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المقدمة:
إن التشريع عبارة عن مرأة عاكسة تعكس احتياجات المجتمع وتتغير بتغيرها ،ونظررا لوجرود ايرادة ةرومة ومضرطردة دري أعرداد القضرايا
الجنائية دي مصر مما حتم على المشرع التدخل لتوفيف هذا العبء عن كاهل القضاء دأصدر القانون رقم  174لسرنة  1998بتعرديل بعر

1

احكام قانون االجراءات الجنائية وقانون العقوبات .وبعده احتذى بحذوه المشرع الفلسطيني دري قرانون االجرراءات الجزائيرة الفلسرطيني رقرم
( )3لسنة .2001
والذي استحدث به نظام التصالح والصلح دي المواد الجنائية ،والصلح الجنائي هو عبارة عن نظام قانوني عردته التشرريعات المقارنرة وهرو
يعني "نزول الهيئة االجتماعية عن حقها دي الدعوى الجنائية مقابل مبلغ التصالح الذي حدده المشرع".
والصلح الجنائي ال يترك التفاق االدراد بل قام المشرع االجرائي بتحديده ،وبين أحكامه حين نص على جواا التصرالح دري مرواد الموالفرات
وكذلك مواد الجنح التي يعاقب عليها القانون بالغرامة دقط".
ثم أكد بأن تنقضري الردعوى الجنائيرة برددع مبلرغ التصرالح ولرو كانر مردوعرة بطريرل االدعراء المباشرر وال يكرون لرذلك ترأثير علرى الردعوى
المدنية .ثم قررت حل المجني عليه ووكليه الواص دي بع الجرنح أن يطلرب مرن النيابرة العامرة أو المحكمرة وذلرك بحسرب ابحروال إثبرات
صلحه مع المتهم.1
وموةوع الصلح أحد موةوعات قانون االجراءات الجنائية وإن كان يتعلل باجراءات معينة إال أنه ينصب أيضرا علرى مسرائل موةروعية
تتعلل بقانون العقوبات.
وإذ تبدو أهمية هذا الموةوع من عدة نواحي دالتصالح من شأنه أن يجعل النيابة العامة تتناال عن الردعوى الجنائيرة وهرو مرا يتعرارم مرع
وظيفتها كونها تنوب عن المجتمع دي استعمال الدعوى وتحريكها بغرم الوصول الى حكم بات وقطعي (نهائي) باإلدانة.
كما أن الصلح بدوره يغل يد النيابة عن ردع الدعوى الجنائية ،ويجعل ردع الدعوى مرن عدمره متوقرف علرى إيرر إرادتهرا ،وإنمرا علرى إرادة
المجني عليه والمتهم.
ولهذا سوف تكون دراسة هذا الموةوع مواعة على ثالثة مباحث على النحو التالي:
المبحث ابول :مفهوم الصلح الجنائي وتطوره التاريوي.
المبحث الثاني :الطبيعة القانونية للصلح والتصالح.
المبحث الثالث :أنواع الجرائم التي يجوا ديها الصلح والتصالح.

المبحث ابول
مفهوم الصلح الجنائي وتطوره التاريوي:
الصلح اسم من المصالحة والمصالحة كلمة مضادة للمواصمة بما معناه السلم كما يقال تصالح قوم بينهم ،وقوم صلوح ،أي متصالحون.2
والصلح من ابسباب الواصة إلنقضاء الدعوى الجزائية حيث أنه دي مواد الموالفات والجنح المعاقرب عليهرا بالغرامرة يجروا ديهرا التصرالح
ويقع على عاتل مأمور الضبط القضائي الموتص وعند تحرير المحضر يستطيع أن يعرم التصالح علرى المرتهم أو وكيلره دري الموالفرات،
دي حين يكون عرم التصالح دي مواد الجنح من النيابة العامة على أن يثب ذلك دي المحاةر .إذ أجاات البع من التشريعات الجزائية
انقضاء الدعوى العامة دي بع الجرائم بالصلح إذ يكون ذلك باإلتفاق برين الطرردين باإليجراب والقبرول والرذي بردوره يحسرم النرزاع ويحرل
الوررالف القررائم ديمررا بيررنهم بالمصررالحة ويكررون ذلررك مقابررل الودرراء برربع االلتزامررات مررن أحررد الطررردين للطرررف ابخررر درري جرررائم التهريررب
الضريبي أو الجمركي دقط.
وذلك بن النيابة العامة هي الموتصة دون إيرها بردع الدعوى الجنائية أو إقامتها أمام القضاء والنيابة ال تملك أن تتناال عن حقها دي ذلك
بالتصرالح مرع المرتهم وهرذا الحظرر مسرتمد مرن مبردأ عردم قابليرة الردعوى الجنائيرة للتنراال عنهرا وذلرك بن الردعوى الجنائيرة تتعلرل بمصررلحة
المجتمع ال بمصلحة النيابة العامة.
ولذلك كله قم بتقسيم هذا المبحث الى ثالثة مطالب على النحو التالي:
1

د .أحمد فتحي سرور ،الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في االجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،1995،ص 3وما يليها.
د .رؤوف صادق عبيد ،مبادئ اإلجراءات الجنائية ،القاهرة ،1982ص  35وما يليها.
د .عوض محمد عوض ،قانون االجراءات الجنائية ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،اإلسكندرية،1989،ص 5وما يليها.
2
دكتور /أحمد محمد يحيى محمد اسماعيل ،االمر الجنائي والصلح ،رسالة دكتوراه،حقوق القاهرة ،1985 ،ص.312
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دفي المطلب ابول :ماهية الصلح الجنائي.
والمطلب الثاني :التطور التاريوي للصلح الجنائي.
المطلب الثالث :أوجه الشبه واالختالف بين كل من الصلح والتصالح الجنائي.
والمطلب الثالث على درعان االول :أوجه الشبه بين الصالح والتصالح والثاني أوجه االختالف بينهما.

المطلب ابول:
ماهية الصلح الجنائي:
ال يوجد للصلح الجنائي تعريف مجمع عليه ومسلم به ،حيث أن المشرع ترك هذا ابمر الجتهاد الفقه والقضاء ،وذلك بعكس القانون المردني
الذي عرف عقد الصلح المدني.
ودي اللغة الصلح بمعنى السلم ،والصالح يعتبر مصدر المصالحة واسمها الصلح واإلصرالح بهرذا المعنرى يعتبرر نقري ل،دسراد ،كمرا يعنري
الصلح الكرم أيضا 1أما دي اإلصطالح دإن الصلح يعرف بأنه "إجراء يتم عن طريل اللجوء الى التراةي على الجريمرة برين المجنري عليره
ومرتكبها وذلك يكون خارج المحكمة والذي يمكن اعتباره كأساس سحب االتهام دي الجريمة.2
ومع ذلك نجد أن البع
الصحيح والدقيل.

ذهب الى تعريف الصلح على أنه عبارة عن "تالقي إرادة المتهم وإرادة المجني عليه 3ويعتبر الصرلح بهرذا المعنرى

بينما البع ابخر عرده بأنه "أسلوب يعتمد على الطرق الودية إلنهاء المنااعات" 4إير أن هناك آخرين يعردونه بأنه " :إجراء يرتم علرى
طريقة التراةي بيما بين المجني عليه دي الجريمة ومرتكبها وذلك يكرون خرارج المحكمرة ،والرذي مرن الممكرن بواسرطته سرحب االتهرام دري
الجريمة بمعنى آخر أن المجني عليه عرة عليه وقدم إليه ترةيه حفذته وشجعته بأن يرإب دي االمتناع عن االتهام".5
ومع ذلك نجد أن بع

التشريعات الجنائية المعاصرة أجاات الصلح دي بع

الجرائم الواقعة على ابشواص وعلى ابموال.

وهذه اإلجااة جاءت بهدف إنقاذ التشريعات الجنائية المعاصرة 6لتوطي ظاهرة تضوم العقابات ولتحقيل العدالة الجنائية.
وبالرإم مما تقدم دإن القانون أجاا دي بع الحاالت انقضاء وإنهراء الردعوى الجزائيرة بطريرل الصرلح سرواء أكران ذلرك قرد ترم عرن طريرل
النيابة العامة أو بإرادة إيرها من اإلدارات أو الهيئات العامة أو كان عن طريل إرادة المرتهم أو برإرادة المجنري عليره .وذلرك مرع أن ابصرل
أنه ال يجوا الصلح دي الدعوى الجزائية وذلك بن الدعوى الجزائية حل للمجتمع ،ولذلك ال يملك أي شوص أن يصالح علرى هرذه الردعوى
وذلك إلعتباره موالف للنظام العام ،ومع ذلك دإنه يتم اللجوء الى الصلح إلنقضاء الدعوى الجزائية يرجع الى عدة اعتبارات أهمها-:
أوال :عدم أهمية الجرائم وتفاهتها ولتودير مصاريف إجراءات المحاكمة-:
وهذا ما نستنبطه من كل من التشريعين المصري والفلسرطيني درإن قرانون االجرراءات الجنائيرة المصرري دري المرادة ( )18منره مكرررا ودري
المادة ( )16من قرانون االجرراءات الجزائري الفلسرطيني رقرم ( )3لسرنة  ،2001وقرد نصر علرى أنره "يجروا التصرالح دري مرواد الموالفرات
والجنح المعاقب عليها بالغرامة دقط وعلى مأمور الضبط القضائي الموتص عند تحرير المحضر أن يعرم التصالح على المرتهم أو وكيلره
دي الموالفات ويثب ذلك دي محضره ويكون عرم التصالح دي الجنح بين النيابة العامة".

1

إبن منظور:لسان العرب ،دار المعارف ،بدون سنة نشر ،الجزء الرابع ،باب صلح،ص.2479
2
د .محمد محي الدين عوض :حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية ،بحث مقدم الى المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ،الفترة من
 14-12مارس  ،1989ص.44
3
دكتور /عوض محمد عوض ،المبادئ العامة لقانون االجراءات الجنائية ،دار المطبوعات الجامعية  ،1999ص.131
4
دكتور /سر الختم عثمان إدريس ،النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي ،رسالة دكتوراه حقوق القاهرة،1979،ص.1
5
دكتور /حمدي رجب عطية ،دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية ،رسالة دكتوراه،حقوق القاهرة ،1990ص.312
6
الدكتور /محمد حكيم حسين الحكيم ،النظرة العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه 2002،رقم  ،11ص.143
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ومن ذلك نجد أن التصالح يرد على الجنح والموالفات المعاقب عليها بالغرامة التي تعتبر عقوبة قليلة ابهميرة وتادهرة وإيرر رادعرة دري حرد
ذاتها.
وأشررت سرابقا برأن الصرلح قرد يرتم برإرادة بعر اإلدارات  ،وهرذا مررا أكدتره المرادة ( )7مرن قرانون ةرريبة الردخل ابردنري رقرم ( )57لسررنة
1985م ،وذلك بأن يكون لمدير ةرريبة الردخل أن يجرري مصرالحة عرن أي دعرل ترم ارتكابره خالدرا بحكرام المرواد ( )44،43،42مرن نفرس
القررانون وذلررك مقابررل الغرامررة الترري يقررهررا ويحررددها ،كمررا أعطرراه القررانون صررالحية ايقرراف أيررة اجررراءات متوررذة بمقتضرراها وأن يجررري أيررة
مصالحة بشأنها وذلك بشرط أن يكون ذلك قبل صدور الحكم القطعي والبات دي الدعوى الجزائية التي تم التصالح عليها.
وذلك ما نجده أيضا دي المادتان ( )242،241من قانون الجمرارك ابردنري رقرم ( )16لسرنة 1983م ،واللتران أجااترا مبردأ التسروية بطريرل
المصالحة دي قضايا التهريب الجمركي.
ومن هذا يتبين لنا أن التشرريعات هرذه أجراات التصرالح وذلرك قبرل صردور حكرم قطعري دري الردعوى الجزائيرة المردوعرة ،أمرا دري حالرة بعرد
صدور حكم قطعي دال يجوا إجراء المصالحة أو التصالح على الدعوى وذلك بن الدعوى الجزائية أصبح منتهية بصدور الحكم القطعي
ديها.
ثانيا :من أجل المصلحة المحمية جنائيا دي بع

الجرائم:1

مثل الجرائم الضريبية وبواصة جرائم التهريب الجمركي ،ومن ذلك أجاا القانون رقم ( )157لسنة 1981م إصدار قرانون الضررائب علرى
الدخل ،على أن لواير المالية الصلح دي الجرائم الضريبية المنصوص عليها دي المادة ( )191من هذا القانون المصري ،كما نجد أن المادة
( )242من قانون الجمارك رقم ( )16لسنة 1983م ،على أن الصلح الذي تقوم به اإلدارات الموتصة بالجمارك ودي حالرة اعترراف المرتهم
بإرتكابه للجريمة يسهل االجراءات ويعفي الجهاا القضائي من عناء البحث مع وةوح الدعوى.
ثالثا :تسهيل وتبسيط اإلجراءات:
وتتمثل هذه النقطة دي نص المادة ( )71دقرة ( )1من قانون السرير ابردنري رقرم ( )13لسرنة 1983م ،إذ نصر علرى أن "لمرتكرب أي مرن
الموالفات المنصوص عليها دي المواد ( )69،68،67مرن نفرس القرانون أن ينهري قضريته برددع الحرد ابدنرى للغرامرة المقرررة للموالفرة التري
ارتكبها وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ةبط الموالفة من قبل منظمها وال يجوا له دي هذه الحالة الطعن دي تلك اإلجراءات
امام أي مرجع قضائي أو إداري.
دي حين أن المادة ( )80من قانون المرور المصري ،رقم ( )66لسنة 1973م ،إذ أجاات هذه المادة إجراء الصلح دي الموالفرات إذ حرددت
مبلغ الصلح بومسين قرشا وهو الحد ابدنى لغرامة موالفة المرور ،وخمس وعشرين قرشا لموالفات المشاة".
رابعا :ابخذ بعين االعتبار ظروف المجني عليه:
ومن ذلك نرص قرانون الموردرات والمرثثرات العقليرة ابردنري دري المرادة ( ) 14منره وهرو الرذي يرتم االتفراق بموجبره ديمرا برين النيابرة العامرة
والمدمنين على تناول المودرات ،وذلك بمتابعة اجراءات الدعوى ةدهم ،أو الوضوع لبرنامج عالجري" تردبير احتررااي تقدمره للعرالج او
لمستشفى أمرام.
دي حين نص المادة ( )37دقرة ( )6من القانون المصري رقم ( )182لسنة  1960على أنه " ال تقام الدعوى الجنائيرة علرى مرن يتقردم مرن
متعاطي المواد المودرة من تلقاء نفسه للمصلحة وللعالج"
ومن هذا النص يتبين لنا أن التقدم للعالج من شأنه أن يحول دون إقامة الدعوى الجزائية.
المطلب الثاني
التطور التاريوي للصلح الجنائي:
1

الدكتور /نبيه صالح ،الوسيط في شرح مبادئ االجراءات الجزائية (دراسة مقارنة) منشأة المعارف2004 ،م الجزء األول،ص.429
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موةوع الصلح موةوع حديث قديم دي ذات الوق دتاريوه يرجع الى الشريعة اإلسالمية حيث عردته لقوله تعالى ":دإن طائفتين من
المثمنين أقتتلوا دإصلحو بينهما" سورة الحجرات آية /9ولقد عرف القضاء الشعبي الصلح الذي يقوم بين الوصوم.
الصلح الجنائي بدأ كفكرة أو كأسلوب لحسم المنااعات التي تنشأ بين ابدراد وبين الجماعات وذلك بالتفاهم الودي ال بإستودام القوة
واالنتقام.
دقديما كان المجني عليه بنفسه يتولى توقيع العقاب على الشوص الذي يعتدي عليه دكان رابطة الدم العنصر االساسي دي تكوين الجماعات
القديمة دإذا قتل شوص منها تثور ثائرة الجماعة تح راية الدم بالدم وال يهدأوا حتى يحصلوا على دم قاتله.
ومنها نشأت دكرة الثأر ،دالثأر ال يضع حد ل،نتقام وتستمر العداوة وعدم االستقرار ،ثم ظهرت الفدية كعالج وهي ما عرد بالصلح دكان
الصلح دي تلك الفترة اختياريا لذوي الشأن ليضعوا الشروط التي يرونها مناسبة ،ثم أصبح بعد ذلك إلزاميا دال يستطيع المعتدي عليه أو أهله
أن يلجأوا الى القوة أو االنتقام ما دام أن المعتدي أو أهله قد استعدوا للتفاهم وددع الدية التي يطلبونها.
وبعد ذلك أصبح مقدار الدية معلوما لكل حالة ،دال يجوا للمعتدى عليه أو أهله أن يطلبوا أكثر منه ،وبعد أن اادت سلطة الدولة ونفوذها
حرم الصلح دي المنااعات الجنائية بصفة عامة ،وبالرإم من سيادة مبدأ التحريم لنظام الصلح دي القانون الجنائي المعاصر وبناء على
حرص المشرع على عدم إدالت الجناة من يد العدالة إب أنه يوجد هناك بع الحاالت التي تسلم بها التشريعات الموتلفة بإمكانية التصالح
والصلح صراحة أو ةمنا وذلك كاستثناء على هذا التحريم.
كما أن هناك اتجاه متزايد يعالج الجرائم التنظيمية بدون ردع دعوى جنائية ،وذلك عن طريل اتفاق تعقده السلطة العامة مع المتهم وذلك بأن
يددع مبلغ نقدي معين لتنقضي الدعوى الجنائية بدون حكم قضائي أو مقابل عدم ردع الدعوى عليه.1
ودي مجاالت التشريعات نجد أن المشرع المصري قد أخذ بفكرة التطور التاريوي ،2لفكرة التصالح والصلح وذلك دي نطاق اإلجراءات
الجنائية ومنها قانون تحقيل الجنايات إذ لم ينص على الصلح القانون القديم منه الصادر سنة  1883على الصلح دي المواد الجنائية ،وبعد
ذلك ودي  10دبراير سنة  1892صدر أمر عال يجيز الصلح دي مواد الموالفات ،ثم تعدل بابمر الصادر دي  14أكتوبر  ،1892وسبب
أخذ الحكومة بهذا النظام دي تلك الفترة هو تزايد عدد الموالفات التي تردع اليها والذي يتطلب وقتا طويال ابمر الذي يمنع القضاء من نظر
قضايا أهم وأولى منه.
ثم صدر قانون تحقيل الجنايات ابهلي سنة  1904الذي أخذ بنظام الصلح دي المواد الجنائية بالمواد ( )48،47،46وودقا لها يجوا الصلح
دي الموالفات.
وبعد ذلك تبنى دكرة الصلح قانون تحقيل الجنايات الموتلط الصادر سنة  ،1937بالنص عليه بالمواد (22و23و)24منه ،والذي وسع دي
نطاق تطبيل الصلح دأجااه دي كل الموالفات التي يعاقب عليها بالغرامة دقط ،وقصر ميعاد الددع لثالث أيام دقط من يوم علمه بأول عمل
من االجراءات دي الدعوى بدل من ثمانية أيام دي القانون ابهلي.
ثم بدأ التباين دي موقف المشرع المصري بعد صدور قانون اإلجراءات الجنائية الحالي دي سنة  ،1950الذي تبع نظام الصلح دي المادتين
(19و )20منه وبعد ذلك صدر القانون رقم  252لسنة  1953دلغى المادتين ( 19و )20السابل اإلشارة إليهما ،ومثخرا عاد المشرع
المصري مرة أخرى وأخذ بالقانون رقم  174لسنة  1998بنظام الصلح دي المواد الجنائية ،دأةاف دي المادة ( )18مكررا الى قانون
االجراءات الجنائية والتي بدورها أجاات للمتهم بموالفة أو بجنحة معاقب عليها بالغرامة دقط أن يتصالح عليها ،3وكذلك أةاف المادة
( )18مكررا (أ) والتي أجاات الصلح بين المجني عليه-أو وكيله الواص-مع المتهم وذلك دي بع الجنح.
أما التشريعات العربية ابخرى دقد تباين خططها بالنسبة للصلح كسبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية (العمومية) ،دبعضها لم يأخذ
بالصلح ،كما هو الحال لقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري رقم ( )113لسنة  ،1950أما التشريعات التي أخذت بالصلح دبعضها لم

1

الدكتور /سر الختم عثمان ادريس ،النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي ،رسالة دكتوراه ،حقوق القاهرة،1979 ،ص107و.108
2
األستاذ /جندي عبد الملك ،الموسوعة الجنائية ،الجزء الثالث،بند رقم  237وما بعده ص 578وما بعدها.
3
الدكتور /أمين مصطفى محمد-انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ،دار النهضة العربية  ،2002بند رقم  ،13ص 43وما بعدها.
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يعنى بوةع أحكام منظمة له ،كما دي قانون المرادعات الجنائية التونسي رقم ( )23لسنة  ،1968والبع ابخر عني بوةع ابحكام له
مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني لسنة  ،1966وقانون االجراءات الجزائية الكويتي رقم ( )17لسنة .1960
وبعد ذلك جاء المشرع الفلسطيني آخذا بنظام الصلح دي قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة  ،2001ووةع له ابحكام
المنظمة له ،إذ نص عليه دي المواد من (16و17و )18منه.
المادة ( )16منه نص على أنه " :يجوا التصالح دي مواد الموالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة دقط ،وعلى مأمور الضبط القضائي
الموتص عند تحرير المحضر أن يعرم التصالح على المتهم أو وكيله دي الموالفات ويثب ذلك دي محضره ،ويكون عرم التصالح دي
الجنح من النيابة العامة.
والمادة ( )17نص  " :على المتهم الذي يقبل التصالح أن يددع خالل خمسة عشر يوما من اليوم التالي لقبول التصالح مبلغا يعادل ربع
الحد ابقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد ابدنى المقرر لها-إن وجد أيهما أقل".
مادة ( )18تنص على أنه  " :تنقضي الدعوى الجزائية بددع مبلغ التصالح وال يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية".
المطلب الثالث
اوجه الشبه واالختالف بين كل من الصلح والتصالح الجنائي:
نستطيع أن نميز بين نظامي الصلح والتصالح الجنائي وذلك من خالل تعريف كل نظام منهما.
دالصلح الجنائي هو ما عني المادة ()18مكررا (أ) من قانون االجراءات الجزائية المصري بتنظيمه وكذلك المادة ( )16إجراءات جزائية
دلسطينية.
الصلح :وهو عبارة عن اجراء جوااي أيضا يتم بن المجني عليه أو وكيله الواص وبين المتهم .ويوضع تقدير هذا الصلح للنيابة العامة أو
المحكمة -حسب االحوال ،ومن هنا نرى أن الصلح الجنائي هو عبارة عن تالقي ارادتين ،إرادة المجني عليه أو وكيله الواص مع ارادة
المتهم .دي حين أن التصالح الجنائي هو عبارة عن إجراء جوااي لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو المحكمة –حسب ابحول –
إذ تعتبر هذه الجهات إحدى ابطراف ابصلية دي العالقة التصالحية.
ونظام التصالح الجنائي ال يعرم على المتهم ،بل من حل المتهم عدم قبوله وتتم مباشرة الدعوى الجنائية بمواجهته بالطرق المعتادة.
ودي ذلك نجد أن أطراف التصالح الجنائي هما المتهم والجهة اإلدارية الموتصة المتمثلة أساسا ي مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة.
دي حين أن أطراف العالقة دي الصلح الجنائي هما المجني عليه-أو وكيله الواص والمتهم.
ولمعردة أوجه الشبه واإلختالف بين هذين النظامين قم بتقسيم هذا المطلب إلى درعين:
الفرع ابول :لمعردة أوجه الشبه بين كل من الصلح والتصالح الجنائي.
الفرق الثاني :لمعردة أوجه االختالف بين كل من الصلح والتصالح.

الفرع ابول
أوجه الشبه بين كل من الصلح والتصالح
أوال :يتفل كل من الصلح والتصالح الجنائي دي أن كل نظام منهما هو عبارة عن اجراء جوااي سواء كان يتم بين المجني -أو وكيله
الواص -وبين المتهم دي الصلح ،أو كان يتم من قبل مأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو المحكمة الموتصة بذلك – حسب ابصول
دي نظام التصالح.
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ثانيا :الصلح والتصالح يثديان إلى إنقضاء الدعوى الجنائية وإنهائها بغير محاكمة.1
ثالثا :الصلح والتصالح ال يتقيدان بوجوب سبل تقديم شكوى أو طلب مثل نظام التناال.
رابعا :يتعين حتى ينتجا الصلح والتصالح أثرهما دي انقضاء الدعوى الجزائية أن يتم هذا الصلح أو التصالح قبل صدور حكم بات بالدعوى.
خامسا :يتفل كل من الصلح والتصالح دي أنهم ال يطبقون إال بصدد الجرائم البسيطة 2دال يجوا تطبيقهم دي الجنايات وإنما يقتصر نطاق
تطبيل هذين النظامين من حيث المبدأ على الموالفات والجنح.
سادسا :الصلح والتصالح كالهما يتعلل بنزاع محتمل دي الغالب لم تردع بشأنه الدعوى.
سابعا :الصلح والتصالح يوضعان دي تفسيرهما لقواعد القانون المدني باعتبار كل منهما عمل قانوني ،دالتصالح يصدر عن إرادة منفردة
للمتهم والصلح بتوادر إرادتين هما إرادة المجني عليه وإرادة المتهم.
ثامنا :كال النظامين يهددان الى التوفيف عن عاتل القضاء بعدم رؤيته للجرائم قليلة ابهمية لما دي ذلك من إةاعة للوق والجهد ،كما أنهما
يجنبان الدولة نفقات مالية باهظة.3
تاسعا :تجنب كل من نظامي الصلح والتصالح المتهم من الوقوف بموقف اإلتهام 4وما يترتب عليه من احتمال الحكم عليه باإلدانة ،دهما ال
يحوالن دون اندماج المتهم دي المجتمع دون خشية من رد دعل اجتماعي 5وبالرجوع الى العقوبات المقررة للجرائم التي يجوا ديها الصلح
والتصالح نجد أن أإلبها من العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ،دإن هذان النظامين يجنبان المتهم مساوئ هذه العقوبة وذلك بتجنيبه
صدور حكم ةده باإلدانة.6
عاشرا :إنهما يمنحان سلطة اإلتهام القدر الالام من الحرية والمرونة دي مباشرة اإلتهام وذلك دي عرم التصالح على المتهم أو بقبوله
الصلح بدال من تحريك الدعوى الجنائية ةده.7
الفرع الثاني
أوجه االختالف بين الصلح والتصالح
أوال :التصالح هو عبارة عن إجراء إرادي صادر عن اإلرادة المنفردة للمتهم ،بينما الصلح هرو إجرراء إرادي صرادر عرن إرادترين متقرابلتين
هما إرادة المجني عليه أو وكيله الواص وإرادة المتهم.
ثانيا :التصالح ال ينتج أثره بمجرد قبول المتهم له وإنما يتعين عليه الودراء بااللتزامرات الماليرة التري قررهرا المشررع والمتمثلرة دري ددرع مبلرغ
الغرامة المحدد قانونا .أما الصلح دال يشترط لصحته أن يتم بمقابل ،بل من الغالب أن ال يكون بمقابل.
ثالثا :التصالح يبقى جائزا ما لم يصدر دي الدعوى الجنائية حكم بات ،أما الصلح ديجوا ولرو صردر دري الردعوى حكرم برات ،وذلرك مقصرور
على الحاالت التي ينص صراحة عليها المشرع.
رابعا :التصالح جائز دي الموالفات عموما ،أما بالنسبة للجنح دهو جائز ما دام أن العقوبة المقررة لها هي الغرامة دقط ،أما بالنسبة إلى
الصلح دإنه يشتمل على طائفة من الجنح المحددة قانونا على سبيل الحصر ،وهذه الجنح التي تتراوح عقوباتها بين الحبس وجوبا أو على
سبيل التويير مع الغرامة.1
1

مع مالحظة أنه إذا كان األمر صادرا من القاضي الجزئي فإن أثره في انهاء الدعوى مشروط بعدم االعتراض عليه من جانب المتهم.
2
د.محمد عيد الغريب :شرح قانون االجراءات الجنائية.بدون جهة نشر،الطبعة الثانية ،1997-1996الجزء الثاني –بند  ،1271ص(.)1590
3
الدكتور /أحمد محمد يحيى محمد اسماعيل ،االمر الجنائي،والصلح ،رسالة دكتوراه،حقوق القاهرة،1985،ص.556
4
Jong (J.D). La Transaction en droit pe’nal neerlands,Rev. int Dr.pen.1965.p.495.
5
دكتور /حسني الجندي ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،الطبعة الثانية،2000/1999،بند رقم ، 242ص.294
6
دكتور /سر الختم عثمان ادريس ،النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي ،رسالة دكتوراه حقوق القاهرة،1979 ،ص.54
7
دكتور /ابراهيم حامد طنطاوي،الصلح الجنائي في نطاق المادتين  18مكررا ً و 18مكررا ً (أ) ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،2000،بند
رقم،99ص.154
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خامسا :يكتسب التصالح حجيته بمجرد قبول المتهم وددعه لمبلغ الغرامة ،وبالنسبة للصلح ديكتسب حجيته بمجرد انعقاده.
سادسا :التصالح يكون بعوم 2دالمقابل عنصر أساسي ديه ،أي بددع مبلغ الغرامة المحددة قانونا .أما الصلح دال يشترط ددع المتهم مبلغ من
النقود كعوم للمجني عليه.
المبحث الثاني
الطبيعة القانونية للصلح والتصالح
بالرجوع إلى النصوص القانونية نجد ان المشرع نص على التصالح دي المادة ( )18مكررا من قانون اإلجرراءات الجنائيرة المصرري علرى
أنه "يجوا التصالح دي مواد الموالفات وكذلك دي مواد الجنح التي يعاقبل عليها القانون بغرامة دقط".
ومن ذلك دعلى مأمور الضبط القضائي الموتص عند تحريره للمحضر أن يعرم التصالح على المتهم أو وكيله دي الموالفرات ويثبر ذلرك
دي محضره ،ويكون عرم التصالح دي الجنح من النيابة.
وعل المتهم الذي يقبل بالتصالح أن يرددع خرالل خمسرة عشرر يومرا مرن اليروم الترالي لعررم التصرالح عليره مبلغرا يعرادل ربرع الحرد ابقصرى
للغرامة المقررة للجريمة .أو وقيمرة الحرد ابدنرى المقررر لهرا أيهمرا أكثرر ،ويرتم الرددع إمرا إلرى خزينرة المحكمرة أو إلرى النيابرة العامرة أو إلرى
موظف عام يرخص له ذلك من واير العدل.
وال يسقط حل المتهم دي التصالح لفوات ميعاد الددع وال بإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة الموتصرة وذلرك إذا ددرع مبلغرا يعرادل نصرف الحرد
ابقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد ابدنى أيهمرا أكثرر .أمرا الصرلح دقرد نرص عليره دري المرادة  18مكرررا مرن القرانون المصرري
والمرادة ( )16مررن قررانون اإلجررراءات الجزائرري الفلسررطيني لسررنة 2001م إذ نصر علررى أنرره "يجرروا التصررالح درري مررواد الموالفررات والجررنح
المعاقب عليها بالغرامة دقط وعلى مأمور الضبط القضرائي المورتص عنرد تحريرر المحضرر أن يعررم التصرالح علرى المرتهم أو وكيلره دري
الموالفات ويثب ذلك دي محضره ويكون عرم التصالح دي الجنح من النيابة العامة".
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية (الجنائية) ولو كان مردوعة بطريل االدعاء المباشر ،وال أثر للصلح على حقوق المضرور
من الجريمة.
ولذلك سأقوم بتقسيم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب عل النحو التالي:
المطلب ابول :الطبيعة القانونية للصلح
المطلب الثاني :الطبيعة القانونية للتصالح
المطلب الثالث :الصلح والتصالح وابصول الموجزة
المطلب األول:
الطبيعة القانونية للصلح:
يعتبر الصلح نظام استحدثه المشرع دي قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة  2001دي المادة ( )16منه كما جاء أيضا دي
القانون رقم  174لسنة  1989بتعديل بع أحكام قانون االجراءات الجنائية المصري وقانون العقوبات ،وأةاف دي المادة ( )18مكررا
(أ) والتي أجاات الصلح بين الجاني والمجنري عليره أو وكيلره الوراص دري طائفرة مرن الجررائم التري تقرع علرى ابشرواص وأخررى تقرع علرى
ابموال ،والذي يجمع بين هذه الجرائم وهو طابع عدم اإلخالل الجسيم بالمصلحة العامة والضرر ابكبر ينصب على المجني عليه.3

الدكتور /ابراهيم حامد طنطاوي،الصلح الجنائي في نطاق المادتين  18مكررا ً و 18مكررا ً (أ)،دراسة مقارنة،دار النهضة العربية،2000،ص22
وما بعدها.
2
د.محمود محمود مصطفى،الجرائم االقتصادية في القانون المقارن،مطبعة جامعة القاهرة،الطبعة الثالثة ،1979الجزء االول،بند ،150ص.219
3
الدكتور /إدوارد غالي الذهبي،شرح تعديالت قانون االجراءات الجنائية ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،1999،ص.82
1
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إذ يصعب بعد صدور القانون رقم  174لسنة  1998والذي تضمن على نوعين مرن الصرلح الجنرائي 1أن نعررم للطبيعرة القانونيرة للصرلح
إادلين نوع الصلح ،بن الطبيعة القانونية للصلح تعتمد بشكل أساسي وجوهري على نوعه.
هذا وقد ثار الوالف حول الطبيعة القانونية للصلح دهل يعتبر عقد أم نصرف قانوني.
دمن هنا الصلح الجنائي يوتلف عن الصلح المدني ,اذ ان الصلح المدني يتعلل بالمصالح الواصة لطردي العقد ،أما الصلح الجنائي دهو نظام
إجرائي يترتب على وجوده انقضاء الدعوى القضائية ،اذ ان إرادة ابطراف ال تتحكم دي تحديد ابثر المترتب على الصلح ،بل القرانون هرو
صاحب االختصاص دي تحديد هذا ابثر ،وهو انقضاء سلطة المجتمع دري العقراب .ولريس هرذا مرن طبيعرة العقرد المردني الرذي يحردد أطرادره
بإرادتهم اآلثار المترتبة عليه.2
ولهذا سوف اعرم الطبيعة القانونية لكرل نروع مرن انرواع الصرلح والمتعلقرة بتصرالح المرتهم مرع االدارة ,وتصرالح المرتهم بموالفرة أو جنحرة
معاقب عليها بالغرامة دقط وأخيرا الصلح بين المجني عليه والجاني وذلك على النحو التالي:
أوال :تصالح االدارة مع المتهم:
إذا سمح بع التشريعات لبع االدارات باجراء التصالح مع من يوالف القوانين التي تقوم على تطبيقها هذه االدارات ,على ان تتوقرف
االجراءات الجنائية على هذا التصالح ,وتنقضي الدعوى الجنائية قبل الموالف والرذي بردوره يقبرل او يوادرل علرى ان يرددع مبلغرا محرددا مرن
النقود.
وهناك مجاالت عديدة يُسمح ديها باجراء مثل هذا التصالح ( الصلح) كما دي الجرائم التي تقع دي مجرال الجمرارك او الضررائب مثرل %98
من الجرائم التي وقع دي مجال الجمارك دي درنسا تم تطبيل التصالح عليها.3
وهذا النوع من الصلح اجتهد الكثيرون دي البحث عن طبيعته القانونية ,البع يرى 4انه تصرف قانوني اجرائي من جانب واحرد اذ يصردر
من الموالف الذي يددع المبلغ المقرر قانونا والجانب االخر من الفقه 5يرى بان الصلح هو عمل اجرائري ارادي ال ينعقرد اال برارادة الطرردين
وهما الدولة ممثلة بالسلطة االدارية المحددة بالقانون والموالف ,ومن جهة اخرى يرى جانب من الفقه 6ان هرذا النروع مرن التصرالح يرتم برين
االدارة والموالف بحيث يمكن الرجوع الى قواعد القانون المدني دي حالة إياب النصوص الصريحة التي تحكم هذا الموةوع.
ثانيا :تصالح المتهم بمخالفة او بجنحة معاقب عليها بالغرامة فقط.
نص على هذا النوع من الصلح المادة ( )16من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2001م اذ نالحظ ان التصرالح جرائز
دي مواد الجنح دون الجنايات والتي ال يجوا التصالح ديها مطلقرا ,اذ ان التصرالح مقصرور علرى الجرنح المعاقرب عليهرا بالغرامرة دون الجرنح
المعاقب عليها بالحبس ,اما الموالفات عموما دالتصالح جائز ديها بغ النظر عن عقوبتها سواء كان العقوبة الحبس التكديري او الغرامة.
وعرم التصالح يكون من قبل مأمور الضبط القضائي عند تحرير المحضر وذلك دي الموالفات .اما دي الجنح دران مرن اختصراص النيابرة
العامة عرم التصالح على المتهم او وكيله ,وال يجوا ان يكون هذا العرم على المجني عليه ( المشتكي).

1

وهذان النوعان ،احدهما يتم بارادة المتهم وحده ويطلق عليه التصالح في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط ،واالخر فال يتم اال اذا تالقت
عل يه ارادة المجني عليه وارادة المتهم وهذا ما يطلق عليه الصلح بين المجني عليه والمتهم.راجع بشأن التفرقة بين التصالح والصلح بالمعنى الدقيق.
االستاذ الدكتور /عوض محمد-المبادئ العامة في قانون االجراءات الجنائية-دار المطبوعات الجامعية ،االسكندرية،1999،بند ،154ص.134
2
الدكتور /عبد الرؤوف مهدي ،شرح القواعد العامة لالجراءات الجنائية،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية،1997/1996،الجزء
االول،بند،456ص.720
3
Pierrette poncel. Droitde la peine, puf, 1995,p.430.
4
الدكتورة /أمال عثمان-قانون العقوبات الخاص في جرائم التموين-دار النهضة العربية،القاهرة  ،1997ص.231
5
االستاذ الدكتور /جالل ثروت-نظم االجراءات الجنائية-دار الجامعة الجديدة للنشر ،االسكندرية ، 1997ص  .231الدكتور /محمد نجيب السيد-
جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء-االسكندرية .548،1992
6
Evelyne Serverin, pierre lascoumes et Thierry Lambert, Transactions et relations conflicuellesde droit prive et ce
droit public,Economica, paris, 1987,p.5.
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واذا قبل المتهم التصالح دينبغي عليه ان يددع ما يعادل ربع الحد االقصرى للغرامرة المقرررة للجريمرة او قيمرة الحرد االدنرى المقررر لهرا ايهمرا
أقل ,ولكي يكون هذا التصالح منتجا بثره دي انقضاء الردعوى الجزائيرة يجرب ان يرتم ددرع المبلرغ خرالل خمسرة عشرر يومرا مرن اليروم الترالي
لقبول التصالح.
كما نص على هذا النوع من الصرلح المرادة ( )18مكرررا مرن قرانون االجرراءات المصرري المضرادة بالقرانون رقرم ( )174لسرنة  1998اذ
اجاات التصالح دي مواد الموالفات والجنح المعاقب عليهرا بالغرامرة دقرط ,ويقروم مرأمور الضربط القضرائي المورتص عنرد تحريرر المحضرر
بعرم التصالح على المتهم او وكيله دي الموالفات ودي الجنح من النيابة العامة.
وعلى المتهم الذي قبل التصالح ان يددع يعد خمسة عشر يوما ما يعرادل ربرع الحرد االقصرى للغرامرة المقرررة للجريمرة او قيمرة الحرد االدنرى
المقرر لها ايهما اكثر.
دقد ذهب جانب من الفقه 1الى ان النظام الذي تنقضي به الدعى الجنائية اذ ددع المتهم باختياره مبلغ معين مرن النقرود يردخل ةرمن مرا يسرمى
بالوضوع االختياري والتصالح هنا يعتمد على ارادة المتهم وحدها وهذا ما يثكده االستاذ الدكتور عوم محمد.2
ثالثا :الصلح بين المجني عليه والمتهم.
وهذا ما اجااته المادة ( )18مكررا (أ) من قانون االجراءات الجنائيرة المصرري المضرادة بالقرانون رقرم ( )174لسرنة  .1998اذ انره يجروا
للمجني عليه او لوكيله الواص ان يطلب من النايبة العامة او المحكمة الموتصة وبحسب االحوال اثبات صلحه مع المتهم وذلك بشان بع
الجرائم المحددة دي تلك المادة ,ويترتب على هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كان مردوعة بطريل االدعاء المباشر.
ومن هنا يتبين ان الصلح "هو عبارة عن عقد يتم بين المجني عليره والجراني وكرل واحرد منهمرا يعبرر عرن ارادتره دري انهراء النرزاع ,اذ يجرب
عرةه على المحكمة الموتصة دي بع الجرائم المحددة ,اذ ال يكفي ان يعبر المجني عليه لوحده عن رإبته دي الصلح مرع المرتهم ,اذا قرد
يكون االتهام المسند للمتهم كيدي ومتابعة االجراءات الجنائية تكون الامة دي هذه الحالة للحصول على حكم البراءة ممرا اسرند اليره مرن تهرم
ودي هذه الحالة مباشرة اجراءات المحاكمة ادضل للمتهم من الصفح عنه بالصلح بن هذا النوع من العفو والمن الذي قد يسيء له."3
ويشترط لكي يتم الصلح اثرره بانقضراء الردعوى الجنائيرة ان يترودر للمرتهم العلرم بتقرديم المجنري عليره طلرب الصرلح ليعبرر المرتهم عرن ارادتره
بالموادقة او االعترام ومن هنا ديجب على النيابة العامة والمحكمرة الموتصرة التأكرد مرن عردم اعتررام المرتهم علرى الصرلح وهرذا قبرل ان
يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
المطلب الثاني:
الطبيعة القانونية للتصالح:
التصالح هو عبارة عن اجراء جوااي دي الموالفات والجنح التي يعاقب عليها القرانون بالغرامرة دقرط ,وعلرى المرتهم الرذي يقبرل التصرالح ان
يددع خالل مدة معينة مبلغ معين من المال وتنقضي الدعوى الجنائية بددع مبلغ اتصالح.
وهناك نوعان من التصالح اما ان يكون التصالح جنائيا او التصالح دي الجرائم االقتصادية ,دالتصالح االقتصادي اثار خالدا دري الفقره وذلرك
بشان تحديد طبيعته القانونية ما اذا كان تصردا قانونيا ام عمال قانونيا ,اذ ان التصرف القانوني يحتاج الى ارادة متجهة الى الواقعرة القانونيرة
المكونة له ,واتجاهها ايضا الى االثار القانونية المترتبة على هذه الواقعة ,4اما العمل القانوني داالرادة ديه تتجه الرى مجررد الواقعرة القانونيرة
دون اثارها.

1

االستاذ الدكتور /احمد فتحي سرور-الجرائم الضريبية .دار النهضة العربية ،القاهرة 1990،بند ،91ص.263،264
2
االستاذ الدكتور /عوض محمد-المبادئ العامة في قانون االجراءات الجنائية-دار المطبوعات الجامعية،االسكندرية ،1999،بند،157ص.136
3
االستاذ الدكتور /عوض محمد-المبادئ العامة في قانون االجراءات الجنائية-دار المطبوعات الجامعية،االسكندرية ،1999،بند،166ص 139و.140
4
دكتور /سميرة عبد السيد تناغو ،مصادر االلتزام،بدون جهة نشر ،2000-1999،بند ،152ص .203والدكتور /نبيل ابراهيم مسعد،النظرة العامة
لاللتزام،منشأة المصارف،2001،الجزء االول،ص.26
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وهناك جانرب مرن الفقره يرذهب الرى ان التصرالح يعرد عمرال قانونيرا ( برالمعنى الضريل) ولريس تصرردا قانونيرا ,1ويتجره رأي اخرر ديره الرى ان
التصالح هو تصرف قانوني من جانب واحد وليس عمال قانونيا بالمعنى الضيل ،وعلى ذلك دإن اإلرادة ليس طردا دري هرذا التصررف ممرا
يعني عدم اعتبار هذا النظام تصردا قانونيا من جانبين 2كما أنه ال يكفي لتحقرل التصرالح دري نطراق الجررائم اإلقتصرادية أن يعبرر المرتهم عرن
إرادته بقبول التصالح إذ ال بد من موادقة الجهة ابخرى بحسب االحوال إما الجهة اإلدارية أو النيابة العامة ،والقانون هو الذي يرتب اآلثرار
المترتبرة علرى التصرالح ومررن هنرا يتبرين بررأن التصرالح دري نطرراق الجررائم االقتصرادية يعرد عمررال قانونيرا بمعنراه الضرريل صرادرا عرن إرادتررين
متقابلتين . 3وهناك أيضا التصالح الجنائي اإلجرائي والذي يقصد به النظام المهني للدعوى الجنائية بناء على قبرول المرتهم الرذي ورد الرنص
عليه دي قانون االجراءات الجنائية.
ومن أمثلته ما ورد النص عليه دي المادة ( )16من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقرم ( )3لسرنة  ،2001ومرا ورد دري المرادة ()18
مكررا من قانون االجراءات الجنائية المصري ،وما ورد النص عليره دري المرادة  374مرن قرانون المررور المصرري رقرم  66لسرنة ،1973
المعدل بالقانون رقم  155لسنة  ،1999والتي أجاات التصالح دي الموالفات المنصوص عليها ديها بددع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة
دورية ،وما نص عليه المادة ( )375من نفس القانون السابل بشأن التصالح دري الموالفرات التري تقرع مرن المشراة ،كمرا بينر المرادة ()378
حرية الموالف دي التصالح وذلك بددعه مبلغ الغرامه وحريته دي ردر ددرع المبلرغ ،ودري هرذه الحالرة يثشرر علرى الموالفرة مرا يفيرد ردر
التصالح وتحال الى النيابة العامة.4
ويطلل على نظام التصالح االجرائري الجنرائي والرذي بره يرددع المرتهم إرامرة محرددة وهرو مرا يسرمى (بالوضروع االختيراري)Obilation .
volontaire
ومن هنا يوتلف التصالح الجنائي االجرائي عن التصالح الواص بالجرائم االقتصادية ،دفي التصالح االجرائي الجنائي المشرع هو من يحدد
مبلغ الغرامة الذي يلترزم المرتهم بددعره ولريس إلرادة المرتهم أي دور لتحديرد نطراق التزامره المرالي بعكرس التصرالح دري الجررائم االقتصرادية.
وهناك جانب من الفقه يرى بأن التصالح االجرائي هو عبارة عن حل للمتهم ال يتوقف قبوله من جانبه على عرةه عليه مرن جانرب مرأمور
الضبط القضائي أو النيابة العامة ،بل له أيضا أن يبادر الى اعالن رإبته دي أعماله دون أن يكون لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامرة
سلطة تقديرية.
وبالرجوع على المادة ( )18مكرررا مرن قرانون االجرراءات الجنائيرة المصرري نجردها قرد بردأت عبارتهرا برالقول " يجروا التصرالح دري مرواد
الموالفات وكذلك دي مواد الجنح التي يعاقب القانون ديها بالغرامة دقط.
وعلى ذلك دعبارة "يجوا" التي استهل بها المادة ( )18مكررا من قانون االجراءات الجنائية بها ،إنما تعنى جواا نظام التصالح للعمرل بره
وال تعني إعطاء السلطة التقديرية لمرأمور الضربط القضرائي ل خرذ بنظرام التصرالح أو عردم االخرذ بره ،دهرو ملرزم دري حالرة الموالفرة بعررم
التصالح على المتهم ديها ،أي اصبح من حل المتهم أن يطالب بتطبيل هذا النظام عليه.
ومن هنا نتعرم للطبيعة القانونية للحل دي التصالح.
-

-

إذا اختلف الفقه بشأن تحديد طبيعته القانونية درأي يذهب للقول بأنه عقد جنائي تعويضي 5باعتبار أنره عقرد يتطلرب ارادترين وهمرا
إرادة المتهم وإرادة مأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة وتعويضي بن محله التزام المتهم بددع مبلغ مرن النقرود تعويضرا عرن
الضرر سببته الجريمة.6
ورأي آخر يرى اعتبار التصالح الجنائي االجرائي عمل قانوني من جانبين ال يثثر ديه كون مبلغ التصالح محدد سلفا دي القانون.
والرأي هذا يقابل عقود االذعان دي مجال التصردات القانونية.

1

الدكتور /احمد فتحي سرور،نظرية البطالن في قانون االجراءات الجنائية ،رسالة دكتوراه،حقوق القاهرة ،1959بند رقم،29ص.55
2
الدكتور/آمال عثمان ،شرح قانون العقوبات االقتصادي في جرائم التموين ،دار النهضة العربية ،1978بند رقم،86ص 153و.154
3
الدكتور /ابراهيم حامد طنطاوي ،الصلح الجنائي في نطاق المادتين  18مكررا ً و 18مكررا ً (أ) ،دراسة مقارنة،دار النهضة العربية،2000،ص24
وما بعدها.
4
الدكتور /أحمد فتحي سرور،الجرائم الضريبية،دار النهضة العربية ،1990بند ،91ص ،262والدكتور /محمود سمير عبد الفتاح ،النيابة العمومية
وسلطتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة رسالة دكتوراه،حقوق القاهرة،1986،ص.274
5
Beret tremeau,le droit douanier communautaire et national, economica,1997,p.1034.
6
Dobkin (m),la transaction en matiere peinale, d. 1994,chron.p.139.
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-

لذلك نجرد أن الطبيعرة القانونيرة للتصرالح توتلرف بحسرب أطرادره ،إذ أنره بالنسربة لمرأمور الضربط القضرائي أو النيابرة العامرة عمرل
اجرائي قضائي .وبالنسبة للمتهم دهو عمل قانوني من جانب واحد 1صادر عن إرادة المتهم.
المطلب الثالث:
الصلح والتصالح وابصول الموجزة:

بالرجوع الى التعديالت الحديثة -التي أدخل على قانون االجراءات الجنائية المصري الحالي بشرأن الموالفرات وذلرك بالقرانون رقرم ()174
لسنة -1998نجد أنها لم تكن تجيز التصالح دقط من جانب المتهم بِشأنها ،بل أنها كذلك ولتيسير االجرراءات وتبسريطها ألزمر النيابرة العامرة
بإصدار ابوامر الجنائية بشأنها ،إذا رأت عدم الحاجة لحفظها.
ابمر الجنائي هو عبرارة عرن قررار قضرائي مرن شرأنه الفصرل دري موةروع الردعوى الجنائيرة وذلرك دون أن تسربقه اجرراءات محاكمرة ودقرا
للقواعد العامة ،وقوتره تبقرى رهينرة عردم اإلعتررام عليره خرالل الميعراد الرذي يحردده القرانون .2وجراءت تسرمية ابوامرر الجنائيرة دري قرانون
االجرراءات الجنائيرة المصرري ،وابصرول المروجزة دري كرل مررن القرانون الجزائري ابردنري ،وقرانون االجرراءات الجزائيرة الفلسرطيني لسررنة
 .2001دبالنسبة ل وامر الجنائية دي قانون االجراءات الجنائية المصري ،نص المادة ( )323على أن " النيابة العامة دي مواد الجنح التي
ال يوجب القانون الحكم ديها بعقوبة الحبس أو الغرامة التي يزيد حدها ابدنى على ألف جنيه إذا رأت ان الجريمة بحسب ظرودها تكفي ديها
عقوبة الغرامة التي ال تتجاوا ابلف جنيره دضرال عرن العقوبرات التكميليرة والتضرمينات ،ومرا يجرب رده والمصراريف أن تطلرب مرن قاةري
المحكمة الجزائية التي من اختصاصها نظر الدعوى ،أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع االسرتدالالت أو أدلرة
اإلثبات ابخرى ،بغير إجراء تحقيل أو سماع مرادعة.
-

أمررا التشررريعان ابردنرري والفلسررطيني دإخررذا بنظررام شرربيه "ل مررر الجنررائي" أطلررل عليرره "بابصررول المرروجزة" ونص ر علررى هررذه
االصول المواد ( )199-194من قانون أصول المحاكمات الجزائية ابردني ،والمواد ( )313-308اجراءات جزائيرة دلسرطيني.
دالمادة ( )308من أصول المحاكمات الجزائية الفلسطينية نص على أنه " تسري ابصول الموجزة المبينة دي هذا الفصرل لردى
موالفة القوانين وابنظمة المتعلقة بالبلدية والصحة والنقل على الطرق.

دابصول الموجزة تطبل عند وقروع موالفرة ل نظمرة والقروانين البلديرة والصرحية والنقرل وأنظمرة السرير (النقرل علرى الطررق) سرواء أكانر
عقوبتها عقوبة جنحية أو موالفة ،وبعد تحرير ورقة الضبط المنظمة لهذه الموالفة وإرسالها الرى القاةري المورتص وذلرك مرن أجرل إصردار
حكمه بالعقوبة المناسبة للفعل وذلك بدون دعوى المدعى عليه ،ويجب على القاةي بعدها أن يصدر حكمه خالل عشررة أيرام ،أو أن يعيردها
الى النيابة العامة إلقامتها بالطرق العادية ،وهذا ما نص عليه الفقرة ( )1من المادة ( )309من القانون الفلسرطيني سرالف الرذكر .اذا نصر
"  . 1عند وقوع موالفة للقوانين واالنظمة المذكورة تستوجب عقوبة الغرامة دقط ،ترسل أوراق الضبط المنظمة بها الى القاةي المورتص،
ليحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل أو يعيدها الى النيابة إلقامة الدعوى بالطرق المعتادة".
وابصول الموجزة ال تنطبل دي حالة أن يكرون دري الردعوى ،مردع برالحل المردني ،أي صراحب حرل تعروي .3وهرذا مرا نصر عليره المرادة
( ) 313أصول محاكمرات جزائيرة دلسرطيني .ومرن هنرا نجرد أن الصرلح والتصرالح وابمرر الجنرائي "ابصرول المروجزة" يتفقرون دري أنهرم ال
يطبقون إال بصدد الجرائم البسيطة .4إذ ال يجوا أن يطبقوا على الجنايات وإنمرا علرى الجرنح والموالفرات ،كمرا أن ابثرر المترترب علريهم هرو
إنهاء الدعوى الجنائية بغير محاكمة.
المبحث الثالث:
أنواع الجرائم التي يجوا ديها الصلح والتصالح:
المشرع حدد الجرائم التي يجوا ديها التصالح وهي الموالفات عموما ،والجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة.

1

Boitard la transaction en droit pe’nal francais, rev. sc.crim,1994, p.166.
2
دكتور /محمود نجيب حسني ،شرح قانون االجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثالثة ،1998،بند ،1149ص.1060
3
الدكتور /نبيه صالح ،الوسيط في شرح مبادئ االجراءات الجزائية (دراسة مقارنة)-الجزء األول،2004-ص ،363-362منشأة المعارف.
4
دكتور /محمد عيد الغريب ،شرح قانون االجراءات الجنائية ،بدون جهة نشر ،الطبعة الثانية ،1997-1996الجزء الثاني ،بند رقم ،1271ص.1590
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أما الصلح دالمشرع حصره دي طائفة معينة من الجررائم جميعهرا مرن الجرنح .دبمقتضرى المرادتين  18مكرررا و 18مكرررا (أ) حردد المشررع
الجرائم التي يجوا ديها التصالح والصلح ،دفي التصالح المشرع اعتمد على معيارين لتحديد هذه الجرائم .ابول هوة معيار يعتمد علرى نروع
الجريمة واستنادا اليه أجاا المشرع التصالح دي الموالفات .وبالنسبة للمعيار الثاني دهو عبرارة عرن معيرار مورتلط جرامع برين نروع الجريمرة
والعقوبة المقررة لها ،واستنادا إليه أجاا المشرع التصالح دي الجنح ،ولكنها ليس كادرة الجرنح ممرا يجروا التصرالح ديره ،درذلك قاصرر علرى
الجنح المعاقب عليها بالغرامة دقط.
أما الصلح دالمشرع انتقى بع
على النحو التالي:

الجنح وحددها على سبيل الحصر وأجاا الصرلح ديها.ولرذلك قمر بتقسريم هرذا المبحرث علرى ثالثرة مطالرب

المطلب ابول :الجرائم التي يجوا ديها الصلح ويقسم الى درعين.
الفرع ابول :الموالفات.
الفرع الثاني :الجنح.
المطلب الثاني :الجرائم التي يجوا ديها التصالح ومقسم الى ثالث دروع:
الفرع ابول :الموالفات الواردة دي قانون العقوبات.
الفرع الثاني :الجنح المعاقب عليها بالغرامة.
الفرع الثالث :الجنح الواردة دي قانون العقوبات.
المطلب الثالث :ارتباط الجريمة التي يجوا ديها الصلح بجريمة أخرى ،على درعين:
الفرع ابول :التعدد المادي والتعدد المعنوي.
الفرع الثاني :ال أثر للصلح على الجرائم المرتبطة.
المطلب ابول:
الجرائم التي يجوا ديها الصلح:
المشرع أجاا الصلح دي الجرائم التي تعد جنح يمعنرى أنره ال يجروا الصرلح دري الجنايرات وذلرك لعظرم شرأنها ،وتأثيرهرا علرى المجتمرع ،وقرد
حصر المشرع الصلح دي الجنح أي أنه ال يجوا عليها القياس ،1وإذا كان التصالح جائز دي الجنح المعاقب عليها بالغرامة دقط ،دإن الصرلح
جائز دي الجنح الواردة حصرا دي المادة  18مكرررا (أ) حترى لرو كران معاقرب عليهرا برالحبس وجوبرا ،وهرذه الجرنح هري ،جرنح التعردي علرى
الناس دي أشواصهم وتشمل جرائم الضررب والجررح وإعطراء المرواد الضرارة ،جرنح التعردي علرى النراس دري أمروالهم ،وتشرمل بعر جرنح
السرقة وبع الجرائم ا لملحقة بالسرقة ،وجريمرة خيانرة ابمانرة وبعر الجررائم الملحقرة بهرا ،بعر جررائم التوريرب والتعييرب واإلترالف
وبع جرائم انتهاك حرمة الغير.
الفرع ابول :الجرائم الماسة بسالمة الجسم التي يجوا ديها الصلح.
حصرها المشرع دي بع الجرائم التي تمثل عدوانا على الحل دي سالمة الجسم ،وهذه الجنح التي يجوا ديها الصلح ورد النص عليها دي
الباب االول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المصري ،وهي جنح المواد (1/241و1/242،2و2و)265( )1/244،3
أوال :جنح الجرح أو الضرب التي ينشأ عنها مرم أو عجز عن ابشغال الشوصرية مردة تزيرد علرى عشررين يومرا ولرو حصرل الضررب او
الجرح عن سبل إصرار وترصد أو حصل باستعمال أية اسلحة أو عصى أو اآلت أو أدوات أخرى (.)241
1

د /أحمد فتحي سرور ،القانون الجنائي الدستوري ،دار الشروق ،الطبعة األولى ،2001،بند،127ص .299د /حسن ربيع :االجراءات الجنائية في
التشريع المصري ،بدون جهة نشر،الطبعة األولى ،2000 ،ص.237
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تقابله المادة ( )239من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني رقم /93سنة  .2001إذ تنص على " -1كل مرن ةررب أو جررح شوصرا عمردا
ونجم عن ذلك إصابة أو عجز عن ابشغال الشوصية مدة تزيرد علرى خمسرة عشرر يومرا يعاقرب برالحبس مردة ال تزيرد علرى سرنة وبغرامرة ال
تتجاوا مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ثانيا :جنح الضرب أو الجرح والتي ال تبلغ ديها درجة الجسامة اإلصرابة بمررم أو عجرز عرن االشرغال الشوصرية مردة تزيرد علرى عشررين
يوما )1/242( .وحتى لو صدر الضرب والجرح عن سبل إصرار وترصد (.)2/242
وتقابلها المادة ( )240مشروع عقوبات دلسطيني جنح الضرب والجرح العمد الذي تنجم عنه إصابة أو عجز عن االشغال الشوصية مردة ال
تزيد على خمسة عشر يوما.
ثالثا :جنح التسبب خطأ دي جرح شوص أو إيذائه بأن كان ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احتررااه أو عردم مراعاتره للقروانين واللروائح
وابنظمة ( )1/244عقوبات مصري .وتقابلها المادة ( )244مشروع عقوبات دلسطيني.
رابعا :جنحة إعطاء شوص عمدا جواهر إير قاتلة إذا نشأ عنها مرم أو عجز وقتي (م.)265
وهناك حاالت يكون ديها الصلح إير جائزا دي حالة تغير وصف الواقعة إلى جناية:
 .1إذ ترتب الجرح أو الضرب على ارتكاب جريمة المادة ( )265حدوث نتيجة معينة مثل قطع أو انفصال عضو أو نشأ كف البصر أو دقد
أحد العينين أو نشأ عاهة مستديمة من إير الممكن برؤها.
 .2إذا حدث النتيجة دي المادة ( )1/240وكان إعطاء الجواهر الغير قاتلة عمدا وصادرا عن سبل إصرار وترصد.
 .3وإذا وقع الفعل السابل من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء من انسان حي الى اخر.
 .4اعطاء شوص عمدا جواهر إير قاتلة اذا ما ترتب عليها مرم أو عجرز عرن ابشرغال الشوصرية مردة تزيرد علرى  20يومرا وكران الفعرل
صادر عن سبل اصرار وترصد ولغرم إرهابي.
 .5اذا لم يترتب على اعطاء الجواهر إير القاتلة مرم أو عجز عن االشغال الشوصية مدة ال تزيد على  20يوما ،والفعل صادر عن سبل
إصرار أ ,ترصد ولتنفيذ إرم إرهابي.
جنح التعدي على ابموال:
وتتمثل هذه الجرائم باإلعتداء على ابموال بصفة عامة وتهدد بالوطر الحقوق ذات القيمة المالية ،أي الحقوق ذات القيمة االقتصادية الداخلة
دي دائرة التعامل وتعتبر عنصر من عناصر الذمة المالية ل،نسان.1
( )1جنحة العثور على شيء أو حيوان داقد واحتباسه بنية التملك ( 1/321مكررا)2وهي من الجرائم الملحقة بالسرقة بالرإم من أنها ليسر
سرقة لعدم توادر أركان جريمة السرقة.
( )2اختالس ابشياء المحجوا عليها قضائيا أو إداريا ولو كان حاصال من مالكها (323م) وهذا الصلح يتم بين المتهم والمجني عليه الردائن
الذي أجرى الحجز ةمانا لحقوقه 3أي أن الصلح ال يكون مع الجهة التي أمرت بتوقيع الحجز.
( )3جنحة اختالس ابشياء المرهونة والتي تعد من الجرائم الملحقة بالسرقة وورد النص عليها دي المادة ( 323مكرررا)" ويعتبرر دري حكرم
السرقة كذلك اختالس ابشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ةمانا لدين عليه أو على أخرى .وهي جريمة عمدية تتطلب القصد الجنائي.

1

الدكتور /محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات،القسم الخاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،1994،بند ،1087ص.803
2
أضيفت المادة  321مكررا ً بموجب القانون رقم  29لسنة .1982
3
راجع نقض  ،1943/11/29مجموعة القواعد القانونية ج ،6رقم ،268ص.343
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( )4جنحة االستيالء بغير حل وبغير نية التملرك علرى سريارة مملوكرة لغيرر الجراني ( 323مكرررا أوال) كمرا نصر عليره المرادة ( )344مرن
مشروع قانون العقوبات الفلسطيني رقم /93لسنة .2001
( )5جنحة االمتناع عن ددع ثمن الطعام أو الشراب أو أجر الفندق أو سيارة النقل (المادة  324مكررا) كما جاء هذا النص دي المادة ()345
من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني.
( )6جنحة اختالس أو استعمال أو تبديد مبالغ أو امتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو موالصة أو إيرر
ذلك إةررارا بمالكيهرا أو أصرحابها أو واةرعي اليرد عليهرا ،وهرذه ابشرياء سرلم إليره علرى وجره الوديعرة أو اإلجرارة أو علرى سربيل عاريرة
االستعمال أو الرهن أو سلم إليه لكونه وكيال بأجرة أو مجانا بقصد عرةها للبيع أو بيعها أو استعمالها دي أمر لمنفعة المالك لها أو إيرره
(المادة  ()341أي جنحة خيانة ابمانة).
( )7جنحة اختالس ابشياء المحجوا عليها من مالكها المعين حارسا عليها ،وهذه الجريمة تعد مرن الجررائم الملحقرة بويانرة ابمانرة .إذ جراء
النص عليها دي المادة ( 342عقوبات مصري) وهي ليس جريمة خيانة أمانة بن الجاني هو صاحب المال الموتلس.
( )8جنحة كسر أو توريب آالت الزراعة أو ارائب المواشي أو عشش الوفراء المملوكة للغير.
وهي من جنح التوريب والتعييب واإلتالف .ورد الرنص عليهرا (المرادة  )354كمرا جراء الرنص دري مشرروع قرانون العقوبرات الفلسرطيني دري
المادة ( )362على جنحة كل من خرب أو أتلف عمدا ماال مملوكا للغير وجعله إير صالح ل،ستعمال.
( ) 9جنحررة إتررالف محرريط أو نقررل أو إاالررة حرردود بررين أمررالك ،ورد الررنص عليهررا درري المررادة ( 358عقوبررات) ،ومشررروع قررانون العقوبررات
الفلسطيني نص عليها دي المادة ( )365منه.
( )10جنحة إتالف ابموال الثابته أو المنقولة ،وهي من أكثر الجرائم مساسا بابموال شيوعا ،وذلك لتعدد وتكرار وقوعها ،إذ نص المرادة
( ،)2/1/3651وال يشترط لقيام جريمة االترالف العمردي بصرفة عامرة أن يكرون اإلترالف كليرا برل يكفري أن يكرون جزئيرا ،وهرو نرص المرادة
( )362مشروع عقوبات دلسطيني.
( )11جنحة الحريل بإهمال ،إذ أجاا المشرع المصري الصلح دي شأن جريمة الحريل إير العمدي المنصوص عليها دي المادة ( 360من
قانون العقوبات) والمادة ( )185من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني.
( )12جنحة انتهاك حرمة ملك الغير ،إذ ورد النص على هذه الجريمة دري المرادة ( )369مرن قرانون العقوبرات المصرري الرواردة دري البراب
الرابع عشر من الكتاب الثالث ،وهي من الجرائم العمدية ويتوذ ركنها المعنوي صورة القصرد الجنرائي ،ومرن ثرم ال يتصرور الصرلح إال دري
حالة وقوع الجريمة تامة.
المطلب الثاني:
الجرائم التي يجوا ديها التصالح:
اختلف التشريعات دي الكيفية التي تعتمدها لتحديد الجرائم التي يجوا ديها التصالح والصلح ،وباستقرائها نجد هناك أسلوبين يتم من
خاللهما تحديد هذه الجرائم ،فاألسلوب األول اكتفى المشرع بالنص على قاعدة عامة يضمنها الضوابط الالامة للتمييز بين الجرائم التي
يجوا ديها التصالح والتي ال يجوا ديها ،والقضاء بعد ذلك والسلطات الموتصة تتولى مهمة تطبيل أحكام التصالح وتحديد الجرائم التي
تدخل دي نطاقه.
أما األسلوب الثاني :دتولى المشرع ديه تحديد الجرائم التي يجوا ديها التصالح بنفسه وذلك بالنص على كل منها وهو ما يعرف بأسلوب
تعدد الجرائم ،1وهذا وقد أخذ المشرع المصري والفلسطيني بوصوص الجرائم التي يجوا ديها التصالح بابسلوب ابول وهو القاعدة
العامة ،دالمشرع المصري نص دي الفقرة ابولى من المادة  18مكررا على أنه " يجوا التصالح دي مواد الموالفات وكذلك دي مواد الجنح
1

الدكتور /سر الختم عثمان ادريس ،النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي ،رسالة دكتوراه حقوق القاهرة،1979،ص.306
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التي يعاقب القانون ديها بالغرامة دقط" .والمشرع الفلسطيني نص دي المادة ( )16من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة
 2001على أنه " يجوا التصالح دي مواد الموالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة دقط".
ويتسم هنا االسلوب بالمرونة إذ باإلمكان التوسع دي نطاق التصالح أو تضييقه.
لذلك قم بتقسيم هذا المطلب الى ثالثة دروع:
الفرع ابول :الموالفات الواردة دي قانون العقوبات.
الفرع الثاني :الجنح المعاقب عليها بالغرامة.
الفرع الثالث :الجنح الواردة دي قانون العقوبات.
الفرع ابول:
الموالفات الواردة دي قانون العقوبات:
تتعد الموالفات الواردة دي قانون العقوبات التي يجوا ديها التصالح وتشمل ما يلي:
دفي قانون العقوبات المصري جاءت على النحو التالي:
أوال :العور على شيء أو حيوان مفقود واحتباسه بغير نية التملك إذ نص على هذه الموالفة الفقرة الثانية من المادة  321مكررا 1من
قانون العقوبات الواردة دي الباب الثامن من الكتاب الثالث ،وهي جريمة عمدية تتطلب توادر القصد الجنائي وعقوبتها الغرامة التي ال
تجاوا المائة جنيه.
(أ) الموالفات الواردة دي المادة  377عقوبات وتشمل ابدعال ابتية:
 -1من ألقى دي الطريل بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقط .
 -2من أهمل دي تنظيف أو إصالح المداخن أو ابدران أو المعامل التي تستعمل ديها النار.
 -3من كان موكال بالتحفظ على مجنون دي حالة هياج دأطلقه أو كان موكال بحيوان من الحيوانات المفترسة دأدلته.
 -4من حرش أو حرم كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب دي حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى وال ةرر.
 -5من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها دي الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها ديها إتالف أو أخطار.
 -6من أطلل داخل المدن أو القرى سالحا ناريا أو ألهب ديها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
 -7من أمتنع أو أهمل دي أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة االقتضاء دي حالة حصول حادث أو
هياج أو إرق أو ديضان أو حريل أو نحو ذلك وكذا دي حالة قطع الطريل أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
 -8من امتنع عن قبول عملة البالد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة أو مغشوشة.
 -9من وقع منه مشاجرة أو تعد أو ايذاء خفيف ولم يحصل ةرب أو جرح ،وتوتلف هذه الموالفات من حيث الركن المعنوي المتطلب
لقيامها ،دالموالفة الواردة دي البند ( )1يلزم لتوادرها ثبوت الوطأ إير العمدي دي صورة عدم االحتياط.

1

أضيفت المادة  321مكررا ً بموجب القانون رقم  29لسنة .1982
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أما الموالفات من البند ( )9-4ديلزم توادر القصد الجنائي وثبوته ،دي حين الموالفات الواردة دي البندين ( )3-2يكفي أن يتوذ ركنها
المعنوي صورة القصد الجنائي أو الوطأ إير العمدي .1والمادة ( )242مشروع عقوبات دلسطيني تناول هذه النقطة.
والعقوبة المقررة لها هي الغرامة التي ال تزيد دي حدها ابقصى عن مائة جنيه.
(ب) الموالفات الواردة دي المادة  378عقوبات وتشمل ما يلي:
 -1من رمى أحجارا او اشياء اخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محطات ملك إيره أو على بساتين أو
حظائر.
 -2من رمى دي النيل أو الترع او المصارف أو مجاري المياه االخرى أدوات أو أشياء اخرى يمكن أن تعوق المالحة أو تزحم مجاري تلك
المياه.
 -3من قطع الوضرة الثابتة دي المحالت الموصصة للمنفعة العامة أو نزع ابتربة منها أو ابحجار أو مواد اخرى ولم يكن له مأذونا بذلك.
 -4من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو ابلواح الموةوعة على الشوارع أو اببنية.
 -5من أطفأ نور الغاا أو المصابيح أو الفوانيس المعدة إلنارة الطرق كذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئا منها أو من أدواتها.
 -6من تسبب بإهماله دي إتالف شيء من منقوالت الغير.
 -7من تسبب دي موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح.
 -8من ترك أوالده حديثي السن أو مجانين موكلين لحفظه يهيمون وعرةهم بذلك لالخطار أو االصابات.
 -9من ابتدر انسان بسبب إير علني .وهذا ما تناولته المادة ( )315مشروع دلسطيني.
(ج) الموالفات الواردة دي المادة  379عقوبات وتشمل ابدعال ابتية-:
 -1من رك

دي الجهات المسكونة خيال او دواب أخرى أو تركها ترك

ديها.

 -2من حصل منه دي الليل لغط أو ةجيج مما يكدر راحة السكان.
 -3من وةع دي المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من دضالت أو روث البهائم أو إيرها مما يضر بالصحة العامة.
 -4من دخل دي أرم مهيأة للزرع أو مبذور ديها ارع أو محصول أو مر ديها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو
الركوب أو ترك هذه البهائم تمر ديها أو ترعى ديها بغير حل.
(د) الموالفات المنصوص عليها دي اللوائح العامة أو المحلية-:
إذ تنص المادة ( ) 380من قانون العقوبات المصري على أنه " من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات االدارة العامة
او المحلية يجااى بالعقوبات المقررة دي تلك اللوائح بشرط أال تزيد على خمسين جنيها ،دإن كان العقوبات المقررة دي اللوائح اائدة عن
هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها".
دإذا لم تنص على عقوبة ما ،يجااى أحكامها بددع إرامة ال تزيد على خمسة وعشرين جنيها.
دهذه الموالفات المنصوص عليها دي هذه المادة حظرها القانون ولكنه يفوم الواراء الموتصين لتحديد ركنيها المادي والمعنوي دي
صورة قرار وااري.
1

د /رمسيس بهنام ،قانون العقوبات-جرائم القسم الخاص ،منشأة المعارف ،1997بند ،1194ص 1440وما بعدها.
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وهذه المادة تفرق بين الغرامة المستحقة على الموالفات الواردة ديها ،دإذا حددت الالئحة الغرامة ال يجاوا خمسين جنيها على الموالف ددع
قيمة الغرامة ،أما إذا حددت الالئحة الغرامة بما يجاوا الومسين جنيها ،تعين إنزالها الى هذه المبلغ .أما إذا سكت الالئحة عن بيان مقدار
الغرامة ديكون مقدارها بما ال يزيد على خمسة وعشرين جنيها.
الفرع الثاني
الجنح المعاقب عليها بالغرامة دقط:
إذ أجاات المادة  18مكررا من قانون االجراءات الجنائية المصري التصالح مع المتهم دي الجنح المعاقب عليها بالغرامة دقط ،إذ ال يجوا
ديها التصالح إذا كان معاقب عليها بعقوبة أخرى ،سواء أكان تلك العقوبة أصلية كالحبس أو تكميلية كالمصادرة أو القلل ،ويستوي دي
الحبس أن يكون مقرونا بالغرامة أو على سبيل البدل معها ،1كما يتسوي دي العقوبة التكميلية ان تكون وجوبية أو جوااية وال يجوا
التصالح إذا كان القانون ينص على ايقاع إحدى التدابير االحترااية وجوبا أو جوااا.2
كما أجااته المادة ( )16من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة  2001والتي أجاات التصالح مع المتهم دي مواد الجنح
المعاقب عليها بالغرامة دقط.
إذ يجب على النيابة العامة عرم التصالح على المتهم أو وكيله دي مواد الجنح وعليها أن تثب ذلك دي المحاةر الموتصة بذلك.
الفرع الثالث
الجنح الواردة دي قانون العقوبات:
يوجد دي قانون العقوبات المصري طائفة من الجرائم المعتبرة جنحا والمعاقب عليها بالغرامة دقط وهي كابتي:
أوال :جنحة دك ختم من ابختام الموةوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم
دي مادة من المواد.
ورد النص عليها دي المادة ( )147الواردة دي الباب التاسع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي الجرائم إير العمدية لكي تثب يتوذ
ركنها المعنوي صورة اإلهمال .وعقوبتها الغرامة التي ال تتجاوا خمسمائة جنيه ،3وهذا ما نص عليها المادة ( )151مشروع قانون
عقوبات دلسطيني.
ثانيا :جنحة تقلد شأن أو لقب وطني دون حل :ورد النص عليها دي المادة ( )157من قانون العقوبات الواردة دي الباب العاشر من الكتاب
الثاني،وهي جريمة عمدية تتطلب توادر القصد الجنائي لثبوتها ،عقوبتها الغرامة التي ال تتجاوا مائتي جنيه.4
ثالثا :جنحة تقلد شأن أو لقب أجنبي دون حل أو بغير إذن رئيس الجمهورية ،حسب نص المادة ( )158من قانون العقوبات الواردة دي
الباب العاشر من الكتاب الثاني ،وهي جريمة عمدية تتطلب القصد الجنائي ،عقوبتها الغرامة التي ال تتجاوا مائتي جنيه.5
رابعا :جنحة تعطيل الموابرات التلغرادية أو التليفونية 6إهماال ووردت دي الفقرة ابولى من المادة ( )163قانون العقوبات الواردة دي الباب
الثالث عشر من الكتاب الثاني وهي جريمة إير عمدية تتطلب توادر الوطأ إير العمدي دي صورة إهمال أو عدم احتراا ،وعقوبتها هي
الغرامة التي ال تتجاوا خمسمائة جنيه.

1

د /ادوارد غالي الدهبي ،شرح تعديالت قانون االجراءات الجنائية بالقانون  174لسنة  ،1998دار قباء للطباعة والنشر ،الطبعة
االولى،1999،ص.76
2
د /عوض محمد ،المبادئ العامة في االجراءات الجنائية ،دار المطبوعات الجامعية،1999،بند،156ص.135
3
رفع الحد االقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم  29لسنة  ،1982وكانت قبل التعديل ال تتجاوز خمسين جنيها.
4
رفع الحد االقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم  29لسنة  ،1982وكانت قبل التعديل ال تتجاوز عشرين جنيها.
5
رفع الحد االقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم  29لسنة  ،1982وكانت قبل التعديل ال تتجاوز خمسين جنيها.
6
نصت المادة ( )166عقوبات على سريان حكم المادة ( )163على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.

18

والمادة ( )149مشروع عقوبات دلسطيني نص على جنحة الفلسطيني الذي يتقلد عالنة وبغير حل وساما أجنبيا أو لقب نفسه بلقب أجنبي.
خامسا :جنحة طبع أو نشر أو بيع أو عرم كتاب دي منهج تعليمي مقرر بالمدارس دون ترخيص وردت دي المادة ( )229مكررا من
قانون العقوبات الواردة دي الباب السابع عشر من الكتاب الثاني وهي جريمة عمدية يتعين لثبوتها توادر القصد الجنائي.
والعقوبة المقررة لها هي الغرامة التي ال تتجاوا خمسمائة جنيه.
سادسا :االقترام بالربا انتهااا لفرصة ةعف أو هوى نفس المقترم :وورد النص عليها دي الفقرة ابولى من المادة ( )339من قانون
العقوبات الواردة دي الباب العاشر من الكتاب الثالث وهي جريمة عمدية تثب بالقصد الجنائي ،والعقوبة المقررة لها هي الغرامة التي ال
تزيد على مائتي جنيه.1
ومن المالحظ على هذه الجنح أن المشرع لم يعني ببيانها بل استعان بضابط عام إال وهو ان يكون معاقب على الجنحة بالغرامة دقط.
المطلب الثالث
ارتباط الجريمة التي يجوا ديها الصلح بجريمة أخرى:
الفرع ابول:
التعدد المادي والتعدد المعنوي:
قد تتعد الجرائم التي يرتكبها الجاني ،والمشرع لم يضع تعريف لتعدد الجرائم 2أما الفقه دقد عرده بأنه " حالة ينسب ديها لشوص واحد عدة
جرائم سواء أكان ذلك عن دعل واحد قام به أو عن عدة أدعال ما دام لم يحكم عليه نهائيا دي إحدى هذه الجرائم.3
ويتبين من التعريف السابل أن للتعدد صورتين :إما أن يكون تعدد صوري أو معنوي ،وإما أ ،يكون تعدد مادي أو حقيقي.
فالتعدد المعنوي يتحقل دي حالة أن يوالف الشوص بسلوكه نصا تجريميا بكثر من مرة أو يوالف أكثر من نص تجريمي ،4ومثال ذلك
الشوص الذي يقتل بعيار واحد أكثر من شوص دهنا تعدد معنوي بين جرائم القتل ،وكذلك الشوص الذي يزني دي الطريل العام دإنه يعد
مرتكب لجريمتين متعددتين تعددا معنويا وهما جريمتي الزنا والفعل الفاةح.
أما بالنسبة للتعدد المادي دإنه يتحقل دي حالة تعدد السلوك االجرامي الذي يرتكبه الجاني وترتب عليه تعدد دي الوقائع االجرامية المتحققة
وذلك قبل أن يحكم عليه دي واحدة منه 5مثل من يقوم بسرقة منزل ودي أثناء الهرب يقوم باإتصاب دتاة موجودة بالمنزل.
وقد تتعدد الجرائم التي يجوا ديها الصلح تعددا معنويا أو تعددا ماديا ،ومن ابمثلة على التعدد المعنوى الطبيب الذي يجري جراحة لمري
ديكون مرتكبا لجريمة الجرح العمدي (م 241عقوبات مصري) ،كما يعد الفعل الذي قام به ممارسة لمهنة الطب بغير ترخيص.6
-

-

ومن امثلة التعدد المادي بين جريمة يجوا ديها الصلح وجريمة ال يجوا ،أن يتعدى شوص على جاره بالضرب ثم بعد ذلك يقوم
بإشعال النيران دي مسكن المجني عليه ،وذلك يعد مرتكبا لجريمتي الضرب والجرح العمدي(م1/241و 2من قانون العقوبات
المصري) وجريمة حريل العمدي(م 252عقوبات مصري).
كما أن التعدد المادي قد يحدث بين جرائم مرتبطة ارتباطا ال يقبل التجزئة.1

1

رفع الحد االقصى للغرامة بموجب القانون رقم  29لسنة  ،1982وكانت قبل التعديل ال تتجاوز عشرة جنيهات.
2
تناول المشرع موضوع تعدد الجرائم ضمن موضوعات النظرية العامة للعقوبة في المواد من  32وحتى  ،38وقد بينت هذه المواد حاالت التعدد مع
بيان االثار القانونية المترتبة عليه ،راجع الدكتور /أمين عبده محمد دهمش،تعدد الجرائم في التشريع الوصفي والمقارن والفقه االسالمي،دار النهضة
العربية،2001 ،ص.78
3
الدكتور /ابراهيم حامد طنطاوي.الصلح الجنائي في نطاق المادتين  18مكررا ً و 18مكررا ً (أ) .دراسة مقارنة دار النهضة
العربية،2000،بند،39ص.71
4
الدكتور/مامون سالمة ،قانون العقوبات ،القسم العام،دار الفكر العربي،1979/ص.500
5
الدكتور /رؤوف عبيد ،مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ،دار الفكر العربي،1979،ص.741
6
نقض  ،1931/5/28مجموعة القواعد القانونية ،ج،2رقم ،266ص.230
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-

وقد تكون الجرائم المتعددة تعددا ماديا إير مرتبطة ديما بينها.

الفرع الثاني:
ال اثر للصلح على الجرائم المرتبطة:
وهنا يثور السثال حول حرية النيابة العامة دي ردع الدعوى الجنائية عن الجريمة التي لم يجز المشرع الصلح ديها؟
وبالرجوع الى أحكام محكمة النق نجد أنها قض بأن دعوى قيام االرتباط أيا كان وةعه بين جرائم التعامل دي النقد االجنبي واستيراد
السبائك الذهبية بغير ترخيص وعدم عرم النقد االجنبي وهي ذات العقوبة االشد وبين جريمة التهريب الجمركي ذات العقوبة االخف ال
تستوجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن هذه الجرائم الثالث تبعا للحكم بإنقضائها دي جريمة التهريب الجمركي للتصالح ،وال تقتضي
كذلك انسحاب أثر الصلح دي الجريمة االخيرة على تلك الجرائم ،وذلك لما هو مقرر من ان االرتباط دي حكم المادة ( )32من قانون
العقوبات (مصري) رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم معفي من المسثولية أو العقاب.
ومن هنا استولص جانب من الفقه حكم عام من الكالم السابل ومثداه أنه إذا كان الجريمة التي تم الصلح ديها مرتبطة بجريمة أخرى ،دإن
االجراءات ستستمر بالنسبة للجريمة المرتبطة دون تأثرها بالصلح الذي تم دي الجريمة ابولى وذلك لكون انقضاء الدعوى الجنائية عن
احدى الجريمتين ينهي حالة االرتباط بينهما ،دال يبقى أمام القاةي سوى جريمة واحدة ليحكم ديها.2
ومن هنا بالنسبة للتعدد المعنوي الذي بينته المادة ( )32مصري " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها
أشد والحكم بعقوبتها دون إيرها".
ومن هنا نجد أن المشرع قد أخذ بالجريمة ذات الوصف ابشد بتوقع عقوبتها دقط.3
ومن ذلك دإذا كان الجريمة ذات الوصف االشد من الجرائم التي يجوا ديها الصلح ،دإنه يتعين على النيابة العامة أن تمتنع عن ردع
الدعوى الجنائية عن الجريمة ذات الوصف االخف ما دام عبر المجني عليه عن ارادته ورإبته بالصلح.
وإذا كان الجريمة ذات العقوبة االشد من الجرائم التي اليجوا ديها الصلح ،دإن الصلح بين المجني عليه والمتهم دي الجريمة التي عقوبتها
اخف ال يقيد النيابة العامة،دتملك ردع الدعوى عن الجريمة ذات العقوبة ابشد.
مثال ذلك حالة التعدد المعنوي بين جريمتي قتل الحيوانات بدون مقتضى (المادة  355أوال عقوبات مصري) وجريمة التوريب (المادة
 354ع مصري) ،دعقوبة الجريمة االولى تعتبر أشد وهي الحبس مع الشغل ،أما عقوبة الجريمة الثانية دهي أخف النها الحبس مدة ال تزيد
عن سنة أو الغرامة التي ال تزيد على مائتي جنيه .وعليه دإذا تم الصلح بين المجني عليه والمتهم دي جريمة التوريب دإن ذلك ال يحول دون
ردع الدعوى الجنائية عن جريمة قتل الحيوانات بدون مقتضى.4
أما حالة التعدد المادي دالصلح بالنسبة للجريمة التي يجوا ديها الصلح ال يحول دون استمرار االجراءات وذلك بالنسبة للجريمة المرتبطة
بها دون أن تتأثر بالصلح الذي تم دي الجريمة ابولى.
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ومن أمثلة التعدد المادي مع االرتباط الذي ال يقبل التجزئة:
 اختالس موظف عام اموال اميرية وارتكابه تزوير في الدفاتر الرسمية إلخفاء االختالس.نقض،1913/4/19المجموعةالرسمية،س،14ص.19
 رشوة يرتكبها متهم في جريمة إخفاء اشياء مسروقة حتى يمكنه رجال الشرطة من تهريبها قبل ضبطها نقض  ،1961/3/13احكامالنقض،س،12رقم ،62ص.230
 اعتداء الجاني على رجال السلطة العامة بسالح يحمله وإحداث اصابات بهم بقصد التخلص من جريمة احراز مخدر ،نقض،1972/2/19احكام النقض،ص،23رقم،88ص.399
 احراز سالح بدون ترخيص ثم استعماله له في جريمة أيا كان نوعها،نقض ،1970/11/15أحكام النقض،س،21رقم،260ص.11079 ارتكاب جريمة الزنا واالشتراك في تزوير عقد الزواج بهدف اخفاء الزنا ،نقض  ،1985/5/9أحكام النقض،س،36رقم،112ص.6312
عبد الرؤوف صبري،شرح القواعد العامة لالجراءات الجنائية،دار النهضة العربية،ط،1997/1996،2الجزء األول،بند،548ص.803
3
د/السعيد مصطفى السعيد :االحكام العامة في قانون العقوبات،دار المعارف،الطبعة الرابعة ،1962ص،782د/حسني الجندي :شرح قانون العقوبات-
القسم العام،القاهرة بدون جهة نشر،1998،ص،1016د/رؤوف عبيد:مبادئ التشريع العقابي،دار الفكر العربي،1979،ص.738
4
د/ابراهيم حامد طنطاوي-الصلح الجنائي في نطاق المادتين  18مكررا ً و 18مكررا ً (أ)،2000،دار النهضة العربية.
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الواتمة:
مما سبل يتبين لنا أن استحداث نظام الصلح والتصالح دي المواد الجنائية له أهمية كبيرة دي وقتنا الحاةر  ،وأن اتجاه المشرع نحو اجااته
هو اتجاه محمود وذلك النه يوفف العبء الملقى على عاتل المحاكم ديجنبها النظر دي الجرائم البسيطة كما ينطوي على دائدة للمتهم يجنبه
إجراءات التقاةي وما تستنزده من جهد ومال ،كما أنهما يجنبان المتهم الحكم عليه بعقوبة سالبة الحرية قصيرة المدة ،كما نجد أن المشرع
االجرائي قد استحدث أحكام جديدة متعلقة بالصلح والتصالح والذي تناول مواةيعه دي ثالثة مباحث.
حيث أنه أخذ بهذا النظام (التصالح) دي مواد الموالفات الجنح المعاقب عليها بالغرامة ،كما أن الجهة الموتصة بعرم التصالح توتلف
بحسب ما اذا كان الجريمة موالفة أم جنحة ،دالحالة االولى على مأمور الضبط القضائي عرم التصالح على المتهم أما الحالة الثانية
دالنيابة العامة هي الموتصة بعرةه على المتهم.
كما أكد المشرع على انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو الصلح أما الدعوى المدنية دال تأثير للصلح عليها.
واخيرا قد يصعب التكهن بما سيستجد من قوانين أو تعديل للقانون وبكل تأكيد ان يتم النظر الى بع
يتم وةع القيود عند اجراء المصالحة او تكرارها من ذات المتهم.
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الجنح الوطرة على أمن المجتمع وأن

التوصيات
 -1اعتبار عدم اصول المحاكمات الجزائية عرم التصالح من قبل مأمور الضبط القضائي الموتص أو عضو النيابة العامة بمثابة االخالل
بواجباتهم ،وهذا يتطلب الجدية من قبل القائمين عليه وذلك حتى يحقل هذا النظام النتائج المرجوة منه على اعتبار ان المتهم دي مثل هذه
الحالة يكون ملزم لددع الغرامة المشددة بدون ذنب منه.
 -2ينبغي على من يقوم بعرم التصالح على المتهم اخ طاره بحقه دي اخذ رأي محاميه وذلك قبل أن يبدي رأيه بالموادقة أو بالرد
ويتولى المشرع تحديد هذه الفترة.
 -3ان دتح الباب باعطاء المتهم الحل دي التصالح أو الصلح ودي أي وق قد يددعه ويشجعه على معاودة موالفة القانون اعتمادا على ان
الوةع لن يسوء الى اكثر من ددع مبلغ من المال دي حالة التصالح ومجرد التراةي دي حالة الصلح ،لذلك يتوجب حرمان المتهم من هذه
الميزة إذا سول له نفسه بالعود الى ارتكاب جريمة من الجرائم التي يجوا ديها التصالح او الصلح دي خالل مدة معينة ولتكن ستة اشهر
من تاريخ ارتكاب الجريمة االولى التي تم التصالح أو الصلح بشأنها.
 -4إطالق حل المجني عليه دي الصلح مع المتهم ما دام لم يصدر حكم نهائي وذلك يجعل الدعوى متوقفة على مشيئته ،وقد تكون وسيلة
ابتزاا للجاني ،وهذا الوةع يقتضي إما تحديد النطاق الزماني لحقه دي التصالح بجعل مباشرته قاصرة امام محكمة أول درجة ،أو تقرير
سقوط حل المجني عليه دي المطالبة بالتعوي إذا تصالح أثناء نظر الدعوى امام المحكمة االستئنادية.
 -5الصلح دي جوهره نوع من التناال يصدر من المجني عليه وهذا الوةع يقتضي مسايرة للنصوص المتعلقة بالتناال عن الشكوى ،حيث
تطبل أحكامها على الصلح.
ديتعين النص على بلوغ المجني عليه سن الوامسة عشرة حتى يعتد بصلحه مع المتهم ،دإذا لم يبلغ هذا العمر ،أو كان قد بلغه ولكنه مصاب
بعاهة دي عقله ،دال يعتد اال بالصلح الصادر ممن له الوالية عليه اذا كان الجريمة واقعة على النفس ،دإذا كان واقعة على المال دال يعتد
إال بالصلح الصادر من الوصي أو القيم.
وإذا تعدد المجني عليهم دإن الصلح ال ينتج أثره دي إنهاء الدعوى الجنائية إال إذا صدر منهم جميعا.
وإذا تعدد المتهمين دإن الصلح مع احدهم يعتبر بمثابة صلح مع الباقين.
 -6المشرع لم يودل دي ادراج بع الجرائم دي الجرائم التي يجوا ديها الصلح ،وذلك بن طبيعتها ال تصلح بأن نطبل نظام الصلح عليها،
وهذه الجرائم هي جرائم الضرب أو الجرح الصادرة عن سبل إصرار أو ترصد ،او الذي يحصل باستعمال أسلحة أو عصى أو آالت أو
أدوات أخرى ،وجريمة االستيالء على سيارة بدون نية تملكها وجريمة انتهاك حرمة ملك الغير ،دهذه الجنح تشكل خطورة على امن
المجتمع وتكشف عن خطورة مرتكبها وال سيما جريمة الضرب أو الجرح وجريمة انتهاك ملك الغير.
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