاءواطریقأيیسلكوا
حجیةعلىافتئاتفیهالباتالحكمصدوربعدبالتصالحالسماحأن)٢

فيرغبواكلماتنفیذهاتعطیلمناألفرادویمكنالجنائیة،األحكام
.)١(ذلك

العامالمالجرائمعلىالتصالحإجراءجوازعلىتحفظنامنالرغموعلى
التصالحبامتداداالكتفاءضرورةمنالفقهبعضإلیهذهبمانؤیدفإننا
األخیربصدورإذفیها،باتحكمصدورقبلماإلىالجنائیةالدعوىفي

وتنقضيحولهامنازعةثمةیكونفالألطرافه،القانونیةالمراكزتستقر
الجنائیةاألحكاملحجیةالكافةاحترامیكفلوهذاالجنائیة،الدعوى
.)٢(النهائیة

:ًباتاالحكمصدوربعدالتصالحلمبلغالمتهمدفع: ًثالثا
حتىالدعوىعلیهاكانتمرحلةأیةفيالتصالحالمتهمحقمنكانإذا
یسعىالذيالمصريبالمقننأولىكانفإنهفیها،باتحكمصدوربعد

، مجلة ١٥٩إدوار الدهبي، الصلح في جرائم التهرب من الضریبة على االستهالك، ص/ د(١)
جب حمدي ر/ د. م١٩٨٤، العدد الثالث، یولیو، سبتمبر ٢إدارة قضایا الحكومة، ص
.٤٥٥عطیة، المرجع السابق، ص

.٣٦٤عزاز حسن، المرجع السابق، ص/ د(٢)
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تبسیطعنًفضالالمادي،المقابلمنقدرأكبرحصولإلىالتصالحبهذا
:أسلوبینأحدیتبعأنالقضاء،كاهلعنالعبئوتخفیف

بعدلتصالحاالمتهمأرادإذاالتصالحمقابلمقدارزیادة:األول
تشجیعأجلمنوذلكالجنائیة،الدعوىفيالحكمصدور
.)١(الحكمصدورقبلاألحوالكلفيالتصالحعلىالمتهم

علىللتصالحالزمنيالمجالبقصرالفقهبعضاقترحهما:الثاني
المتهمحقیسقطبحیثالدعوى،رفععلىالسابقةالمرحلة

یحددولملیهععرضأوالتصالح،عرضطلبإذافیه
یؤديأندونتنتهيمقبولة،زمنیةفترةخاللفيموقفه
.)٢(خاللهاالتصالحمقابل

الخامسالمبحث

بالتصالحمحضرتحریر

:بالتصالحمحضركتابة: ًأوال

إفراغیتمأنإجراءات) ب(مكرر١٨المادةفياإلجرائيالمقننتطلب
مااألولىفقرتهافيادةالمهذهفيجاءحیثمحضر،فيكتابةالتصالح

العتماده،الوزراءمجلسعلىویعرضأطرافهیوقعهمحضرویحرر: "یلي
...".االعتمادبهذاإالًنافذاالتصالحیكونوال

.١١٩أمین مصطفى، المرجع السابق، ص/ د(١)
عوض محمد، المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائیة، المرجع السابق، / د(٢)

.١٣٦ص
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إلثباتوسیلةكونهاإلى–التصالحإجراءعند–الكتابةأهمیةوتبدو
سواءفه،ألطرابالنسبةهامةنتائجمنعلیهیترتبوماالتصالح،إجراء
مكتوبمحضرفيالتصالحإثباتاألخیرمصلحةفمنالمتهم،أماإلدارة
كما،)١(معهالتصالحتمقدأنهمنالمعنیةاإلدارةتتنكرأنمنًخوفا
معالتصالحیطلبعندمافالمخالفًأیضا،المعنیةاإلدارةمصلحةیحقق

والالمرتكبة،بالجریمةًضمنیاًاعترافاثنایاهفيیحويالطلبوهذااإلدارة،
.)٢(التصالحإتمامعندلإلدارةأهمیةیمثلاألمرهذاأنشك

التصالحأنفيالتصالح،محضرتحریرفيالكتابةأهمیةتبدوكما
حولآخرًنزاعاهویخلقأنیجوزفالالجنائي،النزاعلحسمشرعالجنائي

یرغبالذيالطرفأنعلىیجريالعملفإنهناومنالكتابة،بغیرإثباته
–التنظیمیةأواالقتصادیةالجرائمفي–المختصةالجهةمعالتصالحفي

تحریرعندأولإلدارةیوجهبطلبإماكتابه،ذلكفيرغبتهیبديماعادة
.)٣(المحضر

التصالحمحضرتوثیق: ًثانیا

قدإجراءات) أ(مكرر١٨ومكرر١٨المادةفياإلجرائيالمقننكانإذا
األشخاصعلىاالعتداءجرائمبعضفي–التصالحإلثباتأجاز

موثقصلحمحضرتقدیمالمحكمةأوالعامةالنیابةأمام–واألموال

.٣٥٤نبیل لوقا بباوي، المرجع السابق، ص/ د(١)
.٤٢١جع السابق، صحمدي رجب، المر/ د(٢)
محمد نجیب السید، جریمة التهرب، / ، د٣٩٥سر الختم عثمان، المرجع السابق، ص/ د(٣)

.٣٤٥المرجع السابق، ص
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أوعلیهالمجنيبینتمًصلحاأنصراحةفیهیذكر،)١(العقاريبالشهر
واضحةعباراتهتكونوأنالدعوى،موضوعالجریمةفيوالمتهمورثته

رسمي،بطریقموثقمحررفيالتصالحإفراغتممتىذلك،ىعلالداللة
العقاري،للشهرالتابعةالتوثیقمكاتبإحدىمنعلیهًمصدقایكونكأن
واعتبرذلكیشترطلمإجراءات) ب(مكرر١٨المادةفيالمقننأنإال

السندبقوةتمتعهمعله،ًتوثیقاالتصالحلمحضرالوزراءمجلساعتماد
له،ًتوثیقاالوزراءمجلساعتمادویعد"المادةهذهفيجاءحیثي،التنفیذ
".التنفیذيالسندقوةالحالةهذهفيالتصالحلمحضرویكونرسوم،وبدون

التصالحإجراءاتاختصاراألمرهذامناإلجرائيالمقننهدفولعل
تشتیتوعدمالوزراء،مجلسسلطةهيواحدة،سلطةیدفيوجعلها

التصالح،إجراءات

:التصالحشكل: ًثالثا

لهذاًمعیناًشكالالتصالحمحضرإجراءعنداإلجرائيالمقننیشترطلم
إرادةاتفاقتفیددامتماتصلحصیغةفأيمعینة،صیغةوالالتصالح

.إیقاعهعلىالتصالحطرفي

لمشرطعلىًمعلقاكانفإذاباتا،یكونأنالتصالحإجراءإلتمامویتعین
.بالتصالحاعتدادفالتحقق،ی

.٤٦١، صث٧٨، رقم ٣٦، مجموعة أحكام النقض س٢٨/٣/١٩٨٥نقض (١)
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الثابتالتصالحطرفيإرادتيتالقيبمجردینعقدالتصالحأنوالثابت
انعقاده،علىالدلیلوتمانعقدفإذاوالمحكمةالدولةبینالتصالحبمحضر

فیه؟الرجوعطرفیهألحدیجوزفهل

تبةمترالتزاماتهناكیكونعندمانفسهیفرضالتساؤلهذاإنالحقیقةفي
.أطرافهأحدبهاویخلالتصالحعلى

لإلجابةإشارةأيتتضمنلمأنهاإجراءاتبمكرر١٨للمادةوالناظر
األثرإلىإشارتهاهوالمادةهذهتضمنتهماوكلالتساؤل،هذاعلى

وهوالتنفیذي،السندبقوةتمتعهوهوالتصالحمحضرتحریرعلىالمترتب
عدولهمجوازوعدمأطرافه،جمیععلىلحالتصاهذاأثرسریانیعنيما

.عنه

یرتبالتصالحأنإلىذهبواحیث،)١(المعنىهذاعلىالفقهغالبیةأكدوقد
بمحضرإقرارهبعدفیهالرجوعیجوزفالثمومنعلیه،االتفاقفورأثره

طرفیهألحدفلیساألسباب،منسببأليبفسخهالمطالبةوالالتصالح،
.بعدولهعبرةالأحدهمعدلٕواذاعنه،یعدلأن

/ ، د١٢٥أحمد فتحي سرور، الصلح في الجرائم الضریبیة، المرجع السابق، ص/ د(١)
عوض، المبادئ العامة في قانون إجراءات الجنائیة، المرجع السابق عوض محمد

.١٣٤إبراهیم حامد، المرجع السابق، ص/ ، د١٤٠ص
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السادسالمبحث
القضائیةالجهاتموافقةاشتراطمدى

التصالحإجراءإلتمام

علىالمختصةالقضائیةالجهةموافقةضرورةالتشریعاتبعضتتطلب
إالأثرهینتجالالتصالحفإنالحالةهذهوفي، )١(الجرائمبعضفيالتصالح

التصالح،طلببإجابةالقضائیةالجهةتلزمواله،علیالجهةتلكموافقةبعد
في هذا الشأن بحكمة ومعقولیة، وعلیها التقدیریةسلطتهاإعمالعلیهإوانما

أو الرفض أن تضع في اعتبارها طبیعة ، قبل أن تصدر قرارها بالموافقة
الجریمة وظروف ارتكابها، والغرض من العقاب علیها، وفي كل األحوال 

ألسباب التي یبنى علیها قرار الموافقة أو الرفض في حیثیات یجب إبداء ا
.)٢(الحكم، حتى یمكن إعمال الرقابة علیها

إجراءات فقد جعل ) ب(مكرر ١٨أما المقنن اإلجرائي المصري في المادة 
ًالتصالح منتجا آلثاره القانونیة في اقتضاء الدعوى الجنائیة، دون توقف 

ى التصالح، إال أن ذلك ال یمنعها سلطة على موافقة الجهة القضائیة عل
.تقدیر مدى انعقاد التصالح واستیفاءه لشروطه

ومن بین تلك التشریعات التشریع الهندي، والبحریني الذي یتطلب في الجرائم الواردة في (١)
لسنة ٤٦م من قانون أصول المحاكمات الجزائیة والمعدل بالقانون رق١٨٦/٢المادة 
، حیث اشترط موافقة المحكمة التي تجري المحاكمة أمامها على الصلح الذي تم ٢٠٠٢

بین المجني علیه والمتهم فیها لكي ینتج أثره، ونفس األمر بالنسبة للوساطة الجنائیة 
والتسویة الجنائیة، فقد أخضعها المقنن الفرنسي للسلطة التقدیریة لرئیس النیابة العامة، 

.٣٧٦عزاز حسن عبد الرحمن، المرجع السابق، ص/ د: ینظر
.وما بعدها٣٥٨سر الختم إدریس، المرجع السابق، ص/ د(٢)
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ًویترتب على ذلك أن القاضي وهو یصدق على التصالح ال یكون قائما 
بوظیفة الفصل في الخصومة، ألن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما 

عى بها، حصل أمامه من االتفاق، دون أن یبحث في وقائع الجریمة المد
فإذا اقتنع بوجود التصالح وصحته امتنع علیه النظر في موضوع الدعوى، 
ًأما إذا ثبت له أنه لم یكن هناك تصالح، أو أنه لم یكن صحیحا قانونا فله  ً

.)١(اتخاذ اإلجراءات القانونیة حیال الواقعة

ٕواذا كان تخویل سلطات التحقیق ومحكمة الموضوع سلطة تقدیریة في 
في جرائم االعتداء على األشخاص –اء التصالح من عدمه تقریر إجر

یتعارض مع الغایة التي قصدها –) أ(مكرر ١٨األموال في إطار المادة 
ًالمقنن من التصالح، وهي إعطاء المجني علیه أو ورثته دورا في تحدید 
مصیر الدعوى الجنائیة الناشئة عن طائفة من الجرائم رأى أنها تمس 

علیه بطریق مباشر أكثر ما تمس مصلحة المجتمع، مصلحة المجني 
فمنحه حریة قبول التصالح من عدمه، ومن ثم فإن المحكمة تكون ملزمة 

مكرر ب ١٨بإرادته، إال أن هذا الوضع ال یستقیم في نطاق المادة 
والخاصة بالتصالح في جرائم المال العام، فالمضرور من هذه الجرائم هو 

ًیا بالمقنن اإلجرائي أن یجعل لسلطة التحقیق المجتمع بأثره، فكان حر
ًولمحكمة الموضوع دورا محوریا في إتمام هذا التصالح، ومنحهم سلطة  ً
تقدیریة في هذا الشأن حمایة للمال العام المعتدى علیه، في محاولة لهذه 

.الجهات إلعادة ما تم التعدي علیه من األموال العامة

.٣٧٧عزاز حسن عبد الرحمن، المرجع السابق، ص/ د(١)
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المصري أن یخضع التسویة التي انتهت ًلذا كان حریا بالمقنن اإلجرائي
لرقابة –والتي تشكل بقرار من رئیس مجلس الوزراء –إلیها لجنة الخبراء 

ًالقضاء والذي یتعین أن یكون قراره في هذا الشأن حاسما دون معقب من 
غیره، ال أن یجعل أمر الفصل والتصدیق على إجراء التصالح لمجلس 

القضائیة قبل أن تصدق على إجراء التصالح الوزراء، ال سیما وأن الجهات 
تتأكد من احترام الضمانات اإلجرائیة التي كفلها القانون ألطراف التصالح، 

.دون أن یتوافر ذلك للجهات اإلداریة
الثالثالفصل

العامالمالجرائمفيالتصالحآثار

:وتقسیمتمهید

ویحدثاألهمیة،غایةفيقانونیةًآثاراالعامالمالجرائمفيالتصالحیرتب
انقضاءاآلثارهذهأهمومنالعام،النظاممنوهوالقانون،بقوةاألثرهذا

عنًفضال) ثانمبحث(العقوبةتنفیذوقف،)أولمبحث(الجنائیةالدعوى
).ثالثمبحث(والتأدیبیةالتحفظیةاإلجراءاتعلىالتصالحهذاأثر
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األولالمبحث
ةالجنائیالدعوىانقضاء

:الحصرسبیلعلىالجنائیةالدعوىانقضاءأسبابتحدید: ًأوال

أسباباإلجرائيالمقننحصر١٩٩٨لسنة١٧٤رقمالقانونصدورقبل
أسبابإلىالفقهقسمهاوقدمحددة،حاالتفيالجنائیةالدعوىانقضاء
األسبابأماالبات،الحكمهيالطبیعیةفاألسبابعارضة،وأسبابطبیعیة

.)١(فيفتتمثلارضةالع

فیهایتطلبالتيالحاالتفيالطلبأوالشكوىعنالتنازل)١
إجراءات١٠المادة(طلبأوشكوىتقدیمالدعوىلرفعالمقنن
).جنائیة

).جنائیةإجراءات١٤المادة(المتهموفاة)٢

).جنائیةإجراءات١٤المادة(الجنائیةالدعوىتقادم)٣

).العقوباتقانونمن٧٦المادة(الجریمةعنالعفو)٤

،٢٠١٥لسنة١٦رقموالقانون،١٩٩٨لسنة١٧٤رقمالقانونوبصدور
وهوالجنائیةالدعوىالنقضاءًجدیداًسببااإلجرائيالمقننأضاف

.العارضةاألسبابمنوهوالتصالح،

إجراءات) ب(مكرر١٨المادةفيالمصرياإلجرائيالمقننرتبوقد
ماذكرحیثالعام،المالجرائمفيللتصالحكآثرالجنائیةالدعوىانقضاء

.١٣٦إبراهیم حامد طنطاوي، المرجع السابق، ص/ ینظر د(١)
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عنالجنائیةالدعوىانقضاء–التصالحیعني–علیهویترتب"نصه
.)١(..."أوصافهابجمیعالصلحمحلالواقعة

فقدالتصالح،أجازتالتيالقانونیةالنصوصتضمنتهماهواألثروهذا
الجنائیةاإلجراءاتقانونمن) أ(مكرر١٨مكرر،١٨المادتانعلیهنصت

المادتانوكذلكالمصریة،والمالیةاالقتصادیةالتشریعاتوكذلكالمصري،
١٩١والمادة،١٩٦٣لسنة٦٦رقمالجماركقانونمنمكرر١٢٤،١٢٤

التاسعةوالمادة،١٩٨١لسنة١٥٧رقمالدخلعلىالضرائبقانونمن
األجنبي،بالنقدالتعاملتنظیمبالخاص١٩٩٤لسنة٣٨رقمالقانونمن

٥٣٤والمادة،١٩٨٠لسنة١١رقمالدمغةضریبةقانونمن٣٧والمادة
.)٢(١٩٩٩لسنة١٧رقمالتجارةقانونمن

للتصالحالجنائیةالدعوىفیهتنقضيالذيالوقت: ًثانیا

صدورقبلسواءالجنائیة،الدعوىانقضاءفيأثرهالجنائيالتصالحیحدث
.صدورهبعدأو–رفعهابعدأوالجنائیةالدعوىرفعقبل–الحكم

یجوزالفإنهالجنائیةالدعوىتحریكقبلالتصالحوقعإذاذلكوعلى
بحفظًقراراتصدرأنفیتعینالعامةالنیابةبهاأبلغتفإذاتحریكها،

ٕوان كان –إجراءات ) ب(مكرر١٨ومثلها المادة –إجراءات ) أ(مكرر ١٨والمادة (١)
ظاهرها إجرائي إال أن حكمها یقرر قاعدة موضوعیة، فهو یقید حق الدولة في العقاب 

ینظر بنقض . ًبتقریرها انقضاء الدعوى الجنائیة بالتصالح بدال من معاقبة المتهم
أسامة حسنین، / ق غیر منشور، مشار إلیه لدى د٦٤لسنة ٤٢٢٧، رقم ٢٣/٥/١٩٩٩

.٤٦٣ق، صالمرجع الساب
.٢٧٥محمد حكیم حسین، المرجع السابق، ص/ د(٢)
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يالتالجریمةأوالواقعةفيتجرلمالعامةالنیابةأنهناوالفرضاألوراق،
بالمعنىالتحقیقإجراءاتمنإجراءأيفیهاتتخذأوالتصالحفیهایجوز
علىتنصوالتيبعدها،وماإجراءات٦١بالمادةًعمالوهذاالدقیق،الفني
".األوراقبحفظتأمرالدعوىفيللسیرمحلالالنیابةرأتإذا: "اآلتي

فیتعینالعامةلنیابةابمعرفةالجنائیةالدعوىتحریكبعدالتصالحوقعٕواذا
.الدعوىإلقامةوجهبأالًقراراتصدرأن

ًحكماالمحكمةتصدرأنفیتعینالدعوىرفعبعدالتصالحوقعٕواذا
إلىالجنائیةالدعوىرفعتٕواذابالتصالح،الجنائیةالدعوىبانقضاء
تصدرأنالمحكمةعلىتعینالتصالحمنبالرغمالمختصةالمحكمة

.)١(العامبالنظاماألمرهذالتعلقلقبول،ابعدمًحكما

ًنفاذاًمحبوساعلیهالمحكوموكانًباتاالحكمصدوربعدالتصالحتمٕواذا
وقفبطلبالعامالنائبإلىیتقدمأنالخاصلوكیلهأولهجازالحكملهذا

.إجراءات) بمكرر١٨المادة(المؤیدةبالمستنداتًمشفوعاالتنفیذ

رفعبعدالتصالحتمإذاماحالةفيأنهإلى)٢(الفقهفيرأيویذهب
وسندهالجنائیة،الدعوىالنقضاءالمتهمببراءةالحكموجبالجنائیةالدعوى

ذاتومباشرتهاالجنائیةالدعوىرفعبقیودالمتعلقةالقوانینأنذلكفي
–)٣(الفقهبعضویرفضالعقاب،فيالدولةبحقلتعلقهاموضوعیةطبیعة

التصالحقیامحالةفيأنهإلىویرىالرأي،بهذااألخذ–ذلكفينؤیدهو

.٢٦٦أحمد فتحي سرور، الجرائم الضریبیة، المرجع السابق، ص/ د(١)
.٦٢إدوارد غالي الدهبي، المرجع السابق، ص/ د(٢)
.٤٤٥حمدي رجب عطیة، المرجع السابق، ص/ د(٣)
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الدعوىبانقضاءتحكمأنالمحكمةعلىیجبفإنهوالمتهمالدولةبین
المتهمببراءةالقضاءألنالمتهم،ببراءةتحكمأنالللتصالح،الجنائیة

األركانةمتوافرغیرالجریمةأنأوعلیها،معاقبغیرالواقعةأنیعني
هذهمنأمرأيیتحققالوقدكافیة،غیراإلدانةأدلةأنأوالقانونیة،

.التصالحعنداألمور

للجریمةالمقررةوالعقوبةبالتصالحالجنائیةالدعوىانقضاء: ًثالثا
التصالحموضوع

الدعوىانقضاءفيأثرهینتجالتصالحكانإذاعماالفقهفيخالفثار
أيالتصالح،موضوعللجریمةالمقررةالعقوبةعنالنظربغضالجنائیة،

.مالیةعقوبةأمللحریةمقیدةعقوبةكانتسواء

بالتصالح،تنقضيالجنائیةالدعوىأنإلىالفقهمنالبعضیذهبحیث
ذلكیقررلمالمقننأنفطالماللجریمة،المقررةالعقوبةعنالنظربغض
.)١(عباراتهإطالقعمللتخصیصمحلالفإنهصریحبنص

لهاالمقررةالجرائمبینالتمییزوجوبإلىالفرنسيالفقهبعضذهببینما
النوعجرائمأنذكرحیثالغرامة،عقوبةلهاالمقررةوتلكالحبسعقوبة
لجعلمعهمحلالأنهیعنيمماالعام،األمنوتقلقبالنظامتضراألول

الجرائممنالثانيالنوعبخالفمعینة،جهةموافقةعلىًوقفاعلیهاالعقاب

حمدي / ، د٢٦٦ص٩٤ابق بند أحمد فتحي سرور، الجرائم الضریبیة، المرجع الس/ د(١)
.٤٤٨رجب عطیة، المرجع السابق، ص
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الدعوىتنقضيأنیجوزولذلكاالجتماعیة،بالحیاةًضرراتلحقالفإنها
.)١(بالتصالحعنهاالمقامةالجنائیة

وفيالعامالمالجرائمفيالتصالحألناألخیر،الرأيالباحثویؤید
بالنظامضرارإأوخروجفیهیكونأالیتعینخاصبوجهالجنائیةالدعوى
إلىوجهتالتياالنتقاداتأوجهمدىأحدعلىیخفيوال. العامواألمن
.العامالمالدعاوىفيالتصالحنظام

بمكرر١٨المدةنصإلىبالنظرفإنهالمصريالمقننموقفأما
بهذهیأخذلمأنهنجدإجراءات) أ(مكرر١٨ومكرر١٨والمادتینإجراءات
ًأیاالجنائیة،الدعوىانقضاءعامكأثرالتصالحىعلرتببلالتفرقة،
العقوبةبینالواحدةللجریمةبالنسبةیمیزفلمللجریمة،المقررةالعقوبةكانت

.المالیةوالعقوبةللحریةالمقیدة

بالتصالحالجنائیةالدعوىانقضاءآثار: ًرابعا

البالتاليوآثارها،كافةانقضتبالتصالحالجنائیةالدعوىانقضتإذا
فيقیدهیمكنوالالعود،فيسابقةالنحوهذاعلىالتصالحاعتباریمكن

قدالمتهمإنبلباإلدانة،ًحكمایعدالفالتصالحالجنائیة،الحالةصحیفة
.)٢(الجنائیةالجزاءاتمنًبدالإداریةلجزاءاتبموافقتهخضع

فيالدولةحقطسقوللتصالحالجنائیةالدعوىانقضاءآثارمنًأیضا
الجنائیةالدعوىفيالتصالحإجازةعلىنصعندماالمقننألنالعقاب،

.١٩٧طه أحمد محمد عبد العلیم، المرجع السابق، ص/ مشار إلیه لدى د(١)
.١١٦أمین مصطفى أمین، المرجع السابق، ص/ د(٢)



-٨٢٦-

وهذا،)١(العقابفيحقهاعنالتنازلإلىالدولةإرادةاتجاهعنیعلنإنما
تحریكقبلحدثسواءشروطه،توافرتطالماالقانون،بقوةیقعالتنازل
نهائيحكمصدوربعدماإلىتراخىأوتحریكها،بعدأمالجنائیةالدعوى

.العقوبةتنفیذأثناءفیها

التصالحتمالتيالجرائمجمیعلیشملیمتداألثرهذاأنالمالحظومن
المادةبمقتضىعلیهاالمعاقبوالجنحالمخالفاتفيكالتصالحعلیها،

.والمالیةاالقتصادیةالجرائمفيوالتصالح،)أ(مكرر١٨ومكرر١٨

حررمافإذاعلیها،التصالحوقعالتيالجریمةإالیشملالحالتصالًأیضا
الفإنهأحدهما،فيًصلحاأبرمفإذامتباینتان،جریمتانالمخالفضد

انقضاءأنعلىوالقضاءالفقهأراءوتتفقكمااألخرى،الجریمةیشمل
الجرائمنظرمنیمنعالالجرائمإحدىفيبالتصالحالجنائیةالدعوى
الجرائمإلىالتصالحأثریمتدأنیجوزالأيبها،المرتبطةىاألخر

.)٢(فیهاالتصالحتمالتيالعامالمالجرائممعالمرتبطةالعادیةاألخرى

الجانيشركاءعلىبالتصالحالجنائیةالدعوىانقضاءأثر: ًخامسا

تمالتيالجریمةفيالمساهمینالشركاءكافةالجانيبشركاءیقصد
.الشركاءمنأماآلخرینالفاعلینمنأكانواسواءبشأنها،لحالتصا

نبیل عبد / ، د٧٩، ص٢٠٠٤عبد الفتاح الصیفي، تأجیل اإلجراءات الجنائیة، طبعة / د(١)
لنبراوي، سقوط حق الدولة في العقاب بین الفقه اإلسالمي والتشریع الوضعي، الصبور ا

.م١٩٩٨، ص١٩٩٥رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس، 
محمد حكیم، / ، د٢٥٧أحمد فتحي سرور، الجرائم الضریبیة، المرجع السابق ص/ د(٢)

.٢٩٦المرجع السابق، ص



-٨٢٧-

العلیهمالمحكومأوالجناةتعددحالةفيأنهالمصريالفقهجانبویذهب
كانالذيعلیهالمحكومأوللجانيبالنسبةإالالجنائیةالدعوىتنقضي

نماآلخرینقبلقائمةالجنائیةالدعوىتظلثمومنالتصالح،فيًطرفا
.)١(الشركاء

المحكومأوالمتهمینبعضتصالحأنالفقهمنآخرجانبیرىبینما
لكلبالنسبةالجنائیةالدعوىانقضاءعلیهیترتباآلخریندونعلیهم

الواحدالتصالحمقابلأنإلىًاستناداوذلكعلیهم،المحكومأوالمتهمین
.)٢(الجریمةدةوحمبدأإلىًاستناداوكذلكالجناة،بتعددیتعدد

علىالتصالحآثاراقتصاریرىالذياألولاالتجاهنؤیدجانبناومن
وبالتاليمنه،یضارونأوبهینتفعونفالبه،الغیرتأثروعدمأطرافه،
الدعوىتحریكوجوازمعه،المتصالححقفيالجنائیةالدعوىتنقضي
الموضوعمحكمةىإلالجریمةنفسفيالشركاءأوالفاعلینقبلالجنائیة

.محللهاكانإنبالعقوبةضدهمحكمالستصدار

عرضیقبلقدالمتهمینبعضأناالتجاهلهذاًتبریرا)٣(البعضذكروقد
فإنوبالتاليالعامة،للقواعدًوفقاالمحاكمةالباقونیؤثربینماالتصالح،

الدعوىاءبانقض–بعدهاأوالدعوىنظرأثناء–الدفعیستطیعواالهؤالء

سر الختم عثمان، المرجع السابق، / ، د٢٦٦أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص/ د(١)
نبیل لوقا، / ، د٣٢٩حمدي رجب، المرجع السابق، ص/ د. وما بعدها٤٢٠ص
.٣٥٨ص

.٨٦كمال حمدي، المرجع السابق، ص/ د(٢)
.٤٥١أسامة حسنین، المرجع السابق، ص/ د(٣)



-٨٢٨-

مبلغسددبمنلصیقحقمحضهوالدفعهذاألنبالتصالح،الجنائیة
.الجریمةفياآلخرینالمساهمینمنغیرهدونالتصالح

الفرضهذاأحكام) ب(مكرر١٨المادةفياإلجرائيالمقننیحددولم
إلىالتصالحأثریمتداألحوالجمیعوفي.. نصهماأوردفقدصراحة،

المحكومأوبالمتهمینالمقصودفهل..." علیهمالمحكومأوهمینالمتجمیع
معهم؟التصالحیتملممنبهمیقصدأممعهم،التصالحتممنعلیهم



-٨٢٩-

للتصالحالجنائیةالدعوىبانقضاءالصادرالحكمحجیةمدى: ًسادسا

بانقضاءالمحكمةمنالصادرالحكمكانإذاعماهناالتساؤلیثور
ال؟أمبهالمقضيالشيءحجیةیحوزبالتصالحائیةالجنالدعوى

سواء–الباتالحكمهوبهالمقضيالشيءحجیةالحائزالحكمالبدایةفي
بطرقفیهللطعنًقابالیعدلمالذي–بالبراءةأمباإلدانةًصادراكان

لفواتإماكذلكالحكمویعتبروالنقض،واالستئنافالمعارضةوهيالطعن
حقهعلیهالمحكومیستعملأندونًقانوناعلیهالمنصوصلطعنامیعاد

إنیقالًباتاالحكموبصیرورةالطعن،طرقالستنفاذأوالطعن،في
أدلةظهرتولوحتىجدید،منإثارتهایجوزوالانقضتالعمومیةالدعوى
الباتالحكمأنأيبه،المقضياألمربقوةیسمىماوهذاجدیدة،وظروف

.)١("فیهاصدرالتيللواقعةوبالنسبةللمتهمبالنسبةالكافةعلىحجةأصبح

الحجیةیحوزالذيالحكمأن–ذلكفيونؤیده–)٢(الفقهمنجانبویرى
الحكمكانولماالبراءة،أمباإلدانةالموضوعفيالفاصلالحكمهو

ثمومنالدعوى،موضوعفيیفصللمبالتصالحالجنائیةالدعوىبانقضاء
والذيالنقضمحكمةحكمذلكوسندالقانوني،بالمعنىًحكمایعدفال

م، ٢٠٠١سلیمان عبد المنعم، أصول اإلجراءات الجنائیة، الجامعة الجدیدة للنشر، / د(١)
محمود نجیب حسني، قوة الحكم الجنائي في إنهاء / د: وینظر. وما بعدها٤٧٩ص

مأمون سالمة، / د. ٤، ٣، العددان ٣٣الدعوى الجنائیة، مجلة القانون واالقتصاد، السنة 
م، ٢٠٠٥ًقانون اإلجراءات الجنائیة معلقا علیه بالفقه وأحكام النقض، الطبعة الثانیة، 

.٧٩٧الجزء الثاني، ص
أحمد محمد خلف، الصلح وأثره في انقضاء الدعوى الجنائیة وأحوال بطالنه، / د(٢)

.م٢٠٠٨، دار الجامعة الجدید، ١٣٥ص



-٨٣٠-

بوظیفةًقائمایكونالالتصالحعلىیصدقوهوالقاضيبأنیقضي
حصلماإثباتعلىمقصورةتكونمهمتهألنالخصومة،فيالفصل
لهلیسًعقدایكونأنیعدوالاالتفاقهذافإنثمومناتفاق،منأمامه
.)١(إثباتهعنداألحكامشكلیعطيكانٕوانفیه،المحكومالشيءحجیة

المدنیةالدعوىعلىبالتصالحالجنائیةالدعوىانقضاءأثر: ًسابعا

الدعوىبانقضاءینقضيالتعویضفيالحقكانإذاعماالتساؤلیثور
ال؟أمللتصالحكأثرالجنائیة

إلىإجراءات) ب(مكرر١٨المادةفياإلجرائيالمقننیشرلمالحقیقةفي
إشارتهواقتصرتالمدنیة،الدعوىعلىالعامالمالجرائمفيالتصالحأثر
المحكومأوللمتهمالتأدیبیة،المسؤولیةعلىالتصالحهذاتأثیرعدمإلى

.علیه

–) ب(مكرر١٨المادةفي–الحالةهذهفياإلجرائيالمقننوموقف
واللتین،)أ(مكرر١٨ومكرر١٨مادتینالفيموقفهعنًتمامامختلف

الجنائیةالدعوىانقضاءتأثربعدمفیهمایقضيًصریحاًنصاضمنهما
إجراءاتمكرر١٨المادةفينصحیثالمدنیة،الدعوىعلىبالتصالح

التصالحمبلغبدفعالجنائیةالدعوىوتنقضي"اآلتيعلىاألخیرةفقرتهافي
علىتأثیرلذلكیكونوالالمباشر،دعاءاالبطریقمرفوعةكانتولو

علىاألخیرةفقرتهافي) أ(مكرر١٨المادةفيونص". المدنیةالدعوى

، نقض ٣٢٨، ص٤٦٩، رقم ٢٨م، مجموعة أحكام النقض، س٣١/١/١٩٧٧نقض مدني (١)
.٤١٢، ص٥٩٥، رقم ٤٥، س٢٣/٢/١٩٩٤مدني 



-٨٣١-

مرفوعةكانتولوالجنائیةالدعوىانقضاءالصلحعلىویترتب"اآلتي
منالمضرورحقوقعلىللصلحأثروالالمباشر،االدعاءبطریق
".الجریمة

الدعوىانقضاءأنإلىالفقهفيالراجعرأيالیذهبالوضعهذإوازاء
الجرائمعنالتعویضفيالدولةحقانقضاءعلیهیترتببالتصالحالجنائیة

أوالضریبيالتهریبكجرائمواالقتصادیةالمالیةمواردهاتمسالتي
الدولةأنذلكوتبریرالعام،المالعلىاعتداءتمثلالتيوتلكالجمركي،

علىیترتبوبالتاليتستحقه،الذيالتعویضفيحقهابالتصالحتقتضي
اتفاقأنیفترضألنهذلكوالمدنیة،الجنائیةالدعوىانقضاءالتصالح
ًوضعاقدالطرفینوأنالمنازعات،كلإنهاءیعنيالتصالحعلىالطرفین

أنأي)١(علیهالمتفقالمقابلتقدیرعندالمستحقةالتعویضاتاالعتبارفي
.للدولةبالنسبةینقضيبالتعویضلمطالبةباالحق

نبیل لوقا بباوي، المرجع السابق، / د،٤٥٠حمدي رجب عطیة، المرجع السابق، ص/ د(١)
.٢٩١محمد حكیم حسین، المرجع السابق، ص/ ، د٣٦٠ص 



-٨٣٢-

:اإلسالميالفقهفيالجنائیةالدعوىانقضاءعلىالتصالحأثر: ًثامنا

حدیة،جریمةّیكونأنإماالعامالمالعلىالتعديفعلأنذكرناأنسبق
المال،هذافيالتصالحوحكمالتعديهذاحكموبیناتعزیریة،جریمةأو

الجنائیة؟الدعوىانقضاءعلىالتصالحهذاأثرما: هناریثوالذيوالسؤال

فيالتصالحأثر: أمرینبین–ًأیضا–نفرقالسؤالهذاعلىلإلجابة
.تعالىاهللابحقالمتعلقةالتعزیریةالجرائمفيالتصالحوأثرالحدود،جرائم

:الحدودجرائمفيالتصالحأثر)١

فیهاالصلحیجوزالالجرائمهفهذالحدود،جرائمعلىللتصالحأثرال
. إسقاطهیملكفالفیها،للعبدحقالتعالى،هللاخالصحقألنهاًأصال،

صالحألنهًباطال،صلحهكاناهللاحدودمنحدفيمالعلىصالحفمن
وال. الغیرحقفيالصلحیجوزفالیملكه،الوهوتعالى،اهللاحقعن

ًصلحاكانذلكفعلٕواذاالحدود،هذهعنیصالحأنًأیضاللقاضيیجوز
تعطیلأحدهما،عظیمین،فسادینجمعقدالقاضيویكونًایضاًباطال
.)١(المحرموفعلالواجب،فتركالسحت،أكلوالثانيالحد،

وتم–السرقة–حدیةجریمةالعامالمالعلىالتعديفعلمثلإذاثمومن
الجنائیة،الدعوىانقضاءعلىالتصالحلهذاأثرالفإنهعلیها،التصالح

.تعالىاهللابحقلتعلقهًباطال،ویقع

جمال شعبان حسین، / ، د٨٤السیاسة الشرعیة البن تیمیة، المرجع السابق، ص: ینظر(١)
انقضاء الدعوى الجنائیة، دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقانوني الوضعي، رسالة 

.٤٥٥م، ص٢٠١٠هـ، ١٤٣١شریعة والقانون، بالقاهرة جامعة األزهر، دكتوراه، كلیة ال



-٨٣٣-

البیع"البیععنالكالممعرضفيالباطلمعنىالحقائقتبیینفيجاءوقد
بنفسه،الحكمومعتبرووصفهبأصلهالمشروعوهوصحیحأقسام،أربعة

حاشیةبهامشهالمرجعبنفسجاءثم. )١(ًأصالمشروعغیروهووباطل
مضمحلالباطلألنوهذاینعكس،والفاسدباطلكلألن"الدینشهاب
.)٢("ًجمیعاوالوصفاألصل

غیراألمرذاكهواإلسالميالفقهفيالباطلأنیفیدانوذاكوهذا
غیرفهوالشارع،بهأمرلمامطابقةغیرصورةعلىوالواردالمشروع
ًأیضاوهوًأثرا،ینتجوالأساسه،منمضمحلفإنهثمومنبأصله،مشروع

.الصحیحةالشرعیةللصورةمخالفةصورةعلىجاءالذياألمرذلك

:تعالىاهللابحقالمتعلقةالتعزیریةالجرائمفيالتصالحأثر)٢

الجرائمعنالتصالحیملكونالاألفرادأنالفقهاءبینعلیهالمتفقمن
أوقبللوكماالى،وتعسبحانهاهللالحقتثبتالتيالتعزیریةوالعقوبات

ألنمؤثر،غیرهناصلحهفإنزوجها،عنهافعفاأجنبیةامرأةرجلعانق
األمر،وليهووتعالىسبحانهاهللابحقوالقائموتعالىسبحانههللالحق
.مالكهغیرمنًصلحاهناالفردصلحفكان

فيالمصلحةاعتبارإلىالفقهاءجمهورذهبفقداألمروليصلحأما
فإذاتعالى،اهللالحقالثابتةالتعزیریةالعقوبةعناألمروليصلحازةإج

یرلمٕوانعنها،الصلحلهجازالصلحفيالمصلحةأناإلمامرأى

.٤٤، ص٤تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي، المرجع السابق، جـ(١)
، ٤حاشیة شهاب الدین أحمد، على شرح الجلیل، جـ–بالهامش –المرجع السابق (٢)

.٤٤ص
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عدمالحنابلةبعضیرىبینما. )١(ذلكلهیجزلمالصلحفيالمصلحة
.)٢(ًمطلقاالعقوبةتنفیذووجوبذلكجواز

فياألمروليحقمنلیسفإنهثمومنیر،األخللرأيتأییدناسبقوقد
المالعلىبالتعديالمتعلقةًوتحدیداتعالىهللاًحقاالواجبةالتعازیرمجال
لوليًملكالیسعلیهالمتصالحالمالهذاألنذلكفیها،التصالححقالعام

إلىباإلضافةذلك،فيیفوضهلمواألخیرللمجتمع،ملكهوٕوانمااألمر،
التجرؤإلىالنفوسضعافمنللكثیریسمحالمالجرائمفيالحالتصأن

.العامالمالعلى

فيللتصالحالجنائیةالدعوىانقضاءعدمهوذلكعلىالمترتبواألثر
.تعالىاهللابحقالمتعلقةالتعزیریةالعامالمالجرائم

:التصالحألثرمنهمإیضاحفيقسمین،إلىالصلحالفقهاءقسموقد

.وتعالىسبحانهاهللارضىمبناهكانماوهوجائز،عادلصلح:لاألو

الحالل،یحرمأوالحرامیحلالذيوهومردود،جائرصلح:الثاني
أوحدتعطیلأوالواجب،إسقاطأوالربا،أكلیتضمنالذيكالصلح

.)٣(ظلم

، ٤المحتار، المرجع السابق، جـ، رد ٢١٣، ص٤شرح فتح القدیر، المرجع السابق، جـ(١)
.١٦، ص٦، المدونة، جـ٧٤ص

، ٢، إعالم المرقعین، المرجع السابق، جـ٢٤٠، ص١اإلنصاف، المرجع السابق، جـ(٢)
.٢٢١ص

، إعالم الموقعین، المرجع السابق، ١٧٧، ص٢مغني المحتاج، المرجع السابق، جـ: ینظر(٣)
.وما بعدها١٠٨، ١جـ



-٨٣٥-

تصرفوكل: "-اهللارحمه–السالمعبدبنالعزیقولالمعنىهذاوفي
.)١("فائدةبغیرالمالكإضاعةعنه،منهيفهوًفسادا،دفعأوًفسادا،َّجر

مالفيیتصرفأناألمرلوليأنظنمنعلىالعلمأهلنكیراشتدوقد
شاء،بمافیهیتصرفملكه،أنهمنهًاعتقاداهواه،بحسبالعامالمسلمین

مالمالابیتمنیعطيأنللسلطانأنالجهالواعتقد: البالطنسيقال
شاء،لمنیشاءماویرزقیشاء،منعلىیشاءماویقفشاء،لمنشاء
الهوىبحسببلمصلحة،فينظروالوغیره،مستحقبینتمییزغیرمن

تباحالالمسلمینأموالفإنقبیح،وجهلصریح،خطأوهووالتشهي،
.)٢(باإلباحة

.٢٥٢ص/ ٢قواعد األحكام، جـ(١)
.١٤٨تحریر المقال، ص(٢)



-٨٣٦-

الثانيالمبحث
العقوبةتنفیذوقف

:ونوعهالتنفیذوقفمفهوم: ًأوال
فيالتصالحعلىإجراءات) ب(مكرر١٨المادةفياإلجرائيالمقننرتب
الواقعةفيالمتهمینعلىبهاالمحكومالعقوبةتنفیذوقفالعامالمالجرائم

الحكمصدوربعدالتصالحتمٕواذاًباتا،الحكمصدورقبلالتصالحتمإذا
الخاصلوكیلهأولهجازالحكملهذاًانفاذًمحبوساعلیهالمحكوموكانًباتا
.المؤیدةبالمستنداتًمشفوعاالتنفیذوقفبطلبالعامالنائبإلىیتقدمأن

الباتالحكمعلىالمترتباألثرإعمالوقفالعقوبةتنفیذبوقفویقصد
قانونفيعلیهاالمنصوصالجرائممنجریمةفيالجانيبإدانةالصادر
إالیترتبالًقضائیایكونقدالوقفوهذا. )١(القوانینمنغیرهأوالعقوبات

یجوز"بأنهعقوبات٥٥المادةفيعلیهالنصوردوقد. المحكمةبحكم
تزیدالمدةالحبسأوبالغرامةجنحةأوجنایةفيالحكمعندللمحكمة

منأنرأتإذاالعقوبةتنفیذبإیقافالحكمنفسفيتأمرأنسنةعلى
فیهاارتكبتالتيالظروفأوسنهأوماضیهأوعلیهكومالمحأخالق

ویجبالقانون،مخالفةإلىیعودلنبأنهاالعتقادعلىیبعثماالجریمة
ًشامالاإلیقافیجعلأنویجوزالتنفیذ،إیقافأسبابالحكمفيیبینأن

هذاوفي" الحكمعلىالمترتبةالجنائیةاآلثارولجمیعتبعیةعقوبةألیة
نوعهاكتقدیرهوالعقوبةتنفیذبوقفاألمر"بأنالنقضمحكمةتقض

.١٣٢أحمد فتحي سرور، الصلح في الجرائم الضریبیة، المرجع ص، / د(١)



-٨٣٧-

تنفیذبوقفیأمرأنحقهومنالموضوع،قاضيعملصمیممنومقدارها
.)١("المتهمعلىبهاحكمالتيالعقوبة

التقدیریةالسلطةعنیخرجوبالتاليالقانون،بقوةالتنفیذوقفیكونوقد
.صراحةعلیهبالنصیقرريالذهووحدهفالقانونللقضاء،

فيكماللتصالح،كأثرالعقوبةتنفیذبوقفالمصريالمقننأخذوقد
١٩٦٣لسنة٦٦رقمالجماركقانونمنمكرر١٢٤،١٢٤المادتین
علىیترتب"فیهجاءوالذي،٢٠٠٠لسنة١٦٠رقمبالقانونالمعدل

وتأمرالحكمعلىالمترتبةاآلثاروجمیعالعمومیةالدعوىانقضاءالتصالح
".تنفیذهاأثناءالتصالحتمإذاالجنائیةالعقوبةتنفیذبوقفالعامةالنیابة
الجدیدالتجارةقانونمن٥٣٤/٤المادةفيًأیضاعلیهنصماوهو

من) أ(مكرر١٨المادةوكذلك،١٩٩٧لسنة١٧رقمبالقانونالصادر
والمادة،٢٠٠٦لسنة١٤٥قمربالقانونالمعدلالجنائیةاإلجراءاتقانون
والجهازالمركزيالبنكبشأن٢٠٠٣لسنة٨٨رقمالقانونمن١٣٣

یترتبحیث،٢٠٠٤لسنة١٦٢رقمبالقانونالمعدلوالنقد،المصرفي
یترتبومابهالمقضيالحكمتنفیذوقفالتشریعاتهذهفيالتصالحعلى
.آثارمنذلكعلى

:مایليالعقوبةتنفیذوقفعلىویترتب
فیتمنعبعدتنفیذهافيیبدألمللحریةالسالبةالعقوبةكانتإذا)١

المحكومكانفإذاالخصوص،هذافيإجراءاتخاذأوتنفیذها،
الباقیةالمدةكانتًأیاعنه،اإلفراجفیتمتنفیذهافيبدأقدعلیه
.العقوبةمن

، نقض ٢٦١، ص٣٣، رقم ٤٤، مجموعة أحكام النقض س١٤/٣/١٩٩٣نقض (١)
.١١٦١، ص١٥٩، رقم ٤٩، مجموعة أحكام النقض س٢٨/١٠/١٩٩٨



-٨٣٨-

یمتنعفبهاالمحكومالجنائیةالغرامةتحصیلتمقدیكنلمإذا)٢
بعضهاأوبسدادهاقامقدعلیهالمحكومكانٕواذاتحصیلها،

قدالعامةالنیابةكانتٕواذامنها،تحصیلهتمماإلیهفیرد
فتوقفالغرامةتنفیذنحوالالزمةاإلجراءاتاتخاذفيشرعت

.)١(ًفورااإلجراءاتتلك
:للتصالحالتنفیذوقفإجراءات: ًثانیا

التنفیذوقفطلبرفعضرورةإجراءات) ب(مكرر١٨المادةتضمنت
صیرورةبعدالتصالحتمإذاالعامالنائبإلىلهالمؤیدةبالمستنداتًمشفوعا
.الحكملهذاًنفاذاًمحبوساعلیهالمحكوموكانًباتاالحكم

علىیتعینبمكرر١٨المادةمنالثانیةللفقرةًووفقا–الحالةهذهوفي
ًمشفوعاالنقضمحكمةإلىالعقوبةتنفیذوقفلبطرفعالعامالنائب

تاریخمنأیامعشرةخاللوذلكالعامة،النیابةبرأيومذكرةبالمستندات
النقضبمحكمةالجنائیةالدوائرإحدىعلىالطلبهذاعرضویتمتقدیمه،
العقوباتتنفیذبوقفمسبببقرارلتأمرلنظره،المشورةغرفةفيمنعقدة
واإلجراءاتالشروطكلواستیفائهالتصالحإتماممنتحققتذاإًنهائیا،

خمسةخاللالطلبفيالفصلویكونالمادة،هذهفيعلیهاالمنصوص
علیهوالمحكومالعامةالنیابةأقوالسماعبعدعرضهتاریخمنًیوماعشر

).إجراءات) ب(مكرر١٨/٢المادة(

عرضأنإجراءات) ب(مكرر١٨المادةمنالثانیةالفقرةعلىویالحظ
لنظرهالنقضبمحكمةالجنائیةالدوائرإحدىعلىالعقوبةتنفیذوقفطلب

.٢٠٠ق، صطه أحمد عبد العلیم، المرجع الساب/ د: ینظر(١)



-٨٣٩-

یتوقفالدائرةهذهدورأنبمعنىموضوعي،منهأكثرشكليإجراءهو
للشروطاستیفائهمنالتنفیذوقفطلبتحققمدىعلىفحسب

األحرىمنانوكالتصالح،لهذاًإتماماعلیها،المنصوصواإلجراءات
أساسیةبصفةینصبًمحوریاًدوراالدائرةلهذهیجعلأناإلجرائيبالمقنن

مقابلكتحدیدالعام،المالفيللتصالحالموضوعیةالجوانبعلى
إلعمالالحاكمةوالقواعدالمقابل،هذالتحدیدالمختارةواللجنةالتصالح،

یكونأنینبغيبلالحد،هذاعلىاألمریقتصرأنینبغيوال، اللجنةهذه
یقصروأنأماًملزما،الشأنهذافيحكمهاأو–بدائرتها–المحكمةقرار

العقوبةتنفیذوقفقرارفيالنظرفيالجنائیةالدائرةدوراإلجرائيالمقنن
إجراءأفرغقداألمربهذافإنهالشكلیةلشروطهالتنفیذوقفاستیفاءحالة

أنالحالةهذهفيالعامللنائبالممكنمننوكامضمونه،منالتصالح
الطلبهذارفعدونٕواجراءاتهلشروطهالتنفیذوقفاستیفاءمدىفيینظر
المحكمةوقتلضیاعًتجنباالنقض،بمحكمةالجنائیةالدوائرإحدىإلى

.التصالحطالبيلوقتًواختصارا
:والتكمیلیةالتبعیةالعقوباتعلىللتصالحالتنفیذوقفأثر: ًثالثا

علیهایردالتيالعقوباتنوعیةعنالتساؤلالعقوبةتنفیذوقفمسألةتثیر
ًمعاقباالجریمةتكونفقدتكمیلیة،أمتبعیةأمكانتأصلیةالتنفیذ،وقف
یعفىأنیمكنفهلتبعیة،أوتكمیلیةبعقوبةاألصلیةالعقوبةبجانبعلیها
.ال؟أملتصالحاعلىبناءالعقوباتهذهمنالمتهم



-٨٤٠-

شخصیةعقوبة،أیةتنفیذوقفإلىیؤديالتصالحأن)١(الفقهغالبیةیرى
ذلك،غیرعلىالقانونینصمالمتبعیة،أمكانتأصلیةمالیة،أمكانت
یكونفالفقطاألصلیةالعقوبةعلىاألثرهذاقصرعلىنصفإذا

التصالحأثرفإنكذلعلىینصلمإذاأمالغیرها،بالنسبةأثرللتصالح
تكمیلیة،أمتبعیةأمكانتأصلیةالعقوبات،كافةإلىیمتدالتنفیذوقففي

.النصبعمومیةًأخذاوذلكشخصیة،أممالیةكانتوسواء

١٨و) أ(مكرر١٨المادتیننصفياألمرهذاالمصريالمقننحسموقد
لسائرًمالشایكونثمومنًمطلقا،التنفیذوقفجاءحیث،)ب(مكرر

.تكمیلیةأمتبعیةأمكانتأصلیةالعقوبات،

العودفيسابقةالجریمةاعتبارعلىالتصالحأثر: ًرابعا

أثرمدىعنًباتاالحكمصدوربعدالتصالحإجازةحالةفيالتساؤلیثور
العود؟فيسابقةعنهاالمتصالحالجریمةاعتبارعلىالتصالح

تنفیذوقفإلىیؤديالباتالحكمصدورعدبالتصالحأن)٢(البعضیرى
اعتبارومنهاعلیها،المترتبةاآلثاركافةوزوالبهاالمقضيالعقوبة
.العودفيسابقةالجریمة

أحمد فتحي / وما بعدها، د٤١٢سر الختم إدریس عثمان، المرجع السابق، ص/ د: ینظر(١)
طه أحمد عبد العلیم، / د. ١٣٢سرور، الصلح في الجرائم الضریبیة، المرجع السابق، ص

.٤١٢عزاز حسن عبد الرحمن، المرجع السابق، ص/ د. ٢٠٣المرجع السابق، ص
.٨٣م، ص١٩٩٧، ٨٣لسابق، صكما حمدي، المرجع ا/ د(٢)



-٨٤١-

مهماالتصالحعلىالمترتبالتنفیذوقفأن)١(اآلخرالبعضیرىبینما
.العودفيسابقةالجریمةاعتبارفيیؤثرالمددمنعلیهمضى

الحكمبعدالتصالحیجیزالذيبالنصالعبرةأنإلى)٢(ثالثفریقوذهب
فيسابقةعنهاالمتصالحالجریمةاعتبارعلىالنصوردفإذاالبات،
الجریمةتعتبرفالذلكعلىصراحةینصلمٕواذاكذلك،اعتبرالعود،

وبةعقوالجریمةالمبدأإلىًاستناداوذلكالعود،فيسابقةعنهاالمتصالح
التصالحرغم–العودفيسابقةعنهاالمتصالحالجریمةواعتباربنص،إال
.خاصنصإلىیحتاجللعقوبةًتشدیدایعد–

مناستثناءهوالعامالمالجرائمفيالتصالحلكونًنظرافإنهالحقیقةوفي
للتصالحیكونأنینبغيفإنهفیه،التوسعینبغيالواالستثناءعام،أصل
النوعهذافإنأخرىناحیةومنالعود،فيسابقةالجریمةاعتبارلىعأثر
علىتأثیرأيلهیكونأندونمعینة،ألسبابإجازتهتمالتصالحمن

واقعةعلیهاالمتصالحالجریمةأنبمعنىأركانها،وتوافرالجریمةوقوع
حالتصالآثریقتصرأنیتعینفإنهثمومنوالشروط،لألركانومستوفیة

.العودفيسابقةالواقعةاعتبارمعالعقوبة،تنفیذوقفعلى

الثالثالمبحث

.٢٧٤أحمد فتحي سرور، الجرائم الضریبیة والنقدیة، المرجع السابق، ص/ د(١)
.وما بعدها٢٠٢طه أحمد عبد العلیم، المرجع السابق، ص/ د(٢)



-٨٤٢-

والتأدیبیةالتحفظیةاإلجراءاتعلىالتصالحأثر

:وتقسمتمهید

اإلجراءاتفيمجالهانجدآثارالعامالمالجرائمفيالتصالحعلىیترتب
لهذانأكما،)أولمطلب(التحقیقسلطاتتتخذهاقدالتيالتحفظیة
نبحثسوفوعلیه،)ثانمطلب(التأدیبیةاإلجراءاتعلىأثرالتصالح

:التالیینالمطلبینفيالتصالحهذاأثر

األولالمطلب
التحفظیةاإلجراءاتعلىالتصالحأثر

:ونطاقهاالتحفظیةاإلجراءاتمفهوم: ًأوال

وزوجتهالمتهمأموالعلىتفرضالتيالقیودالتحفظیةباإلجراءاتیقصد
الدولةأمواللسدادضامناتكونحتىواإلدارةالتصرفمنومنعهالقصر،

.تعویضاتمنالموضوعمحكمةمنبهیقضيوما

فیهایجوزالتياألحوال)١(إجراءات) أ(مكرر٢٠٨المادةأوضحتوقد
أدلةالتحقیقمنفیهایقومالتياألحوالفي: "بقولهااإلجراءاتتلكاتخاذ
البابفيعلیهاالمنصوصالجرائممنأيفياالتهامجدیةلىعكافیة
تقعالتيالجرائممنوغیرهاالعقوباتقانونمنالثانيالكتابمنالرابع
والوحداتالعامةوالمؤسساتالهیئاتأوللدولةالمملوكةاألموالعلى

الصادر في ٨٣م، الجریدة الرسمیة، العدد رقم ١٩٦٧لستة ٤٣مضافة بالقانون رقم (١)
م، الصادر بالجریدة الرسمیة ١٩٩٨لسنة ١٧٤انون رقم ، ومستبدلة بالق١٢/١٠/١٩٦٧

.٢٠/١٢/١٩٩٨مكرر الصادر في ٥١العدد 



-٨٤٣-

التيالجرائمفيوكذاالعامة،االعتباریةاألشخاصمنغیرهاأولهاالتابعة
برد–نفسهاتلقاءمن–تقضيأنالمحكمةعلىفیهاالقانونیوجب
إذاعلیها،المجنيالجهةتعویضأوالجریمةمحلاألشیاءقیمةأوالمبالغ
أموالعلىتحفظیةتدابیراتخاذیقتضياألمرأنالعامةالنیابةقدرت
أنلیهاعوجبإدارتها،أوفیهاالتصرفمنمنعهذلكفيبماالمتهم
ًضمانابذلكالحكمطالبةالمختصةالجنائیةالمحكمةعلىاألمرتعرض
.تعویضأوردأوغرامةمنبهیقضيأنعسىمالتنفیذ

بمنعًمؤقتایأمرأناالستعجالحالةفيأوالضرورةعندالعاموللنائب
إدارتها،أوأموالهمفيالتصرفمنالقصرأوالدهأوزوجهأوالمتهم

األموالیدیرمنتعیینعلىاإلدارةمنالمنعأمریشتملأنبویج
المنعأمریعرضأناألحوالجمیعفيالعامالنائبوعلىعلیها،المتحفظ

تاریخمناألكثرعلىأیامسبعةخاللالمختصةالجنائیةالمحكمةعلى
كأناألمراعتبرٕواالاإلدارة،أوالتصرفمنبالمنعالحكمبطلبصدوره،

".یكنلم

الجنائیةالمحكمةمنالصادرالحكمأنإلىالفقهغالبیةذهبوقد
أوالضرورةحاالتفيالعامالنائبیصدرهالذياألمرأوالمختصة

السابقةللمادةًإعماالإدارتهاأواألموالفيالتصرفمنبالمنعاالستعجال
بهقصدیالتحقیقإجراءاتمنٕواجراءعارض،وقتيتدبیرمجردهو

یتمثلإزالتهیمكنالضرروقوعمنوقایةعلیها،المتحفظاألموالحمایة
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أنعسىمالتنفیذًوضمانابها،العبثأواألموالهذهتهریبمظنةفي
.)١(تعویضأوردأوغرامةمنبهیقضي

أوالمتهمأموالعلىالتحفظیةاإلجراءاتبشأنهاتطبقالتيالجرائمونطاق
:اآلتيتشملالقصرالدهأوأوزوجه

الثانيالكتابمنالرابعالبابفيعلیهاالمنصوصالجرائم-١
علیهوالعدوانالعامالمالاختالس(العقوباتقانونمن

).والغدر

الهیئاتأوللدولةالمملوكةاألموالعلىتقعالتيالجرائم-٢
منغیرهاأولها،التابعةوالوحداتالعامةوالمؤسسات
وسائلتخریب: جرائممثل(العامةاالعتباریةاألشخاص

إتالفأوهدمأوتخریبًعمدا،فیهاالناروضعأواإلنتاج،
المواصالت،تعطیلالكهرباء،خطوطإتالفالعامة،األمالك

فيالمستعملةوالمهماتاألدواتسرقةًعمدا،العامالمالحریق
وهيصورةبأیةالدولةأمالكعلىالتعديالعامة،المرافق
،٩٠،١٦٢ًمكررا،٨٩الموادفيعلیهاالمنصوصالجرائم
،١٦٣،١٦٤،١٦٥،٢٥٢،)أ(مكرر١٦٢ًمكررا،

–٤ص، محمود نجیب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائیة، المرجع السابق/ ینظر د(١)
، دار النهضة ١١٢فوزیة عبد الستار، شرح قانون اإلجراءات الجنائیة، ص/ ، د٥

أحمد فتحي سرور، الوسیط في / ، د٤٨٥، ص١سالمة، جـ، مأمون ١٩٨٦العربیة، 
.، الطبعة الرابعة٦١٢، ص١قانون اإلجراءات الجنائیة، المجلد األول، جـ
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قانونمنًمكررا٣٧٢ًثانیا،ًمكررا٢٥٣،٣١٦ًمكررا،٢٥٢
.العقوبات

–تقضيأنالمحكمةعلىفیهاالقانونیوجبالتيالجرائم-٣
أوالجریمةمحلألشیاءاقیمةأوالمبالغبرد–نفسهاتلقاءمن

الضرائبمنالتهرب: جرائممثل(علیهاالمجنيالجهةتعویض
وهيالمخدرة،الجواهرجلب–الجمركيالتهرب-بأنواعها
والجماركالضرائبقوانینفيعلیهاالمنصوصالجرائم

.)١()والمخدرات

التحفظیةاإلجراءاتعلىالتصالحأثر: ًثانیا

اتخاذتجنبالعامالمالجرائمفيبالتصالحتهمالمقیامعلىیترتب
حیثالقصر،أوالدهأوزوجته،أموالأوأمواله،علىالتحفظیةاإلجراءات

التخاذقانونيمبررهناكیكونالثمومنالجنائیة،الدعوىبذلكتنقضي
.التحفظیةاإلجراءاتتلك

الثانيالمطلب
التأدیبیةاإلجراءاتعلىالتصالحأثر

:التأدیبیةاإلجراءاتمفهوم: ًالأو

م ألعضاء النیابة العامة بشأن تنظیم ١٩٩٩لسنة ٥الكتاب الدوري رقم : للمزید ینظر(١)
.إجراءات التحفظ على أموال المتهم أو زوجه أو أوالده القصر
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أجازجریمةالمتهمارتكابالمجالهذافيالتأدیبیةباإلجراءاتیقصد
تتسممعینةهیئةأولطائفةینتميالمتهمأنبیدفیها،التصالحالقانون

ینتميالتيالجهةأوبالهیئةًمساساللجریمةارتكابهیعدثمومنبالعمومیة،
یعرفهاوالتيالتأدیبیة،الجریمةعلیهیطلقماهوالمساسوهذاإلیها،
ویجافيالعاملیرتكبهامتناعأوفعلكل"بأنهااإلداريالقانونفقهاء

أوًإیجاباالوظیفةبواجباتالموظفإخالل"هيأو)١("منصبهواجبات
التشریعاتفيعلیهاالمنصوصالواجباتالوظیفةبواجباتیقصدوالًسلبا،

التيالواجباتًأیضابهایقصدبلفقط،إداریةغیرأمإداریةالمختلفة
ینصلمولوالعامةالمرافقفيالعملواضطرادانتظامحسنیقتضیها

.)٢("علیها

الواقعةأنبمعنىالخطأ،فكرةعلىتقومالجنائیةالجریمةكانتٕواذا
تقومالتأدیبیةالجریمةفإنجنائیة،جریمةتشكلالشخصإلىالمنسوبة

عنیمتنعأوبأفعالیأتيالموظفأنبمعنىالخطأ،فكرةعلىًأیضا
الوظیفةأوالمجتمعیتطلبهالذيالقویمالسلوكعنًانحرافاتمثلأفعال
وعدمإهمالنتیجةأوبقصد،ذلككانسواءبأعبائها،یقومالتيالعامة
.تحوط

دار الفكر ٥٠سلیمان الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب الثالث، قضاء التأدیب، ص/ د(١)
.م١٩٩٥العربي، القاهرة، 

، رسالة دكتوراه جامعة ١٨٠محمد جودت الملط، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، / د(٢)
.١٩٦٧القاهرة، 
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اتباعهاالواجبراءاتاإلجحیثمنالجنائیةعنالتأدیبیةالجریمةوتتمیز
علیه،الجزاءإیقاعوحتىعنهاومساءلتهللجریمةالموظفارتكابمنذ

أماوالموظفین،العامةبالوظیفةخاصةقوانینتنظمهااإلجراءاتوهذه
كقانونالعامة،القوانینتنظمهاالتيالخاصةأصولهافلهاالجنائیةالجریمة

.الجنائیةاإلجراءات

خاللمنبیانهافیمكناإلسالميالفقهفيالتأدیبیةیمةالجرمفهومأما
محظورات"بأنهاالجریمةعرفتفقدعامة،بصفةللجریمةالفقهاءتعریف

أنإماًشرعاالمحظورةفاألفعال. )١("تعزیرأوبحدعنهاتعالىاهللازجر
أمرفوضمقدرةغیرعقوبةذاتجرائمأومقدرة،عقوبةذاتجرائمتكون
الجریمةتنتميالغالبوفيوالتناسب،العدالةیحققبمااألمرلوليرهاتقدی

غیرالعقوبةذاتالجرائمإلىالتأدیبیةالمساءلةتستوجبالتيالتأدیبیة
وهيًسلفا،ومحددةمحصورةالمقدرةالعقوبةذاتالجرائمألنذلكالمقدرة،
المقدرةغیرقوبةالعذاتالجرائمأماوالقصاص،الحدودجرائمفيتتمثل
علىتأدیببهاویقصدمحصورة،والمحددةفلیستالتعزیریة،الجرائموهي

لیسمعصیةكلعلىمقدرةغیرعقوبةفهوالحد،فیهایشرعلمذنوب
.)٢(كفارةوالمقدرحدفیها

یخ محمد أبو زهرة، الجریمة ، الش٥٧األحكام السلطانیة ألبي یعلي، المرجع السابق، ص(١)
عبد / وما بعدها، أ٢٢والعقوبة في الفقة اإلسالمي، جـ الجریمة، المرجع السابق، ص

.٦٦، ص١القادر عودة، المرجع سابق، جـ
٤، مغني المحتاج، المرجع السابق، جـ٦٣ص٧بدائع الصنائع، المرجع السابق، جـ(٢)

.١٩١ص
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لواجبترككلعلىتنصبالتعزیریةكالجرائممثلهاإذنالتأدیبیةفالجرائم
هناكتكنولمعلیه،محرمهوماموظفارتكبفإذالمحرم،فعلأو

معصیةأوتأدیبیةجریمةارتكبقدبذلكیكونفإنهًشرعا،مقدرةعقوبة
وليیرىحسبماجرمهأوذنبهمعتتناسبالتيبالعقوبةتعزیرهتستوجب

.األمر

:نائیةوالجالتأدیبیةالجریمتینبینالعالقةتحكمالتيالقانونیةالمبادئ: ًثانیا

الخطأكانإذاماحالةفيوالتأدیبیةالجنائیةالجریمتینبینالعالقةتثور
الوقت،ذاتفيتأدیبیةوجریمةجنائیةجریمةیمثلالموظفإلىالمنسوب

أوضربجریمةأوتزویر،أواستیالءأواختالسجریمةارتكابهمثل
.جمركيتهریب

بینهما،التاماالستقاللهولجریمتینابینالعالقةیحكمالذيالعامواألصل
منالتأدیبسلطةیمنعالالموظفعلىجنائیةعقوبةتوقیعفإنذلكومع

.)١(لذلكًمحالرأتماإذاحقها،ممارسة

بینالعالقةفيالقانونیةالمبادئمنمجموعةعلىاإلداريالقضاءویؤكد
:ذلكمنوالجنائیة،التأدیبیةالجریمتین

فيلهحجیةالبالحفظالعامةالنیابةمنالصادررالقراأن-١
قیامفعدماألدلة،كفایةلعدمالحفظكقرارالتأدیبي،المجال

.)١(حقهاممارسةمنالتأدیبسلطةیمنعالالجنائیةالمسئولیة

/ ٣٥، س٢١٣٠، طعن ٣٢، س٢٨٠٨، طعن ١٧/٢/١٩٩٠إداریة علیا (١)
.م١١/٥/١٩٩١



-٨٤٩-

كقاعدةلهداللةالالجنائياالتهامفيبالبراءةالصادرالحكم-٢
استثنائیةحاالتهناكأنبیدالتأدیبي،المجالفيعامة

كانتإذاالتأدیبیة،اإلدانةمعالجنائیةالبراءةفیهاتتعارض
الجنائيالحكمحجیةاحتراموجبثمومنالجریمة،لعدمالبراءة

.)٢(التأدیبيالقرارٕواهدارالمطلق،

:التأدیبیةالجریمةعلىالتصالحأثر: ًثالثا

صراحةالنصالثانیةفقرتهافيإجراءات) ب(مكرر١٨المادةتضمنت
نصتحیثالتأدیبیة،الجریمةعلىالعامالمالجرائمفيالتصالحأثرإلى

أوالمتهمینجمیعإلىالتصالحأثریمتداألحوالجمیعوفي: "اآلتيعلى
".التأدیبیةبالمسئولیةالمساسدونعلیهمالمحكوم

علیهمالمحكومأومینالمتهلجمیعوامتدادهالتصالحسریانأنذلكویعني
فيالمتهمالعامللموظفالتأدیبیةالمسئولیةیمنعالالعامالمالجرائمفي
الوحتىوالتأدیبیة،الجنائیةالدعوییننطاقالختالفوذلكالجرائم،تلك

.جریمتهثبوتبعدالوظیفيموقعهفيالعامالموظفیستمر

، ٣٤س١٢٩٠م، طعن ١٨/٣/١٩٨٦، جلسة ٣، س٢٨٩٩إداریة علیا، طعن(١)
١٧/٦/١٩٨٨.

.١٤/١٢/١٩٥٧، ٨٤٣، ص٨، س١٩٥٤مارس ٣إداریة علیا في (٢)
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ًاعترافالیسیتضمنلعاماالمالجرائمفيالتصالحفإنآخرجانبومن
بارتكابها،ًصریحاًاعترافابلالجریمة،بارتكابالجانيمنفحسبًضمنیا

أثرالالحكمهذافإنبالبراءةجنائيحكمصدورفرضعلىفإنهوبالتالي
انعدامعلىتستندلمالبراءةأدلةأنطالماالتأدیبیة،المسئولیةعلىله

.اإلجرامیةالواقعة

الموظفعلىالتأدیبیةالمسئولیةاإلسالميالفقهیقررأخرىةناحیمن
التصالحجوازورغمًجنائیامساءلتهرغموظیفته،حدودتجاوزالذيالعام
بعضعلىأمثلةتیمیةابنالفقیهساقوقد، )١(التعزیریةالجرائمفيمعه

قالفالتأدیبیةالعقوبةوتستوجبالعامالموظفمنتصدرالتيالتصرفات
مابغیریحكمأوحكمهفيیرتشيأو... المالبیتكوالةأمانتهیخونأو"

بقدرًوتأدیباًوتنكیالًتعزیرایعاقبونفهؤالءرعیته،علىیعتديأواهللا،أنزل
.)٢("وقلتهالناسفيالذنبكثرةحسبعلىالواليیراهما

الرابعالفصل
جرائمفيالتصالحنظامتقدیر

العامالمال

:وتقسیمتمهید

.بناء على إجازة أغلب الفقهاء التصالح في الجرائم التعزیریة المتعلقة بحق اهللا تعالى(١)
.١٣٢ة الشرعیة، المرجع السابق، صالسیاس(٢)
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،)١(العامالمالجرائمفيالتصالحلنظامومؤیدمعارضبینماالفقهانقسم
ثم) أولمبحثفي(لنظاملهذاالموجهةاالنتقاداتبیانمنایقتضيوهذا

).ثانمبحثفي(علیهاوالردلهالمؤیدةاآلراء

المفسدون ینهبون والفقهاء حول التصالح معهم "وفي مقال بمجلة البیان تحت عنوان (١)
٢٠١١ینایر ٢٥یعني نظام ما قبل ثورة –یبدو أن النظام البائد "جاء فیه !!!" منقسمون

عندما كانوا سیظلون بذرة فساد مجتمعي وخالف سیاسي وانقسام فقهي، فلقد أنهكونا –
..."في السلطة، وأرهقونا وهم في السجون وبعد خروجهم منه

:ینظر الرابط التالي
/uk.co.aldayan.www.٢١٧١=id/aspx.٢ Article
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األولالمبحث
التصالحلنظامالموجهةاالنتقادات
العامالالمجرائمفي

:تمهید
جرائمفيالتصالحنظاممناستغرابه–وبحق–الفقهمنالكثیرأبدى
أوللتصالحًمحالًأبداتكونالالعامالمالجرائمألنذلكالعام،المال

هذاعلىالحفاظمهمةالمجتمعخولهممنذلككانولوحتىالتنازل،
.المال

:یليماالنظامهذاإلىوجهتالتياالنتقاداتأهمومن

:العقابیةالسیاسةوأغراضتعارضه: ًأوال

األساسیةاألغراضفيیجافيالتصالحأن–وبحق–الفقهاءبعضیرى
منإالیتحققانالوهماوالخاص،العامالردعفيتنحصروالتيللعقوبة،

أثارالذياألمر، قضائيحكمبمقتضىباألدقأوقضائیة،إجراءاتخالل
معدالتزیادةعلىًمساعداًعامالیعدقدالتصالحكانإذاعماالتساؤل
.ال؟أمالمجتمعفياإلجرام

والردعالتصالحبینللعالقةالتعرضتقتضيالتساؤلهذاعلىاإلجابة
:والخاصالعام

:العامللردعبالنسبة-١

فيیتحققالماوهوبالمجرم،االقتداءمنومنعهالغیرترهیببهویقصد
سمععنًبعیدایتمباتفاقتنقضيالجنائیةالدعوىألنالتصالح،نظامظل
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تكونتماإذاالعامالرأينلومأنیصحالوبالتالي،)١(الجمهوروبصر
الجرائممنلیست–التصالحفیهایحوزالتي–الجرائمهذهبأنعقیدةلدیه

.ارتكابهاتجنبینبغيالتيالهامة

:الخاصللردعبالنسبة-٢

بوقوفویتحققأخرى،مرةالجریمةإلىالعودةمنالمجرممنعبهیرادو
وهذابالفعل،وتنفیذهاًقانوناالمقررةبالعقوبةومعاقبتهاالتهام،موقفالمتهم

اعتبارهإلىیؤديقدالذياألمرالتصالح،نظامظلفيیتحققالكله
دفعهنظیررائمجمنیرتكبهماعلىالمتهمعقابفعدملإلجرام،ًدافعا
أخرى،مرةاإلجرامإلىالعودةعلىیشجعهقدخطیر،مبدأهوًنقدیاًمبلغا
السلوك،ذلكتكرارمنیمنعهالذيفمااإلجرامي،سلوكهتكرارطریقعن
.)٢(العقوبةعلیهتوقعلنأنهًمقدمایعرفأنهدامما

فيالعقوبةأغراضالعامالمالجرائمفيالتصالحیجافيآخرجانبومن
نظیرجرائممنیرتكبهماعلىالمتهمعقابعدمألنذلكاإلسالمي،الفقه
وارتكابتكرارعلى-وغیره-یشجعهأنهشكالالمالمنًمبلغادفعه
كغرضینوالخاصالعامالردعلفكرتيهدمذلكوفيالعام،المالجرائم

.للعقوبة

الفعلقبلموانعالشرعحدود"بقولهاألمرهذاعنالفقهاءأحدعبروقد
ٕوایقاعهاالفعل،علىاإلقدامیمنعبشرعیتهاالعلمأنأي)٣"(بعدهزواجر

.٢٢٠محمود مصطفى، الجرائم االقتصادیة، المرجع السابق، ص/ د(١)

.وما بعدها١٤٦بق، صعزار حسن، المرجع السا/ د(٢)
.١٦٢، ص٢اإلمام الزیلعي، شرح كنز الدقائق، المرجع السابق، جـ(٣)
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تحقیقفيالحدودوظیفةعنالماورديعبركما. إلیهالعودةیمنعبعده
للردع–وتعالىسبحانه–اهللاوضعهازواجروالحدود"بقولهالعامالردع
الشهواتمغالبةمنالطبعفيلماأمر،ماوتركحظرماارتكابعن

زواجرمن–تعالى–اهللافجعلاللذة،بعاجلاآلخرةوعیدعنالملهیة
الفضیحة،نكالمنوخفیةالعقوبةألممنجهالةذابهیردعماالحدود
ًمتبوعا،فروضهمنبهأمروماًممنوعا،محارمهمنحظرمالیكون
المالجرائمفيالتصالحأنشكوال)١("تمأوالتكلیفأعم،المصلحةفتكون
.ذلككلیجافيالعام

العقوباتقانونونصوصتعارضه: ًثانیا

مقابلالمالمنمبلغبدفعالعامالمالجرائممرتكبيمعالتصالحفكرةإن
غیرفكرةالحقیقةفيهيللمحاكمة،المثولعدمأوالعقوبةمناإلعفاء
هذاتحمياألخیرةإنحیثالعقوبات،قانونونصوصتتعارضمجدیة،

قواعدوضعتوقدجرائمه،مرتكبيومعاقبةعلیهالعدوانمنالمال
فيالشركاءأحدبادرإذا: منهامحددةحاالتفيالعقوبةمنلإلعفاء
بإبالغ–علیهامحرضغیروكانالعامالمالعلىاالعتداءجریمة

بًمكررا١١٨/١المادة(اكتشافهاوقبلاتمامهابعدبهاالسلطات
الحكمصدوروقبلالجریمةاكتشافبعداإلبالغحصلإذاًأیضا) عقوبات
عنالمبلغإعفاءیجوزوال) عقوباتبمكرر١١٨/٢المادة(فیهاالنهائي
١١٨/٣المادة(الجریمة،موضوعالمالردإلىاإلبالغیؤدلمإذاالعقوبة
).عقوباتبمكرر

٢١٣األحكام السلطانیة، المرجع السابق، ص(١)
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لجهةمتروكةولیستالمحكمة،لسلطةفحسبمتروكةاإلعفاءاتوهذه
تخولأنیمكنالتياإلداریةللجهاتأولىبابمنولیسالتحقیق،
.العامالمالجرائممرتكبيمعبالتصالح

:العقابيالتفریدوقواعدتعارضه: ًثالثا

العقابي،التفریدقواعدلتطبیقالفرصةیتیحالالتصالحبنظاماألخذًأیضا
كانتمهما، فیهاالجائزالجریمةیرتكبمنكلمنهیستفیدالتصالحإنإذ

الوقتإعطاءضرورةیستلزمالمنطقأنحینفياإلجرامیة،خطورته
لخطورتهالمناسبةالعقوبةلتحدیدالمتهمشخصیةفيللبحثللقضاءالكافي

واقعمعتتفقالمجردجزاءمجردالعقوبةتكونالحتىاإلجرامیة،
فيالماديبالجانبیعتدوالذيالتصالح،معیتاحماالوهوألشیاء،ا

.)١(فیهاالشخصيالجانبعنویتغاضىالجریمة

:الجنائیةالدعوىفيالتصرفجوازومبدأتعارضه: ًرابعا

والذيالعقابفيالدولةبحقلمساسهالتصالحالفقهمنجانبینتقد
یستطیلمنكلضدالجنائیةوىالدعفتباشرالعامة،النیابةبهتضطلع
عننائبةبحسبانها) ٢(قانوناالمحمیةالمصالحعلىعدوانإلىاآلثمبسلوكه

للقائمینًملكالیستإنهاحیثللتراضي،ًمحاللیستفالدعوىالمجتمع،
إجازتهتمٕواذاوخیمة،عواقبهالتصالحنظامفيوالتوسع. مباشرتهاعلى
.العامالقانونجرائمفيإلیهاللجوءیجوزالفإنهاالستثناء،سبیلعلى

إبراهیم حامد طنطاوي، المرجع / ، د٤٢سر الختم عثمان إدریس، المرجع السابق، ص/ د(١)
.وما بعدها٤٨طه أحمد محمد، المرجع السابق، ص/ ، د١٥١السابق، ص

.٣٨عبد الفتاح الصیفي، حق الدولة في العقاب، المرجع السابق، ص/ د(٢)
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:السلطاتبینماالفصلومبدأتعارضه: ًخامسا

علىاعتداءیمثلإداریةجهاتقبلمنالعامالمالجرائمفيالتصالحإن
فيالعامةوالمبادئیتعارضمماالعقاب،توقیعفيالقضائیةالسلطةحق

.والدستوریةالقانونیةاإلجراءات

المعنيالوزراءمجلسقراراتتعدإجراءاتبمكرر١٨للمادةًوفقاإنهإذ
نحوعلىالتنفیذ،وواجبةملزمةقراراتالعامالمالجرائمفيبالتصالح

یدفيكاملةالسلطةویودعالقرارات،تلكرقابةعنالقضاءیدلغلیؤدي
.الوزراءمجلس

:المساواةبمبدأإخالله: ًسادسا

الخضوعمنالعامالمالجرائمإحدىیرتكبمنإعفاءأنذلكوبیان
الدولةمعوتصالحهالتسویةمبلغدفعهلمجردعلیهالجنائيالجزاءلتطبیق
األثریاءفرصةألن،)١(األغنیاءإالمنهیستفیدالالنظامهذاأنإلىیؤدي
التصالحعلىبالموافقةمعهالمتصالحاآلخرالطرفإغراءفيأكثرتكون
وهذا. ضدهجرممنارتكبهمانظیرله،كبیرماليتعویضدفعخاللمن

الفقراءأماالعقوبة،ألملتحملالبدیلإیجادعلىاألثریاءقدرةعلیهیترتب
فيیقضيوهذاألمها،بتحملًدائماملزمونفهماختیار،أمامهمفلیس

المتهمینحسابعلىاألغنیاءللمتهمیننسبیةمیزةتوفیرإلىالنهایة
أنالشخصإمكانفيأنهإلىیؤديالنظامهذاأنیعنيمماالفقراء،

/ ، د٢٢٠، ص١محمود مصطفى، الجرائم االقتصادیة، المرجع السابق، جـ/ د: ینظر(١)
.١٢٢أسامة حسنین، المرجع السابق، ص
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الجنائیةاآلثارمنوتخلصهالجنائیةالمحاكمأماممثولهعدمیشتري
.لجریمته

التعديعلىالغیروتشجیعحقدوننفسهالمتهملتبرئةوسیلة: ًسابعا
:العامالمالعلى

الحقأوالعامالمالعلىوالمعتديتلسالمختمكنوسیلةالنظامهذاإن
الحقأوالمالبردالمعتديالتزمإذاالقانونأمامنفسهتبرئةمنالعام

ًبریئاالعامالمالعلىیستولىمنكلیجعلالنظاموهذا. علیهالمعتدى
أنلهیحقعامموظفكلأنیعنيوهذاالقانوني،العقابمنمأمنوفي
كماالعامالحقعلىأوعلیهیعتديأوالعامالالمفيیشاءمایفعل

سوفالنظامهذاألنتام،أمانفيهوالتصالحنظامظلفيألنهیشاء،
ثمًأوال،وباعترافیتحللأنعلیهفقطعلیه،القبضحالةفيلهیشفع
ًمبرءاًمسرورابیتهأهلعلىویذهبالدولة،خزانةإلىالتسویةمبلغإعادة

.)١(تهمةكلمن

والدفعاآلن،یستطیعونمانهبعلىالجمیعویغريیشجعنظاموهو
.ًالحقاعلیهمالقبضحالةفيوالتصالح

اسرق"مفادهًواجتماعیاًسیاسیاًتوجهاتبنیهإلىإشارةالنظامهذاأعطىوقد
سیدفعالذيالمالالمهم،"ًبریئاواخرجسمعتكواغسلادفعثموافسدوانهب

حسین الطاهر، عماد الدین/ التسویة المالیة والتحلل من الجریمة، مقال للباحث: ینظر(١)
:منشور على الرابط التالي

www.kassalahome.com/php/index.php?showtopic=١٣٣٩٨.
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جرائمعنالناتجةالكوارثالحالةهذهفيًمهماولیسالح،التصمقابل
.)١(المجتمعفيیحدثالذيوالخللالعامالمال
القانونتنفیذعلىوالقائمیناإلدارةانحرافعلىمساعدته: ًثامنا

:الجنائي
اإلدارةانحرافإلىیؤدينظامالجنائيالتصالحأنإلىالبعضیرى

–التصالحإجراءفيسلطتهمعنالجنائيانونالقتنفیذعلىوالقائمین
أوالتصالحعلىتوافقفقد–السلطةأصحابوسطوةلنفوذًخضوعاوذلك

إنهبلالعامة،المصلحةإلىالنظردونالشخصیة،لألهواءًوفقاترفضه
.)٢(الموظفینضمائرٕوافسادالرشوةأمامًواسعاالبابفتحإلىیؤدي

" شهادة التصالح مع الفساد"مقال بعنوان ، ٤/١٢/٢٠١٤جریدة المساء، بتاریخ : ینظر(١)
/www.almessa.net.eg:الرابط التالي

ة والتنازل عنها في جریمة التهریب منصور على الحماطي، تحریك الدعوى الجنائی/ أ(٢)
ًالجمركي في التشریع الیمني مقارنا بالتشریع المصري، رسالة ماجستیر، حقوق القاهرة، 

.٥٢طه أحمد، المرجع السابق، ص/ ، د٢٠٩، ص١٩٩٣
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:القضائیةالضماناتمناالستفادةفيالمتهمحقمعتعارضه: ًتاسعا

تقدیرفيالقضاءضماناتمنالمتهمحرمانالتصالحنظامشأنمنإن
یتیحوهذاحكم،علىبناءإالتوقعالالعقوبةأنفالقاعدة،)١(إلیهینسبما

أدلةكانتإذامایقررأنالقاضيیستطیعخاللهامنمحاكمة،للمتهم
أماببراءته،فیحكمالعكسأوبإدانته،فیحكمالمتهمحقفيةثابتاإلدانة

.)٢(الضمانةهذهمنالمتهمفیحرمالتصالحنظامفي
الثانيالمبحث

التصالحلنظامالمؤیدةاآلراء
علیهاوالردالعامالمالجرائمفي

:تمهید

المالجرائمفيالتصالحنظامتعتريالتيوالعیوبالمساوئمنالرغمعلى
یمكنالبمزایاالنظامهذاتمتعیرىالفقهاءمنالبعضأنإالالعام،
وذلكالجنائیة،وللدعوىوللمتهم،) علیهاالمجني(للدولةبالنسبةإنكارها

:التاليالنحوعلى

:للدولةبالنسبة: ًأوال

السعید مصطفى السعید، في تبسیط اإلجراءات الجنائیة، مجلة القانون واالقتصاد، / د(١)
.٥٩٢لخامس، ص، العدد ا١٩٤١، ١١س

.١٥٠إبراهیم حامد طنطاوي، المرجع السابق، ص/ د(٢)
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وجهدوقتویوفرالقضاءعنالعبءیخففالنظامهذاأنالشك
المعروضةالقضایاعددقلةهيمنطقیةنتیجةذلكعلىویترتبالمحكمة،

یؤديمماالقضایا،فيالفصلسرعةبسببوالمحاكمالتحقیقجهاتعلى
.التقاضيإجراءاتتبسیطإلى

إلیواءعقابیةمؤسساتبإنشاءتتعلقباهظةمالیةنفقاتالدولةیجنبكما
الالزمةوالنفقاتالمدة،قصیرةللحریةسالبةبعقوباتعلیهمالمحكوم
توجیهوبالتاليالعقوبة،تنفیذفترةأثناءًوصحیاًونفسیاًاجتماعیالرعایتهم
التيالطرقبأفضلالمؤسساتلهذهالعقابیةاألجهزةتطویرعلىاالهتمام

.للنزیلالمناسبالتأهیلتحقق

:ذلكعلىیردولكن

واألموال،األشخاصجرائمفيالتصالحنظامًفعالیحققهاالمزایاهذهبأن
یخففالنظامهذاأنًصحیحافلیسالعام،المالجرائمفيالتصالحال

وهو–القضاءكانفإذاالمحكمة،وجهدوقتویوفرالقضاءعنالعبء
ذلكأتىولوالعام،المالعنالزودعلیهواجب–الدولةسلطاتإحدى
.المال؟هذاعنیزودالذيفمنشاغلیه،ووقتجهدعلى

:آخرانبجومن

هذهأنذلكالعام،المالجرائمفيللتصالحًتبریرایكفيالالسببهذافإن
یترتبإذللدولة،المالیةللمصلحةبالنسبةالخطورةمندرجةعلىالجرائم
نحوواجبهاآداءفيبهاتستعینالتيالمالیةالمواردمنضیاععلیها



-٨٦١-

حقیقتهفيفالتصالحفائها،استیتأمینمعهیتعینمماوالمجتمع،األفراد
.فیهالزیادةالالدولةلمالإهدار

علیهالمحكومأوللمتهمبالنسبة: ًثانیا

إلجراءیتعرضسوفبدونهإذللمتهم،بالنسبةكبیرةأهمیةللتصالح
سیضیعاحتجازه،تمٕواذاللحجز،خاللهایتعرضقدوبالتاليالمحاكمة،

بوصمةیصابقدالمحاكمةهایةنوفيباهظة،نفقاتویتكلفوقته
المتهمیجنبفإنهالتصالحأما،)١(المجتمعفيًمنبوذاًفرداواعتبارهاإلدانة،
اجتماعیةمشكالتیواجهالثمومنالجنائیة،اإلدانةتالزمالتيالوصمة

.)٢(المجتمعفياالندماجوبینبینهتحول

:ذلكعلىویرد

إالیلومنفاللإلدانة،ثمومنحاكمةللمنفسهعرضالذيهوالمتهمبأن
الخاصةاألفرادمصالحعنالدفاعسبیلفياإلطالقعلىیصحوالنفسه،

غریبمنطقهذاإنإذللضیاع،العاموالمالالعامةالمصلحةنعرضأن
.مقبولوغیر

أوللمتهممنفعةأوربحعلىوالحصولالعامالمالعلىاالستیالءإنثم
المالاختالسجنایاتجمیعهاتشكلوظیفتهأعمالمنلعمبسببغیره
منحالبأيفیهاالتصالحیجوزوالبه،والغدرعلیهوالعدوانالعام

الردألناالتهامات،موضوعاألموالردالمحاكمةعنیغنيوالاألحوال

.٣١٤حمدي رجب، المرجع السابق، ص/ د(١)
.٢١مدحت عبد العزیز، المرجع السابق، ص/ د(٢)
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المختصة،المحاكممنإالبهاالحكمیجوزوالعقوبة،معناهذاتهحدفي
إلىفتحكمبجریمته،المتهمعلیهاأضاعهعماالدولةبتعویضالحكممع

.المشددأوالمؤبدالسجنجانبإلىنهبه،ماتساويبغرامةالردجانب

لكلعبرةالعامالمالعلىالمعتدونالمفسدونهؤالءیكونأنیجبولهذا
شریانیمثلالذيالعامالمالیمسأویقتربأنفينفسهلهتسولمن

.المجتمعطوائفلجمیعةالحیا

:الجنائیةللدعوىبالنسبة: ًثالثا

طریقسلوكمنًفبدالالتقاضي،إجراءاتبتبسیطیتمیزالتصالحنظامأن
ذلك،بعدفیهالطعنثمالحكم،صدورحتىوقتمنتستغرقهوماالدعوى

اإلسراعإلىیؤديثمومنمهدها،فيعلیهایقضيالنظامهذافإن
.)١(بإنهائها

فيبدعةلیستالعامالمالجرائمفيالتصالحفكرةأنالبعضیرىكما
ألنهاالجنائیة،التشریعاتمنالكثیرإلیهاسبقناحیثالمصريالتشریع
كانالتقلیديالفكرإنإذالجنائیة،العقوبةلفلسفةالجدیدالمنطقتسایر
فیهیجوزفالالمجتمعحقعلىاعتداءتعدالجریمةأنعلىًقائما

أجاز–الواقعأرضمنًوتعامال–الجدیدالمنطقولكنالتصالح،
.العامالمالعلىحقیقيضرروقوعمنالرغمعلىالتصالح

المادةفيالجنائيالصلحبفكرةأخذالمصريالمقننأنالرأيهذاوأضاف
األمانة،وخیانةالنصبجریمةمنهامالیة،جرائمفيإجراءاتمكرر١٨

.١٦٩أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون اإلجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص/ د(١)
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وكذلكرصید،بدونشیكإصدارجریمةفيالتجارةقانونبهاأخذاكم
قانونفيًحدیثاالمقننبهاأخذًوأخیراالمصرفیة،المسائلفيالبنوكقانون

.)١(األعمالورجالللمستثمرینبالنسبةالتصالحأجازالذياالستثمار

:ذلكعلىویرد

لفلسفةتضییعفیهالعامالمالوناهبيالمفسدینمعالتصالحبابفتحأن
والتصالحاألصلهيالعقوبةوأنخاصةوالمجتمع،الناسولحقوقالعقوبة

أنینبغيفإنهإجازتهفرضعلىوحتىفیه،یتوسعالواالستثناءاستثناء،
وقدالعام،المالالواألموالاألشخاصجرائمبعضعلىًمقصورایكون
مدخلالتعالىاهللاوحقوقتعالى،اهللاحقهوالمالهذاأنذكرناأنسبق

–الماللهذاالحقیقيالمالكهوالذي–المجتمعإنثمفیها،للصلح
تمإذاحتىعام،مالمنسرقوهبماالمفسدونیستمتعأنًتمامایرفض
.یكنلمًشیئاوكأنسرقناه،عماونتصالحنتنازلقالواعلیهمالقبض

بضرورةاإلسراعإلىالمصريإلجرائياالمقنندعوةنؤكدالنهایةوفي
حمایةالعامللمالأرادماإذاإجراءات) ب(مكرر١٨المادةإللغاءالتدخل
.وسالما

:لى مواقع االنترنت، ینظر الرابط التاليمقال منشور ع: بهاء أبو شقة/ أ(١)
www.lahameg.com/petails/٢٥١٩٩/
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الخاتمة
وتوصیاتهالبحثنتائج

النتائج: ًأوال
لسیاسةاستمراربمثابةالعامالمالجرائمفيالتصالحیعد)١

ًوبدالالعام،الصالححسابعلىالعامالماللمجرميالتدلیل
قانونأحكامتطبیقاألولىالتشریعهذامثلإصدارمن

.وحزمبقوةالشأنبهذاالمتعلقةالعقوبات
عنالعامةالنیابةیدغلشأنهمنالمالجرائمفيالتصالحأن)٢

كونهافيوظیفتهامعیتعارضماوهو–الجنائیةالدعوىرفع
أوفیهاالتصالحب–إنهائهاسلطةوجعلالمجتمععننائبة

الجهةوهماالتصالح،طرفيإرادةعلىرهنا-تحریكها
.علیهالمحكومأووالمتهمالوزراءمجلسفيممثلةاإلداریة،

إجراءات) ب(مكرر١٨المادةفيالتصالحنطاقاتساع)٣
قانونمنالثانيالكتابمنالرابعالبابجرائمجمیعلیشمل

العامالمالعلىواالستیالءاالختالسجرائموهيالعقوبات،
جریمةاإلجرائيالمقننیتثنيأندونوالغدرعلیهوالعدوان

.البابهذاجرائممنواحدة
المالجرائمفيالتصالحالمصرياإلجرائيالمقننإجازةأن)٤

والمفسدین،الفسادمعللتصالحالفسادبابفتحشأنهمنالعام
تعدىمنكلمعتتمأنیجبالتيالمحاسبةسیعوقماوهو
أنهكمابه،أضرأوحقدونمنهوتربحالعامالمالعلى
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إداریةأخطاءمجردالعامالمالحقفيالجرائمكلسیجعل
عملیاتسیسهلماوهوالمالي،التقییمإعادةإلىتحتاج

.العقابمناإلفالت
حرمةیقلالوالذي–اإلسالمیةالشریعةفيالعامالمالحرمة)٥

علىاعتداءعلیهاالعتداءیمثلحیث–الخاصالمالعن
.الجمیعمسئولیةوحمایتهبأكمله،المجتمع

منلكلحدیدمنبیدالضربإلىاإلسالمیةالشریعةاتجاه)٦
منواضحوهذاالعام،المالعلىالتعدينفسهلهتسوله

.والصحابةالراشدینالخلفاءومنهجوالسنةالكتابنصوص
فعلمثلإذاماحالةاإلسالمیةالشریعةقهاءفأغلباتفاق)٧

التصالحجوازعدمعلىحدیةجریمةالعامالمالعلىالتعدي
المالوردالمقررةالعقوبةتوقیعویتعینبلالجریمة،هذهفي

المقنناإلسالميالفقهیخالفالحالةهذهوفيعلیه،المعتدى
والذي،إجراءاتبمكرر١٨المادةفيالمصرياإلجرائي

التصالحإجازةثمالعام،المالعلىللتعديالفسادبابیفتح
.فیه

علىالتعديفعلمثلإذاماحالةالشریعة،فقهاءبعضاتجاه)٨
تقدیریةسلطةاألمروليمنحإلىتعزیریةجریمةالعامالمال

المقننرأيمعیتفقاتجاهوهوالتصالح،إجراءجوازفي
بمقتضىالعامالمالجرائمفيالحالتصجوازفياإلجرائي

االتجاه،هذاالباحثیؤیدوالإجراءات،) ب(مكرر١٨المادة
.أسبابمنأبدیناهلما
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المالجرائمفيالتصالحالمصرياإلجرائيالمقننإجازةأن)٩
ًوركوعالهیبتها،ًوكسراالدولةكرامةمنًانتقاصایمثلالعام
مااإلجرائيالمقننألنكذلالعام،المالمجرميأماممنها

فيوضعفهاالدولةلعجزإالالتصالحمنالنوعهذاإلىالتجاء
.العامالمالحمایة

منلجنةبمعرفةالتصالحمبلغوتحدیدالتسویةإجراءأن)١٠
فيالوزراءمجلسرئیسمنقراربتشكیلهایصدرالخبراء
رالدستوعلىنصمایخالفماوهوالقضائیة،السلطةشئون

خاللمنالتسویةتكونأنالمفترضإذالقضاء،استقاللمن
.التنفیذیةللسلطةتابعةلجنةخاللمنولیسالقضاء

١٨المادةصیاغةعندالمصرياإلجرائيالمقنندقةعدم)١١
العامةاألموالفیهتقییمالذيالوقتیحددلمحیث،)ب(مكرر

التعديأيالجریمةارتكابوقتهوهلالتسویة،مقابلأو
ظلمبالثانياألخذأنشكوالالتصالح،وقتأمالمال،على
التقییمیتمأنعلىینصأنبهاألحرىوكانللدولة،كبیر
العادلالمنطقهووذلكاللجنة،انعقادوقتأوالتصالحوقت

.لألمور
العامالمالجرائمفيالتصالحعلىاإلجرائيالمقننیرتب)١٢

تأثیروعدمأطرافهعلىذلكواقتصارائیة،الجنالدعوىانقضاء
أوالفاعلینقبلالجنائیةالدعوىتحریكیمكنحیثبه،الغیر

الستصدارالموضوعمحكمةإلىالجریمةنفسفيالشركاء
.محللذلككانإنبالعقوبةحكم
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العامالمالجرائمفيبالتصالحالجنائیةالدعوىانقضاءأن)١٣
المتصالحالعامالموظفحقفيیبیةالتأدالمسئولیةیمنعال

.والتأدیبیةالجنائیةالدعوییننطاقالختالفوذلكمعه،
تنفیذوأثناءًباتاالحكمصیرورةبعدبالتصالحالسماحأن)١٤

أنشأنهمنإذالجنائیة،األحكامحجیةعلىافتئاتفیهالعقوبة
عنًفضالذلك،فيرغبواكلماتنفیذهاتعطیلمناألفرادیمكن

إلىاللجوءوعدمالعامالمالعلىالتعديمناألفرادتشجیع
.ًباتاالحكمصیرورةبعدإالالتصالح

فيالتصالحنظاماعترتالتيواالنتقاداتالمساوئكثرة)١٥
أغراضمعتعارضه: أهمهامنوالتيالعام،المالجرائم

التفریدوقواعدالعقوباتقانونونصوصالعقابیة،السیاسة
ومبدأالجنائیة،الدعوىفيالتصرفجوازومبدأابي،العق

فيالمتهموحقالمساواة،ومبدأالسلطات،بینالفصل
النهایةفيیعنيالذياألمرالقضائیة،الضماناتمناالستفادة

في–إجراءات) ب(مكرر١٨والمادة–النظامهذافشل
.العامالمالضیاعثمومنغایته،تحقیق
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لتوصیاتا: ًثانیا

بالقانونالصادرةإجراءات) ب(مكرر١٨المادةإلغاءضرورة)١
والقانونیةالدستوریةالعوارألوجهًنظرا٢٠١٥لسنة١٦رقم

التيالخطیرةواالقتصادیةاالجتماعیةوللتداعیاتبیانها،السابق
.العدالةتحققمنتنالأنشأنهامن

:التاليمراعاةوتعدیلهایتعینعلیهااإلبقاءحالةوفي)٢
مقابلفیهیحددًأساسیاًشرطاالنصالمقننیضمنأن-أ

مالجمیععلیهالمحكومأوالمتهمسداد: بمقتضاهالتصالح
ًعادالًتعویضادفعهعنًفضالعام،مالمنعلیهاستولى
علىالتعديجراءمنأصابتهاالتياألضرارعنللدولة
.العامالمال

وضعاألقلعلىأوالتسویة،أوالتصالحمقابلتحدید-ب
لتجنبوذلكالمقابل،هذالتحدیدمنضبطةمعاییر

.أخرىإلىحالةمنالتصالحمقابلتقدیرفياالختالف
والمشكلةالخبراءلجنةإلیهاانتهتالتيالتسویةخضوع-ج

یتعینوالذيالقضاء،لرقابةالوزراءمجلسرئیسمنبقرار
غیره،منمعقبدونًاسماحالشأنهذافيقرارهیكونأن
التصالحإجراءعلىالتصدیقفيالفصلأمریجعلأنال

.الوزراءلمجلس
والمعروض–النقضبمحكمةالجنائیةللدوائریكونأن-د

التصالحإجراءفيًمحوریاًدورا–التصالحأمرعلیها
للتصالحالموضوعیةالجوانبعلىأساسیةبصفةینصب
هذافيقرارهایكونوأنًمثال،التصالحمقابلكتحدید
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مدىعلىالدوائرهذهدوریقتصرأنالًملزما،الشأن
استیفائهمنالتنفیذوقفوطلبالتصالحطلبتحقق

یكونٕواالإلتمامه،الالزمةالشكلیةواإلجراءاتللشروط
من–التصالحٕواجراء–الدوائرهذهأفرغقدالمقنن

.مضمونها
التصالحالمقننأجازالتيالجرائمكافةفيبالعوداالعتداد-ه

علىالعودمنًنوعافیهاالتصالحسابقةواعتبارفیها،
رقمبالقانونالتشریعيبالتعدیلالجمركيالمقنننهجغرار
إلىالجنائيالتصالحیتحولالحتى،٢٠٠٠لسنة١٦٠
.الجرائمتلكارتكابلتكراروسیلة

فيباتحكمصدورقبلماإلىالتصالحبإجراءاالكتفاء-و
المراكزتستقراألخیربصدورإذالجنائیة،الدعوى
احترامیكفلوهذامنازعة،ثمةیكونفالألطرافه،القانونیة

.النهائیةالجنائیةاألحكاملحجیةالكافة
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والمراجعالمصادرفهرس

:الكریمالقرآن: ًأوال

:القرآنوعلومالتفسیركتب: ًثانیا
التراثإحیاءدارالجصاص،أحمدبكرألبيقرآن،الأحكام-

.هـ١٤٠٥بیروت،العربي،
العلمیة،الكتبدارالعربي،بنمحمدبكرألبيالقرآن،أحكام-

.م٢٠٠٣هـ،١٤٢٤الثالثة،الطبعةبیروت
الفكر،دارطبعةالزحیلي،مصطفىوهبة/ دالوسیط،التفسیر-

.هـ١٤٢٢دمشق،

:هوشروحالحدیثكتب: ًثالثا
.الحلبيطبعة،١٩٨٣-هـ١٤٠٣الثانیة،الطبعةداود،أبيسنن-
بیروت،العلمیة،الكتبدارطبعةالبیهقي،بكرألبيالكبرىالسنن-

.م٢٠٠٣هـ،١٤٢٤الثالثة،الطبعة
.لبنان–بیروتالعلمیةالكتبدارطبعةالترمذي،سنن-
.بدونالكتب،عالمالناشرقطني،الدارسنن-
.الشعبدارطبعة: الناشر،البخاريصحیح-
م،١٩٨٧هـ،١٤٠٧األولى،الطبعةالنووي،بشرحمسلمصحیح-

.العربيالغددار
الحدیثة،النصرمطابعللنیسابوري،الصحیحین،علىالمستدرك-

الطبعةبیروت،العلمیة،الكتبداروطبعةهـ،١٣٤٢الریاض،
.هـ١٤١١األولى،
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إحیاءدارطبعةالباقي،عبدفؤادمحمدتعلیقمالك،اإلمامموطأ-
.الحلبيالعربي،الكتب

شیبة،أبيبناهللاعبدبكرألبيواآلثار،األحادیثفيالمصنف-
.هـ١٤٠٩األولىالطبعةالریاض،الرشد،مكتبةطبعة

المكتبطبعةالصنعاني،الرزاقعبدبكرألبيالمصنف،-
.األعظميحبیبتحقیقهـ،١٤٠٣بیروت،اإلسالمي،

حلب،العلمیة،المطبعةالخطابي،سلیمانألبيالسننممعال-
.م١٩٣٢هـ،١٣٥١األولى،الطبعة

:والمعاجمالعربیةاللغةكتب: ًرابعا
.م٢٠٠٣السابعة،الطبعةآبادي،للفیروزالمحیطالقاموس-
.بدونالمعارف،دارمنظور،البنالعرب،لسان-
األولى،الطبعةالرازي،القادرعبدبكرألبيالصحاح،مختار-

.م١٩٨٣
العربیة،مصرجمهوریةالعربیة،اللغةمجمعالوجیز،المعجم-

.م١٩٧٧طبعةاألمیریة،المطابعلشئونالعامةالهیئة

:المذهبيالفقهكتب: ًخامسا
:الحنفيالفقهكتب)١
دارطبعةالكاساني،بكرألبيالشرائع،ترتیبفيالصنائعبدائع-

.م١٩٨٦،هـ١٤٠٦العلمیة،الكتب
الدینبدرأحمدبنمحمودمحمدألبيالهدایة،شرحالبنایة-

.العربيالفكردارطبعةالعیني،
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دارالزیلعي،عليبنلعثمانالدقائق،كنزشرحالحقائقتبیین-
.بدونالثانیة،الطبعةبیروت،والنشر،للطباعةالمعرفة

الطبعةالمصري،نجیمالبنالدقائق،كنزشرحالرائق،البحر-
.هـ١٣١٥العلمیة،المطبعةاألولى،

.الفكردارطبعةالهمام،البنالقدیر،فتحشرح-
الحلبي،مطبعةالدین،لعالءاألبصار،تنویرشرحالمختارالدرر-

.هـ١٤٠٤الثانیة،الطبعةالقاهرة،
دارطبعة) عابدینابنحاشیة(المختار،الدرعلىالمحتاررد-

.١٩٦٦ة،الثانیالطبعةالفكر،
:المالكيالفقهكتب)٢
بنأحمدبنمحمدالولید،ألبيالمقتصد،ونهایةالمجتهدبدایة-

.هـ١٩٢٨،١٣٥٧االستقامة،مطبعةرشد،
طبعةالمالكي،الصاويللشیخالمسالك،ألقربالسالكبلغة-

.م١٩٥٢الحلبي،
طبعةالدسوقي،حاشیةوعلیهالدردیر،أحمدللشیخالكبیر،الشرح-

.الفكردار
.بیروتالفكر،دارطبعةالخرشي،لإلمامخلیل،مختصرشرح-
األولى،الطبعةالعلمیة،الكتبدارمالك،لإلمامالكبرى،المدونة-

.م١٩٩٤هـ،١٤١٥
الكتابدارمكتبةبیروتخلیل،مختصرشرحفيالجلیلمواهب-

.هـ١٣٢٩اللبناني،
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:الشافعيالفقهكتب)٣
المعرفة،دارطبعةالشافعي،إدریسبنمحمداهللاعبدألبياألم،-

.م١٩٩٠-هـ١٤١٠بیروت،
طبعةالماوردي،حبیبمحمدبنعليالحسنألبيالكبیر،الحاوي-

.م١٩٩٤هـ،١٤١٤األولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتبدار
الطبعةالنووي،الدینمحیىلإلمامالمتقین،وعمدةالطالبینروضة-

.  بیروتاإلسالمي،المكتبم،١٩٩١هـ،١٤١٢الثالثة،
أحمدبنلمحمدالمنهاج،ألفاظمعانيمعرفةإلىالمحتاجمغني-

هـ،١٤١٥األولى،العلمیة،الكتبدارطبعةالشربیني،الخطیب
.م١٩٩٤

:الحنبليالفقهكتب)٤
بنعليالحسنألبيالخالف،منالراجحمعرفةفياإلنصاف-

.المحمدیةالسنةطبعةالفقي،حامدمحمدتحقیقالمرداوي،سلیمان
مطبعةطبعةالقیم،البنالعالمین،ربعنالموقعینإعالم-

.هـ١٣٢٥القاهرة،مصر،
قدامةبنأحمدبناهللاعبدالدینموفقمحمدألبيالمغني،-

.هـ١٤٠١أولى،طبعةالحدیثة،الریاضمكتبةالمقدسي،
طبعةالبهوتي،ونسیبنلمنصوراإلقناع،متنعنالقناعكشاف-

.العلمیةالكتبدار
:الظاهريالفقهكتب)٥
.بیروتالفكر،دارطبعةالظاهري،حزمالبنالمحلي-
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دارطبعةالظاهري،حزمبنعليمحمد،ألبياإلجماع،مراتب-
.بیروتالعلمیة،الكتب

:والقضاءالشرعیةالسیاسةكتب: ًسادسا
الفراء،محمدبنالحسینبنمحمدیعلي،ألبيالسلطانیة،األحكام-

.الثانیةالطبعةالعلمیة،الكتبدارالفقي،حامدمحمدتعلیق
الحدیث،دارطبعةالماوردي،الحسنألبيالسلطانیة،األحكام-

.القاهرة
الطبعةاألزهریة،الكلیاتمكتبةفرحون،البنالحكام،تبصرة-

.م١٩٨٦هـ،١٤٠٦األولى
ابنعباسالبنوالرعیة،يالراعإصالحفيالشرعیةالسیاسة-

واإلرشاد،والدعوةواألوقافاإلسالمیةالشئونوزارةطبعةتیمیة،
.هـ١٤١٨السعودیة،

مكتبةطبعةالجوزیة،قیمبنبكر،أبيبنلمحمدالحكیمة،الطرق-
.البیاندار

الحسنألبياألحكام،منالخصمینبینیترددفیماالحكاممعین-
.الفكردارطبعةالطرابلسي،

:معاصرةإسالمیةكتب: ًسابعا
الشریعةضوءفيالعامالمالحرمةشحاتة،حسنحسین/ د-

هـ،١٤٢٠األولى،الطبعةللجامعات،النشردارطبعةاإلسالمیة،
.م١٩٩٩

بالقانونًمقارنااإلسالميالجنائيالتشریععودة،القادرعبد/ أ-
.بدونوالنشرللطبعالتراثدارالوضعي،



-٨٧٥-

داراإلسالمي،الفقهفيوالعقوبةالجریمةزهرة،أبومحمدالشیخ. د-
.العربيالفكر

الطبعةاإلسالمي،الجنائيالنظامأصولفيالعوا،سلیممحمد/ د-
.م١٩٨٣المعارف،دارالثانیة،

المجتمعفيالجنائیةالجزاءاتبدائلعوض،الدینمحیىمحمد/ د-
بالریاض،والتدریباألمنیةللدراساتالعربيالمركزاإلسالمي،

.م١٩٩١هـ،١٤١١
اإلسالمي،الفقهفيالعامالمالحمایةالطیب،محمدنذیر/ د-

.م٢٠٠١هـ،١٤٢٢الریاض،األمنیة،للعلومنایفأكادیمیة

:القانونیةالكتب: ًثامنا
المادتیننطاقفيالجنائيالصلحطنطاوي،حامدإبراهیم/ د-

دارمقارنة،دراسةجنائیةءاتإجرا،)أ(مكرر١٨ومكرر١٨
.العربیةالنهضة

العربیة،النهضةدارالضریبیة،الجرائمسرور،فتحيأحمد/ د-
الرابعة،الطبعةالجنائیة،اإلجراءاتقانونفيالوسیطم،١٩٩٠
.م١٩٨١

الجنائیةالدعوىانقضاءفيوأثرهالصلحخلف،محمدأحمد/ د-
.م٢٠٠٨دة،الجدیالجامعةداربطالنه،وأحوال

الجنائیة،اإلجراءاتقانونفيدراساتالدهبي،غاليإدوار/ د-
.غریبمكتبة

الجنائیة،اإلجراءاتقانونفيالصلحعبید،حسنینأسامة/ د-
العربیة،النهضةدارمقارنة،دراسةبه،المرتبطةوالنظمماهیته
.م٢٠٠٥



-٨٧٦-

مجرائفياالقتصاديالعقوباتقانونشرحعثمان،آمال/ د-
.م١٩٧٨العربیة،النهضةدارالتموین،

فيبالصلحالجنائیةالدعوىانقضاءمحمد،مصطفىأمین/ د-
.اإلسكندریةالجامعیة،المطبوعاتدارالجنائیة،اإلجراءاتقانون

الجامعیةالمؤسساتدارالجنائیة،اإلجراءاتنظمثروت،جالل/ د-
.م١٩٩٧اإلسكندریة،للنشر،

طبعةالجنائیة،اإلجراءاتقانونشرحالجندي،حسني/ د-
.م١٩٩٩

الجامعةدارالجنائیة،اإلجراءاتأصولالمنعم،عبدسلیمان/ د-
.م٢٠٠١للنشر،الجدیدة

القاهرة،العربيالفكرداراإلداري،القضاءالطماوي،سلیمان/ د-
.م١٩٩٥

الجنائیة،لإلجراءاتالعامةالقوادشرحمهدي،الرؤوفعبد/ د-
.٢٠٠٣القاهرة،القضاء،جالرمكتبة

الخاص،القسمالعقوباتقانونشرحوزیر،مرسيالعظیمعبد/ د-
العربیة،النهضةدارالعام،المالعلىوالعدوانالرشوةجرائم

. الرابعةالطبعة
الجنائیة،اإلجراءاتقانونفيالعامةالمبادئمحمد،عوض/ د-

جرائمالخاص،قوباتالعقانونم،١٩٩٩الجامعیةالمطبوعاتدار
.والنقديالجمركيوالتهریبالمخدرات

المعارف،منشأةوالتجاریة،المالیةالجرائمالشواربي،الحمیدعبد/ د-
.م١٩٩٦
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جامعةالجنائي،للنظامالعامةاألحكامالصیفي،الفتاحعبد/ د-
طبعةالجنائیة،اإلجراءاتتأصیل. م١٩٩٥طبعةسعود،الملك

.م٢٠٠٤
دارالمصري،التشریعفيالجنائیةاإلجراءاتسالمة،مأمون/ د-

. م٢٠٠١العربیة،النهضة
طبعةالجنائیة،اإلجراءاتقانونشرحعقیدة،العالأبومحمد/ د-

.م٢٠٠١
المدنیةالموادفيبالصلحالدعوىبانقضاءالدفعالمنجي،محمد/ د-

.هـ٢٠٠٤اإلسكندریة،المعارفداراألولىالطبعةوالتجاریة،
المقارن،القانونفياالقتصادیةالجرائممصطفى،محمود/ د-

.م١٩٧٩الثالثة،الطبعةالقاهرة،جامعةمطبعة
دارالجنائیة،اإلجراءاتقانونشرححسني،نجیبمحمود/ د-

.م١٩٩٨الثالثة،الطبعةالعربیة،النهضة
قانونفيوالتصالحالصلحالعزیز،عبدمحمدمدحت/ د-

المصريالتشریعینبینمقارنة،تحلیلیةدراسةلجنائیة،ااإلجراءات
لسنة١٧٤رقمبالقانونالمدخلةالتعدیالتألحدثًطبقاوالفرنسي،

األمر. م٢٠٠٤األولى،الطبعةالعربیة،النهضةدار،١٩٩٨
والفرنسي،المصريالتشریعبینمقارنةتحلیلیةدراسةالجنائي،
.م٢٠٠١ربیة،العالنهضةداراألولى،الطبعة

العربي،الفكردارالعقاب،فيالحقسقوطالصبور،عبدنبیل/ د-
.م١٩٩٦القاهرة،

.بدونالمعارف،منشأةالجمركي،التهریبجریمةحمدي،كمال/ د-

:الرسائل: ًتاسعا
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المالعلىاالعتداءفيالوظیفةاستغاللزعرب،صالحأیمن/ أ-
اإلسالمیة،الجامعةیر،ماجسترسالةاإلسالمي،الفقهفيالعام
.منشورةغیررسالةم،٢٠٠٧هـ،١٤٢٨غزة،

الجنائي،القانونفيللصلحالعامةالنظریةإدریس،الختمسر/ د-
القاهرة،حقوقدكتوراه،رسالةمقارنة،وتطبیقیةتأصیلیةدراسة

.م١٩٧١
الدعوىإنهاءفيعلیهالمجنيدورعطیة،رجبحمدي/ د-

.م١٩٩٠القاهرة،جامعةتوراه،دكرسالةالجنائیة،
رسالةالموجزة،الجنائیةاإلجراءاتكاتبي،خزنةاهللاعبد/ د-

.م١٩٨٠القاهرة،حقوقدكتوراه،
الماسةالجرائمفيالجنائيالصلحالرحمن،عبدحسنعزاز/ د-

.م٢٠٠٩اإلسكندریة،حقوقدكتوراه،رسالةمقارنة،دراسةباألفراد،
دكتوراه،رسالةالجنائیة،الدعوىفيلحالصمحمد،أحمدطه/ د-

.م٢٠٠٦القاهرة،حقوق
عنهاوالتنازلالجنائیةالدعوىتحریكالحماطي،عليمنصور/ أ-

بالتشریعًمقارناالیمنيالتشریعفيالجمركيالتهریبجریمةفي
.م١٩٩٣القاهرة،حقوقماجستیر،رسالةالمصري،

اإلسالم،فيالعامةاألموالعلىالرقابةعمر،الحلیمعبدمحمد/ د-
.م١٩٧٩األزهر،جامعةالتجارة،كلیةدكتوراه،رسالة

الموادفيوتطبیقاتهاللصلحالعامةالنظریةحسین،حكیممحمد/ د-
.٢٠٠٢شمس،عینحقوقدكتوراه،رسالةمقارنة،دراسةالجنائیة،

ةرسالالعام،للموظفالتأدیبیةالمسئولیةالملط،جودتمحمد/ د-
.م١٩٦٧القاهرة،جامعةدكتوراه،
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بینالعقابفيالدولةحقسقوطالنبراوي،الصبورعبدنبیل/ د-
عینحقوقدكتوراه،رسالةالوضعي،والتشریعاإلسالميالفقه

.م١٩٩٥شمس،
دكتوراه،رسالةومكافحتها،النقدتهریبجرائمبباوي،لوقانبیل/ د-

.م١٩٩٢الشرطة،أكادیمیة

:والدوریاتلمجالتا: ًعاشرا
علىالضریبةمنالتهربجرائمفيالصلحالدهبي،غاليإدوار/ د-

یولیو،الثالث،العددالحكومة،قضایاإدارةمجلةاالستهالك،
.١٩٨٤سبتمبر،

مجلةالجنائیة،اإلجراءاتتبسیطفيالسعید،مصطفىالسعید/ د-
.م١٩٤١الخامس،العددواالقتصاد،القانون

الدعوىإنهاءفيالجنائيالحكمقوةحسني،نجیبمحمود/ د-
.٣،٤العددان،٣٣السنةواالقتصاد،القانونمجلةالجنائیة،

:اإللكترونیةالموقع: عشرحادي
الرابطعلىمنشورمقالالعامة،الدعوىفيوأثرهالجنائيالصلح-

:التالي
https//www.abiiad.com

المجلسمرسومبشأنصیةالشخللحقوقالمصریةالمبادرةمذكرة-
الرابطالعام،المالعلىالعدوانجرائمفيالتصالحبإجازةالعسكري

:التالي
eipr.org/pressrelease/٢٠١٢/٠٢/٢٢/١٣٧٦.
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مقالمنقسمون،معهمالتصالححولوالفقهاءینهبونالمفسدون-
:التاليالرابطالبیانبمجلة

٢١٧١=id?aspx.٢article.couk.aldayan.www

الرابطعلىمنشورمقالالجریمة،منوالتحللالمالیةالتسویة-
:التالي

shawtopic?php.index/php/com.kassalahome.www

١٣٣٩٨=

الرابطالمساء،بجریدةمنشورمقالالفساد،معلتصالحاشهادة-
:التالي


