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امللص
تنطلق فكرة البحث من إاثرة فكرة العقد يف اإلجراءات اجلزائية .وتربير هذه الصيغة التعاقدية يف
جمال القانون اجلنائي يف الرغبة إبجياد قضاء أكثر سرعة وأقل كلفة من اإلجراءات التقليدية .وأن تزايد
ظاهرة وجود الرضا يف اإلجراءات اجلزائية الذي رافقه اهتمام كبري من قبل السلطة التشريعية يف الكثري
من البلدان ،للبحث عن وسائل العدالة الرضائية لكي حتل حمل وسائل العدالة التقليدية املنطوية على
االكراه .لذا ابت لزاماً ان تقوم الدول بتجديد مصادر قانون االجراءات اجلزائية لديها مبا ينسجم مع
املعايري الدولية الضامنة للحقوق واحلرايت االساسية اليت عادة ما يشرتط احرتامها احلصول على رضا
الشخص حمل االجراء .ومن أجل تفصيل هذا املوضوع فإ ّن معاجلته جاءت يف مبحثني من خالهلما
نستطيع أ ّن نٌسلط الضوء على موضوع تعديل الدعوى اجلزائية يف القانون العراقي ،وعليه فإنّنا سنتناول
يف املبحث األول مفهوم تعديل الدعوى اجلزائية من حيث تعريف التعديل وبيان مزاايه وإظهار ذاتيته،
وسنٌخصص املبحث الثاين لبيان وسائل تعديل الدعوى اجلزائية وذلك على مطلبني سنتناول الوسائل
الرضائية يف املطلب االول والوسائل اإلجبارية يف املطلب الثاين.
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Summary
The idea of research stems from raising the issue of the negotiating judiciary
and the possibility of applying the idea of contract in criminal proceedings. This
contractual formulation in the field of criminal law is justified in the desire to find a
more expeditious and less expensive judiciary than traditional procedures. And the
increasing phenomenon of complacency in criminal proceedings, which was
accompanied by considerable attention by the legislature in many countries, to seek
consensual remedies to replace traditional coercive methods of justice. States must
therefore renew their sources of criminal law in accordance with international
standards guaranteeing fundamental rights and freedoms, which are usually required
to be respected in order to obtain the consent of the person in question.In order to
elaborate on this subject, its treatment came in two sections through which we can
shed light on the subject of amending the criminal case in Iraqi law. Accordingly, we
will discuss in the first part the concept of amending the criminal case in terms of
defining the amendment and its advantages and showing its meaning. The criminal
case and the two demands will address the consensual means in the first demand and
the compulsory means in the second demand.

املقدمة

أن السياسة اجلنائية املعاصرة تتجه حنو التشجيع على استخدام الطرق التصاحلية يف حل

املنازعات ،وتوفري املعاجلات املناسبة هلا .بعد أن أدى التوسع يف التجرمي واإلسراف يف إستخدام الدعوى
اجلزائية ،وما يالزمها من إجراءات يطول مداها ،إىل ظهور ما يعرف أبزمة العدالة اجلنائية ،واليت تبدو
واضحة من عدة نواح منها :عجز قانون العقوابت التقليدي عن حتقيق الردع العام أو اخلاص ،فعدد
اجلرائم يف أزدايد مستمر ،ونسبة كبرية من هذه الزايدة ترجع إىل تزايد يف العود ،وتكدس السجون أصبح
ظاهرة واضحة البيان .ومن انحية أخرى فإن الدولة أصبحت تتكبد النفقات الباهظة يف سبيل إدارة
العدالة ،وإقامة املؤسسات العقابية ،عالوة على ما يتكبد املتقاضون من نفقات أثناء احملاكمة بصورة
مباشرة أو غري مباشرة ،وهو ما يلحق يف النهاية أشد األضرار ابجملتمع.
وقد ألقي ك ل ذلك بضاللة على الطبيعة القانونية للدعوى اجلزائية ،فبدأ ينظر إليها على أهنا نوع من
امللكية اخلاصة للمتهم واجملين عليه ،حبيث يكون هلما حق التصرف فيها أو التفاوض عليها ،شريطة أن
يكون ذلك يف رحاب الرقابة القضائية من جانب القاضي واالدعاء العام .لذا تعالت األصوات يوماً تلو
اآلخر اليت تنادي ابللجوء إىل الوسائل البديلة للعدالة القضائية لتخفيف العبء عن القضاة من جانب،
ولتحقيق األهداف األخرى السامية اليت تعجز العدالة القضائية التقليدية عن توفريها من جانب آخر.
لقد تعاصر ظهور العدالة اجلنائية الرضائية كأحد األفكار اجلديدة يف السياسة اجلنائية املعاصرة ،مع
تطورات عميقة طرأت على القانون اجلنائي بشقيه املوضوعي واإلجرائي ،فمن الناحية املوضوعية يتجه
قانون العقوابت إىل التخلي من صبغته املوضوعية التقليدية اليت تدو حول السلوك اإلجرامي يف ذاته،
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والعقوبة اهلادفة إىل حتقق الردع يف نفوس األفراد ،فيبدو أكثر تقبالً العتناق نظرية شخصية ،جتعل من
إصالح اجلاين وتعويض اجملين عليه هدفاً أساسياً يسعى قانون العقوابت إىل حتقيقه.

ومن الناحية اإلجرائية فإن حق السرعة يف اإلجراءات اجلزائية أصبح اآلن حقاً من حقوق املتهم ،نصت
عليه اإلتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان ،كما نص عليه العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية
الصادر عن منظمة األمم املتحدة ،كما نص عليه دستور مجهورية العراق لسنة  ،2005ومع هذا فإن
الفصل يف الدعوى اجلزائية وفق اإلجراءات التقليدية حيتاج إىل إجراءات يطول مداها ،وتتعارض مع
حق املتهم يف احملاكمة السريعة وملواجهة أزمة العدالة اجلنائية ،ولتحقيق التوازن بني حق املتهم يف احملاكمة
السريعة وبني رغبة اجلهة املختصة ابلدعوى اجلزائية يف الكشف عن احلقيقة ،كان البد من البحث عن
وسائل غري تقليدية ،ولذلك اجته التفكري إىل معاجلة الدعوى اجلزائية عن طريق التخفيف من حدة
اإلجراءات التقليدية ،وذلك إبجياد إجراءات خمتصرة ويسرية ميكن إختاذها قِبل بعض املتهمني بقصد

القضاء على بطء اإلجراءات .وهذا ال مينع من تطبيق اإلجراءات التقليدية ملواجهة اجلرائم اليت هتدد
الصاحل العام.
ومهما يكن من أمر التطور الذي طرأ على مراحل قيام الدعوى اجلزائية ،تظل حتمل يف طياهتا من
السلبيات ما يعوق مسريهتا وحتقيقها ألهدافها ،فها هي اجلرائم تسري يف معدالت متزايدة ،وحاالت
العود إىل اجلرمية يف تزايد ،ابإلضافة إىل مشكلة الوقت والتكلفة اليت حتمل الدولة وأطراف النزاع الشيء
الكثري .وإنطالقاً من ذلك كله بدأ البحث عن وسائل لتعديل الدعوى اجلزائية لعلها تتدارك سلبيات
النظام التقليدي يف تسيري الدعوى اجلزائية .واليت أخذت تعرف أهتماماً متزايداً على مستوى األنظمة
القانونية املختلفة ،ملا توفره من املرونة وسرعة البت يف الدعوى وما تضمنه من مشاركة األطراف يف إجياد
احللول ملنازعاهتم .ابإلضافة إىل ما حتتله هذه الوسائل من مكانة ابرزة يف الفكر القانوين واالقتصادي
على املستوى العاملي  ،وما شهده العامل منذ نصف قرن ويزيد من حركة فقهية وتشريعية لتنظيم بدائل
الدعوى اجلزائية ،وما متثله يف احلاضر من فعل مؤثر على صعيد التقاضي كان من الطبيعي أن تعمل
الدول جاهدة إلجياد إطار مالئم يضمن هلذه الوسائل تقنينها مث تطبيقها لتكون بذلك أداة فاعلة
لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة احلقوق .
وتثري البحث إشكاليات قانونية خمتلفة حاولت الدراسة االجابة عليها منها ما تتعلق بتحديد م ّدلول
تعديل الدعوى اجلزائية ،وإظهار ذاتيته عن املفاهيم القانونية األخرى ،اليت تشرتك معه يف خصائص
معينة ،وتسهم يف إهناء الدعوى اجلزائية إبجراءات موجزة ،فضالً عن احلاجة إىل إجياد وسائل مناسبة
لعالج اآلاثر املرتتبة على اجلرائم البسيطة ،واليت تشكل عبء على احملاكم وتعطيل لسري عمل مرفق
القضاء .من خالل اتباع الطرق البديلة لتسوية املنازعات لتأخذ مكاهنا ضمن املنظومة القانونية يف
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حماولة لفض املنازعات بني األفراد خالل وقت وجيز ووفق وسائل وطرق متفق عليها مسبقاً ،وتضمن
تفعيل مشاركة األفراد يف نظام العدالة اجلنائية ،هذه وغريها من التساؤالت حاولت الدراسة اإلجابة
عليها من خالل إتباع منهجية مقارنة
وألجل اإلملام ابإلشكاليات القانونية اخلاصة مبوضوع البحث إتبعت الدراسة املنهج املقارن ،واقتضت
طبيعة املوضوع تقسيمه اىل مبحثني ،سنخصص املبحث األول لدراسة مفهوم تعديل الدعوى اجلزائية
وأشتمل على مطلبني ،املطلب األول سنخصصه للتعريف بتعديل الدعوى اجلزائية ،واملطلب الثاين
سنوضح فيه مزااي تعديل الدعوى اجلزائية ،أما املبحث الثاين فقد ٌخصص لبحث وسائل تعديل الدعوى
اجلزائية ،وسنقسمه على مطلبني ،سنعاجل يف املطلب األول الوسائل الرضائية ،ونستعرض يف املطلب
الثاين الوسائل اإلجبارية .وأخرياً فستنتهي هذه الدراسة خبامتة متضمنة أهم ما سنتوصل إليه من نتائج
وتوصيات.

املبحث االول
مفهوم تعديل الدعوى اجلزائية
أن تعديل الدعوى اجلزائية يقتضي إضفاء الطابع املدين عليها عن طريق املفاوضات اخلاصة ،ليلقي
ضالالً من الشك حول إمكانية تطبيق الرضائية يف الدعوى اجلزائية .اليت قادت إىل ااثرة موضوع
التعاقدية يف إطار القانون اجلنائي 1ابلرغم من أن بعض الفقهاء قد حتدثوا عن صعوبة إمكانية تصور
فكرة قيام عقد بني اجلاين والضحية من اجل حتديد مسؤوليته ،أو قيام اتفاق بني اجلاين واحملكمة من
اجل حتديد العقاب الذي ميكن أن يطبق عليه .ابملقابل فان هناك جانب آخر يرى بوجود الفكرة
التعاقدية يف القانون اجلنائي من خالل بعض اإلجراءات اجلزائية الرضائية.
مما يسمح ابلقول أن الطريقة الرضائية اليت أخذت الدول تنتهجها يف قوانينها اجلنائية ما هي إال تعبري

عن ختليها عن جزء من سلطتها يف القضاء ،2والسعي حنو حتقيق التوازن ما بني مصاحل اخلصوم يف إطار
اإلجراءات اجلزائية .خصوصاً أن اإلجراءات اجلزائية البديلة تتطلب أحياانً احلصول على رضا الشخص
حمل اإلجراء من اجل تطبيقها حبقه ،مما دفعهم إىل احلديث عن التعاقدية يف القضاء اجلنائي وإاثرة
موضوع القضاء التفاوضي .3وتربير هذه الصيغة التعاقدية يف جمال القانون اجلنائي ميكن أن جند مصدره
1

Jarrosson Ch., La contractualisation de la justice : Jusqu'où aller, (Introduction), In Réforme
de la justice, réforme de l'Etat, colloque, PUF, Paris, 2003, p. 185.
2

Aelt- Maes F., La contractualisation du droit pénal. Mythe ou réalité, RSC, 2002, Chron., p.
501.
3

Cadiet L. , Richer L. et Jarrosson J., La contractualisation en matière pénal : jusqu'où aller
, In reformer la justice, réforme de l'État, PUF, 2003, p. 185.
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يف الرغبة يف اجياد قضاء اكثر سرعة واقل كلفة من اإلجراءات التقليدية ،فقد أظهر الواقع العملي إن
اإلغراق غري املربر يف األخذ بسياسة التجرمي والعقاب بصورة جمردة واستخدام املشرع اجلنائي للسالح
العقايب ملواجهة الكثري من األمناط املستحدثة من السلوك اإلجرامي ،مما أدى إىل بروز ظاهرة التضخم
العقايب نتيجة لتزايد أعداد القضااي اجلنائية لدى احملاكم على حنو يهددها ابلشلل وجيعل من حتقيق
العدالة اآلمنة أمراً عسرياً.4
ومن أجل تفصيل هذا املوضوع فإ ّن معاجلته جاءت يف مطالبني ،ومن خالهلما نستطيع أ ّن نسلط

الضوء على مفهوم تعديل الدعوى اجلزائية ،وعليه فإنّنا سنتناول يف املطلب األول التعريف بتعديل
الدعوى اجلزائية ،وسنٌخصص املطلب الثاين لبيان املزااي اليت حيققها التعديل ،وذلك على النحو اآليت:

املطلب االول

التعريف بتعديل الدعوى اجلزائية

يربز مصطلح الرضائية من حرية اإلرادات ،الذي يستلزم روح الرضا والتفاوض والتسوية ،لذا فإن
الرضائية تثري فكرة العقد .ونعين بذلك يف الواقع عقداً حقيقياً ،يقتحم جمال اإلجراءات اجلزائية لكي
يغري طواعية من اجتاه مسارها الطبيعي ،إذ أتيت الرضائية من الناحية العملية لتفريد املعاملة املقررة للجرمية
وحتقق اهلدف من انسانية العدالة اجلنائية.5
مما يستدعي تقسيم هذا املطلب على فرعني سنتناول يف الفرع األول حتديد م ّدلول التعديل ،يف حني
أن الفرع الثاين سيتضمن حبث متييزها عما يشتبه هبا من مفاهيم قانونية أخرى .وذلك على النحو اآليت:
الفرع األول
م ّدلول التعديل

ذهب البعض يف حتديد م ّدلول تعديل الدعوى اجلزائية أبهنا ((عبارة عن وسائل لفض املنازعات يتم
اللجوء إليها ملواجهة أزمة العدالة اجلنائية ،فهي من أهم آليات مواجهة هذه األزمة ،إذ تؤدي هذه
الوسائل إىل إعطاء دور أكرب ألطراف الدعوى اجلزائي ـ ــة م ــن املتهم واجملين عليه ومبشاركة اجملتمع يف إهناء
الدعوى اجلزائية )) .6أو أهنا اإلجراءات اليت تستهدف اختصار مراحل الدعوى اإلجرائية (التحقيق

 4علي حممد املبيضني ،الصلح اجلنائي وأثره يف الدعوى العامة ،ط ،1دار الثقافة ،عمان ،2010 ،ص.19
 5د .حممد سامي الشوا ،الوساطة والعدالة اجلنائية اجتاهات حديثة يف الدعوى اجلزائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،بدون سنة النشر ،ص.7
 6د .أمح د حممد الرباك ،خصخصة الدعوى اجلزائية ،حبث منشور على شبكة املعلومات الدولية اإلنرتنيت على املوقع اإللكرتوين اآليت :
http://www.adl name.com
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واالهتام واحملاكمة) هبدف زايدة فاعلية العدالة اجلنائية يف إجناز القضااي ،7وقد ذهب البعض اىل اعتبارها
إحدى وسائل السياسة اجلنائية املعاصرة إلدارة الدعوى اجلنائية ،واليت هتدف إىل تفعيل دور العدالة
8

اجلنائية وتيسري اإلجراءات اجلنائية.
وقيل أبهنا ((جمموعة من اإلجراءات هتدف إىل حل النزاع بطريق غري قضائي ،ولكن ليس ابلضرورة
تقتضي تدخل أو مساعدة من شخص اثلث حمايد يسعى إىل مساعدة األَطراف بغية تسهيل الوصول
إىل حل النزاع )).9
وذهب آخرون يف حتديد م ّدلول الرضائية أبهنا" املبدأ الذي مبقتضاه يتفق كل من قضاة األمور اجلنائية
واألطراف اخلاصة واجملرم واجملين عليه على استبعاد القواعد القانونية القابلة للتطبيق بطبيعتها" .10أو "
إجراء تفاوضي حيث تستلزم الرضائية دائماً اتفاق األطراف".11
وأن الرضائية ميكن أن يطرأ عليها تغيري سواء من حيث املضمون أو الشكل ،أما فيما يتعلق ابلتغيري يف
املضمون فيالحظ بوجه عام أن اهلدف من التفاوض هو جتنب صدور حكم جنائي ولكن مع تطور
هذا الشكل من االتفاق ،ميكن أن نصل إىل أن اهلدف من الرضائية الذي قد يكون شيئاً آخر ،خبالف
جتنب الدعوى اجلزائية ،حيث ميكن أن يكون اهلدف ابلنسبة لألطراف هو جمرد تعديل ملضمون

الدعوى ،وأما فيما يتعلق ابلشكل ،فإنه ميكن مباشرة التعديل وفقاً ألساليب متعددة ،حيث جيوز
للسلطة القضائية التفاوض مباشرة مع األطراف خبصوص مصري الدعوى ،ولكن قد يوضع يف االعتبار
أحياانً عدد القضااي ،أو ألنه يوجد جهاز خاص ،فهنا قد ينحصر دور السلطة العقابية يف جمرد
التفاوض على قرار إحالة القضية إىل هذا اجلهاز لكي يفصل فيها ،وهنا يقال حنن بصدد عملية حتويل
أي جتريد الدعوى من طابعها القضائي ،ويرتتب على هذا التحويل أن متتنع السلطة العقابية عن
املالحقة ابلرغم من وجود اجلرمية.

 7د .أسامة حسنني عبيد ،الصلح يف قانون اإلجراءات اجلنائية ماهيته والنظم املرتبطة به (دراسة مقارنة) ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة،2005 ،
ص 16وما بعدها.
 8د .السيد عتيق ،التفاوض على االعرتاف يف قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي يف ضوء أحدث التعديالت (دراسة مقارنة) دار النهضة العربية،
 ،2005ص.29
H. Brown & A. MARRIOTT: ‘’ ADRPrincipales and practice; Sweet& Maxwell,

9

ed LONDON, 1993, P. 9.
10

J . Pradel, le consenualismeen droit penal compare, Melanges Eduaro Coimbra 1987 , p,
20 et s.
11

د .حممد سامي الشوا ،مصدر سابق ،ص.8
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ومن الناحية اإلجرائية ،تغيري مسار اإلجراءات اجلزائية تدرجيياً من النظام التنقييب إىل النظام االهتامي،
فتزايد دور اخلصوم – سواء االدعاء العام او املتهم -يف إدارة الدعوى اجلزائية ،كما تعاظم دور اجملين
عليه الذي مل يعد بعد الطرف املنسي يف اإلجراءات اجلزائية ،وإمنا أصبح حيتل مكانة كربى ال تقل امهيته
عن تلك املقررة لسلطة االهتام واملتهم.
وانسجاماً مع ذلك ،فإ ن احلل الرضائي أدعى إىل االنصاف وأقرب إىل حتقيق العدالة ،فأطراف النزاع
أعلم من غريهم مبدى استحقاق كل منهم فيما يدعيه أو يطلب منه ،حيث يعلم كل منهم يف قرارة
نفسه حقيقة مركزه القانوين إزاء النزاع القائم بينهما ،ومما ال شك فيه ان حسم النزاع الذي يتم بعد
تشاور وتراض بني األطراف املتنازعة سوف حيقق العدالة اليت يرتضوهنا واليت تتوافق يف غالب األحوال
مع العدالة الواقعية واليت قد ال حيققها حكم قضائي صادر لصاحل احدمها الذي قد يكون احلّن حبجته

من خصمه وأقدر على الل ّد يف اخلصومة ،بينما هو يف حقيقة األمر مبطل فيما يدعيه أو غري حمق يف
جحوده حلق خصمه .هلذا ينتهي البعض اىل القول أبن كالً من العدالة القضائية والعدالة الرضائية
ليست مبتناقضة مع األخرى فسلوك وتنظيم الوسيلتني ال يغين ٌكلي ًة عن حاجة اجملتمع إىل الوسيلة
األخرى فلكل من الوسيلتني مزاايها وجماهلا اخلاص هبا.
يستفاد مما تقدم أن احللول الرضائية مل تنظم من أجل القضاء على العدالة القضائية واحللول مكاهنا ،بل
من أجل ختفيف الضغط عليها ،فهي ختدم العدالة حيث تقدم احلل السلمي للنزاع.12
كما يتضح أن الرضائية آلية حديثة هدفها هو السماح لألطراف بتعديل مصري الدعوى اجلزائية،
وميكنهم أيضاً يف بعض احلاالت تقليص املالحقة إىل العدم ،عن طريق اضفاء الطابع املدين على
الدعوى اجلزائية حيث تنتهي الرضائية يف العديد من احلاالت إىل حتويل الدعوى اجلزائية عن مسارها
الطبيعي.13
الفرع الثاين
متييز تعديل الدعوى اجلزائية عما يشتبه به

يف هذه النقطة من البحث البد من إظهار ذاتية تعديل الدعوى اجلزائية عن املفاهيم القانونية األخرى،
اليت تشرتك معه يف خصائص معينة ،وتسهم يف إهناء الدعوى اجلزائية إبجراءات موجزة ،ولغرض توضيح

ذاتية تعديل الدعوى اجلزائية من خالل متييزها عن مفهوم آخر من مفاهيم القانون اجلنائي يسمى بنظام
التحول عن اإلجراءات اجلنائية ،ويقصد هبا معاملة بعض املتهمني بغري طريق اإلجراءات اجلنائية العادية
12

د .عاشور مربوك ،حنو حماولة للتوفيق بني اخلصوم ،دار النهضة العربية ،2002 ،ص.17-9

 13د .حممد سامي الشوا ،مصدر سابق ،ص.9-8
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اخلاصة ابلتحقيق واحملاكمة ،وتتم معاملته وفقاً لربامج تدريبية وأتهيلية تتفق وحالته وقابليته للعالج.
ويتمثل جوهر هذه السياسة يف إسقاط إجراءات الدعوى اجلزائية كلياً او جزئياً ،واستبداهلا إبجراءات
أخرى أقل تعقيداً ،وأكثر سرعة يف حسم املنازعات ،سواء كانت بسيطة ال تبغي سوى تيسري
اإلجراءات ،أو مقرتنة بربانمج إلصالح اجلاين وأتهيله.14
ويقتضي نظام التحول عن اإلجراء ات اجلنائية استبعاد حماكمة اجلاين وإدانته امام احملاكم اجلنائية
وإخضاعه إىل برامج تدريبية وأتهيلية مبا يتفق وقابليته للعالج ،والعمل على إعادة املتهم إىل اجملتمع،
واندماجه مرة أخرى ،وقد أخذت هبذا النظام بعض األنظمة األجنلو سكسونية ،وهو ما أخذت به
بعض الوالايت االمريكية ،وقد أثبت هذا النظام جناحه .15ويف حالة اجتياز املتهم فرتة التدريب والتأهيل
بنجاح تشطب الدعوى اجلزائية ،كما يقتضي هذا النظام أنه يف حالة فشل املتهم وعدم قدرته على

اجتياز الربانمج التدرييب ،تتخذ ضده كافة اإلجراءات اجلنائية.16
ويٌفهم من ذلك أن نظام التحول عن اإلجراءات اجلنائية ال يؤدي إىل اهناء الدعوى اجلزائية إال بعد
اجتياز املتهم للربامج املعدة له ،ومشاركته يف الربامج التدريبية ،فتظل الدعوى قائمة خالل فرتة التدريب،
على خالف تطبيقات وسائل تعديل الدعوى اجلزائية احملققة للعدالة الرضائية كالوساطة والصلح واألمر
اجلزائي وغريها فإهنا تؤدي إىل انقضاء الدعوى اجلزائية عقب انعقادها ،كما تطبق على أكرب عدد من
اجلناة إذا توافرت شروطها ،خبالف نظام التحول عن اإلجراءات اجلزائية فإنه ال يطبق إال على اجلناة
الذين يتم اختيارهم ،وفقاً لقواعد معينة ،كالسن وقابلية املتهم لالستفادة من الربامج اليت يتم اختياره

الجتيازها .فضالً عن أن بدائل الدعوى اجلزائية هتدف إىل توفري الوقت واجلهد واملال نظراً الرتفاع
أعداد القضااي وقلة عدد القضاة ،بينما نظام التحول عن اإلجراءات اجلزائية يؤدي بطبيعته إىل زايدة
17
النفقات ،حيث إنه يتطلب إنشاء مراكز لتدريب اجلناة وأتهليهم.
ومن املفاهيم القانونية األخرى اليت تقرتب من مصطلح تعديل الدعوى اجلزائية "رفع طابع التجرمي"
الذي هو إجراء مبقتضاه يسحب من النظام اجلنائي اختصاصه ابلنسبة لعقاب سلوك حمدد ،وميكن
 14د .أسامة حسنني عبيد ،مصدر سابق ،ص . 12-11و د .جمدي فتحي حسني مصطفى جنم ،الصلح وأثره على الدعوى اجلنائية ،دراسة مقارنة
بني القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،2013 ،ص.72
 15د .حممد حكيم حسني احلكيم ،النظرية العامة للصلح وتطبيقاهتا يف املواد اجلنائية ،دراسة مقارنة ،دار الكتب القانوين ،مصر ،2009 ،ص.28
 16د .أمني مصطفى حممد السيد ،احلد من العقاب يف القانون املصري واملقارن ،رسالة دكتوراه ،جامعة اإلسكندرية ،1999 ،ص.65
 17د .منصور عبد السالم عبد احلميد حسان ،العدالة الرضائية يف اإلجراءات اجلنائية (دراسة مقارنة) ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة،2016 ،
ص.92
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مباشرة ذلك بواسطة عمل تشريعي وهنا يكون احلديث عن رفع طابع التجرمي من الناحية القانونية،
وهذه اآللية ال تضع يف االعتبار رضاء أطراف النزاع ،ومن مث فال نكون بصدد ما يعرف ابلرضائية،
وعلى النقيض ميكن للسلطة العقابية من تلقاء نفسها -وبدون استحداث أي تعديل تشريعي -أن متتنع
عن املالحقة .واملقصود هنا رفع طابع التجرمي من الناحية الواقعية ومثل هذا القرار ال خيالف على
االطالق القاعدة القانونية واليت تصبح عدمية األثر ،وال يوجد هنا ما يسمى ابلرضائية ،بشرط أال يكون
القرار اخلاص بعدم املالحقة مثرة اتفاق بني األطراف.
وهناك آلية أخرى مشاهبة يطلق عليها رفع العقاب ،وهذا املصطلح األخري له م ّدلول واسع ،وهو حييل
إىل كل آليات التحقيق يف جمال النظام العقايب الداخلي .ومن تطبيقاته قلب اجلناية إىل جنحة أو
اجلنحة إىل خمالفة .ويبت يف هذه اآللية من جانب طرف واحد ،لذا فهي ال تنطوي على معىن
الرضائية ،وابملثل أيضاً ال يوجد رضائية عندما يفرض القانون عدم املالحقة أو التقادم أو عدم مسؤولية
18
الفاعل حيث تستلزم الرضائية دائماً اتفاق األطراف.

املطلب الثاين

مزااي تعديل الدعوى اجلزائية
حيقق تعديل الدعوى اجلزائية العديد من املزااي اإلجيابية ألطرافها ،فهي تضمن ملن أختارها سرعة احلسم
يف النزاع ،وتفادي معضلة البطء والتأَخري اليت تالزم الدعوى القضائية ،كما متكن من توفري املصاريف
املختلفة أو نسبة كبرية منها .ويؤمن تعديل الدعوى اجلزائية مشاركة أطراف اخلصومة يف جدولة
اإلجراءات وصياغة احللول والتسوايت الودية ،وابلتايل جتنبهم صدمة القرارات املفاجئة اليت ميكن أن
تصدر من القضاء ،وبصفة عامة ينهي تعديل الدعوى اجلزائية النزاع بدون إفراز طرف غالب وطرف
مغلوب ،مما يتيح هلا احملافظة على العالقات والروابط اليت جتمع بني األطراف ،وهو ما ينعكس بصورة

إجيابية على متانة النسيج االجتماعي 19.كما ينطوي استخدام الرضائية على قبول األطراف اخلاصة
ومبعاونة القضاء على ابرام اتفاق خبصوص مصري الدعوى اجلزائية .20ومن أجل تفصيل هذا املوضوع
البد من تقسيمه على النحو اآليت:

 18د .حممد سامي الشوا ،مصدر سابق ،ص.9-8
 19د .إدريس الضحاك ،الصلح والتحكيم والوسائل البديلة حلل النزاعات ،مجعية التكافل اإلجتماعي لقضاة وموظفي اجمللس األعلى ،مطبعة األمنية،
الرابط ،2007 ،ص.319
J . Pradel, op. cit., p. 4 .
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الفرع األول
املزااي العملية لتعديل الدعوى اجلزائية
يسمح تعديل الدعوى اجلزائية ابستخدام أسلوب التفاوض يف جمال الدعوى اجلزائية ،الذي جينب زحام
اجلهاز القضائي ،كما ينطوي على حل اقتصادي ابلنسبة للجميع ،إذ يسمح لألطراف بدفع أقل
املصاريف ،ويتيح للدولة أيضاً االقتصاد يف النفقات .فهو يضمن سرعة البت يف النزاع وتوفري املصاريف

املختلفة .فمن االنتقادات اليت وجهت إىل القضاء الرمسي ،هي الكلفة الباهضة اليت يتطلبها ،يف حني
أن املزية األساس اليت تتمتع هبا تعديل الدعوى اجلزائية ،فضالً عن مميزات أخرى قلة تكاليفها مقارن ًة
مع القضاء الرمسي .وعليه سنقوم بتقسيم هذا املوضوع على النحو اآليت:
أوالً -:سرعة الفصل يف القضااي:

يلعب عامل الوقت الذي يتطلبه إجياد احلل النهائي ألي نزاع دوراً هاماً يف حتديد مدى جناعة وفعالية
النظام القضائي يف مقابل الوسيلة البديلة املعتمدة للتسوية الودية .21فالسرعة هي مسة من مسات العصـر
احلديـث ،والشك أن العدالة املتأَخرة هي ظلم يف حد ذاهتا .وحيث أن التأخري يف حسم املنازعات
ويفوت عليهم فرص قد ال تعوض يف التعامل ،سـيما أذا مت حسم
يذهب حبقوق املتنازعني أدراج الرايح ّ
منازعاهتم بعد أمد طويل.22
ومن هنا أتيت أمهية مزية السرعة اليت حيققها تعديل الدعوى اجلزائية ،وهي سرعة احلسم يف النزاع ،والذي
تتم تسويته يف آجال قصرية قد تكون قياسية يف بعض األحيان حبيث التتعدى ساعات معدودة كما

يقع يف الصلح.
يظهر مما سبق أَن السرعة يف تسوية املنازعات ت ُّ
عد خاصية إجيابية يف تعديل الدعوى اجلزائية ،فهي
ابإلضافة إىل املميزات األخرى تغري األطراف أبخيارها واعتمادها .
اثنياً -:توفري النفقات لصاحل أررا الدعوى اجلزائية:

يالحظ أبَن الرسوم القضائية ،وأَتعاب احملامني ،وأجور اخلرباء وغريهم واليت تشهد ارتفاعاً مستمراً ،
أصبحت تشكل عبئاً ثقيالً على املتقاضني ،كما أن ميزانية أغلب الدول عاجزة عن توفري االعتمادات

الكافية لتوظيف املوارد البشرية املؤهلة ،ولبناء الفضاءات الالئقة للمحاكم.23

 21د .إدريس الضحاك ،مصدر سابق  ،ص.320
 22د .عالء آابراين ،الوسائل البديلة حلل النزاعات التجارية ،دراسة مقارنة ،ط ،2منشورات احلليب ،بريوت ،2012 ،ص.97
 23د .إدريس الضحاك ،مصدر سابق ،ص.324
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وهلذا أصبح لزاماً البحث عن بدائل ملواجهة كلفة اخلدمات القضائية والسعي لتخفيضها ،وهو ما
حتققه وسائل تعديل الدعوى اجلزائية ،واليت ال تستويف الدولة عنها أية رس ــوم قضائية .كما أن بعض
األنظمة القضائية توفر خدمات هذه الوسائل ابجملان يف بعض اجملاالت كاملنازعات العائلية ،أو من
خالل ساعات حمددة يف مجيع القضااي.24
اثلثاً -:السـ ـرية واملـرونة:

يع ّد مبدأ علنية اجللسات من الضماانت الرئيسة للتقاضي وهذه املزية اليت يتصف هبا القضاء التقليدي
أحد أسباب عزوف األفراد ،عن اللجوء إىل قضاء الدولة ،وإختيارهم للوسائل البديلة حلسم املنازعات،
فقلة الشكليات ومرونة إجراءات وسائل تعديل الدعوى اجلزائية يف حتديد الزمان واملكان وعدم ارتباطها
بشكليات معقدة ومطولة ،يعزز من مكانة وفعالية هذه الوسائل ،مما جيعل منها بدائل أضافية ومناسبة

يف سبيل الوصول إىل نتائج إجيابية ابلنسبة للمتنازعني  .25فمن املزااي اليت حيققها تعديل الدعوى اجلزائية
ضمان السرية التامة لكل ما جيري خالهلا واحلفاظ على أسرار احلياة اخلاصة ،لألطراف خاصة يف
املنازعات العائلية ،واليت يؤدي إفشاؤها إمام احملاكم إىل تعميق اخلالفات وأتجيج النزاع .وحيافظ تعديل
الدعوى اجلزائية على هذه السرية مهما كانت نتيجة إللجوء إليها  ،سواء أ كانت إجيابية إنتهت
ابلتسوية الودية ،أم كانت سلبية وتعذرت هذه التسوية ،وهذه املزية ال توفرها الدعوى اجلزائية ،اليت ت ُّ
عد
العلنية أهم مميزاهتا مما جيعلها ساحة معركة مفتوحة ال يتواىن أي طرف خالهلا يف أستعمال كل معلومة
ِ
خصمه .26ومن املزااي األخرى الين يوفرها تعديل الدعوى اجلزائية املرونة الكبرية اليت متيزها عن
عن
الوسائل التقليدية ،واليت تتجلى بصورة كبرية يف حرية أختيار الوسطاء واملوفقني واحلكام ،ويف احلرية
التامة اليت يتمتع هبا هؤالء يف عملهم ،خاصة الوسيط واملوفق واللذان ال يتقيدان أبية شكليات .كما
أهنما ال يطبقان النصوص القانونية اليت حتكم النزاع ،ويقتصر دورمها على الدفع ابلطرفني للوصول إىل
ودية يقبالن هبا مبحض إرادهتما احلرة ،ويف إطار قواعد العدل واإلنصاف  .27ومن الثابت أنه
تسوية ّ

كلما كان الوسيط يف الوساطة أو املوفق يف التوفيق حراً طليقاً من القيود واإلجراءات املعقدة
والشكليات ،كلما كان إبمكاهنما الوصول إىل حلول توفيقية حتظى برضا األطراف.28
 24د .عادل علي املانع ،الوساطة اجلنائية يف حل املنازعات اجلنائية ،جملة احلقوق ،تصدر عن كلية احلقوق ،جامعة الكويت ،العدد الرابع ،السنة
الثالثون ،2006 ،ص.52
 25د .هادي املنذر ،احللول البديلة للنزاعات القضائية ،منشورات احلليب ،بريوت ،2004 ،ص.21
 26د .إدريس الضحاك ،مصدر سابق ،ص.322
 27د .حممد سالم ،الطرق البديلة لتسوية النزاعات ودورها يف ختفيف العبء عن كاهل القضاء ،الرابط  ،2007،ص.323
 28د .سعيد املعتصم ،الصلح يف املساطر القضائية ،الرابط ،2005 ،ص.126
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الفرع الثاين
املزااي االجتماعية لتعديل الدعوى اجلزائية
حيقق إستخدام وسائل تعديل الدعوى اجلزائية مشاركة األطراف يف حل املنازعات من خالل جدولة
اإلجراءات وصياغة احللول والتسوايت الودية ،وابلتايل جتنبهم صدمة القرارات املفاجئة اليت ميكن أن
تصدر عن القضاء ،وبصفة عامة تنهي هذه الوسائل النزاع بدون إفراز طرف غالب وطرف مغلوب،
مما يتيح هلا احملافظة على العالقات والروابط االجتماعية بني األطراف .وللمزيد حول هذا املوضوع
سنقسمه على النحو اآليت:
أوالً -:مشاركة األررا يف حل املنازعات:
تتطلب أَغلب الوسائل اخلاصة بتعديل الدعوى اجلزائية احلضور الشخصي ألطراف النزاع ومشاركتهم يف
كافة أطوار اإلجراءات  ،وهو ما يتيح هلم فرصة القيام مبكاشفة ومصارحة اتمتني لبعضهم البعض بدون
وسيط وميكنهم من تفريغ كل املؤاخذات املتبادلة ،ومن هتدئة النفوس واخلواطر والوصول ابلتايل ،إىل
جوهر النزاع يف جو أقل عدوانية  ،إن مل يكن أخوايً ومحيمياً يف بعض األحيان ،وحضور األطراف
ومشاركتهم هبذا الشكل يتيح إمكانية حصر النزاع يف أضيق احلدود أوالً  ،وكذا فرصة تقدمي عروض
وتنازالت متبادلة ،بعد أن يكون كل طرف قد وقف على مواطن القوة والضعف يف مركزه القانوين اثنياً.
األمر الذي ميهد الطريق إىل الوصول إىل تسوية ودية وتوافقية يتقبلها األطراف مجيعاً بصورة تلقائية؛
إلحساسهم أبهنم هم واضعوها  ،ومل تفرض عليهم فرضاً من جهة اثلثة  ،كما هو الشأن ابلنسبة

للحكم القضائي.29

اثنياً -:حتقيق السالم االجتماعي بني أفراد اجملتمع:

تعمل وسائل تعديل الدعوى اجلزائية على إشاعة روح السالم اإلجتماعي فيخرج األطراف من خالله

بعالقات متصلة ،خالفاً للعدالة التقليدية اليت خيرج هؤالء من ابهبا بعالقات منفصلة ترسخ العداوة
والبغضاء فيما بينهم  .وإبعتماد تعديل الدعوى اجلزائية حلل املنازعات ال يتمكن األطراف من تسوية
منازعاهتم فقط ،ولكنهم حيافظون على إستمرار العالقات اإلنسانية واإلجتماعية اليت تربطهم ،ومن مث
سيبقى النسيج اإلجتماعي متماسكاً  ،ألن التسوية الودية ال تفرز غالباً وال مغلوابً  ،كما هو األمر
ابلنسبة للحكم القضائي الذي يكرس الضغائن واألحقاد بني األطراف.30
 29د .إدريس الضحاك ،مصدر سابق ،ص.323
 30د .حممد سالم ،مصدر سابق ،ص.325
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ختاماً ،فإن تعديل الدعوى اجلزائية يسهم بصورة كبرية يف حماربة كل صور الفسـاد ،،ألهنا ال ترتك أي
جمال لكل الذين يستغلون جهل بعض املتقاضني أو مآسيهم ،أو التعقيدات والشكليات اليت قد تعرتي
القوانني من أجل ممارسة النصب واالحتيال.
اثلثاً -:التوفيق بني القاعدة النظرية وتطور األخالق:

يتيح استخدام الرضائية غالباً التوفيق بني القاعدة النظرية وتطور االخالق ،فإنه ميكن وصف قانون
العقوابت املعمول به يف العديد من الدول أبنه قدمي ،والنتيجة أنه يصبح عاجزاً عن مالحقة تطور
االخالق ،ويصبح من الضروري تطبيق الرضائية لكي تساير القاعدة القانونية تطور العقل ،وتصبح
الرضائية ومن خالل هذه االعتبارات هي احلل املناسب ،وهكذا حتقق الرضائية التوفيق ،منذ اللحظة
اليت تبدأ فيها السلطة العقابية بتنبيه املخالف إىل عدم مشروعية فعله ،وإىل قسوة العقوبة املستوجبة،

وهبذا تتحرر من تطبيق القانون ،لكي تبحث هذه املرة يف حلول الرضائية واضعة يف االعتبار تطور
األخالق ،وقد ينطوي استعمال الرضائية على مزية أخرى ،إذ تسمح ابلتوفيق بني القانون والعرف
فمازال يرتكز التنظيم االجتماعي يف العديد من الدول على االعراف املستقرة ،وتلجأ السلطة العقابية
إىل الرضائية لكي ال تصطدم هبذا الوجود املؤثر للنظام العريف ،وتعمل الرضائية على توفيق اوجه
التعارض بني القانون املكتوب والعرف ،وهنا يربز للرضائية ميزة اخرى حيث تسمح إبجراء تنقية بني
القاعدة النظرية واألعراف القدمية ،ومن هنا أييت هذا الدمج املتعقل للنظام العريف يف آليات فض النزاع،
ويرجع إىل هذه املزااي الفضل يف استخدام الرضائية يف العديد من الدول واليت غزت على نطاق واسع
جمال الدعوى اجلزائية.
املبحث الثاين
وسائل تعديل الدعوى اجلزائية
بدأت السياسية اجلنائية املعاصرة ابلبحث عن وسائل حتقق أقصى فاعلية ممكنة يف مكافحة اإلجرام ،يف
ضوء أزمة العدالة اجلنائية املتمثلة يف زايدة عدد اجلرائم ،31مما دفع البعض إىل القول أن مرفق القضاء
الذي ينصف اآلخرين قد أَصبح يف حاجة ملن ينصفه .32ومن هنا أضحت الوسائل البديلة للعدالة
القضائية إلهناء الدعوى اجلزائية ضرورة ملحة ملواجهة البطء يف اإلجراءات اجلزائية التقليدية ،من أجل

31

Ancel P., La contractualisation de la justice: Jusqu'où aller, (En matière civil), In
Réforme de la justice, réforme de l'Etat, colloque, PUF, Paris, 2003, p. 193.
 32د .عمر سامل ،حنو تيسري اإلجراءات اجلنائية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1997 ،ص.29
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ختفيف العبء عن القضاة من جانب ،ولتحقيق األهداف األخرى اليت تعجز العدالة القضائية التقليدية
عن توفريها من جانب آخر.33
أن اتباع الوسائل البدلية يف حسم الدعاوى اجلزائية يؤمن سرعة حسم الدعوى وإدارة النزاع بطريقة سهلة
ميسرة وخمتصرة ،كما يؤدي إىل ختفيف الضغط عن كاهل القضاء ،وميكن القائمني على املؤسسات
العقابية من تركيز جهودهم على إصالح اخلطرين من احملكوم عليهم وأتهيلهم ليكونوا أعضاء انفعني يف
اجملتمع.34
وتتعدد وسائل تعديل الدعوى اجلزائية يف التشريعات اجلزائية املعاصرة حبسب اهلدف الذي تسعى إىل
حتقيقه ،فهي أما إن هتدف إىل إصالح املتهم وتعويض اجملين عليه ،فضالً عن تبسيط اإلجراءات،
كالوساطة اجلنائية يف التشريعات املقارنة ،وإما أن ترمي إىل مواجهة البطء إبجراءات التقاضي ،كالصلح
يف القانون العراقي.
وملعاجلة هذه املعطيات سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني ،سنبني يف املطلب االول الوسائل الرضائية يف
تعديل الدعوى اجلزائية من حيث الصلح والتنازل وصفح اجملين عليه ،وسنتناول يف املطلب الثاين
الوسائل اإلجبارية يف تعديل الدعوى اجلزائية من حيث الوساطة اجلنائية والتسوية والتحكيم ،وسيكون
ذلك على النحو اآليت:
املطلب االول
الوسائل الرضائية
أمام ارتفاع املنازعات املعروضة على القضاء ،وعدم توفر العدد الكايف من القضاة للبت يف القضااي
احملالة على احملاكم ،ورغم اجملهودات اليت تبذهلا هذه األخرية لتصفية امللفات املدرجة ابجللسات ،فإن
مشكل العامل الزمين واملدة املخصصة للبت يف امللف بقيت مطروحة مما يتسبب يف تراكم القضااي وأثر
ابلتايل على مبدأ العدالة واإلنصاف.
من هنا ظهرت احلاجة اىل تعديل الدعوى اجلزائية من خالل الطرق البديلة لتسوية املنازعات لتأخذ
مكاهنا ضمن املنظومة القانونية يف حماولة لفض املنازعات بني األفراد خالل وقت وجيز ووفق وسائل
وطرق متفق عليها مسبقاً ،وابلتايل موافقة إلرادة األطراف وتطلعاهتم.
 33عبد امللك مهران ،نظام النيابة املدنية يف القانون املصري (دراسة مقارنة) ،جملة القضاء -السنة العشرون -العدد الثاين -1978 -بند  40ص
.57
 34د .عمرو الوقاد ،دور الرضا يف القانون اجلنائي ،طنطا ،مصر ،2000 ،ص.38

643

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
هلذا فإن الوسائل الرضائية اخلاصة بتعديل الدعوى اجلزائية تضمن تعويض اجملين عليه وتفعيل مشاركة
األفراد يف نظام العدالة اجلنائية ،فهي وسائل مناسبة لعالج اآلاثر املرتتبة على اجلرائم البسيطة ،واليت
تشكل عبء على احملاكم وتعطيل لسري عمل مرفق القضاء.
وسنكرس هذا املطلب لبحث الوسائل الرضائية يف تعديل الدعوى اجلزائية ،وذلك بتقسيم هذا املطلب
إىل ثالثة فروع وعلى النحو اآليت:
الفرع االول
الصلح اجلنائي
تتزايد أمهية الصلح يف اإلجراءات اجلزائية بوصفه إحدى وسائل السياسة اجلنائية احلديثة اهلادفة إىل
جعل هذه السياسة أكثر فاعلية ،ال سيما أن أثره ال يقتصر على عالج بطء إجراءات التقاضي
فحسب ،وإمنا أيضاً على إشاعة روح السلم االجتماعي ،فيخرج األطراف من خالله بعالقات متصلة
خالفاً للعدالة التقليدية اليت خيرج هؤالء من ابهبا بعالقات منفصلة ترسخ العداء بينهم ،35ألمهية الصلح

اجلزائي بوصفه نظاماً اختيارايً جينب املتهم احلكم إبدانته مما يسمح ابندماجه يف اجملتمع.36
انطالق من تلك األمهية نظم املشرع العراقي أحكام الصلح يف جرائم اجلنح واملخالفات يف املواد
و ً
( )198 -194من قانون أصول احملاكمات اجلزائية ،وح ّدد املشرع اجلرائم اليت جيوز فيها الصلح مباشرة
بني اجلاين واجملين عليه من دون احلاجه الستحصال اذن وموافقه قاضي التحقيق أو احملكمة .37كما بّني
اجلرائم اليت جيوز فيها الصلح ولكن بعد استحصال موافقة اجلهات املختصة فال يكفي توفر رضا اجلاين
إلحداث املصاحلة.38
ويعرف الصلح اجلزائي أبنه" عدول املشتكي عن شكواه إذا ما رأى يف ذلك مصاحلة .39وذهب البعض
ّ
إىل تعريفه" أبنه إجراء يؤديه املتهم يف الدعوى اجلنائية بدفع مبلغ معني إىل خزينة الدولة كي يتمكن من
تفادي رفع الدعوى اجلنائية ضده" .40

 35د .أسامة حسنني عبيد ،مصدر سابق ،ص.14-13
 36د .حسين اجلندي ،شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،ط ،2اإلسراء ،مصر ،2005 ،ص.294
 37أ .عبد االمري العكيلي ود .سليم ابراهيم حربة ،أصول احملاكمات اجلزائية ،العاتك لطباعة الكتاب ،2008 ،ص.150
 38د .براء منذر كمال عبد اللطيف ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية ،ط ،2دار ابن األثري ،2010 ،ص.59
 39د .حممود حممود مصطفى ،قانون اإلجراءات اجلنائية ،ط ،2مطبعة اإلسكندرية ،اإلسكندرية ،1957 ،ص.112
 40أمحد رفعت خفاجي ،نظام الصلح يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،جملة احملاماة ،العدد السادس ،1952 ،ص.193
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ويع ّد قرار الصلح من القرارات القضائية املنهية للدعوى اجلزائية ويوقف السري يف إجراءاهتا عند احلد
الذي بلغته من وقت صدوه ،حيث متنع إعادة حتريك الدعوى اجلزائية عن ذات الواقعة فهو ينهي
الدعوى اجلزائية وال جيوز العدول عن الصلح ،فالصفة القضائية للقرار الصادر ابلصلح متوفرة كونه
فاصالً يف النزاع ويصدر من جهة قضائية وفقاً لشكليات وإجراءات قضائية على حنو ما هو معروف
ابلنسبة لألحكام حيث يصدر مسبباً مستوفياً للبياانت الواجب توافرها يف األحكام اجلزائية ،لذلك
يكون قرار الصلح له قوة إهناء الدعوى اجلزائية. 41
وأثر الصلح يف تعديل الدعوى اجلزائية ،يتمثل ابلنسبة إىل املتهم يف قدر من التسامح تتيحه الدولة
للمتهم ،يسمح له بتجنب احملاكمة ،وما يرتتب عليها من مصاريف التقاضي .42وجينبه اخلضوع
للعقوابت اجلزائية اليت ميكن أن تنطق هبا سلطة احلكم ،وتسمح بعض صور الصلح إبعادة اندماج
املتهم من جديد يف الوسط االجتماعي الذي كان يعيش فيه مبا تكفله للجاين من فرصة إدراك جسامة
السلوك اإلجرامي الذي أاته. 43
وابلنسبة للمجين عليه تبدو أمهية إجازة الصلح يف الدعوى اجلزائية يف أهنا ُّ
تعد استجابة لآلراء اليت
تنادي بضرورة املسامهة اإلجيابية للمجين عليه يف اإلجراءات اجلنائية ،كما يضمن تعويضاً فعاالً للمجين

عليه ،دون أن يتكبد يف ذلك مشاق التقاضي وطول اإلجراءات.44
ويرتتب على الصلح انقضاء الدعوى اجلزائية يف اجلرمية حمل الصلح ،وابلتايل اعترب الصلح من أسباب
انقضاء الدعوى اجلزائية شأنه يف ذلك شأن التقادم وقوة احلكم البات يف إهناء الدعوى اجلزائية والعفو

العام.45
ويالحظ أن املشرع املصري قد توسع يف تطبيق نظام الصلح اجلنائي كسبب النقضاء الدعوى اجلنائية.
هبدف القضاء على ازدايد اعداد القضااي ،ومن مث التخفيف من أعباء الدولة املالية ،ملا يتضمنه من
46
عدالة سريعة وانجحة.

 41أ.عبد االمري العكيلي ود سليم إبراهيم حربه ،مصدر سابق ،ص.152
 42د .طه أمحد حممد ،مصدر سابق ،ص.35
 43د .أسامة حسنني عبيد ،الصلح يف الدعوى اجلنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2006 ،ص.187-186
 44د .طه أمحد حممد ،مصدر سابق ،ص.37-36
 45د .مأمون حممد سالمة ،قانون اإلجراءات اجلنائية ،معلقا عليه ابلفقه وأحكام النقض ،ط ،1دار الفكر العريب ،1980 ،ص.324
 46د .منصور عبد السالم عبد احلميد ،مصدر سابق ،ص.55-54
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أما ابلنسبة إىل أثر الصلح يف القانون العراقي فإنه يتم إيقاف اإلجراءات القانونية حبق املتهم إيقافاً هنائياً
وال جيوز العودة إليها إال يف األحوال اليت ينص عليها القانون ،إذ إن لقرار الصلح نفس األثر املرتتب

على احلكم ابلرباءة ،فليس للمتهم أن يطلب من احملكمة االستمرار يف نظر الدعوى إلظهار براءته.47
وبذلك ميكننا القول إن الصلح يقوم على الرضا ،فإنه بداهة طريق اختياري للمتهم واجملين عليه ،فلهما
ان يقباله او يرفضاه ،لذلك يلزم للصلح بني األفراد موافقة اجلاين واجملين عليه حىت يكتمل الصلح وينتج
أثره ،فإنه يعد أسلوابً خاصاً إلدارة الدعوى اجلزائية ملا يرتتب عليه انقضاء الدعوى اجلزائية بعيداً عن
إجراءات التقاضي الطويلة ،ودون تدخل السلطة القضائية اليت تباشر الدعوى ،ابإلضافة إىل ما حيققه
الصلح من فوائد كبرية وأمهها السرعة يف اإلجراءات .فضالً عن ختفيف العبء عن كاهل القضاء
اجلنائي بوضعه حداً للخصومة القائمة بني األطراف عن طريق حسم النزاع وهو ما يؤدي ابلنتيجة إىل
تقليل أعداد الدعاوى اجلزائية اليت تثقل كاهل القضاء ،كما يؤدي إىل االختصار واملرونة يف اإلجراءات
اليت تثقل كاهل اخلصوم(.)48
الفرع الثاين
التنازل عن الشكوى
األصل أن اإلدعاء العام هو املختص دون غريه برفع الدعوى اجلزائية ومباشرهتا وال يرتبط يف ذلك
مبوافقة من اجملين عليه ،وال جيوز له التنازل عنها .49وقد أوردت معظم التشريعات أستثناء على هذا
األصل يتمثل يف قيود على سلطة اإلدعاء العام يف حتريك الدعوى اجلزائية ،)50(.وأهم هذه القيود
ضرورة تقدمي شكوى من اجملين عليه يف بعض اجلرائم اليت ال يرتتب على عدم رفع الدعوى عنها ضرر
ابملصلحة العامة بقدر الضرر الذي يصيب اجملين عليه .وقد أجازت التشريعات اليت أخذت بنظام
الشكوى ملن قدم الشكوى التنازل عنها إبرادته املنفردة يف أي وقت إىل أن يصدر يف الدعوى حكم

هنائي ،ويرتتب على هذا التنازل إنقضاء الدعوى اجلزائية.51

 47د .عبد الرؤوف مهدي ،شرح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2015 ،ص.791
 48كرمي حسن علي ،الصلح يف القانون اجلنائي ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية القانون ،جامعة بغداد ،1992 ،ص 75وما بعدها.
 49د .منصور عبد السالم عبد احلميد حسان ،مصدر سابق ،ص.87
 50د .سعيد حسب هللا عبد هللا ،قيد الشكوى يف الدعوى اجلزائية ،دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية القانون جامعة املوصل،2000 ،
ص.44
 51د .محدي رجب عطية ،نزول اجملين عليه عن الشكوى ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2003 ،ص.91
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فعرفه البعض أبنه (عمل قانوين يصدر من
وأختلف الفقهاء يف تعريف احلق يف التنازل عن الشكوىّ ،
صاحب احلق يف الشكوى ويرتتب عليه إنقضاء هذا احلق ولو كان ميعاد إستعماله ال يزال ممتداً ).52
وعرفه البعض اآلخر أبنه (تصرف قانوين من جانب اجملين عليه يعرب مبقتضاه عن إرادته يف وقف األثر
القانوين لشـكواه ،أي وقف السري يف إجراءات الدعوى).53
وقد منح املشرع للمجين عليه حق الشكوى العتبارات متعددة ،إذ أنه أقدر من االدعاء العام على
تقدير مالئمة إختاذ اإلجراءات اجلزائية ،فاحلق املعتدى عليه يف بعض اجلرائم يتصل بعالقات عائلية مثل
جرمية الزان ،ويف بعضها اآلخر يكون احلق املعتدى عليه شعور اجملين عليه ،كجرائم السب والقذف.
فرتك املشرع للمجين عليه يف هذه اجلرائم مالئمة تقدمي الشكوى .ولألعتبارات السابقة نفسها قرر
املشرع للمجين عليه الذي قدم الشكوى أن يتنازل عنها ،إذ أنه أقدر على مالئمة اإلستمرار يف
اإلجراءات أو إهنائها ،لذلك أعطى له فرصة العدول عن شكواه إذا ق ّدر أثناء السري يف الدعوى أن من
مصلحته تفادي النتائج اليت ترتتب على صدور حكم هنائي فيها وهذه النتائج متس مصاحله اخلاصة ،أو
مصاحل أسرته أكثر مما متس صاحل اجملتمع ،54وابلتايل سيكون هناك ابلفعل تعديل للدعوى اجلزائية،
وذلك من خالل متكني املشرع اجملين عليه من إدارة الدعوى اجلزائية والتصرف فيها مبا حيقق صاحله
اخلاص.
وهبذا أعطى املشرع للمشتكي املتابع لدعواه اجلزائية حق التنازل عنها مراعا ًة منه للعدالة الرضائية القائمة
على توافق األطراف سواء كان ذلك يف دور التحقيق االبتدائي أو القضائي ،فالتنازل يتشابه مع
الشكوى يف كونه تصرفاً قانونياً يصدر من اجملىن عليه ولكنه خيتلف عنها من خالل إفصاح اجملىن عليه
عن عدم رغبته يف االستمرار يف إجراءات الدعوى املرفوعة من قبله )55(.وقد نصت املادة ( / 9الفقرة
ج) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أن ((حيق ملن قدم الشكوى أن يتنازل عنها وإذا تعدد
مقدمو الشكوى فان تنازل بعضهم ال يسري يف حق اآلخرين)) .كما أوجبت املادة ( )130من القانون
املذكور على قاضي التحقيق إصدار قراره برفض الشكوى وغلق الدعوى هنائياً عند تنازل املشتكي عن
شكواه ،أما إذا كانت الدعوى اجلزائية يف دور التحقيق القضائي فقد أعطى القانون للمحكمة سلطة
رفض الشكوى يف حال تنازل املشتكي عن شكواه أو تغيبه عن املراجعة ،إذ نصت املادة (/181
 52د .امحد فتحي سرور ،الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،ط ،2دار النهضة العربية ،القاهرة ،1970 ،ص.688
 53د .مأمون حممد سالمة ،مصدر سابق ،ص 117ـ .118
 54محدي رجب عطية ،مصدر سابق ،ص.99
 55د .حسن صادق املرصفاوي ،املرصفاوي يف أصول اإلجراءات اجلنائية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،1982 ،ص.102
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الفقرة أ) من القانون املذكور على انه ((إذا تنازل املشتكي عن شكواه أو اعتربته احملكمة متنازالً عنها
مبقتضى املادة ( )56()150وكانت اجلرمية مما جيوز الصلح عنها دون موافقة احملكمة فتقرر رفض
الشكوى)).
وبناء على ذلك يكون للشكوى أتثري مستمر على الدعوى اجلزائية من وجهتني أحدامها إجيابية كشرط
لتحريكها ،واألخرى سلبية كسبب إلنقضائها يف حال التنازل عنها وبناءً على ذلك ،ال ت ُّ
عد الشكوى
من الشروط املوضوعية للعقاب ،وإمنا تتميز الشكوى بطبيعة إجرائية ،إذ يتوقف على تقدميها إمكان
مباشرة إجراءات التحقيق ورفع الدعوى اجلزائية ،ويرتب القانون على خمالفة األحكام املنظمة لتعليق
مباشرة الدعوى على تقدمي شكوى جزاء إجرائياً هو بطالن اإلجراءات وعدم قبول الدعوى اجلزائية.57
مما سبق خنلص إىل أن التنازل عن الشكوى يعترب وسيلة قضائية النقضاء الدعوى اجلزائية يؤدي إىل
سرعة اإلجراءات اجلزائية من خالل تقليل عدد الدعاوى املنظورة أمام القضاء اجلنائي من دون مرورها
ابإلجراءات املطولة ومنها إجراءات الطعن يف األحكام كما انه ال ميس أبي حال من األحوال حبقوق
األفراد ألنه يقتصر على جرائم قليلة األمهية ويرتبط إبرادة اجملىن عليهم أو من ميثلهم قانوانً الذين حيق هلم
تقدير مصلحتهم اخلاصة يف االستمرار ابإلجراءات اجلنائية من عدمه.

وابلنظر ألمهية دور الشكوى ،والتنازل عنها ،ندعو املشرع العراقي إىل ضرورة التوسع يف نطاق اجلرائم
املعلق حتريكها على شكوى اجملين عليه وإعطاء احلق يف التنازل عنها جلميع الورثة بعد وفاة اجملىن عليه
مقدم الشكوى ،لئال يؤدي القيد املذكور اىل إهدار الغاية من اقرار احلق يف التنازل عن الشكوى.
املطلب الثاين
الوسائل االجبارية

لقد إجتهت التشريعات املقارنة إىل األخذ بوسائل فعالة لتعديل الدعوى اجلزائية من أجل وضع حلول
عملية للمشاكل اليت تعاين منها أنظمة العدالة اجلنائية التقليدية .كما تشهد السياسة اجلنائية املعاصرة
حماور جديدة لألهتمام ابجملين عليهم واألخذ بسياسة احلد من التجرمي واحلد من العقاب واملعاجلة غري
القضائية للمنازعات اجلنائية.

 56نصت املادة ( )150من قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم ( )23لسنة  1971املعدل على أن (إذا ترك املدعي املدين دعواه سواء بتغيبه وفق ما
ذكر يف املادة ( )22أو بطلب يقدمه للمحكمة فيعترب متنازالً عن حقه يف نظر دعواه املدنية أمام احملكمة اجلزائية ومتضي احملكمة يف نظر الدعوى
اجلزائية وهلا أن تستنتج من غيابه انه متنازل عن شكواه طبقا للمادة التاسعة).
 57د .سعود حممد موسى ،شكوى اجملين عليه ،دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه ،أكادميية الشرطة ،القاهرة ،1990 ،ص.144
648

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
وإنطالقاً من تلك األمهية أوجدت التشريعات املقارنة نظماً إجرائية عديدة هتدف إىل تبسيط اإلجراءات
واختصارها ،مما دفعها إىل األخذ هبذه النظم مراعياً بذلك تطبيقاهتا على اجلرائم قليلة األمهية ،لتخفيف
العبء عن كاهل احملاكم واإلسراع يف تطبيق العقوابت املالئمة ،مبا حيول من دون تعطيل القضااي
التحقيقية ،وهذه النظم اإلجرائية تعد وسائل تشريعية حمققة للسرعة يف تعديل اإلجراءات اجلزائية ومنها:
نظام الوساطة اجلنائية ،نظام التسوية اجلنائية ونظام التحكيم(.)58
وعلى ذلك سنبني يف هذا املطلب الوسائل اإلجبارية يف تعديل الدعوى اجلزائية ،واليت تتمثل الوساطة
والتسوية اجلزائية فضالً عن التحكيم وذلك على النحو اآليت:
الفرع االول

الوسارة اجلنائية
ُّ
تعد الوساطة اجلنائية من املوضوعات اهلامة يف السياسة اجلنائية احلديثة ،ومتثل منطاً جديدا للعدالة
اجلنائية الرضائية ،فهي وسيلة للتقريب بني املتخاصمني يف اجلرمية وصوالً إىل تسوية ترضي الطرفني وتقود
إىل إهناء النزاع يف مهده وقبل ان تقام الدعوى اجلزائية.
إذ تعرف الوساطة اجلنائية أبهنا" نظام رضائي بديل مبقتضاه ختول النيابة العامة برضاء الطرفني اجلاين
واجملين عليه ،إبحالة القضية إىل وسيط شخصي أو معنوي ،للوصول لتسوية النزاع ،وإهناء االضطراب
االجتماعي للجرمية ،وتعويض اجملين عليه ،وإعادة أتهيل اجلاين ،وعند تنفيذها تقضي النيابة العامة
59
عرف أبهنا" عملية تتمثل يف قيام شخص اثلث ابلتوفيق بني مصاحل
ابنقضاء الدعوى اجلزائية"  .كما ت ّ
أطراف النزاع بغية الوصول إىل حل ودي ينهي به نزاع يواجه أشخاص يرتبطون عادة بعالقات دائمة،
60
كأفراد األسرة الواحدة أو اجلريان أو زمالء العمل"
ويرتكز أسلوب الوساطة اجلنائية يف حل املنازعات اجلزائية على األسلوب الرضائي التوفيقي ،القائم على

ودي توافقي للنزاع حيقق مصلحة
موافقة طريف النزاع عليها ،ويتم السعي من خالهلا إىل اخلروج حبل ّ

 58د .مدحت حممد عبد العزيز ،الصلح والتصاحل يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2004 ،ص 56وما بعدها.
 59د .أمحد حممد براك ،العقوبة الرضائية يف الشريعة اإلسالمية واألنظمة اجلنائية املعاصرة ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة،2009 ،
ص.478
 60د .ابراهيم عيد انيل ،الوساطة اجلنائية طريقة مستحدثة يف إدارة الدعوى اجلنائية" دراسة يف النظام اإلجرائي الفرنسي" ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 ،2001ص.5
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الطرفني بعيداً عن ساحة القضاء 61وهذه الرضائية جيب توافرها لالستمرار يف الوساطة ،وهو ما يعين ان
الطرفني هلما احلق يف رفض االستمرار يف الوساطة يف أي وقت.62
وغين عن البيان أن جناح الوساطة ،يعين أنه ال حاجة للدعوى اجلزائية ،وهذا هو الغرض األساسي من
اللجوء إىل نظام الوساطة ،ولكن السؤال الذي يثار يف التشريعات املقارنة هو أثر جناح الوساطة اجلنائية
على القرار الذي تتخذه النيابة العامة (االدعاء العام) خبصوص الدعوى اجلنائية.
وهبذا ذهب املشرع الفرنسي ،إىل ان جناح الوساطة اجلنائية يقود حتماً إىل غلق التحقيق مؤقتاً وهو ما
عرب عنه املشرع صراحة يف املادة ( )1/41من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي بقوله" أن تلجأ النيابة
العامة وقبل قراراها بصدد الدعوى اجلنائية إبصدار أمر حبفظ األوراق".63
ولكن قوانني أخرى جلأت إىل حل خمالف ،إذ قررت ربط جناح الوساطة اجلنائية إبصدار قرار ابنقضاء

الدعوى اجلنائية فقد نصت املادة ( ) 2من القانون اإلجرائي البلجيكي على أنه " إذا نفذ اجلاين كل
الشروط الناجتة من الوساطة فإن الدعوى اجلنائية تنقضي."..
ونشاطر الرأي الفقهي القاضي برجحان احلل األول والذي يتمثل يف إصدار أمر حبفظ األوراق هو
االجدر ابالتباع ،ذلك أن أمر احلفظ ال حجية له ،وتستطيع النيابة العامة الرجوع فيه يف أي وقت طاملا
مل تنقضي الدعوى اجلنائية ابلتقادم ،64ورمبا جيد جديد يثبت ان املتهم مل يكن جديراً هبذا األسلوب،
وابلتايل حيق للنيابة العامة أن تقيم الدعوى اجلنائية من جديد ،أما إذا تقرر انقضاء الدعوى اجلنائية،
فإنه ال حمل للرجوع فيها من جديد ألي سبب كان.

وتعود الوساطة اجلنائية ابلفائدة على املتهم اليت جتنبه التعرض حملاكمة جزائية طويلة اإلجراءات .65وهذا
االمر جيعل املتهم يتقبل كل ما من شأنه أن يسهل إجراءات الدعوى اجلزائية اليت يعترب نفسه متهماً
فيها؛ وال شك أن الوساطة اجلنائية من خالل نظامها وما حتققه من فوائد جتسد له فرصة ال ميكن له
رفضها.66
 61د .رامي متويل القاضي ،الوساطة يف القانون اجلنائي اإلجرائي املقارن ،دار النهضة العربية ،2010 ،ص.52
 62د .أمحد شرف الدين ،املرشد إىل قواعد التحكيم ،اندي القضاة ،2010،ص.18
BERG (R.) , Mediation Penale. Encycl. Dalloz, Sep.1999,no 105,p.12.

63

 64د .حممود جنيب حسين ،شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،ط ،3دار النهضة العربية ،1996 ،ص.527
 65د .شريف سيد كامل ،احلق يف سرعة اإلجراءات اجلنائية( ،دراسة مقارنة) ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2005 ،ص.37
 66د .فايز عادل الظفريي ،أتمالت يف الوساطة اجلزائية بوصفها وسيلة إلهناء الدعوى اجلزائية ،حبث منشور يف جملة احلقوق الكويتية ،العدد الثاين-
السنة الثالثة والثالثون ،2009 -ص.159-158
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فإجراء الوساطة يعد أقل اكراها من اجراءات املالحقة التقليدية اليت ال تتضمن أية آاثر تسجل يف
صحيفة السوابق لذا فهي ابلنسبة للجاين أ فضل من االجراءات التقليدية .ويف حالة فشل الوساطة فإن
االدعاء يكون ابخليار أما ابلسري ابإلجراءات العادية او اقرتاح بدائل اخرى كالتسوية اجلزائية مثالً.
والخيفى ما تعود به الوساطة على القضاء اجلنائي من فوائد أمهها السرعة يف االجراءات اجلزائية ،كما
اهنا ال تتضمن جانب االكراه ابملقارنة مع احلكم القضائي.
يتضح مما تقدم أن املشرع الفرنسي قد أدخل نظام الوساطة اجلنائية كبديل من بدائل الدعوى اجلزائية،
وهو يسهم يف ختفيف العبء عن كاهل احملاكم املختصة ابجلنح ،كما يسهم يف حتقيق فلسفة العدالة
اجلنائية الرضائية بدال من فلسفة العدالة القهرية ،ويف رفع الوصمة اليت تلحق ابملتهم يف حالة استمرار
اإلجراءات اجلزائية ضده.
وأن إجراء الوساطة اجلزائية إجراءً توفيقياً تعويضياً ،يسعى إىل اجياد حل ودي بني الطرفني املتنازعني
على النحو الذي حيقق رضاءً متبادالً بينهما ،يضاف إىل أهنا وسيلة من وسائل تعديل الدعوى اجلزائية
أنشأت من أجل تقصري أمد التقاضي وحفظاً للوقت واجلهد الذي قد يتكبده أطراف الدعوى اجلزائية،
وختفيفاً من عبء تراكم القضااي اجلزائية على القضاة.

وابلرغم من شيوعها يف الكثري من التشريعات كالقانون الفرنسي ،أال أن املشرع العراقي مل أيخذ هبا.
وانطالقاً من تلك األمهية ندعو املشرع العراقي إىل تبين نظام الوساطة اجلزائية نظرا ملا تتمتع به من مزااي
عديدة على النحو السالف بيانه ،واليت تؤمن ألطراف النزاع عدالة جنائية توفيقية تعويضية بعيداً عن
السياسة اجلنائية التقليدية القائمة على أسلويب القمع والعقوبة.

الفرع الثاين
التسوية اجلنائية
تٌعد التسوية اجلزائية إحدى اآلليات احلديثة والفعالة لفض املنازعات اجلزائية وقد أخذت مكانة متميزة
يف اإلجراءات اجلزائية احلديثة ،ومن هنا مت تعريف التسوية اجلزائية أبهنا “ إجراء يباشره عضو النيابة يف
مرحلة ما قبل حت ريك الدعوى اجلنائية على اجلاين الذي يقر ابرتكابه اجلرمية يف طائفة من اجلرائم احملددة
قانوانً ،ويرتتب على قبول اجلاين وتنفيذه هلذه التدابري وتصديق احد القضاة على ذلك انقضاء الدعوى
اجلنائية".67

 67د .حممد عبد اللطيف فرج ،السياسة اجلنائية املعاصرة واجتاهات تطوير القانون اجلنائي ودعم التعاون الدويل ،ط ،1مطابع الشرطة ،القاهرة،
 ،2013ص.81
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وقد أخذ املشرع الفرنسي بنظام التسوية اجلزائية يف املادة ( )2/41من القانون رقم ( )99/515الصادر
يف ( /23يونيو )1999 /ذلك ابلنص على جواز اقرتاح انئب اجلمهورية التسوية على الشخص
الطبيعي البالغ الذي يقر ابرتكابه أي من اجلنح املعاقب عليها ابلغرامة او احلبس الذي ال يزيد على
مخس سنوات كعقوبة أساس ،أو أي من املخالفات املرتبطة هبا" ويتيح نظام التسوية اجلزائية لنائب
اجلمهورية أن يقرتح على الشخص البالغ الذي يعرتف ابرتكابه واحدة أو أكثر من اجلنح او املخالفات
اليت حددها املشرع يف املادتني ( )2/41و ( )3/4من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي ابن ينفذ
تدابري معينة وينبغي ان يعتمد هذا االقرتاح من القاضي املختص ،ويرتتب على تنفيذ تلك التدابري
انقضاء الدعوى اجلزائية.
ويتم اقرتاح التسوية اجلزائية بواسطة رئيس النيابة ،أو إي شخص مؤهل لذلك بتفويض منه ،وجيب ان
أيخذ االقرتاح شكل القرار املكتوب ،كما يتعني ان يكون موقعاً من عضو النيابة العامة ،مشتمالً على
طبيعة وعدد اإلجراءات املقرتح تنفيذها بواسطة اجلاين ،ويعرض اقرتاح التسوية على املتهم الذي ال يقل
عمره عن مثانية عشر عاماً .68
وجيب إال يعرض عليه خالل فرتة احتجازه يف مرحلة مجع االستدالالت ،ويتعني إبالغ املتهم الذي قٌدم
له اقرتاح التسوية حبقه يف اال ستعانة مبحام ؛ قبل ان يعطي موافقته على التسوية  ،ويتم تسجيل ذلك
يف حمضر يتسلم اجلاين صورة منه ،كما يتعني أن خيٌطر اجملين عليه هبذا االقرتاح .فإذا أعطى اجلاين
موافقته على اإلجراءات املقرتحة قام رئيس النيابة بتقدمي طلب لرئيس احملكمة ليقرر اعتماد اإلجراءات،
وعلى رئيس النيابة إخطار اجلاين واجملين عليه ابلطلب ،ويستطيع رئيس احملكمة مساع أقوال اجلاين واجملين
عليه ،ويصدر القاضي قراره ابعتماد التسوية أو برفضها .69
وهبذا فإن نظام التسوية اجلزائية يف التشريع الفرنسي يٌعد إجراءً توفيقياً وتعويضياً يبحث عن حتقيق
الع دالة االجتماعية دون أن يهتم ابلبحث عن العدالة اليت تسعى السلطة القضائية إىل الكشف عنها،
ويكون فيها املتهم خمرياً بني القبول أو رفض التسوية املعروضة عليه دون ان يكون له احلق يف التفاوض
على مضموهنا.
ويرتتب على تنفيذ التسوية اجلزائية انقضاء الدعوى اجلزائية ،ويكون للمجين عليه بعد التصديق على
التسوية أن يطلب من اجلاين الذي التزم بدفع التعويض حتصيل األخري بناءً على إجراء أمر الدفع وفقاً
للقواعد املنصوص عليها يف قانون املرافعات املدنية الفرنسي .وابلرغم من أن املشرع الفرنسي أشرتط
 68د .طه أمحد حممد ،مصدر سابق ،ص.67
 69د .طه أمحد حممد ،مصدر سابق ،ص.287
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إقرار املتهم ابرتكاب اجلرمية حىت يتم إجراء التسوية اجلزائية ،إال انه مل ينص على تسجيل التسوية اجلزائية
بصحيفة احلالة اجلنائية للمتهم.70
يتضح مما سبق أن املشرع الفرنسي وإمياانً منه بفلسفته التشريعية ،القائمة على العدالة الرضائية ،أوجد
هذا النظام وحصره يف جرائم معينة ،وهي جرائم ذات خطورة قليلة األمهية ،وحدد شروط جيب على
املتهم الوفاء هبا قبل إصدار قرار التسوية الذي جيب أن يعتمد من قبل أحد قضاة احلكم ،كما يسهم
هذا النظام يف رفع (الوصمة) عن املذنب اليت يكون هلا آاثراً نفسية كبرية إذا ما طالت إجراءات

الدعوى اجلزائية واليت تسبب آاثراً اجتماعية سيئة.
وابلرغم من أمهية التسوية اجلزائية بوصفها أسلوب يف حل املنازعات اجلزائية لدى التشريعات املقارنة ،إال
أن املشرع العراقي مل ينظم احكامها يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية النافذ ،وابلنظر ملا يتمتع به نظام
التسوية اجلزائية من مزااي عديدة تؤمن العدلة الفعالة يف الوقت احلاضر ،عليه ندعو املشرع العراقي إىل
حل املنازعات اجلزائية
تبين نظام التسوية اجلزائية يف قانون األصول اجلزائية بوصفها وسيلة مستحدثة يف ّ
ابلنسبة للجرائم البسيطة اليت مل تشملها أحكام الصلح اجلنائي.
الفرع الثالث
التحكيم اجلنائي

التحكيم طريق أستثنائي لفض املنازعات بني األفراد ،فهو قضاء لكنه قضاء خاص كونته اإلرادة
املشرتكة لطريف النزاع ،لذا فإن هذا القضاء الذي أساسه إرادة الطرفني يتجاوز ش ّدة اخلصومة اليت عليها
أطراف النزاع إمام القضاء العادي ،فهو وسيلة بديلة لفض املنازعات فباإلضافة إىل إن امل ِحكم يتوخى

يف إصدار حكمه القانون الواجب التطبيق ،فأنه يف الوقت نفسه يبحث عن الوصول إىل وضع مقبول
من طريف النزاع ،أي أنه مييل إىل إجياد صيغ تصاحلية أكثر من ميله إىل تطبيق النص احلريف للقانون دون
71

التقيد ابلنتائج اليت تسفر عن تطبيق النص القانوين.
وعرف التحكيم أبنه ( وسيلة إلقامة العدل بني الناس لكنه يف الوقت نفسه عدالة من نوع خاص –
عدالة تستبعد طرح النزاع على القضاء املختص أصالً بنظره يعهد به إىل قضاء أكثر رحابة – قضاء ال
يتقيد ابلضرورة بنصوص التشريع ،وإمنا قد يستوحي العدالة يف معناها الواسع) .72أو (طريقة أستثنائية
 70د .إميان مصطفى منصور مصطفى ،الوساطة اجلنائية ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2011 ،ص.181
 71د .عبد الرحيم حامت احلسن ،التحكيم يف الشريعة والقانون ،دارسة مقارنة ،مؤسسة النرباس للطباعة والنشر والتوزيع ،النجف األشرف،2010 ،
ص.182
 72قاسم بن عبد هللا بن أمري القونوي ،أنيس الفقهاء ،ج ،1ط ،1دار الوفاء ،جدة 1406 ،هـ ،ص.232
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للفصل يف اخلصومات)  .73وقد وصف التحكيم أبنه ليس أكثر وال أقل من قاض خاص حملكمة خاصة
تسمى حمكمة التحكيم اليت تصدر أحكاماً خاصة تسمى قرارات التحكيم.74

وأن اهلدف من إقرار التحكيم بوصفه وسيلة يف حل املنازعات اجلزائية من قبل التشريعات اليت أخذت
هبذا النظام من أنظمة التسوية واليت أرادات أن جتعل من التحكيم طريقاً خاصاً مرادفاً للقضاء
العادي يف حل املنازعات وتفعيله كوسيلة مهمة من وسائل تعديل الدعوى اجلزائية ،على أسس عصرية
الغاية منها أختصار الوقت واجلهد واملال ،فضالً عن الثقة اليت يوليها املتنازعان عند إختيار قضاهتم
(احملكمني) أبنفسهم .وأن اهلدف الذي وجد من أ ِ
جله نظام التحكيم ،وهو األختصار يف الوقت
واملصاريف إذ كان سبباً يف إطالة حسم املنازعات أضافة إىل مضاعفة الرسوم واألجور واملصاريف ،وكان
النزاع املعروض على التحكيم يتعقد ويطول أمده.75
وهلذا فإن التحكيم يكون سببا النقضاء الدعوى اجلزائية يف بعض التشريعات املقارنة لكثرة القضااي
وتعقيدها ،بدالً من أن يكون سبباً لتفاديها ،ويكون من اخلري املبادرة ابإللتجاء إىل القضاء بدل
اإللتجاء إليه ،بعد عرض النزاع على حمكمني ألبطال ما أصدروه من أحكام ،وللفصل يف النزاع من
جديد.
وإنطالقاً مما سبق ،ندعو املشرع العراقي إىل إجياد نص يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي النافذ
ينظم أحكام التحكيم يف بعض املنازعات اجلنائية ذات اجلسامة البسيطة واملتعلقة ابحلقوق اخلاصة ،إذ
ميكن تسويتها عن طريق التحكيم مع ترك السلطة التقديرية لإلدعاء العام أو القاضي املختص أبختاد
القرار ابللجوء للتحكيم لفض تلك املنازعات اليت مل تتناوهلا الوسائل التقليدية ابلتنظيم كالصلح اجلزائي،
والتنازل إذ أن املشرع العراقي قد حصر اجلرائم اليت تناوهلا تلك الوسائل سبيل احلصر ،إذ أنه ضيق من
نطاق هذه اجلرائم يف حني أن هناك العديد من اجلرائم البسيطة اليت مل يتناوهلا ابلتنظيم ،وإدخال نص يف
قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي النافذ ينظم التحكيم ابلشكل الذي يتالءم مع أحكام هذا
القانون ،سيؤدي ابلنتيجة إىل معاجلة الكثري من القضااي وختفيف العبء عن كاهل القضاء.

 73حممد كامل مرسي ،شرح القانون املدين اجلديد ،العقود املسماة ،ج ،1ط ،2مكان الطبع (بال) ،1952،ص.541
 74د .أمحد أبو الوفا ،التحكيم ابلقضاء وابلصلح ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية  ،1995 ،ص.25
 75د .عبد احلميد األحدب ،التحكيم أحكامه ومصادره ،ج ،1ط ،1مؤسسة نوفل ،بريوت ،1996 ،ص.324
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اخلامتة

بعد أن انتهينا من إعداد هذه الدراسة اليت تناولنا فيها موضوع تعديل الدعوى اجلزائية يف القانون

العراقي  ،أصبح من الضروري إبراز أهم النتائج والتوصيات اليت خلصت إليها اليت ميكن إجيازها على
النحو االيت-:
اوال  :النتائج:
 -1لقد تبني لنا أن احللول الرضائية مل تنظم من أجل القضاء على العدالة القضائية واحللول مكاهنا ،بل
من أجل ختفيف الضغط عليها ،فهي ختدم العدالة اذ تقدم احلل السلمي للنزاع وأن الرضائية آلية حديثة
هدفها السماح لألطراف بتعديل مصري الدعوى اجلزائية ،وميكنهم أيضاً يف بعض احلاالت تقليص
املالحقة إىل ال عدم ،عن طريق اضفاء الطابع املدين على الدعوى اجلزائية حيث تنتهي الرضائية يف
العديد من احلاالت إىل حتويل الدعوى اجلزائية عن مسارها الطبيعي.
 -2أن الصلح أسلوب خاص إلدارة الدعوى اجلزائية يف القانون العراقي ،يستلزم توافر عنصر الرضائية
من جانب اجلاين واجملين عليه بقبول الصلح ملا يرتتب عليه انقضاء الدعوى اجلزائية سواء يف مرحلة
التحقيق االبتدائي أو القضائي أبسرع وقت دون عناء إجراءات التقاضي الطويلة.
 -3تزايد االهتمام بوسائل تعديل الدعوى اجلزائية على صعيد األنظمة القانونية املختلفة ،هبدف
التخفيف من حدة اإلجراءات التقليدية ،وذلك إبجياد إجراءات خمتصرة ويسرية ميكن اختاذها قِبل بعض
املتهمني بقصد القضاء على بطء اإلجراءات ،وذلك ملا توفره هذه األخرية من مرونة وسرعة يف البت
واحلفاظ على السرية وما تضمنه من مشاركة األطراف يف إجياد احللول ملنازعاهتم.
 -4أن تعديل الدعوى اجلزائية يسمح ابستخدام أسلوب التفاوض الذي جينب زحام اجلهاز القضائي
املثقل أبعباء جسمية ،وينطوي هذا النظام على حل ملشكلة السجون املكدسة ،كما ان تطبيقه حل
اقتصادي ابلنسبة للجميع حيث يسمح لألطراف بدفع أقل املصاريف ،ويتيح للدولة أيضاً االقتصاد يف
النفقات وينطوي است خدام التفاوض يف جمال الدعوى اجلزائية على مزااي اخرى منها ،سرعة احلسم يف
النزاع ،وتفادي معضلة البطء والتأخري اليت تالزم الدعوى اجلزائية ،كما متكن من توفري املصاريف اخلاصة
ابلتقاضي .
5ـ اجتاه التشريعات اإلجرائية حنو الدخول يف ميدان الرضائية اليت تستلزم احلصول على رضا اجلاين من
خالل ترغيبه ابحلصول على بعض االمتيازات االجرائية.
 -6لقد ساهم تطور االجراءات اجلنائية الرضائية يف ظهور منط جديد للعدالة اجلنائية الرضائية،
كالوساطة والتسوية اجلنائية والتحكيم يف اجملال اجلنائي .فهي وسائل حديثة تقود إىل إهناء النزاع يف
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مهده وقبل ان تقام الدعوى اجلزائية ،كما تستهدف التقريب بني املتخاصمني وصوالً إىل تسوية ترضي
الطرفني وتقود إىل عدم إقامة الدعوى اجلنائية.
اثنيا  :التوصيات

 -1تعديل قانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم  23لسنة  1971ابلشكل الذي ينسجم مع التوجهات
احلديثة للسياسة اجلنائية الدولية اليت تركز على القضاء التصاحلي أو التفاوضي من خالل توفري الوسائل
املناسبة له من اجل ان يكون قريبا من املتقاضني واكثر انسانية ابإلخذ بنظام االجراءات البديلة

خصوصا يف ظل الظروف احلالية اليت متر هبا املؤسسات العقابية من حتدايت البعض منها امين واالخر
يتعلق ابزدايد اعداد السجناء مما يتسبب يف بروز ظاهرة اكتظاظ السجون املرفوضة دولياً.
2ـ نقرتح على املشرع القيام إبدخال التعديالت املناسبة على قانون العقوابت العراقي النافذ مبا يضمن
االخذ بنظام العقوابت البديلة كعقوبة العمل للمنفعة العامة جماراة للتطور الذي حلق العلوم القانونية؛
هذا التطور الذي ادى اىل احداث تغيري ونقله نوعية هائلة ومتطورة يف السياسة العقابية ،ويف حتقيق
اهداف هذه السياسة املتمثلة يف الردع العام واخلاص وحتقيق املصلحة العامة واإلفادة من اخلدمات اليت
حيكم أبدائها احملكوم عليه يف الكثري من املرافق العامة كاخلدمة يف دور املسنني والعجزة واملسامهة يف
تنظيف االماكن العامة والعمل يف دوائر البلدية والزراعة وغريها من القطاعات وان يكون العمل احملكوم
أبدائه متالئما مع خربات ومهارات احملكوم عليه .فإن مراعاة الرضائية يف اإلجراءات اجلنائية ينطوي
بكل أت كيد على حل ملشاكل السجون املكدسة كما يتضمن ميزة ابلنسبة ألطراف اخلصومة اجلنائية،
وأخرياً فإن تطبيق الرضائية هو حل اقتصادي ابلنسبة للجميع إذ يسمح لألطراف بدفع أقل املصاريف،
ويتيح للدولة أيضاً االقتصاد يف النفقات.
 -3ندعو املشرع العراقي إىل األخذ بنظامي الوساطة والتسوية اجلنائية ملا يقدمانه من امتيازات
للمتقاضني والقضاء يف الوقت ذاته ،فضالً عن هذا فإن التطور مسة ال بد أن تتصف هبا القواعد
القانونية ،وال شك أن االنظمة البديلة للدعوى اجلزائية وعلى وجه اخلصوص الوساطة اجلنائية والتسوية
متثل ضراب من ضروب العناية ابالجتهاد والتطوير يف القواعد القانونية اجلزائية بل السياسة اجلنائية يف
مكافحة اإلجرام ومعاجلته ومن مث سينصب ذلك على مفهوم العدالة.

 -4نوصي املشرع العراقي بوضع سياسة جنائية جديدة أتخذ بنظر االعتبار املتغريات اليت حصلت يف
البالد ما بعد  2003وكذلك جماراة ما طرأ على القانون اجلنائي بشكل عام و االجراءات اجلنائية
الرضائية بشكل خاص من مستجدات تشريعية.
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