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 الشكر والتقدير

األنبياء والمرسلين  أشرفالحمد لله رب العالمين أهل المجد والثناء، والصالة والسالم على 

 وصحبه أجمعين. ألهسيدنا محمد وعلى 

فإنني اشكر الله العلي القدير أوال وأخيرا على توفيقه بإتمام هذه الرسالة، فهو عز وجل أحق 

بالشكر والثناء وأولى بهما، فالحمد لله الذي وفقني بإنجاز هذا العمل المتواضع فان أصبت فمن 

 الله وان أخطأت فمن نفسي، وما توفيقي إال من الله تعالى

أحمد محمد اللوزي   الذي كان ان واالحترام ألستاذي الدكتور رفالشكر كل الشكر مقرون بالع

، في انجاز هذه الرسالة وعلى سعة صدره ضل األول بعد الله سبحانه وتعالىصاحب الف

 وغزارة علمه.

، والتقدير لقبول مناقشة الرسالة وتعهدي لألخذ تذتي أعضاء لجنة المناقشة بالشكروإذ أتقدم ألسا

 .ة إلى تصويبها وإثرائهاهم الهادفبكل مالحظات

، وهم هنا جامعة الشرق األوسط برئاستها يتسع ألن أسجل ألهل الفضل فضلهم والمقام

 وكوادرها وهيئاتها المشرفة والتدريبية واإلدارية.

 والله ولي التوفيق

 

 

  



 ه

 اإلهداء

من بدعائهما إلى اهدي ثمرة هذا الجهد إلى من أدين لهم بفضل كبير ال يقدر بثمن 

 )رفعت محمدالسيد إلى والدي  واالنجاز،اهتديت وبعطائهما خطوت في طريق النجاح 

أطال الله في عمرهما على طاعتها لله ومتعهما  ولبهار احمد(گـ) والدتي( و  گــيزيدبال

بالصحة والعافية وجزاهما الله خير الجزاء واإلحسان على تربيتي ورعايتي بفضل الله تعالى 

.... 

الذي كان  ) برزان هادي قصاب( لفضل من بعد الله الى اخي العزيز السيدكما وال انسى ا

 هذا العمل االكاديمي. مألتمالنصائحه األثر الكبير في نفسي والتي رسمت لي طريق النجاح 

إلى كل من أبدوا استعداداً منقطع فلم يقصروا ني حرفاً وأمدني بخبايا المعرفة والى كل من علم

سائال الله تعالى ان ينفع به, وصلى الله وسلم  ،لمتواضعأهدي هذا الجهد ا الطيبة،الكلمة ولو ب

 على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين .

 

 الباحث

  



 و

 فهرس المحتويات

 

 .Error! Bookmark not defined ............................................ التفويض

 .Error! Bookmark not defined .................................. قرار لجنة المناقشة

 د ............................................................................. الشكر والتقدير

 ه ....................................................................................اإلهداء

 و ........................................................................... فهرس المحتويات

 ح .................................................................................. الملخص

Abstract ................................................................................ ط 

 1 ...................................................... خلفية الّدراسة وأهميتها: الفصل األول

 1 ............................................................................... أواًل: الُمقدمة

 2 ........................................................................ ثانيًا: مشكلة الدراسة

 3 ....................................................................... ثالثًا: أهداف الدراسة:

 3 ........................................................................ رابعًا: أهمية الدراسة

 4 ................................................................. خامسَا: ُمصطلحات الّدراسة

 4 .................................................................... سابعًا: الدراسات السابقة

 9 ..................................... ماهية الدعوى الجزائية وطرق انقضاؤها :الفصل الثاني

 11 ............................................ أطرافهاماهية الدعوى الجزائية و : المبحث األول

 11 .................................................... تعريف الدعوى الجزائية: المطلب األول

 14 ................................................... أطراف الدعوى الجزائية: المطلب الثاني

 22 ............................................ أسباب انقضاء الدعوى الجزائية: المبحث الثاني

 22 .................................... الطرق العامة النقضاء الدعوى الجزائية: المطلب األول

 32 .................................. الطرق الخاصة النقضاء الدعوى الجزائية: المطلب الثاني



 ز

 33 .............................................. ماهية بدائل الدعوى الجزائية: الفصل الثالث

 33 ............................................... ماهية بدائل الدعوى الجزائية: المبحث األول

 33 ................................... التعريف ببدائل الدعوى الجزائية وأهدافها: المطلب األول

 41 ................................................ مزايا بدائل الدعوى الجزائية: المطلب الثاني

 43 ............................ االختالفات الفقهية حول بدائل الدعوى الجزائية.: المبحث الثاني

 43 ................... االتجاه الرافض للوسائل البديلة إلنهاء الخصومة الجنائية: المطلب األول

 33 ..................... االتجاه المؤيد للوسائل البديلة إلنهاء الخصومة الجنائية: المطلب الثاني

موقف النظام القانوني األردني والتشريعات المقارنة من الوسائل البديلة إلنهاء الفصل الرابع: 
 23 ....................................................................... الخصومة الجنائية

 موقف التشريعات القانونية المعاصرة من الوسائل البديلة إلنهاء الخصومة: المبحث األول
 26 .................................................................................. الجنائية

الفروقات المختلفة في )الوسائل البديلة( إلنهاء الخصومة الجنائية بين األنظمة : المطلب األول
 31 ........................................................................ القانونية المعاصرة

أوجه التشابهة في )الوسائل البديلة( إلنهاء الخصومة الجنائية بين األنظمة : المطلب الثاني
 34 ........................................................................ القانونية المعاصرة

تطبيقات الوسائل البديلة )الوساطة الجنائية والتسوية الجنائية( إلنهاء الخصومة : المبحث الثاني
 36 ............................................................... الجنائية في القانون األردني

 61 .................................................. تسوية منازعات األحداث: المطلب األول

 91 .................................................. تسوية المنازعات األسرية: المطلب الثاني

 111 ............................................  الخاتمة والنتائج والتوصياتالفصل الخامس:

 113 ........................................................... المراجع والمصادر المستخدمة

 

 

  



 ح

 البديلةانقضاء الدعوى الجزائية بالوسائل 
 )دراسة مقارنة( 

 إعداد

 ئارام رفعت محمد داوودي 

 إشراف

 أحمد محمد اللوزي  الدكتور 

 الملخص
بددددددائل الددددددعوى الجزائيدددددة وجددددددت لتلعدددددب دورًا مهمدددددًا فدددددي اإلجدددددراءات الجزائيدددددة ومدددددن ن إ

ثددددن فددددرن المثيددددرين ممددددن يتعدددداملون معهددددا فددددي حاجددددة لمعرفددددة هدددد ه البدددددائل و الدددد ات  هددددور نظددددن 

إجرائيدددددة حديثدددددة تعمدددددل علدددددق تسدددددوية الخصدددددومات والقضدددددايا الجزائيدددددة بصدددددورة ر دددددائية جنائيدددددة 

بدددددددين أطدددددددراف الددددددددعوى الجزائيدددددددةل زمدددددددا أن مو دددددددع بددددددددائل الددددددددعوى الجزائيدددددددة يمدددددددس حاجدددددددة 

القا ددددي الجزائددددي فددددي حياتدددده العمليددددة والتطبيتيددددةل ألندددده خيددددر وسدددديلة لتمكيندددده مددددن حسددددن أ بددددر 

 .عدد من الدعاوى الجزائية المعرو ة أمامه

أجدددددددل إنجددددددداح  اتل والضدددددددوابو القانونيدددددددة مدددددددننماضدددددددي العديدددددددد مدددددددن الدندددددددأفدددددددرد المشدددددددر  األر    

 عات العنف األسري.ناز عات األحداثل ومناز م لفض و عتالوسائل البديلة التي 

الوسدددددائل  لتطبيدددددز المزيدددددد مدددددناللجدددددوء  ةرور  دددددالمشررررررد األردنررررري  أوصدددددت الدراسدددددة مدددددا 

 مدددددددةنظ دددددددمن أ االعتدددددددرافبندددددددي صدددددددفقات تل مدددددددن خددددددالل ومة الجنائيدددددددةخصدددددددالبديلددددددة إلنهددددددداء ال

 .هال وأثارها بصورة مستقلةاتتشريعية خاصة بحيث يتن تحديد شروطهال ونطاقهال وإجراء

الددددددعوى الجزائيددددةل الوسدددددائل البديلددددةل التسدددددوية الجزائيددددةل الصدددددل  الجندددددائيل : الكلمااااات مفتاحياااااة

  العدالة التصالحية. 



 ط
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Abstract 

Is important because the alternatives of the criminal case have been 

found to play an important role in the criminal proceedings. Therefore, 

many of those who deal with it need to know these alternatives, 

especially the emergence of modern procedural criminal systems that 

settle disputes and issues. And the position of alternatives to criminal 

proceedings affects the need of the criminal judge in his practical and 

practical life, because it is the best way to enable him to resolve the 

largest number of criminal cases before him. 

The Jordanian legislator has provided many guarantees and legal controls 

for the success of the alternative means that have been established to 

settle juvenile disputes and disputes of domestic violence. 

The study also recommended that the Jordanian legislator should 

resort to applying more alternative means to end criminal litigation by 

adopting recognition transactions within special legislative regimes so 

that their conditions, scope, procedures and effects are determined 

independently. 

Key words: Criminal Case, Alternative Means, Criminal Settlement, 

Criminal Conciliation, Restorative Justice. 
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 الفصل األول

 خلفية الّدراسة وأهميتها

 أواًل: الُمقدمة

أدى تطددددددور الحيدددددداة وسددددددعة أفاقهددددددا إلددددددق تشددددددعب العالقددددددات بددددددين أفددددددراد المجتمددددددعل ممددددددا 

أدى إلددددق تشددددابح المصددددال  الشخصددددية بددددين األفددددرادل لدددد ا يعددددد الجددددزاء الجنددددائي الوسدددديلة الفعالددددة 

فعاليددددة هدددد ه الوسدددديلة فددددي يددددد الدولددددة لضددددمان تجسدددديد االسددددتقرار داخددددل المجتمددددعل ونظددددرًا لمدددددى 

دون سددددددددواها فددددددددي تحقيددددددددز األهددددددددداف المسددددددددطرة لهاددددددددد أفرطددددددددت الدولددددددددة فددددددددي اسددددددددتعمال الجددددددددزاء 

الجنددددائيل لدددد ا اسددددتع بدددد لح مجددددال تدددددخلها تبعددددًا إلتسددددا  نطدددداق الظدددداهرة اإلجراميددددة التددددي تنامددددت 

 وتعقدت تبعًا لتطور الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية.

ائيددددددة الوسدددددديلة القانونيددددددة لتقريددددددر الحددددددز وصددددددواًل السددددددتيفائه وعليدددددده ُتعددددددد الدددددددعوى الجز   

بمعونددددة السددددلطة العامددددةل مددددن خددددالل اللجددددوء إلددددق السددددلطة القضددددائية لضددددمان اسددددتيفاء الحقددددوقل 

حيددددددث جدددددداءت الدددددددعوى الجزائيددددددة إلعطدددددداء دور أ بددددددر ألطددددددراف الدددددددعوى الجزائيددددددة سددددددواء زددددددان 

وى الجزائيددددددة والسدددددديطرة علددددددق المددددددتهن أو المجنددددددي عليدددددده و مشددددددارزة المجتمددددددع فددددددي إنهدددددداء الدددددددع

مجرياتهدددددددا لتحقيدددددددز العدالدددددددة الجنائيدددددددةل إأل أنهدددددددا تعتبدددددددر خيدددددددر وسددددددديلة يمكدددددددن ألجهدددددددزة العدالدددددددة 

االعتمدددددداد عليهددددددا للتخايددددددف مددددددن أزمددددددة العدالددددددة الجنائيددددددةل وقددددددد  هددددددرت الوسددددددائل البديلددددددة لحددددددل 

ةل إأل المنازعدددددات زنتددددداع لعددددددز تفاعليدددددة الجهددددداز القضدددددائي التقليددددددي فدددددي حسدددددن القضدددددايا الجنائيددددد

لقيددددت فمددددرة البدددددائل مددددن صدددددى زبيددددر علددددق الصددددعيد الدددددولي والمحلدددديل إأل أن أهميددددة مو ددددو  

انقضددددددداء الددددددددعوى الجزائيدددددددة تتمحدددددددور فدددددددي دراسدددددددة البددددددددائل القانونيدددددددة التدددددددي اعتمددددددددها المشدددددددر  
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العراقددددددددي ومنحهددددددددا للمتخاصددددددددمين لحددددددددل النزاعددددددددات دون التقا ددددددددي بالطريقددددددددة التقليديددددددددةل وهدددددددد ه 

مددددددددل مددددددددن المددددددددتهن والضددددددددحية لحددددددددل النددددددددزا  بينهمددددددددا دون الحكددددددددن البدددددددددائل تعتبددددددددر  ددددددددمانات ل

بالعقو دددددات التقليديدددددة وزيدددددادة الثقدددددة زدددددل منهمدددددا بالسدددددلطة القضدددددائيةل إأل يعتبدددددر انقضددددداء الددددددعوى 

الجزائيدددددة األثدددددر والنتيجدددددة الحتميدددددة التدددددي سدددددتتمخض عدددددن نجددددداح بددددددائل الددددددعوى الجزائيدددددة فدددددي 

اسدددددتحداثها مدددددن قبدددددل السياسدددددة الجنائيدددددة دورهدددددا المندددددوط بهدددددال والددددد ي يمثدددددل ال ايدددددة والمدددددراد مدددددن 

الحديثددددددةل لدددددد ا جدددددداءت هدددددد ه الدراسددددددة لتلقددددددي الضددددددوء علددددددق هدددددد ه الوسددددددائل والتددددددي تددددددؤدي إلددددددق 

 إنقضاء الدوى الجزائية.

 ثانياً: مشكلة الدراسة

تتمحددور مشددكلة الدراسددة حددول مدددى أهميددة الوسددائل البديلددة فددي إنقضدداء الدددعوى الجزائيددةل إأل 

فاعليددة الجهدداز القضددائي التقليدددي فددي حسددن ل المنازعددات زنتدداع لعدددز بديلددة لحدد هددرت الوسددائل ال

تزايد الدعاوى المعرو ة أماز القضاء تبعًا ل لحل مما يضطر القضاة إلدق لالقضايا الجنائيةل نظرًا 

اللجوء لتأجيل الجلسات مما جعل أللح السمة ال البة علق جهاز العمل القضائيل مما جعله مدثقاًل 

وأللح بسبب  اهرة التضدخن التشدريعي حتيقة عن التياز و دوره األمثل في تحقيز العدالة الجنائيةل 

ةل وارتفددا  تملفددة الجريمددةل وسياسددة اإلاددراق فددي الشددكليات اإلجرائيددة ممددا أفقددد أجهددزة وأزمددة العقو دد

 تطبيا ماا هاو أ ار وعليه تممن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤل الدرئيس  العدالة فعاليتهال 

 ؟والخصومة الجنائية الدعوى الجزائية انهاء الوسائل البديلة في

 ؤالت اآلتية:ومن هذه اإلشكالية تتفرع التسا

 ما هو مفهوز الدعوى الجزائية وطرق إنقضائها؟ -

 ما هي طبيعة بدائل الدعوى الجزائية؟ -
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 ما هي دوافع اللجوء لبدائل الدعوى الجزائية؟ -

 ما هي الوسائل البديلة للدعوى الجزائية؟ -

 ما هي بدائل الدعوى الجزائية برعتبار الفرد طرفًا فيها؟ -

 ثالثاً: أهداف الدراسة:

 التعرف علق  الهدف األساس له ه الدراسة في إمكانية تحقيز الهدف المحوري التالي:يبرز 

ويندرع تحت ه ا الهدف المحوري األهداف الفرعية  ل وأللحالوسائل البديلة في الدعوى الجزائية

 اآلتية:

 تو ي  مفهوز الدعوى الجزائية وطرق إنقضائها. -

 تو ي  طبيعة بدائل الدعوى الجزائية. -

 افع اللجوء لبدائل الدعوى الجزائية.بيان دو  -

 تحديد الوسائل البديلة للدعوى الجزائية. -

 تحديد بدائل الدعوى الجزائية برعتبار الفرد طرفًا فيها. -

 رابعاً: أهمية الدراسة 

تممدددددن أهميدددددة هددددد ه الدراسدددددة فدددددي أنهدددددا تسدددددعق إلدددددق المسددددداهمة ولدددددو بقددددددر بسددددديو فدددددي 

وهددددو بدددددائل الدددددعوى الجزائيددددةل وخاصددددًة فددددي تسددددليو الضددددوء علددددق مو ددددو  فددددي اايددددة األهميددددة 

 دددددل  هدددددور نظدددددن جنائيدددددة إجرائيدددددة حديثدددددة تعمدددددل علدددددق تسدددددوية الخصدددددومات والقضدددددايا الجنائيدددددة 

بصددددورة ر ددددائية بددددين أطددددراف الدددددعوى الجزائيددددةل زمددددا أن القا ددددي علددددق منصددددته يحتدددداع اليددددوز 

 مل بها.أ ثر من أي وقت مضق لمعرفة ه ه البدائل والتعرف علق إجراءات األخ  والع
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 خامساَ: ُمصطلحات الّدراسة

ل  -البدل والبَدل والبديل في الل ة يعندي العدو ل و َبدَدل الوسائل البديلة: - ل و دد  بدداًل وابددد 

الشيء ايره واتخ ه عو ا منهل و دل الشيء شيئا اخدر جعلده بددال منده فيقدال مدثال )بددل 

(1) الله الخوف امنا(
 . 

اير سالبة للحرية  د المحكوز عليهن. وقد عرفها الدبعض فر  عقو ة  العقوبة البديلة: -

بأنهددا مجموعددة مددن البدددائل التددي يتخدد ها القا ددي تتمثددل فددي ابدددال عقو ددة السددجن بخدمددة 

يؤديهدددا السدددجين لفئدددة مدددن فئدددات المجتمدددعل أو لموقدددع خيدددريل أو االلتحددداق بمرفدددز تعليمدددي 

 .(2) خدمة لمجتمعه يستفيد منه السجين بهدف اصالحه وحمايته من االألى وتقدين

 سابعًا: الدراسات السابقة

  بعناااوا  ل التساااوية الجزائياااة طريقاااة 2102دراساااة هنااااء محماااد  باااوري   -

 .(3)مستحد ة في حسم الدعوى الجزائية

هدفت ه ه الدراسة إلق بيان الطريقة الحديثدة فدي حدل المنازعدات الجزائيدةل حيدث تضدطلع 

عدددن طريدددز اسدددتئثارها بصدددفتي األدعددداء العددداز  بددده الدولدددة مدددن خدددالل سدددلطتها القضدددائية سدددواء

واإلدعاء العاز واإلتهازل وقد أشارت الدراسة إلق أن الوسائل البديلة  هدرت زوسدائل مسدتحدثة 

بديلددددة عددددن حددددل المنازعددددات الجزائيددددة بالطريقددددة التقليديددددة ومنهددددا الوسدددداطة الجزائيددددة واإلختبددددار 

 القضائي.
                                                            

 (ل لسان العربل المجلد الرابعل القاهرةل دار الحديثل مادة بدل. 2113( أبن منظورل محمد بن مكرز ) 1
ل طرابلسل 1(ل العقو ات البديلة )دراسة فقهية تحليلية تأصيلية مقارنة( ل ط2113( خلفيل عبد الرحمان ) 2

 .13للمتابل صالمؤسسة الحديثة 
(ل  التسوية الجزائية طريقة مستحدثة في حسن الدعوى الجزائيةل مجلة الملية 2112جبوريل هناء محمد )  (3

 .2ل المجلد 41اإلسالمية الجامعةل النجف األشرفل العددل
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الجزائيددة يعددد مددن أهددن الوسددائل البديلددةل والتددي وقددد توصددلت الدراسددة إلددق أن إجددراء التسددوية 

تعد إجرائ توفيتيًا وتعويضيًال يسعق إلق إيجاد حل ودي بين الطرفين المتندازعين علدق النحدو 

الدد ي يحقددز ر دداء متبدداداًل بينهمددال ولدد لح فهددو فددي حددل مددن البحددث عددن حتيقددة المشددكلة أو 

 النزا . 

البحدث فدي الوسدائل البديلدةل لمدن تختلدف تتشابه ه ه الدراسدة مدع دراسدتي إلدق حدد مدا فدي 

دراسددتي عددن هدد ه الدراسددة فددي أنهددا جدداءت متخصصددة للبحددث فددي جانددب واحددد مددن الوسددائل 

البديلدددة وخصوصدددًا التسدددوية الجزائيدددة إلنقضددداء الددددعوى الجزائيدددةل خدددالف مدددا قامدددت بددده هددد ه 

 الدراسة التي جاءت للبحث في الوسائل البديلة إلنقضاء الدعوى الجزائية.

( لبادائل الادعوى الجزائياة ودورهاا فاي 2102دراسة محمد صالح عباد الارؤوا الادمياطي ) -

 . (4)تحقي  العدالة في فلسطينل

بينددت الدراسددة أهميدددة بدددائل الدددعوى الجزائيددة ودورهددا فددي تحقيددز العدالددة فددي فلسددطينل إأل تقددددوز 

ي تحريدح الددعوى الجزائيدةل ابة العامدة فدية النيددد حر دموى والتنددازل عنهددا علددق تقييطبيعة نظدداز الشد

رزة المجتمع مساحة للتحرك من خدالل بد ل الجهدد واسدتفراو الوسدعل زا  و مشاي النيتدرك لطرفا مم

ع ه إلدق التراجديددفع المجني عليل أو أهلدح مالدهل ممدا قدد يدهللتمكين الجاني من إر داء المجندي عل

ه انقضددداء ليدددترتدددب عيدفعددده إلددددق التنددددازل عنهدددال ممددددا ي ن شددكواهل وإن زدددان قدددد قددددمها قدددددين تقدددددعدد

 ة.ية بصدورة ر ائيالدعوى الجزائ

رد فددي التشددريع الجنددائي الفلسددطيني أي نددص يعددد الصددل  زمددا أ دددت الدراسددة إلددق أندده لددن يدد   

الجزائيدةل ولمددن ة أو إلددق اعتبدداره سددببا مددن أسددباب انقضدداء الدددعوى يسببا مدن أسدباب حفدظ القضد
                                                            

(  بدائل الدعوى الجزائية ودورها في تحقيز العدالة في 2113الدمياطيل محمد صالح عبد الرؤوف ) (4
 سطينل رسالة ماجستير اير منشورةل الجامعة اإلسالميةل ازةل فلسطين.فل
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رقددددن  الفلسددطيني الجزائيددة( مددددن قددددانون اإلجددددراءات  1/149مكدددن االسدددتناد بدددالرجو  إلدددق المددددادة )ي

لوزيددل دز فدديالحظ أنهدددا تجهيددوالتصدددرف فدددي الددددعوى   التحقيددززل بشددددأن انتهددداء 2001( لسددددنة  3)

الل مدد زرة يوصدددي مدددن خددمالبسددداتهال أن زل وحسدددب  دددروف الددددعوى و يددابدددة عندددد انتهددداء التحقالني

 ة. ية لعدز األهمدا للنائدب العداز بحفدظ القضيرفعهي

تتشددابه هدد ه الدراسددة مددع دراسددتي إلددق حددد مددا فددي البحددث فددي الوسددائل إلنقضدداء الدددعوى 

الجزائيدةل وأللدح مدن حيدث بيدان هد ه الوسدائلل لمددن تختلدف دراسدتي عدن هد ه الدراسدة فدي أنهددا 

حث في التشريع العراقي واألردني خالف ما قامدت بده هد ه الدراسدة التدي جاءت متخصصة للب

 جاءت للبحث في التشريع الفلسطيني.  

( بعنوا  لبدائل الدعوى العمومية في التشاريع 2102دراسة محمد إبراهيم محمد أبو مخو ) -

 .(5)الجزائريل

حيددث أ دددت هدددفت هدد ه الدراسددة إلددق بيددان بدددائل الدددعوى العموميددة فددي التشددريعيةل 

الدراسدددة إلدددق أن السياسدددة الجنائيدددة المعاصدددرة تشدددهد محددداور جديددددة لالهتمددداز بدددالمجني علددديهن 

واألخددد  بسياسدددة الحدددد مدددن التجدددرين والعقدددابل والمعالجدددة ايدددر القضدددائية للمنازعدددات الجنائيدددةل 

 والتوصل إلق حل للدعوى العمومية دون اللجوء إلق الطرق التقليدية في أللح.

المصدالحةل سدحب الشدكوىل الوسداطة( (اسدة إلدق ان بددائل الددعوى العموميدة وقد توصلت الدر 

أصددددبحت الوسدددديلة التددددي تسددددتعملها مختلددددف التشددددريعات لتحقيددددز هدددد ا الهدددددفل بمددددا فيهددددا التشددددريع 

الجزائددري. و هدد ا التوجدده يكددون المشددر  الجزائددري قددد اقتنددع بالدددور الدد ي يلعبدده هدد ا النظدداز  ددمن 

                                                            
( بعنوان  بدائل الدعوى العمومية في التشريع الجزائري ل رسالة 2113أبو مخول  محمد إبراهين محمد )( 5

 ل الجزائر.-بسكرة –ماجستير اير منشورةل جامعة محمد خيضر 
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هد ه البددائل لجدأت إليهدا زثيدر مدن التشدريعات العالميدة بديدة التصددي  المنظومة القانونية. أللدح أن

للجريمددةل مشددرزة بدد لح أطددراف الدددعوى العموميددة: الجدداني والضددحيةل ممددا يعطددي هدد هً البدددائل ألو 

طددددابع تددددوافقي اجتمدددداعيل وقددددد وحاولددددت هدددد ه الدراسددددة إبددددراز أهددددن مالمدددد  هدددد ه الوسددددائل للتصدددددي 

القانونيددة وتحليلهددال لعددالج الزيددادة الهائلددة والمسددتمرة فددي بددل للجريمددةل مددن خددالل قددراءة النصددوص 

 .المحا ن عدد القضايا المنظورة في ال الب من قبل السلطة الجنائية

تناولددت الدراسددة بشددكل متخصددص الحمايددة الجزائيددة المترتبددة علددق سددرية معلومددات البنددوكل إأل 

متزايددة ومسدتمرة بحيدث ال يقتصدر أشارت إلق أن عدد الخدمات المصرفية وتندو  أشدكالها بطريقدة 

عمددددل المصددددارف علددددق حفددددظ أمددددوال العمددددالء فحسددددبل األمددددر الدددد ي يقتضددددي معرفددددة المصددددرف 

بخصوصدددية العميدددل وأمدددوره الشخصددديةل لددد لح وجدددب أن يضدددمن العميدددل حقددده فدددي معرفدددة أسدددراره 

 الشخصية.

فية وإبرازهددا  مددا أشددارت الدراسددة إلددق أندده البددد مددن االلتددزاز بمبدددأ االلتددزاز بالسددرية المصددر  

 قاعدة أساسية من قواعد التعامل المصرفي بحيث أن لها مكانة مهمة فدي هد ا المجدال تتمثدل فدي 

تحقيز المصال  الخاصة باألفراد المتعاملين مدع المصدرف دون أن ننسدق تحقيدز المصدال  العامدة 

بدددددأ يصددددب  للمصددددرف الدددد ي يددددتقن فددددن االلتددددزاز بهدددد ه القاعدددددةل باإل ددددافة إلددددق أن التقيددددد بهدددد ا الم

المصدددرف محدددو لدددرؤوس األمدددوال الوطنيدددة والعالميدددةل األمدددر الددد ي يعدددود علدددق المجتمدددع بالفائددددة 

المتالزمددددة مددددع إزديدددداد الثددددروة الماليددددةل وتناولددددت الدراسددددة بشددددكل متخصددددص النطدددداق المو ددددوعي 

والشخصدددي للسدددرية المصدددرفيةل والبحدددث فدددي المجدددال الجزائدددي للسدددرية المصدددرفية مدددن خدددالل بيدددان 

شددداء السدددر المهندديل والجدددزاءات المطبقدددة علددق هددد ه الجريمدددةل ثددن التعدددر  إلدددق مو دددو  جريمددة إف

 السرية المصرفية  من التشريع الجزائري وتحليل نطاقها المو وعي والشخصي.
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وعلدق الددران مدن التشددابه بددين هد ه الدراسددة إلددق حدد مددا ودراسدتي مددن خددالل تنداول المجددال الجزائددي 

ه الدراسدة جداءت متخصصدة لدراسدة مو دو  السدرية المصدرفية في إفشداء السدر المهندي إال أن هد 

 من التشريع الجزائري فقو وما يترتب عليها مدن جدزاءات وعقو دات مقدررة فدي التشدريع الجزائديل 

بينمددا سددتمون دراسددتي أشددمل مددن خددالل أنهددا سددتتعمز فيمددا ورد فددي القددانون األردنددي ومقارنتدده مددع 

 بتية التشريعات ألات العالقة.
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 الثانيالفصل 

 ماهية الدعوى الجزائية وطرق انقضاؤها

تنشددددددأ عنهددددددا فددددددي ال الددددددب حقددددددًا للمجتمددددددع فددددددي معا بددددددة الجددددددانيل  جزائيددددددة ددددددل جريمددددددة 

ووسددددديلة المجتمدددددع فدددددي االقتصددددداص مدددددن المجدددددرز هدددددي الددددددعوى الجنائيدددددةل إألن أسددددداس الددددددعوى 

 .الجزائية هو الجريمة

ندددددوي فينشدددددأ وقدددددد تصددددديب الجريمدددددة شدددددخص أو أشدددددخاص معيندددددين بضدددددرر مدددددادي أو مع

للمضدددددرور مدددددن الجريمدددددة الحدددددز بتعدددددويض الضدددددررل عدددددن طريدددددز دعدددددوى تسدددددمق دعدددددوى الحدددددز 

( مدددددددن قدددددددانون أصدددددددول 6/1الشخصدددددددي او الددددددددعوى المدنيدددددددة وهددددددد ا مدددددددا أشدددددددارت لددددددده المدددددددادة )

المحا مددددددات الجزائيددددددة األردنددددددي بقولهددددددا:  يجددددددوز إقامددددددة دعددددددوى الحددددددز الشخصددددددي تبعددددددًا لدددددددعوى 

امددددة لديدددده هدددد ه الدددددعوى زمددددا تجددددوز إقامتهددددا علددددق حدددددة الحددددز العدددداز أمدددداز المرجددددع القضددددائي المق

لددددددى القضددددداء المددددددني وفدددددي هددددد ه الحدددددال يتوقدددددف النظدددددر إليهدددددا أن تفصدددددل دعدددددوى الحدددددز العددددداز 

 بحكن مبرز .

ومدددددن خدددددالل هددددد ا الفصدددددل سددددديتن التطدددددرق إلدددددق تو دددددي  ماهيدددددة الددددددعوى الجزائيدددددة أي 

عوى الجزائيدددددةل وفدددددي ببيدددددان تعريفهدددددا وتمييزهدددددا عدددددن ايرهدددددا مدددددن الددددددعاوىل و يدددددان أطدددددراف الدددددد

مبحدددددث مسدددددتقل سددددديتن تو دددددي  أسدددددباب انقضددددداء الددددددعوى الجزائيدددددةل وسددددديكون أللدددددح مدددددن خدددددالل 

 المبحثين التاليين:

 المبحث األول: ماهية الدعوى الجزائية وأطرافها

 المبحث الثاني: أسباب انقضاء الدعوى الجزائية
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 المبحث األول

 ماهية الدعوى الجزائية وأطرافها
 

فدددددي المجتمدددددع تنشدددددأ  نتدددددائج سدددددلبيةجدددددرائن حددددددوث الجريمدددددة مدددددن أي  يترتدددددب علدددددق وقدددددو 

وهددددي تهدددددف إلددددق ( الدددددعوى الجزائيددددة) ددددد المددددتهن بارتمابهددددا تسددددمق  تقدددداز عندددده دعددددوى قضددددائية

فددددي مو ددددو  الجريمددددة وتحديددددد ليفصددددل المخددددتص  الجنددددائي الحصددددول علددددق حكددددن مددددن القضدددداء

 باسددددددمه فددددددي المملمددددددة المسددددددئول عنهددددددا. وهدددددد ه الدددددددعوى يملمهددددددا المجتمددددددع وتباشددددددرهاالشددددددخص 

تعريدددددف الدددددددعوى األردنيدددددة الهاشدددددمية النيابدددددة العامددددددةل ومدددددن خدددددالل هددددد ا المبحددددددث سنسدددددتعر  

 ل وأطراف الدعوى وأللح علق النحو اآلتي: يزها عن ايرهاالجزائية وتم

 المطلب األول

 تعريف الدعوى الجزائية

محدددددددددا وشددددددداماًل تعريًفدددددددا قدددددددانون أصدددددددول المحا مدددددددات الجزائيدددددددة األردندددددددي لدددددددن يتضدددددددمن  

شددددر  األردندددديل ألندددده يعددددد مسددددلًما حسددددنًا مددددن الم ا للدددددعوى الجزائيددددة  بددددل تددددرك األمددددر للفقددددهل وهدددد

ةل لدددد لح سدددديتن اسددددتعرا  تعريددددف الدددددعوى ندددديتفددددز مددددع مددددا ال البيددددة العظمددددق مددددن القددددوانين المقار 

 الجزائية من عدة جوانبل علق النحو اآلتي: 

 اإلسالميالدعوى الجزائية في الفقه  تعريف أواًل:

يطلدددددددز فقهددددددداء الشدددددددر عة اإلسدددددددالمية علدددددددق الددددددددعوى الجزائيدددددددة تسدددددددمية دعدددددددوى التهمدددددددة 

:  محظددددورات شددددرعية زجددددر اللدددده عنهددددا لددددديهن محلهددددا جريمددددةل والجريمددددة يقصددددد بهدددداو والعدددددوان. 
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الدددددعوى الجزائيددددة قددددول مقبددددول عنددددد فددددرن وعلددددق أللددددح  بحددددد أو تعزيددددر أو قصدددداص فددددي الدددددنيا .

ايددددره أو دفعدددده عددددن حددددز نفسددددهل سددددواء فددددي عقو ددددة آلدمددددي القا ددددي يقصددددد بدددده طلددددب حددددز قبددددل 

  قصاصا أو حد السرقة أو تعزير. 

بقولددددده: دعدددددوى التهمدددددة أن  -ويعدددددرف شدددددين اإلسدددددالز ابدددددن تيميدددددة دعدددددوى التهمدددددة ) رحمددددده الّلددددده

يدددددددعق فعددددددل محددددددرز علددددددق المطلددددددوب يوجددددددب عقو تدددددده مثددددددل قطددددددع الطريددددددز أو القتددددددل سددددددرقة أو 

ويعرفهدددددا الدددددبعض بأنهدددددا: طلدددددب إيقدددددا  العقو دددددة علدددددق  ايدددددر أللدددددح مدددددن أندددددوا  العددددددوان المحدددددرز.

 .(6)التهن عن فعل محظور شرًعا أو نظاًما

 الدعوى الجزائية لدى شراح القوانين واألنظمة الوضعية: انيًا: 

االلتجددددددداء إلدددددددق بحدددددددز المجتمدددددددع هدددددددو بالددددددددعوى الجزائيدددددددة زظددددددداهرة قانونيدددددددة المقصدددددددود 

ه الهيئددددددة التددددددي ارتضدددددداها المجتمددددددع القضدددددداء بواسددددددطة الجهدددددداز المخددددددتص باالتهدددددداز الدددددد ي تمثلدددددد

الددد ي إقدددرار مددددى مدددا للمجتمدددع مدددن حدددز فدددي معا بدددة المدددتهن وأللدددح بهددددف للتيددداز بهددد ه المهمدددةل 

عليدددده سددددواء زددددان فددددي صددددورة عقو ددددة  والعقو ددددة المناسددددبةبارتمدددداب الجريمددددة وتو يددددع الجددددزاء قدددداز 

 .(7)أو تدبير احترازي 

وعددددددة مددددددن اإلجددددددراءات التددددددي  مجمهددددددو:  زظدددددداهرة إجرائيددددددة يقصددددددد بالدددددددعوى الجزائيددددددةو 

التددددي تبدددددأ بددددأول عمددددل مددددن أعمددددال تحريددددح الدددددعوى الجزائيددددة إلددددق أن تنقضدددديل  القددددانون يحددددددها 

: زددددددد لح يقصدددددددد بهدددددددا  و سدددددددواء بصددددددددور حكدددددددن بدددددددات أز ب يدددددددر أللدددددددح مدددددددن أسدددددددباب االنقضددددددداء

                                                            
 زل1001 اإلسكندريةل الحديثل العر ي المكتب اإلسالميل الفقه في الجنائية الدعوى (ل 1001ل فؤاد)عبدالمنعن( 6

 .11ص

القاهرةل  .بمصر القضاة نادي الجنائيةل اإلجراءات قانون  في الوسيو ل(1991)سرور فتحي أحمدسرورل ( 7
96. 
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 دددددانوا رجدددددال التحقيدددددز أاإلجدددددراءات النظاميدددددة التدددددي تباشدددددر أمددددداز رجدددددال القضددددداء الجندددددائي سدددددواء 

وتنتهددددددددي إمددددددددا باإلدانددددددددة أو  لتهدددددددداز فددددددددي جريمددددددددة مددددددددااإلقضدددددددداء الحكددددددددنل والمتعلقددددددددة برجددددددددال أو 

 .(8)البراءة

أمدددددا اإلجدددددراءات التدددددي تباشدددددرها الشدددددرطة أو رجدددددال الضدددددبو الجندددددائي بصدددددفة عامدددددة قبدددددل 

وصددددول األمددددر إلددددق هيئددددة التحقيددددز واالدعدددداء العدددداز فليسددددت مددددن الدددددعوى الجزائيددددةل وإن زانددددت 

 من إجراءات القضية الجنائية.

 عن غيرها من الدعاوى تمييز الدعوى الجزائية  لفرع الثاني:ا

ي تحدثددددده الددددددعوى الجزائيدددددة علدددددق مدددددا يحددددددث مدددددن ا دددددطراب  ضدددددرر الدددددال يقتصدددددر ال

ا  ددددرر مددددادي أو معنددددوي هددددالعدددداز فددددي المجتمددددعل بددددل يترتددددب علي أو خلددددل فددددي األمددددن والنظدددداز

اتدددده. فتنشددددأ عددددن يصدددديب المجنددددي عليدددده الدددد ي يكددددون  ددددحية مباشددددرة لهددددا أو لورثتدددده فددددي حددددال وف

ي تهدددددف إلددددق تو يددددع العقددددابل دعددددوى أخددددرى خاصددددة تددددالالجريمددددة إلددددق جانددددب الدددددعوى الجزائيددددة 

بالدددددعوى المدنيددددة أو )تسددددمق وهددددي مددددا تهدددددف إلددددق تعددددويض الضددددرر الدددد ي أصدددداب المضددددرور 

ل وهددددي دعددددوى يباشددددرها المضددددرور أمدددداز المحكمددددة (دعددددوى التعددددويض أو دعددددوى الحددددز الخدددداص

  مة وتطبيز العقو ات.الجزائية المختصة بالمحا

واحددددددددًدا وهددددددددو  المدنيددددددددة(دعوى الددددددددين )الدددددددددعوى الجزائيددددددددة و تالدددددددددعو منشددددددددأ رألا زددددددددان فدددددددد

ل ويمكددددددن الجريمددددددةل إال أن هندددددداك اخددددددتالف بينهمددددددا مددددددن حيددددددث األطددددددراف والسددددددبب والمو ددددددو 

 :(9)تلخيص جوانب االختالف علق النحو اآلتي

                                                            
 . 161صالنهضةل دار القاهرةل الجزائيةل لإلجراءات العامة القواعد (ل شرح1001)عبدالرؤوفمهديل   (8

 .51(ل قانون أصول المحا مات الجزائيةل دار الثقافة للتوز  والنشرل ص1000( نجنل محمد صبحي)9
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 المددددددتهنو  النيابددددددة العامددددددةأطراف الدددددددعوى الجزائيددددددة همددددددا فدددددد :ماااااان حيااااااث أطااااااراا الاااااادعوى  -1

فهمدددددا: المدددددتهن والمضدددددرور مدددددن الجريمدددددة أو المدنيدددددة دعوى الدددددأمدددددا أطدددددراف  لواالدعددددداء العددددداز

 .ورثته)الخلف الخاص والعاز(

سدددددبب الددددددعوى الجزائيدددددة هدددددو اال دددددطراب الددددد ي وقدددددع فدددددي ف مااااان حياااااث سااااابب الااااادعوى: -1

األنظمددددة المعمددددول بهددددا والتددددي تجددددرز أفعددددااًل القددددوانين و نتيجددددة الخددددروع علددددق  وأللددددح المجتمددددع

فهدددددو الضدددددرر الددددد ي ندددددتج عدددددن المدنيدددددة دعوى الدددددوتحددددددد لهدددددا عقو دددددات معيندددددة. أمدددددا سدددددبب 

واألنظمددددة المعمددددول بهددددا. ويرتددددب علددددق أللددددح نتيجددددة هامددددة وهددددي أندددده  القددددوانينالخددددروع علددددق 

ى دعو الدددددالجزائيدددددة بمجدددددرد وقدددددو  الجريمدددددةل ولمدددددن ال يمكدددددن مباشدددددرة  الددددددعوى  يمكدددددن مباشدددددرة

لمدددددن وقعدددددت عليددددده الجريمدددددة أو ألحدددددد ايدددددره جدددددراء وقوعهدددددا.  رإال إألا تحقدددددز  دددددر المدنيدددددة 

بنددددداء عليهدددددا المدنيدددددة فيهدددددا إال دعوى الدددددلددددد لح فدددددرن هنددددداك أندددددوا  مدددددن الجدددددرائن ال يمكدددددن رفدددددع 

 .(10)مثل جرائن حمل سالح بدون ترخيص وجرائن التشرد

يختلددددددف مو ددددددو  الدددددددعوى فددددددي الدددددددعوى الجزائيددددددة عددددددن  ماااااان حيااااااث موضااااااوع الاااااادعوى: -1

هدددددو رد الفعدددددل االجتمددددداعي علدددددق اال دددددطراب الددددددعوى الجزائيدددددة مو دددددو  المدنيدددددة فدعوى الددددد

 ي يتطلددددب والددددوالخددددروع عددددن القددددوانين واألنظمددددة المعددددول بهددددا  الدددد ي أحدثدددده وقددددو  الجريمددددة

فهددددددو ة المدنيدددددددعوى الددددددثبددددددت ارتمابدددددده إياهددددددال بينمددددددا مو ددددددو  يتو يددددددع العقدددددداب علددددددق مددددددن 

 .(11)تعويض من لحقه  رر من الجريمة سواء أ ان  رًرا مباشر أز اير مباشر

                                                            
 .151(ل أصول المحا مات الجزائيةل مطبعة اإلنشاءل دمشزل ص1911( جوخدارل حسن)10

 .51( نجنل محمد صبحيل مرجع سابزل ص11
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 المطلب الثاني

 أطراف الدعوى الجزائية

تتمددددددددون أيددددددددة دعددددددددوى قضددددددددائية مددددددددن ثالثددددددددة عناصددددددددر هددددددددي: الخصددددددددوز أو األطددددددددرافل 

والمو ددددو ل والسددددببل فالخصددددوز فددددي الدددددعوى هددددن: المدددددعي والمدددددعق عليدددده وزددددل مددددن تدددددخل 

والمددددددعي هدددددو الشدددددخص الددددد ي يلجدددددأ إلدددددق القضددددداء ل فيهدددددا أثنددددداء سددددديرها أدخدددددلفدددددي الددددددعوى أو 

ابتددددداًء طالًبددددا مندددده الحكددددن لدددده بادعدددداء معددددين. والمدددددعي عليدددده هددددو مددددن توجدددده إليدددده الطلبددددات أو 

 االدعاءات.

خصددددددوز دعددددددوى الحددددددز العدددددداز همددددددا المجتمددددددع بوصددددددفه مدددددددعيا وأن النيابددددددة العامددددددة إألًا 

وب عددددن المجتمددددع فددددي مباشددددرة تنددددالحددددز العدددداز و هددددي الجهددددة المختصددددة أصددددال بتحريددددح دعددددوى 

وسدددددنقوز بدراسدددددة هددددد ه األطدددددراف علدددددق النحدددددو العددددداز. والمدددددتهن بوصدددددفه مشدددددتميا عليددددده.  االدعددددداء

 اآلتي:

 النيابة العامة: األول الفرع

 تتشدددددددكل النيابدددددددة العامدددددددة فدددددددي األردن مدددددددن عددددددددد مدددددددن القضددددددداة يمارسدددددددون الصدددددددالحيا

الممنوحددددددة لهددددددن قانونددددددا ويقومددددددون بالمهمددددددات والو ددددددائف التددددددي اندددددداطهن القددددددانون بهددددددال وهدددددد ا مددددددا 

مددددن قددددانون أصددددول المحا مددددات الجزائيددددة. والنيابددددة العامددددة عنصددددر  11/1 نصددددت عليدددده المددددادة

و ددددروري فنجدددددها  إلزامدددديأساسددددي فددددي دعددددوى الحددددز العدددداز أمدددداز المحددددا ن الجزائيددددة فحضددددورها 

ولددددددددى محكمدددددددة الجنايدددددددات المبدددددددرى ولددددددددى محدددددددا ن  ة االداريدددددددةوالمحكمدددددددفدددددددي محكمدددددددة التمييدددددددز 

االسددددددددتئناف ولدددددددددي محددددددددا ن البدايددددددددة والصددددددددل ل فالنيابددددددددة العامددددددددة تعتبددددددددر جددددددددزءا مددددددددن تشددددددددكيل 

المحكمددددددةل واألا مددددددا ت يبددددددت فددددددرن تشددددددكيل المحكمددددددة مددددددن الناحيددددددة الشددددددكلية وجميددددددع اإلجددددددراءات 

صددددل  فهددددو ايددددر إلزامددددي أمددددا حضددددورها أمدددداز محددددا ن ال لالتددددي تمددددت تمددددون باطلددددة بطالنددددا مطلقددددا



15 

الددددددواردة إليهددددددال حيددددددث  بمشدددددداهدة األحكدددددداز ا تفائهددددددالهددددددا أن تحضددددددر ولهددددددا أن ت يددددددب شددددددريطة 

تعيدددددين مددددددعي عددددداز  1596ة لسدددددن 62 يجيدددددز قدددددانون تشدددددكيل المحدددددا ن النظاميدددددة األردندددددي رقدددددن

   لدى المحكمة الصلحية ولمنه ال يفر  أللح.

هريددددا عمددددا هددددو معمددددول بدددده فددددي معظددددن جو  اختالفدددداوتنظددددين النيابددددة العامددددة فددددي األردن يختلددددف 

 الدول العر ية فهي موزعة علق النحو التالي:

 رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز -0

يددددددرأس النيابددددددة العامددددددة لدددددددى محكمددددددة التمييددددددز مو ددددددف يسددددددمق رئدددددديس النيابددددددة العامددددددة 

 يعاونددددددده مسددددددداعد أو أ ثدددددددر حسدددددددبما تددددددددعو إليددددددده الحاجدددددددةل يتدددددددولق دراسدددددددة الددددددددعاوى الجزائيدددددددة

المرفوعدددددة الدددددق محكمدددددة التمييدددددزل حيدددددث يقدددددوز بمرا بدددددة سدددددير األعمدددددال التدددددي يقدددددوز بهدددددا الندددددواب 

العدددددددامون فدددددددي الددددددددعاوى لددددددددى محدددددددا ن االسدددددددتئناف ومسددددددداعدوهن والمددددددددعون العدددددددامونل ويقدددددددوز 

توجيهاتدددده ومالحظاتدددده بعدددددما يقددددوز بتدددددقيز  بأبددددداءرئدددديس النيابددددة العامددددة لدددددى محكمددددة التمييددددز 

ة المرفوعددددددة اليدددددده فددددددي محكمددددددة التمييددددددز عددددددن طريددددددز ارسددددددال رسددددددائل ومرا بددددددة الدددددددعاوى الجزائيدددددد

مدددددددن قدددددددانون  16/1/6 وهددددددد ا مدددددددا نصدددددددت عليددددددده المدددددددادة لو الادددددددات عامدددددددة بهددددددد ا الخصدددددددوص

أصدددددول المحا مدددددات الجزائيدددددة األردنددددديل إألن رئددددديس النيابدددددة العامدددددة لددددددى محكمدددددة التمييدددددز هدددددو 

السدددددددتئناف ومحكمدددددددة الددددددد ي يتدددددددولق اإلشدددددددراف والمرا بدددددددة علدددددددق النيابدددددددة العامدددددددة لددددددددى محدددددددا ن ا

الجنايددددددات المبددددددرى ولدددددددى محددددددا ن البدايددددددة والصددددددل . فيخضددددددعون لمراقبتدددددده فددددددي جميددددددع أعمددددددالهن 

 وو ائفهن القضائية.
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 النيابة العامة لدى محاكم االستئناا.  -9

يددددددرأس النيابددددددة العامددددددة لدددددددى محددددددا ن االسددددددتئناف فددددددي األردن مو ددددددف يدددددددعق النائددددددب 

لددددددى محدددددا ن االسدددددتئناف زدددددل  بأعمدددددالهنالعددددداز يعاونددددده عددددددد مدددددن المسددددداعدين ويقومدددددون جميعدددددا 

 باألشدددددرافمدددددنهن فدددددي موقدددددع تخصصددددده ومنطقتددددده وفقدددددا للقدددددوانين النافددددد ة. ويقدددددوز النائدددددب العددددداز 

مددددن  13المدددددعين العددددامين. وهدددد ا مددددا أ دتدددده المددددادة والرقابددددة علددددق جميددددع أعمددددال مسدددداعديه مددددن 

وعددددددد الندددددواب العدددددامون لددددددى محدددددا ن االسدددددتئناف ثالثدددددة  لقدددددانون أصدددددول المحا مدددددات الجزائيدددددة

. وهندددددداك نائددددددب عدددددداز لدددددددى محكمددددددة الجنايددددددات المبددددددرى لدددددده مدددددددعون معددددددانفددددددي عمددددددان وار ددددددد و 

 33رقددددددن  /ب مددددددن قددددددانون محكمددددددة الجنايددددددات المبددددددرى 3عددددددامون يسدددددداعدوه طبقددددددا لددددددنص المددددددادة 

 .ز1592 لسنة

ويوجدددددددد نائدددددددب عددددددداز لددددددددى المحدددددددا ن العسدددددددكرية ونائدددددددب عددددددداز لددددددددى المحكمدددددددة العرفيدددددددة 

يتوليددددددددان االشددددددددراف علددددددددق أعمددددددددال المدددددددددعين العددددددددامين العسددددددددكريين وتقدددددددددين التواصددددددددي للحددددددددا ن 

/د مددددددن 9العسددددددكري العدددددداز بشددددددأن قددددددرارات المحددددددا ن العرفيددددددة العسددددددكريةل طبقددددددا لددددددنص المددددددادة 

 ز.1529 العرفية لسنةتعليمات اإلدارة 

 النيابة العامة لدى محاكم البداية والصلح -3

يقدددددوز  يمثدددددل النيابدددددة العامدددددة لددددددى زدددددل محكمدددددة بدائيدددددة مو دددددف يددددددعق المددددددعي العددددداز

ل ويوجددددد ايضددددا مدددددعي اختصاصددددهبددددأداء األعمددددال والواجبددددات الملقدددداة علددددق عاتقدددده وفددددز دائددددرة 

ل أنظددددر اختصاصدددده ددددمن دائددددر  عدددداز لدددددى محددددا ن الصددددل  يمددددارس و يفددددة النيابددددة العامددددة فيهددددا

 من قانون أصول المحا مات الجزائية األردني. 11المادة 
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وتعتبددددددر النيابددددددة العدددددداز مددددددن حيددددددث تموينهددددددا العضددددددوي والددددددو يفي هيئددددددة قضددددددائية ألنهددددددا 

القضدددددددداءل ويتمتعددددددددون  اسددددددددتقاللتددددددددألف مددددددددن عدددددددددد مددددددددن القضدددددددداة يخضددددددددعون ألحكدددددددداز قددددددددانون 

   .بالضمانات التي يتمتع بها سائر القضاة

الو يفددددددة األساسددددددية للنيابددددددة العامددددددة هددددددي مباشددددددرة الدددددددعوى الجنائيددددددة  دعددددددو  أ  كمااااااا 

مدددددددن قدددددددانون أصدددددددول المحا مدددددددات الجزائيدددددددة األردندددددددي  6/1 طبقدددددددا لدددددددنص المدددددددادة  الحدددددددز العددددددداز

دعدددددوى الحدددددز العددددداز ومباشدددددرتها وال تقددددداز مدددددن ايرهدددددا إال فدددددي  برقامدددددةتخدددددتص النيابدددددة العامدددددة )

 األحوال المبينة في القانون(.

العامدددددددة هدددددددي وحددددددددها صددددددداحب االختصددددددداص األصددددددديل فدددددددي تحريدددددددح دعدددددددو   فالنيابدددددددة

الحدددددز العددددداز واسدددددتعمالها باسدددددن الجماعدددددة وأعضددددداء النيابدددددة العامدددددة ملتزمدددددون فدددددي أعمدددددالهن فدددددي 

المكددددددداني واالقليمددددددديل وهددددددد ا يتحددددددددد بددددددددائرة المحكمدددددددة الجزائيدددددددة المعدددددددين  اختصاصدددددددهننطددددددداق 

ي فدددددف لفدددددي دائدددددرة محكمدددددة أخدددددرى أمامهدددددا عضدددددو النيابدددددة العامدددددةل وال يحدددددز لددددده ممارسدددددة عملددددده 

 النيابدددددة هدددددو عضدددددو النيابدددددة المخدددددتص التدددددابع لددددده بأعمدددددالحدددددال وقدددددو  جريمدددددة فدددددرن الددددد ي يقدددددوز 

طبقدددددا لدددددنص  عليددددده مكدددددان وقدددددو  الجريمدددددة أو مدددددوطن المشدددددتمق عليددددده أو مكدددددان إلقددددداء التدددددبض

 تقدددددداز دعددددددوى الحددددددز العدددددداز علددددددق -1مددددددن قددددددانون أصددددددول المحا مددددددات الجزائيددددددة ) 9/1المددددددادة 

ان وقدددددو  الجريمدددددة أو مدددددوطن كدددددعليددددده أمددددداز المرجدددددع القضدددددائي المخدددددتص التدددددابع لددددده مالمشدددددتمق 

 او مكان إلقاء التبض عليه(.  امامهما  المشتمق عليه

 حزيددددددارة الدددددددوائر القضددددددائية ومرا بددددددة أعمالهددددددال ولهددددددن زيددددددارة مرا ددددددز التأهيددددددل واإلصددددددال

وجدددددددود  زوالتأ دددددددد مدددددددن عدددددددد اختصاصددددددداتهن السدددددددجون  ومرا دددددددز الشدددددددرطة المائندددددددة فدددددددي دوائدددددددر 

السدددددجن وأوامدددددر  اترمحبدددددوس أو محتجدددددز بصدددددفة ايدددددر قانونيدددددة عدددددن طريدددددز االطدددددال  علدددددق دفددددد
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التدددددبض والتو يدددددف وأن يتصدددددل بددددداي مسدددددجون ويسدددددمع منددددده أي شدددددكوىل ويلتدددددزز مددددددير السدددددجن 

ومعاونيددددده بتقددددددين زدددددل مسددددداعدة لرجدددددال النيابدددددة العامدددددة للحصدددددول علدددددق زدددددل المعلومدددددات التدددددي 

 ون أصول المحا مات الجزائية األردني.من قان 12يريدونها. أنظر المادة 

تخددددددددتص النيابددددددددة العامددددددددة بوصددددددددفها ممثلددددددددة لالدعدددددددداء العدددددددداز بطلددددددددب تنفيدددددددد  األحكدددددددداز و 

فددددي دعددددوى الحددددز العددددازل وعليهددددا أن تبددددادر إلددددق تنفيدددد  األحكدددداز الواجبددددة التنفيدددد ل ولهددددا  الصددددادرة

والمدددددادة  ۹۱ة والمددددداد 12/6 أن تسدددددتعين بدددددالقوة المسدددددلحة حدددددال التيددددداز بو ائفهدددددا. أنظدددددر المدددددادة

 من قانون أصول المحا مات الجزائية. 393

 تقددددوز النيابددددة العامددددة برعايددددة مصددددال  عددددديمي األهليددددة وال ددددائبينل وتقددددوز مقدددداز مددددن مددددا 

فظ علددددددق اتعار ددددددت مصددددددلحته مددددددع مصددددددلحة مددددددن يمثلددددددهل أو لددددددن يكددددددن لدددددده مددددددن يمثلدددددده. فتحدددددد

مددددن قددددانون  ۳/6/3دة أمددددوالهن وحقددددوقهن وتتددددولق اإلشددددراف علددددق إدارتهددددا ورعايتهددددا. أنظددددر المددددا

 أصول المحا مات الجزائية.

بمددددددددا أن النيابددددددددة العامددددددددة نائبددددددددة عددددددددن المجتمددددددددع فددددددددي تحريددددددددح دعددددددددوى الحددددددددز العدددددددداز و

. وهدددد ا مددددا (12)واسددددتعمالها فرنهددددا ال تملددددح الخددددروع علددددق حدددددود وزالتهددددا واال زددددان عملهددددا بدددداطال

 وال -3مدددددددددن قدددددددددانون أصدددددددددول المحا مدددددددددات الجزائيدددددددددة األردندددددددددي ) 6/3 نصدددددددددت عليددددددددده المدددددددددادة

النائددددب العدددداز  منددددعالحكددددنل ال ت اسددددتئنافاالسددددتئناف الحكددددن الصددددلحيل باندددده ال يوجددددد مددددا يبددددرر 

 خالل مدة االستئناف القانونية(.  استئنافهمن 

                                                            
للنيابة العامة  ماالدعوى الجنائية ليست مل وقد أ دت ه ا محكمة النقض المصرية بقولها: )من المقرر أن ( 12

 استعمالها(نقض  فيبل هي من حز الهيئة االجتماعية وليست النيابة العامة إال وزيلة عنها 
 . ۹1۱ص  ۳۳رقن  ۹1مجموعة أحكاز محكمة النقض س  1965مارس سنة  1نقض 
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 ال تملددددددح النيابددددددة العامددددددة االمتنددددددا  عددددددن تنفيدددددد  األحكدددددداز أو أن تعفددددددي المحكددددددوز عليددددددهو 

المدددددادة  عامدددددة. فقدددددد نصدددددتمندددددهل فقدددددد صددددددر لمصدددددلحة المجتمدددددع ال لمصدددددلحة خاصدددددة للنيابدددددة ال

 من قانون األصول الجزائية في فقرتها الثانية علق أللح.  12

ال يجدددددوز أن تمدددددون مهمدددددة النيابدددددة العامدددددة مرزدددددزة  دددددد المدددددتهن أو لمصدددددلحتهل   مدددددا أنددددده

مهمتهدددددا هدددددي الوصدددددول الدددددق الحتيقدددددة عدددددن طريدددددز التطبيدددددز السدددددلين للقدددددانون و نددددداء قناعتهدددددا  بدددددل

صددددحي  أنهددددا خصددددما للمددددتهن األا رجحددددت أدلددددة االتهددددداز علددددق وقددددائع محددددددة تحديدددددا صددددحيحةل 

رادددددن أنهدددددا قدددددد طالبدددددت  بدددددرئ  دددددده لمنهدددددا خصدددددما شدددددريفة بمعندددددق أنددددده أألا تبدددددين لهدددددا أن المدددددتهن 

فرجددددال النيابددددة العامددددة قضدددداة يحرسددددون ل بردانتدددده فلهددددا أن تعدددددل عددددن اإلدانددددة وتطالددددب بددددالبراءة

و  121يله. أنظددددددر المددددددادة ليددددددة سددددددبخالعدالددددددة لهددددددن أن يقددددددروا منددددددع محا مددددددة المشددددددتمق عليدددددده وت

 المحا مات الجزائية األردني. من قانون أصول 130

   :النيابة العامة ما يليالتي تضطلع بها و ائف أهن الومن 

فدددددي الجنايدددددات والجدددددن  مدددددن وقدددددت وقدددددو  الجريمدددددة حتدددددق التحدددددري  االبتددددددائيالتحقيدددددز  .1

عددددددن المددددددتهن والتددددددبض عليددددددهل وقددددددد خددددددول قددددددانون أصددددددول المحا مددددددات الجزائيددددددة هدددددد ا 

 من ه ا القانون.  13و 23المادة  للنيابة العامة طبقا لنص الحز

 نواإلحالددددددة: مددددددن و ددددددائف النيابددددددة العامددددددة إصدددددددار قددددددرارات الظددددددن  ددددددد مدددددد االتهدددددداز .6

أو محكمددددددة أمدددددداز محكمددددددة البدايددددددة  جنايددددددة قددددددرارات إتهدددددداز  ددددددد مددددددن أو جنايددددددة ارتمددددددب

محدددددددا  طدددددامن ادعائهددددداوال يتطلدددددب القدددددانون مدددددن النيابدددددة العامدددددة عندددددد تقددددددين  الجنايددددداتل

مدددددن ا النيابدددددة العامدددددة أن يكدددددون موقعددددد ادعددددداءأو شدددددكال معيندددددال فمدددددل مدددددا اشدددددترط فدددددي 

قدددددو  الجريمدددددةل ممثدددددل النيابدددددة العامدددددة المخدددددتص ويحددددددد عليددددده التدددددارين لمعرفدددددة زمدددددن و 
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الظدددددن أو االتهددددداز ندددددو  الجريمدددددة المرتمبدددددة والمدددددادة القانونيدددددة التدددددي  وأن يتضدددددمن قدددددرار

ه وسددددنه يددددعل المشددددتمقتحدددددد العقو ددددة المقددددررة لهددددا وأن يدددد زر فددددي صددددي ة االدعدددداء اسددددن 

 .وشهرته ومهنته ومكان سكنه

 الجنايدددددداتالمرافعددددددة أمدددددداز المحددددددا ن الجزائيددددددة وإبددددددداء الطلبددددددات والدددددددفو  أمدددددداز محكمددددددة  .3

والجدددددن  وهددددد ا إلزامدددددي ألن النيابدددددة العامدددددة تمثدددددل المجتمدددددعل فيجدددددب عليهدددددا أن تحضدددددر 

جلسددددددات المحا مددددددة ألنهددددددا طرفددددددا فددددددي الدددددددعوى الجزائيددددددةل واألا ت يبددددددت عددددددن حضددددددور 

. لمدددددن قدددددانون أصدددددول بأبطالددددده اوجددددددير  االمحا مدددددة فدددددرن الحكدددددن الصدددددادر يعتبدددددر معيبددددد

لحضدددددور بالنسدددددبة للجلسدددددات التدددددي عدددددن هددددد ا ا اسدددددتثنقالمحا مدددددات الجزائيدددددة األردندددددي 

ة تددددددتن لدددددددى محددددددا ن الصددددددل  إأل تددددددرك الخيددددددار للحضددددددور للنيابددددددة العامددددددةل أنظددددددر المدددددداد

مدددددن نفدددددس القدددددانون والنيابدددددة العامدددددة ايدددددر مقيددددددة بطلباتهدددددا أمددددداز المحكمدددددة فلهدددددا  129

أن تعدددددل عمددددا طلبددددت إ هددددار للحتيقددددة وتحتيقددددا للعدالددددة. لمنهددددا مجبددددرة علددددق تقدددددين مددددا 

 يندددددات تتعلدددددز بالددددددعوى وهددددد ا مدددددا أ دتددددده محكمدددددة التمييدددددز األردنيدددددة لدددددديها مدددددن أدلدددددة و 

: )ال يوجدددددد فدددددي القدددددانون مدددددا يجعدددددل أمدددددر (13)حيدددددث جددددداء فدددددي إحددددددى قراراتهدددددا مدددددا يلدددددي

تقدددددددين البينددددددات معلقددددددا علددددددق روبددددددة ممثددددددل النيابددددددة العامددددددة ولدددددديس لدددددده أن يمتنددددددع عددددددن 

 تقديمها في حالة وجودها(.

 

 

 

                                                            
 .1911 المحامين لسنةمن مجلة نقابة  ۷۰۲المنشور علق الصفحة  11/11 تمييز جزاء ( 13
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 الفرع الثاني: المدعى عليه )المتهم(

إصددددطالح المدددددعي عليدددده فددددي الدددددعوى الجزائيددددة يعنددددي المشددددتمق عليدددده وهددددو الشددددخص 

الدددد ي تتخدددد  اإلجددددراءات الجزائيددددة  ددددده مددددن قبددددل النيابددددة العامددددة مباشددددرة أو بواسددددطة شددددكوى مددددن 

 .(14)المجني عليه في الجريمة

وقدددددد سدددددمي المشدددددتمق عليددددده فدددددي قدددددانون أصدددددول المحا مدددددات الجزائيدددددة األردندددددي  نيندددددًا 

مددددن قددددانون ( 5يددددة وأللددددح وفقددددًا لمددددا ورد فددددي المددددادة )بجنحددددة ومتهمددددًا إألا اتهددددن بجناإألا  ددددن عليدددده 

أصددددددددول المحا مددددددددات الجزائيددددددددة األردندددددددديل و مددددددددا أن الهدددددددددف مددددددددن تحريددددددددح الدددددددددعوى الجنائيددددددددة 

الوصددددول إلددددق معا بددددة المشددددتمق عليدددده لمددددون العقو ددددة لجنائيددددة شخصددددية وال يجددددوز تو يعهددددا إال 

اًل زددددددددان أز شددددددددريكًا أز متدددددددددخاًلل أز محر ددددددددًا علددددددددق مددددددددن سدددددددداهن فددددددددي ارتمدددددددداب الجريمددددددددة فدددددددداع

فالددددددعوى الجنائيدددددة ال ترفدددددع إال علدددددق شدددددخص طبيعدددددي أي علدددددق إنسدددددان علدددددق قيدددددد الحيددددداة ألن 

 .(15)وفاة الجاني قبل الحكن سببًا مسقطًا للدعوى الجنائية

 أو قددددددرائن أو دالئددددددل مجموعددددددة  ددددددده تتجمددددددع الدددددد ي الطبيعددددددي الشددددددخص هددددددو فددددددالمتهن

 سدددددلطة مدددددن بعدددددد اتهددددداز إليددددده يوجددددده أن دون  الجريمدددددة فدددددي سددددداهن قدددددد ألنددددده معهدددددا يفتدددددر  أدلدددددة

 القابدددددددل الشدددددددخص الدددددددبعض ويسدددددددميه. االبتددددددددائي التحقيدددددددز مرحلدددددددة فدددددددي يكدددددددون  وهددددددد ا االتهدددددددازل

 متهًمددددال ُيعددددد ال جريمددددة ارتمدددداب إليدددده ينسددددب لددددن الدددد ي الشددددخص أن أللددددح علددددق وينبندددديل لالتهدددداز

 هددددي أللددددح فددددي والحكمددددة. الجريمددددة سددددببتها التددددي األ ددددرار عددددن مدددددنًيا مسددددئوالً   ددددان ولددددو حتددددق

 الجزائيددددددة الدددددددعوى  شخصددددددية مبدددددددأ مثددددددل جوهريددددددة مبددددددادئ علددددددق تقددددددوز الجزائيددددددة المحا مددددددات أن

                                                            
المعدلل  1911لسنة  11(ل شرح قانون أصول المحا مات الجزائية رقن 1011الز يديل سلمان عبد الله) ( 14

 .51دار المتب والوثائزل ب دادل ص
 ..11(ل شرح قانون أصول المحا مات الجزائيةل دار ابن األثيرل الموصلل ص1011( مالل براء من ر)15
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 شدددددددخص مسددددددداءلة يجدددددددوز فدددددددال. الجنائيدددددددة العقو دددددددة وشخصدددددددية الجزائيدددددددة المسدددددددئولية وشخصدددددددية

 متهًمددددددددا األب يعدددددددد ال لهددددددد ا. ايدددددددره دون  هدددددددو يدددددددداه  اقترفدددددددت مدددددددا علدددددددق إال عقابددددددده وال جنائًيدددددددا

 التددددي الجريمددددة بارتمدددداب متهًمددددا الددددوارث يعددددد وال القاصددددر ابندددده ارتمبهددددا التددددي الجريمددددة بارتمدددداب

 .(16)مورثه ارتمبها التي الجريمة بارتماب متهًما الوارث يعد وال القاصر ابنه ارتمبها

ال يجدددددددوز رفدددددددع الددددددددعوى الجزائيدددددددة علدددددددق مدددددددتهن أثيدددددددر فدددددددي حقددددددده مدددددددانع مدددددددن مواندددددددع و 

العقدددداب أو سدددددبب مددددن أسددددباب اإلباحددددة وقددددت ارتمدددداب الجريمدددددة المسددددئولية أو مددددانع مددددن موانددددع 

إألا زددددان هندددداك شددددح حددددول  يدددداز أحددددد هدددد ه المواقددددع أو األسددددبابل وال يجددددوز رفددددع الدددددعوى علددددق 

المددددتهن إألا زددددان وقددددت ارتمدددداب الجريمددددة عدددداقاًل ثددددن أصدددديب بجنددددون وقددددت رفددددع الدددددعوىل وأللددددح 

 .(17)حتق يتمكن من الدفا  عن نفسه ويفهن إجراءات المحا مة

وقدددددد سدددددمق المشدددددتمق عليددددده فدددددي قدددددانون أصدددددول المحا مدددددات الجزائيدددددة األردندددددي  نيندددددا 

 ون مدددددددن قدددددددان (133-136)األا  دددددددن عليددددددده بجنحددددددده ومتهمدددددددا األا اتهدددددددن بجنايدددددددة أنظدددددددر المدددددددادة 

أصدددددول المحا مدددددات الجزائيدددددة. و مدددددا أن الهددددددف مدددددن تحريدددددح الددددددعوى الجنائيدددددة الوصدددددول الدددددق 

اال علددددددق مددددددن تو يعهددددددا  يددددددة شخصددددددية وال يجددددددوزمعا بددددددة المشددددددتمق عليدددددده لمددددددون العقو ددددددة الجنائ

فدددددرن الددددددعوى الجنائيدددددة  ارتمددددداب الجريمدددددة فددددداعال از شدددددريكا از متددددددخال از محر دددددالسددددداهن فدددددي 

وفدددداة الجدددداني قبددددل الن  شددددخص طبيعدددديل أي علددددق انسددددان علددددق قيددددد الحيدددداة علددددق اال عال ترفدددد

 البات سببا مسقطا الدعوى الجنائية.الحكن 

                                                            

 .115(ل اإلجراءات الجنائية تأصاًل وتحلياًلل منشأة المعارفل اإلسكندريةل ص1911( بنهازل رمسيس)16
 .11( الز يديل سلمان عبداللهل مرجع سابزل ص17
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الشددددددخص المعنددددددوي فددددددان الدددددددعوى الجنائيددددددة ال ترفددددددع عليدددددده لموندددددده مجددددددرد فددددددر  قددددددانوني ال  

وال إرادة لدددده ل (18)  معينددددةيعتددددرف المشددددر  بوجددددوده اال فددددي نطدددداق معددددين بقصددددد تحقيددددز مصددددال

التمييدددددز واإلدراك وهدددددو مدددددا ال  هددددد ه االهليدددددة تتطلدددددب ولددددديس أهدددددال للمسدددددؤولية الجنائيدددددة نظدددددرا ألن

ز رفدددددع الددددددعوى الجنائيدددددة علدددددق ممثدددددل ئل علدددددق أنددددده مدددددن الجددددداالمعندددددوي  يتدددددوفر لددددددى الشدددددخص

الشددددخص المعنددددوي أو علددددق أحدددددد مو ايدددده األا أمكددددن نسددددبة الجريمدددددة اليددددهل إأل فددددي هدددد ه الحالدددددة 

قددددددددانون  91/6نصددددددددت عليدددددددده المددددددددادة  يكددددددددون مسددددددددؤوال عنهددددددددا بصددددددددفته الشخصدددددددديةل وهدددددددد ا مددددددددا

يريها وأعضددددددداء العقو دددددددات األردندددددددي )إن الهيئدددددددات المعنويدددددددة مسدددددددؤولة جزائيدددددددا عدددددددن أعمدددددددال مدددددددد

 بأحدددددديادارتهدددددا وممثليهدددددا وعمالهدددددال عنددددددما يدددددأتون هددددد ه األعمدددددال باسدددددن الهيئدددددات المددددد زورة أو 

ل رامدددددددة با الشدددددددخص المعندددددددوي االوسدددددددائلها بصدددددددفتها شخصدددددددا معنويدددددددا ولمدددددددن ال يحكدددددددن علدددددددق 

اسدددددتعيض ال رامدددددة للجريمدددددة ايدددددر  والمصدددددادرةل فددددداألا زدددددان القدددددانون يدددددنص علدددددق عقو دددددة أصدددددلية

 عن العقو ة الم زورة(.بال رامة بال رامة استعيض 

وحريددددة االختيددددار وعلددددق أللددددح نصددددت المددددادة  ةويجددددب أن يكددددون المشددددتمق عليدددده أهددددال للمسددددؤولي

فعددددددال أو ترزددددددا األا  ارتمددددددبمددددددن قددددددانون العقو ددددددات األردنددددددي )يعفددددددي مددددددن العقدددددداب زددددددل مددددددن  92

  دددددان حدددددين ارتمابددددده ايددددداه عددددداجزا عدددددن ادراك زنددددده افعالددددده أو عددددداجزا عدددددن العلدددددن بأنددددده محظدددددور

عليدددده ارتمدددداب أللددددح الفعددددل أو التددددرك بسددددبب اخددددتالل فددددي عقلدددده( واالعفدددداء مددددن العقدددداب يقتضددددي 

الددددددعوى الجزائيدددددة  دددددد المشدددددتمق عليددددده. أمدددددا األا زاندددددت  مندددددع النيابدددددة العامدددددة مدددددن السدددددير فدددددي

بعدددددد ارتمابددددده الجريمدددددة فانددددده ال تدددددأثير لهدددددا علدددددق أهليتدددددهل ولمدددددن  للمشدددددتمياالصدددددابة قدددددد حددددددثت 

للمددددددة التدددددي تراهدددددا المحكمدددددة  دددددرورية مدددددع و دددددعه تحدددددت معدددددتقال توقدددددف محا متددددده ويبقدددددق مدددددن 
                                                            

 أحكاز قانون العقو ات وقانون اإلجراءات الجنائية علق األشخاص الطبيعيينسري ت ( 18
 .ايضا القانون االنجليزي واألمريكيالجنائية عليهن وه ا ما جرى عليه  واالعتباريين وترفع الدعوى 
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مدددددن قدددددانون أصدددددول المحا مدددددات الجزائيدددددة األردندددددي حيدددددث  233 المدددددادة المرا بدددددة الطبيدددددة أنظدددددر

األا  هدددددددر للمحكمدددددددة أثنددددددداء المحا مدددددددة أن المدددددددتهن  -2) نصدددددددت فدددددددي فقراتهدددددددا الثانيدددددددة والثالثدددددددة:

محا متدددده تصدددددر قددددرارا باعتقالدددده وو ددددعه مختددددل فددددي قددددواه العقليددددة أو معتددددوه لدرجددددة تحددددول دون 

واألا  هدددددر بنتيجدددددة هددددد ه المرا بدددددة أن  -3تحدددددت المرا بدددددة الطبيدددددة للمددددددة التدددددي تراهدددددا  دددددروريةل 

الشدددددخص المعتقدددددل سدددددلين العقدددددل وأللدددددح بشدددددهادة طبيبدددددين مدددددن أطبددددداء الحكومدددددة تباشدددددر المحكمدددددة 

 محا مته واال تأمر بو عه في مستشفق األمرا  العقلية(.

مشدددددتمق عليددددده معيندددددا ومحدددددددا الن الددددددعوى الجنائيدددددة ال تقددددداز  دددددد ويجدددددب أن يكدددددون ال

مجهددددولل بددددل يجددددب أن يكددددون فاعددددل الجريمددددة معينددددا ب اتدددده وان زددددان ايددددر معددددروف باالسددددن األا 

أمكددددددن تعييندددددده بأوصددددددافه المميددددددزة وإثبددددددات أندددددده هددددددو الدددددد ي ارتمددددددب الجريمددددددة. ومثددددددال أللددددددح مددددددن 

عدددده عدددددن االفضدددداء بدددده أو لمونددددده يضددددبو بددددالجرز المشدددددهود بجريمددددة وتعدددد ر معرفدددددة اسددددمه المتنا

 أبكن فرنه يجوز ران أللح رفع الدعوى  ده والحكن عليه.

وعليندددددا أن نفدددددرق مدددددا بدددددين مرحلدددددة التحقيدددددز االبتددددددائي ومرحلدددددة المحا مدددددة حيدددددث يجدددددوز 

للنيابدددددة العامدددددة األا لدددددن يكتشدددددف الجدددددانيل أن تجدددددري البحدددددث والتحدددددري والتحقيدددددز توصدددددال لمعرفدددددة 

مددددددن قددددددانون أصددددددول  21كددددددن حا ددددددرا فقددددددد نصددددددت المددددددادة الفاعددددددل مجهددددددول الهويددددددة وان لددددددن ي

علددددددق مددددددا يلددددددق: )األا تبددددددين للمدددددددعي العدددددداز أن الشددددددكوى ايددددددر  المحا مددددددات الجزائيددددددة األردنددددددي

بصددددددورة زاملددددددة  تؤيدددددددهاوا ددددددحة األسددددددبابل أو أن الفاعددددددل مجهددددددولل أو أن األوراق المبددددددرزة ال 

 لإلحالددددةط أساسددددي شددددر  الجدددداني أن يباشددددر التحقيددددز توصددددال لمعرفددددة الفاعددددل( فتحديددددد شخصددددية

محا مددددة ويابيددددة أو بمثابددددة الوجاهيددددة  الددددق المحا مددددة فددددي جميددددع الجددددرائن لمددددن يصدددد  أن يحددددا ن

 العدالة.وجه ان زان محددا ولمنه زان اائبا أو فارا من 
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ويجددددب أخيددددرا أن ترفددددع الدددددعوى  ددددد المشددددتمق عليدددده الجدددداني فددددال ترفددددع الدددددعوى  ددددد 

مددددثال علددددق السدددديد األا ارتمددددب خادمدددده جريمددددة المسددددؤول عددددن الحقددددوق المدنيددددة فقددددو. فددددال ترفددددع 

جنائيددددة ولمدددددن هددددد ا ال يحددددول دون حضدددددور المسدددددؤول عددددن الحقدددددوق المدنيدددددة مددددع المدددددتهن للحكدددددن 

زمدددددا ال ترفدددددع الددددددعوى الجزائيدددددة  دددددد  لعليددددده بالمصددددداريف الناشدددددئة عدددددن رفدددددع الددددددعوى الجنائيدددددة

 رته.افراد أس ورثة الجاني األا مات أو وليه أو الوصي عليه أو التين أو أحد
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 المبحث الثاني

 أسباب انقضاء الدعوى الجزائية

أسدددددددباب انقضددددددداء الددددددددعوى الجزائيدددددددة امدددددددا ان تمدددددددون عامدددددددة أو خاصدددددددة تنقضدددددددي بهدددددددا 

هددددد ه الددددددعوى  النقضددددداءن بدددددات ا دددددافة إلدددددق األسدددددباب األخدددددرى كدددددالددددددعوى الجزائيدددددة بصددددددور ح

سددددددقوط  لومثددددددال األسددددددباب الخاصددددددة لبعضددددددها خدددددداص بددددددبعض الجددددددرائن ومنهددددددا مددددددا هددددددو عدددددداز

الدددددعوى بالتنددددازل عددددن الشددددكوى وسددددحب الطلددددب فددددي جددددرائن معينددددة وردت فددددي قددددوانين تنظيميددددة 

مدددددارك فدددددي حدددددين أن األسدددددباب العامدددددة لسدددددقوط الددددددعوى الجزائيدددددة هدددددي وفددددداة المدددددتهن ج قدددددانون ال

 والعفو العاز عن الجريمة والتقادز والحكن البات وال اء القانون.

 المطلب األول

 دعوى الجزائيةالطرق العامة النقضاء ال

هنددددداك العديددددددد مددددددن الطددددددرق العامددددددة والتددددددي بموجددددددب توافرهددددددا نقضددددددي الدددددددعوى الجزائيددددددة 

وقدددددددف ل العفدددددددو عدددددددن الجريمدددددددةىل ن بدددددددات بالددددددددعو كدددددددصددددددددور حل وفددددددداة المدددددددتهنل التقدددددددادزوهدددددددي )

( وسددددديتن التقددددادزل إل دددداء القدددددانون الدددد ي يعاقددددب عدددددن الجريمددددةل ا نهائيددددافدددددقجددددراءات القانونيددددة و اإل

 النحو اآلتي:شرح زل منها علق 

 الفرع األول: التقادم

اء المصددددلحة مددددن العقدددداب طالمددددا أن الجريمددددة والجددددزاء قددددد طددددوى فددددعلددددة التقددددادز هددددي انت

فددددددي بعددددددض األحيددددددان وعلددددددق  واستحصددددددالهعلدددددديهن النسدددددديان بمددددددرور الددددددزمن و صددددددعو ة االثبددددددات 
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رأي الفقددددده ان هددددد ه االعتبدددددارات قدددددد تبددددددو نظريدددددة األمدددددر الددددد ي يفسدددددر عدددددزوف بعدددددض القدددددوانين 

 .(19)قانون السودان والقانون العراقياألخ  بنظاز التقادز منها القانون االنمليزي و  عن

بينمددددا نددددص عليدددده قددددانون أصددددول المحا مددددات الجزائيددددة األردنددددي باعتبددددار نظدددداز التقددددادز 

نظامددددددددًا إجرائيددددددددًا ولدددددددديس مو ددددددددوعيًا ألن دوره القددددددددانوني يتمثددددددددل فقددددددددو فددددددددي انقضدددددددداء الدددددددددعوى 

الجنائيددددة فهددددو سددددببًا مددددن عدددددة أسددددبابل وقددددد أشددددار المشددددر  األردنددددي إلددددق أن التقددددادز سددددبب عدددداز 

يسدددددري بالنسدددددبة لجميدددددع الجدددددرائن مهمدددددا بل دددددت خطورتهدددددا وهددددد ا النقضددددداء الددددددعوى الجنائيدددددة فهدددددو 

 ( 313-335-333ما نصت عليه المادة )

اال اننددددددا وجدددددددنا أن القددددددانون العراقددددددي لددددددن يأخدددددد  بالتقددددددادز علددددددق وجدددددده االطددددددالق إال أندددددده 

المعددددددل حيدددددث نصدددددت الفقدددددرة أوال  1983لسدددددنة  92أخددددد  بددددده فدددددي قدددددانون رعايدددددة األحدددددداث رقدددددن 

الددددددددعوى الجزائيدددددددة بمضدددددددي عشدددددددر سدددددددنوات فدددددددي الجنايدددددددات  )تنقضددددددديمنددددددده ( 70مدددددددن المدددددددادة )

وخمددددس سددددنوات فددددي الجددددن  وفددددي الفقددددرة ثانيددددا مددددن نفددددس المددددادة نصددددت )يسددددقو التدددددبير إألا لددددن 

مددددددددة التددددددددبير المحكدددددددوز بددددددده فدددددددي الحددددددداالت  انتهددددددداءينفددددددد  بمضدددددددي خمسدددددددة عشدددددددر سدددددددنة علدددددددق 

 األخرى(.

الثددددددة أشددددددهر علددددددق ( مددددددن قددددددانون األصددددددول الجزائيددددددة حددددددددت مدددددددة ث2 مددددددا أن المددددددادة )

( مددددددن قددددددانون أصددددددول المحا مددددددات 3سددددددقوط الحددددددز فددددددي إقامددددددة الجددددددرائن المبينددددددة فددددددي المددددددادة )

( مدددددددن هددددددد ا 3الجزائيدددددددة حيدددددددث نصدددددددت )ال تقبدددددددل الشدددددددكوى فدددددددي الجدددددددرائن المبيندددددددة فدددددددي المدددددددادة )

القددددددانون بعددددددد مضددددددي ثالثددددددة أشددددددهر مددددددن يددددددوز علددددددن المجنددددددي عليدددددده بالجريمددددددة أو زوال العدددددد ر 

                                                            
 .111 ص ل15۷۰لجامعة ب داد لزلية القانون  لاصول قانون المحا مات الجزائية لفخري ل د. الحديثي ( 19
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ين الشددددكوى ويسددددقو الحددددز فددددي الشددددكوى بمددددوت المجنددددي عليدددده مددددا القهددددري الدددد ي حددددال دون تقددددد

 لن ينص القانون علق خالف أللح(.

 وفاة المتهمالفرع الثاني: 

أن وفدددداة المددددتهن قددددد تحصددددل قبددددل رفددددع الدددددعوى الجزائيددددة وفددددي مثددددل هدددد ه الحالددددة يجددددب 

اإلجدددددراءات القانونيدددددة وقدددددد تحصدددددل الوفددددداة بعدددددد تحريدددددح الددددددعوى الجزائيدددددة ووصدددددول  اتخددددداألعددددددز 

لعلددددددن إلددددددق السددددددلطات التحتيتيددددددة وفددددددي مثددددددل هدددددد ه الحالددددددة علددددددق سددددددلطات التحقيددددددز أن تصدددددددر ا

فيمدددددددا إألا زاندددددددت الددددددددعوى فدددددددي دور التحقيدددددددز والمحكمدددددددة المختصدددددددة إألا زاندددددددت الددددددددعوى فدددددددي 

مرحلددددة المحا مددددة يصدددددر قددددرارا بريقدددداف اإلجددددراءات نهائيددددا حتددددق إألا زددددان قددددد صدددددر حكددددن  ددددد 

هائيدددددا بدددددل وحتدددددق عقو دددددة ال رامدددددة ال يمكدددددن تنفيددددد ها إال أنددددده لدددددن يصدددددب  ن المدددددتهن حدددددال حياتددددده )

 و اسدددددتطاعةفدددددي مثدددددل هددددد ه الحالدددددة إال أن أللدددددح ال يترتدددددب عليددددده سدددددقوط الحدددددز فدددددي التعدددددويض 

المتضددددددرر مددددددن الجريمددددددة أن يتددددددين دعددددددواه امدددددداز المحكمددددددة المدنيددددددة للمطالبددددددة بددددددالتعويض فددددددي 

مواجهددددة ورثددددة المددددتهن المتددددوفي امددددا عددددن األمددددوال واألشددددياء المسددددتعملة فددددي الجريمددددة ممددددا يشددددكل 

حيازتهدددددا وصدددددنعها و يعهدددددا جريمدددددة يعاقدددددب عليهدددددا القدددددانون والتدددددي يوجدددددب مصدددددادرتها فالقدددددانون 

 جوازيددددهحالددددة وفدددداة المددددتهن أمددددا األشددددياء التددددي تمددددون مصددددادرتها يقضددددي بمصددددادرتها حتددددق فددددي 

ألن المصدددددادرة مدددددن العقو دددددات التمميليدددددة ومدددددا  فدددددال يجدددددوز الحكدددددن بمصدددددادرتها بعدددددد وفددددداة المدددددتهن

 .(20) لن يصدر حكن بعقو ة اصل فال يصار إلق الحكن بالعقو ة التمميلية الجوازية(

ال تنقضدددددي الددددددعوى الجزائيدددددة  وقدددددد تحصدددددل الوفددددداة بعدددددد أن يصدددددب  الحكدددددن نهائيدددددا وهندددددا

وفددددددي مثددددددل هدددددد ه الحالددددددة تسددددددقو  الدددددددعوى بالوفدددددداة وإنمددددددا بصدددددددور الحكددددددن النهددددددائي البددددددات فددددددي 

                                                            
 .1911ل دار مطبعة جامعة ب داد لأصول المحا مات الجزائية لعبد االمير لالعكيلي ( 20
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العقو دددددددة و التددددددددابير االحترازيدددددددة المحكدددددددوز بهدددددددا وتنفددددددد  العقو دددددددة والتددددددددابير التدددددددي ال يتعدددددددار  

ة... الماليدددددة الماليدددددة زال رامدددددة والدددددرد والتددددددابير االحترازيددددد زالعقو ددددداتتنفيددددد ها مدددددع وفددددداة المدددددتهن 

واادددددددالق المحدددددددل حيدددددددث تنفددددددد  فدددددددي ترزتددددددده فدددددددي مواجهدددددددة ورثتددددددده... وان انقضددددددداء   المصدددددددادرة

الدددددعوى الجزائيددددة بالوفدددداة للمددددتهن ال يددددؤثر علددددق مسددددؤولية الشددددريح فددددي الجريمددددة حسددددب القواعددددد 

العامددددددة إال أن جانددددددب مددددددن الفقدددددده يدددددد هب إلددددددق أن هدددددد ه القاعدددددددة يجددددددب أن ال تنطبددددددز إال فددددددي 

الزانيددددة فددددي جريمددددة الزنددددا ألن تطبيقهددددا فددددي حالددددة وفدددداة الزوجددددة الزانيددددة وهددددي  حالددددة وفدددداة الزوجددددة

شدددددريح مدددددع الزاندددددي يدددددؤدي إلدددددق تجزئدددددة وحددددددة الواقعدددددة وعددددددز اسدددددتفادة أللدددددح الشدددددريح مدددددن توقدددددف 

اإلجددددددراءات القانونيددددددة  ددددددده. وحيددددددث أن األسدددددداس هددددددي وحدددددددة الواقعددددددة وان زددددددال منهمددددددا يعتبددددددر 

حددددد الشددددرزاء فددددي هدددد ه الجريمددددة قبددددل أللددددح يوجددددب بريئددددا حتددددق يصدددددر قددددرار بردانتدددده فددددرن مددددوت أ

   .(21)استفادة الشريح األخر من قرينة البراءة(

( مدددددددن قدددددددانون أصدددددددول المحا مدددددددات الجزائيدددددددة 332وهددددددد ا مدددددددا نصدددددددت عليددددددده المدددددددادة )

 األردني علق أنه:  تسقو دعوى الحز العاز والعقو ة بوفاة المشتمي عليه ............ 

 حكم بات صدورالفرع الثالث: 

مدددددا لدددددن يكدددددن هنددددداك ) مدددددن قدددددانون أصدددددول المحا مدددددات الجزائيدددددة ( 331نصدددددت المدددددادة )

نددددددص قخددددددر تنقضددددددي الدددددددعوى الجزائيددددددة بالنسددددددبة للشددددددخص المرفوعددددددة عليدددددده والوقددددددائع المسددددددندة 

إليدددددده بصدددددددور حكددددددن نهددددددائي فيهددددددا بددددددالبراءة أو عدددددددز المسددددددؤولية أو اإلسددددددقاط أو باإلدانددددددةل وإألا 

ال يجدددددوز إعدددددادة النظدددددر إال بدددددالطعن فدددددي هددددد ا صددددددر حكدددددن فدددددي مو دددددو  الددددددعوى الجزائيدددددة فددددد

 (.الحكن بالطرق المقررة في القانون...

                                                            
 .15-11 ص لالمصدر السابز لسعيد حسب الله لعبد الله ( 21
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أن المالحدددددددظ أن انقضددددددداء الددددددددعوى الجزائيدددددددة بدددددددالحكن فيهدددددددا نهائيدددددددا  دددددددون قدددددددوة الحكدددددددن 

 وهنا يجب الحكن في أمرين: البات تتعلز بالنظاز العاز.

 .شروط الحكن ال ي تنقضي به الدعوى الجزائية -األمر األول  (1

 ط الدفع بقوة الشيء المحكوز فيه.شرو  (6

)فدددددداألمر األول يشددددددترط أن يكددددددون الحكددددددن قضددددددائيا أي صددددددادر مددددددن محكمددددددة مختصددددددة 

فهددددددي ال تنقضددددددي بحكددددددن صددددددادر مددددددن محكمددددددة اداريددددددة زدددددد لح ال تنقضددددددي بقددددددرار صددددددادر مددددددن 

عددددددن المددددددتهن والددددددز  بدددددداألفراعالدددددددعوى إلددددددق المحكمددددددة المختصددددددة أو  برحالددددددةقا ددددددي التحقيددددددز 

ن هددددددد ه القدددددددرارات ال تصددددددددر مدددددددن قضددددددداة الحكدددددددن بدددددددل مدددددددن سدددددددلطة مؤقتدددددددا وأللدددددددح أل ى الددددددددعو 

التحقيددددددز... يضدددددداف إلددددددق أللددددددح أن هدددددد ه القددددددرارات ال تفصددددددل بالدددددددعوى أو بثبددددددوت الواقعددددددة أو 

عددددددز ثبوتهددددددا إنمدددددا فددددددي صدددددالحياتها ألن تقدددددددز للقضدددددداء وفدددددي قضددددددائها تقدددددول محكمددددددة الددددددنقض 

ثبددددوت تزويددددر السددددند  المصددددرية )األا قضددددي ببددددراءة شددددخص مددددن تهمددددة تبريددددد مبلدددد  اسددددتنادا إلددددق

رفعدددددت جهددددددة التحقيدددددز الددددددعوى الجزائيددددددة علدددددق مقدددددددز  المقددددددز زددددددليل عددددددن تسدددددليمه المبلددددد  ثددددددن

يحددددوز  ال يددددرالتزويددددر واالسددددتعمال فددددرن مددددا جدددداء بددددالحكن األول عددددن واقعددددة التزو  بجريمددددةالسددددند 

والخصددددوز فالسددددند المتددددابي  سددددببيين فددددي التالمدددددعو  اخددددتالفقددددوة الشدددديء المحكددددوز فيدددده لسددددبب 

 .(22) عن زونه دليال فيها( عوخيانة امانة( ال يخر )في دعوى التزوير 

درجدددددة البتدددددات  ال تسدددددابهوأللدددددح  ل مدددددا يشدددددترط أن يكدددددون الحكدددددن النهدددددائي حدددددائزا الحجيدددددة

ويعتبدددددر الحكدددددن حدددددائزا حجيدددددة الشددددديء  للمدددددرور مددددددة الطعدددددن أو أنددددده اسدددددتنف  طدددددرق الطعدددددن فيددددده

مددددن الجددددائز الطعددددن فيدددده بطلددددب إعددددادة المحكمددددة ألن طلددددب إعددددادة المقضددددي بدددده حتددددق لددددو زددددان 

                                                            
 .۹۹۱ص لالمصدر السابز لفخري  لأ. د. الحديثي ( 22
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المحا مددددة مددددن شددددروط الطعددددن عددددن هدددد ا الطريددددز فددددي األحكدددداز المكتسددددبة درجددددة البتددددات حيددددث 

التدددددي صددددددر فيهدددددا حكدددددن  الددددددعاوى تشدددددير المدددددادة المددددد زورة )يجدددددوز طلدددددب اعدددددادة المحا مدددددة فدددددي 

و طريدددددز ايدددددر اعتيدددددادي بدددددات بعقو دددددة أو تددددددبير بجنايدددددة أو جنحدددددة( زدددددون ان هددددد ا الطريدددددز هددددد

 من طرق الطعن.

الددددددعوى الجزائيدددددة   ددددد لح يجدددددب أن يكدددددون الحكدددددن صدددددادر مدددددن لهدددددا واليدددددة الفصدددددل فدددددي

فدددددرألا صددددددر حكدددددن مدددددن محكمدددددة مدنيدددددة فدددددي دعدددددوى جزائيدددددة فدددددي ايدددددر االحدددددوال التدددددي يعطيهدددددا 

القدددددانون فيهدددددا هددددد ه الواليدددددة ) مدددددا هدددددو الحدددددال فدددددي جدددددرائن الجلسدددددات( وان يكدددددون هددددد ا الحكدددددن قدددددد 

لواقعدددة فدددي سدددطوته وحيثياتددده امدددا شدددرط الددددفع بقدددوة الشددديء المحكدددوز فيددده هدددو عدددددز فصدددل فدددي ا

فددددي الدددددعوى أن  ن تجديددددد هدددد ه الدددددعوى امدددداز القضدددداء ألي سددددبب زددددان ومددددن لدددده مصددددلحةكدددداام

 .بقرينة قوة الشيء المحكوز فيه يتمسح

وخالصددددددة القددددددول وا ددددددافة إلددددددق مددددددا أو و ددددددحناه يجددددددب تددددددوافر الشددددددروط التاليددددددة فددددددي 

ل أن يكددددددون صددددددادر مددددددن محكمددددددة مختصددددددةل و قطعيددددددا  اتدددددداً و  أن يكددددددون قضددددددائيا) الحكددددددن البددددددات:

 (.الجوهرية أو في اسبابه ان يكون الحكن فصل في الواقعة في منطوقه أو في أسبابهو 

 العفو عن الجريمة الفرع الرابع:

العفددددددو عددددددن الجريمددددددة هددددددو إسدددددددال الهيئددددددة االجتماعيددددددة سددددددتار النسدددددديان علددددددق بعددددددض 

بالجريمددددددة إأل يجعلهددددددا وزأنهددددددا أمددددددرًا مباحددددددًا أي محوهددددددا مددددددن ناحيددددددة الجددددددرائن فهددددددو أمددددددر متعلددددددز 

ة مو ددددددددو  العفددددددددو العدددددددداز فددددددددي المدددددددداد العقو ددددددددات األردنددددددددي قددددددددانون عددددددددالج صددددددددفتها الجنائيددددددددةل و 

يزيدددددل  -6يصددددددر العفدددددو العددددداز عدددددن السدددددلطة التشدددددريعية.  -1( بدددددالنص علدددددق انددددده:  93/1/6)

 العفو العاز حالة اإلجراز من أساسها.. .
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كددددن بكافددددة حن بعددددد صدددددور العفددددو النهددددائي فرندددده يترتددددب عليدددده سددددقوط الفددددرألا صدددددر الحكدددد

 العقو ات األصلية والفرعية أو التمميلية والتدابير االحترازية ويطلز سراح المعفو عنه.

أمدددا العقو دددات التدددي نفددد ت بحدددز المعفدددو عنددده فدددال يدددؤثر عليهدددا صددددور العفدددو حتدددق لدددو 

 اندددددت عقو دددددات ماليدددددة إال إألا ندددددص القدددددانون علدددددق خدددددالف أللدددددح امدددددا بالنسدددددبة للحقدددددوق المدنيدددددة 

يدددددددة للمطالبدددددددة بدددددددالحز المددددددددني أمددددددداز دنالم الددددددددعوى المتضدددددددرر مدددددددن الجريمدددددددة إقامدددددددة  فبرمكدددددددان

 .المحا ن المدنية

قضدددداء نا فددددوالع صدددددر قددددرار العفددددو قبددددل صدددددور حكددددن نهددددائي فيكددددون أثددددر هدددد ا امددددا األا

ات المحا مددددددة إألا زانددددددت ءراجددددددع السددددددير فيهددددددا ووقددددددف زافددددددة إجددددددراءات التحقيددددددز وانددددددالدددددددعوى وم

 في مثل ه ه المرحلة وقفا نهائيا.

 

 الثاني مطلبال
 الدعوى الجزائية النقضاءالطرق الخاصة 

الدددددددعوى  النقضدددددداءنددددددص عليهددددددا القددددددانون  هنالددددددح طددددددريقين فددددددي التطبيقددددددات القضددددددائية

 ( وسيتن شرحهما علق النحو التالي:الصل ل و التنازل عن الشكوى ) الجزائية وهي:

 )الصفح(التنازل عن الشكوى : الفرع االول

لمددددا زددددان أسدددداس تعليددددز مباشددددرة الدددددعوى فددددي بعددددض الجددددرائن علددددق شددددكوى المجنددددي عليدددده وهددددو 

الضددددرر الدددد ي قددددد يلحقدددده مددددن رفددددع الدددددعوى فقددددد رعايددددة مصددددلحة المجنددددي عليدددده نفسدددده بتجنيبدددده 

 أجاز له القانون أن يتنازل عن الشكوى حتق بعد تقديمها متق رأى أللح في مصلحته.
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وقددددد اعتبددددرت زافددددة التشددددريعات الجزائيددددة العر يددددة التنددددازل سددددببًا مددددن أسددددباب انقضدددداء أو  

ن التددددددي سددددددقوط الدددددددعوى الجزائيددددددةل وقددددددد نددددددص قددددددانون العقو ددددددات األردنددددددي علددددددق بعددددددض الجددددددرائ

أجددددداز للمجندددددي عليددددده أن يتندددددازل عدددددن شدددددكواه فتسدددددقو الددددددعوى الجزائيدددددة زجدددددرائن الزندددددا وأفشددددداء 

األسددددددرار واإليدددددد اء البسدددددديو وانتهدددددداك حرمددددددة المنددددددازل وإسدددددداءة اإلئتمددددددانل زمددددددا أن التنددددددازل عددددددن 

الشددددكوى زددددالحز فددددي تقددددديمها مددددن الحقددددوق الشخصددددية تنقضددددي بوفدددداة المجنددددي عليدددده وال ينتقددددل 

 إلق ورثته.

 

 لصلحرع الثاني: االف

وطلدددددب الصدددددل   لطلدددددب الصدددددل  يكدددددون مدددددن المجندددددق عليددددده أو مدددددن يقدددددوز مقامددددده قانوندددددا

او مدددددن يقدددددوز  لمحكمدددددة التحقيدددددز أو مدددددن محكمدددددة المو دددددو  /يقبدددددل بقدددددرار مدددددن قا دددددي التحقيدددددز

مقدددداز المجنددددي عليدددده قانوندددددا فهددددو الددددولي أو الوصددددي إألا زدددددان المجنددددي عليدددده قاصددددرا دون السدددددن 

القانونيدددددة أو التدددددين فدددددي حالدددددة حجدددددز المجندددددي عليددددده لسدددددفه أو جندددددون أو الوزيدددددل عدددددن المجندددددي 

الصددددل   عليدددده إألا زددددان مصددددرحا بموجددددب سددددند وزالددددة بقبددددول الصددددل  مددددع المددددتهن بالدددد ات زددددون 

بهدددددا  حوجدددددود وزالددددة مصدددددر  ز الجزائدددددي وللحدددددز المدددددني فدددددال بددددد لممارسدددددتهيتضددددمن أسدددددقاطا للحدددد

يقبددددل الوزيددددل اال بددددنص صددددري  فددددي توزيلدددده  اصددددة )قددددالخسددددواء زانددددت هدددد ه الوزالددددة عامددددة أو 

 .(23) بالصل  مع المتهن بال ات عن الجريمة المعينة(

الصددددددل  وفددددددز القددددددانون هددددددو حددددددز يخددددددص المشددددددتمي ال تنتقددددددل إلددددددي الوراثددددددةل وإألا مددددددا و 

الورثددددة تنددددازل بهدددد ا الخصددددوص فرندددده ال يشددددمل الجريمددددة بدددد اتها وال الشددددكوى المقامددددة  صدددددر مددددن

                                                            
 .۹۰۳ص  لالمعهد القضائي ليونمحا رات مسحو ة بالرو  لحسين لمحي الدين (23



34 

مددددا يقتصددددر أثددددره علددددق الحددددز المدددددني أي التعددددويض الناشدددد  عددددن الجريمددددة ويشددددترط مددددن نهددددا انع

اجددددددل قبددددددول المصددددددالحة ممددددددن ينددددددوب عددددددن القاصددددددر بشددددددأن الجريمددددددة التددددددي يتعددددددر  لهددددددا هدددددد ا 

الجريمددددة ويبقددددق لددده عندئدددد  هدددد ا الحددددز وان تددددوفي  األخيدددر بددددان يكددددون لدددده هدددد ا الحدددز اثندددداء وقددددو 

 .(24) القاصر بعد تعر ه للجريمة ألسباب ال تتعلز بالجريمة(

علمدددددددا أن الصدددددددل  يمكدددددددن قبولددددددده فدددددددي جميدددددددع مراحدددددددل الددددددددعوى حتدددددددق صددددددددر القدددددددرار 

الفاصدددددل فيهدددددا أي يجدددددوز قبدددددول اثنددددداء التحقيدددددز االبتددددددائي والقضدددددائي والمحا مدددددة وقبدددددل صددددددور 

 .لدعوى القرار النهائي في ا

  

                                                            
 .115 ص لالمصدر السابز لجمالمصطفقل  ( 24
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 الثالثالفصل  

 ماهية بدائل الدعوى الجزائية

تعدددددداني المجتمعددددددات البشددددددرية علددددددق مددددددر الزمددددددان أوالهددددددا زيددددددادة عدددددددد الجددددددرائنل وثانيهددددددا 

 دددداهرة الحفددددظ بددددال تحقيددددز أو مددددا يطلددددز عليدددده الحفددددظ اإلداري للواقعددددةل وهدددد ا مددددا دفددددع الددددبعض 

فقدددددد أصدددددب  بحاجدددددة إلدددددق مدددددن للقدددددول بدددددأن العدالدددددة الجزائيدددددة المرفدددددز الددددد ي ينصدددددف اآلخدددددرينل 

 .(25)ينصفه

ونتيجددددددة لدددددد لح  هددددددر إلددددددق سددددددط  المجتمعددددددات مددددددا يعددددددرف بأزمددددددة العدالددددددة الجنائيددددددةل 

وعلدددددق الدددددران مدددددن المحددددداوالت التدددددي بددددد لت مدددددن قبدددددل حكومدددددات الددددددول لتخايدددددف العدددددبء عدددددن 

 اهدددددددل القضددددددداة عدددددددن طريدددددددز زيدددددددادة أعددددددددادهن إال أن هددددددد ا اإلجدددددددراء لدددددددن يتناسدددددددب مدددددددع الزيدددددددادة 

ايا التددددي تعددددر  علددددق المحددددا نل زمددددا ان تددددوفير العدددددد الددددالزز مددددن المحددددا ن المتضدددداعفة للقضدددد

والقضدددداة أمددددر فددددي حكددددن المسددددتحيل ألندددده يتطلددددب أعبدددداء ماليددددة  ددددخمة ال تددددتمكن زافددددة الدددددول 

مددددن توفيرهددددا فددددي  ددددل األو ددددا  االقتصددددادية الراهنددددةل إ ددددافة إلددددق عددددائز تددددوفير رجددددل العدالددددة 

التيدددداز بتلددددح المهمدددة العظيمددددة سددددواء مددددن الناحيددددة يتطلدددب تددددوافر شددددروط معينددددة فددديمن يسددددند إليدددده 

 .(26)القانونية أو العلمية أو األخال ية وزل ه ه األور ليست باليسيرة

ونتيجدددددة لدددددد لح  هددددددر مددددددا يسددددددمق بنظدددددداز بددددددائل الدددددددعوى الجزائيددددددةل والتددددددي يقصددددددد بهددددددا 

بشددددكل عدددداز إعطدددداء دورًا أ بددددر ألطددددراف الدددددعوى الجزائيددددة مددددن المشددددتمق عليدددده والمجنددددي عليدددده 
                                                            

(ل النظرية العامة للصل  وتطبيقاتها في المواد الجنائية: دراسة مقارنةل 1001حكيمن محمد حكين حسين) ( 25
 . 111أطروحة دزتوراه منشورةل دار المتب الجامعيةل القاهرةل ص

(ل الوسيو في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريةل دار النهضة العر يةل 1991صاويل أحمد السيد) ( 26
 11ةل صالقاهر 
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النيابددددددددة العامددددددددة والقضدددددددداء ومؤسسددددددددات المجتمددددددددع المدددددددددني فددددددددي إنهدددددددداء الخصددددددددومة الجزائيددددددددة و 

والسددددديطرة علدددددق مجريدددددات الددددددعوى الجزائدددددي لمواجهدددددة ازديددددداد وتندددددامي الظددددداهرة اإلجراميدددددة فدددددي 

العصدددددر الحددددداليل فتطدددددور الحيددددداة وسدددددعة أفاقهدددددا فدددددي جميدددددع المجددددداالت أدى إلدددددق زيدددددادة معانددددداة  

رائن زمددددًا ونوعددددًال األمددددر الدددد ي أدى إلددددق انعكدددداس أللددددح علددددق المجتمعددددات البشددددرية مددددن عدددددد الجدددد

الجهددددداز القضدددددائي وزيدددددادة العدددددبء علدددددق زاهدددددل المحدددددا ن واألجهدددددزة الشدددددرطيةل ومحصدددددلة أللدددددح 

 لددددده أدى إلدددددق تزايدددددد القضدددددايا الجزائيدددددة وترا مهدددددا فأصدددددب  تأجيدددددل نظرهدددددا إلدددددق جلسدددددات متعدددددددة 

 .(27)هو السمة ال البة علق عمل المحا ن الجزائية

ومددددددن خددددددالل هدددددد ا الفصددددددل سدددددديتن التطددددددرق لتو ددددددي  ماهيددددددة بدددددددائل الدددددددعوى الجزائيددددددة 

ل وأللددددح مددددن خددددالل المبحثددددين إ ددددافة إلددددق التعددددرع إلددددق االختالفددددات حددددول اعتمدددداد هدددد ا النظدددداز

 التاليينل وهما:

 المبحث األول: ماهية بدائل الدعوى الجزائية.

 . زائيةاالختالفات الفقهية حول بدائل الدعوى الج المبحث الثاني:

  

                                                            
 19(ل نحو تيسير اإلجراءات الجنائية: دراسة مقارنةل دار النهضة العر يةل القاهرةل ص1991سالنل عمر)( 27
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 المبحث األول

 ماهية بدائل الدعوى الجزائية

مددددددن خددددددالل هدددددد ا المبحددددددث سدددددديتن التطددددددرق لتو ددددددي  جوانددددددب ماهيددددددة بدددددددائل الدددددددعوى 

الجزائيدددددة مدددددن خدددددالل تعريفهدددددا مدددددن جواندددددب عددددددةل وقبدددددل البددددددء بتو دددددي  مفهدددددوز بددددددائل الددددددعوى 

 التالية: من خالل المطالبوالمزايا التي يحققه ه ا النظازل وسيتن أللح الجزائية 

 المطلب األول

 وأهدافها التعريف ببدائل الدعوى الجزائية

أدى تطدددددور الحيددددداة واتسدددددا  قفاقهدددددا إلدددددق تشدددددعب العالقدددددات بدددددين أفدددددراد المجتمدددددعل وأدى 

أللدددددح بددددددوره إلدددددق تشدددددابح المصدددددال  الشخصدددددية لمدددددل فدددددرد تجددددداه اآلخدددددرل ممدددددا دعدددددا المنظومدددددة 

اد المجتمددددعل وأن تسددددعق إلددددق إيجدددداد االجتماعيددددة إلددددق فددددض المنازعددددات التددددي قددددد تنشددددأ بددددين افددددر 

وسددددددائل سددددددبل تجيددددددز وتحقددددددز أللددددددح ال ددددددر  بطددددددرق متعددددددددة و مسددددددميات مختلفددددددةل فوجدددددددت أن 

أفضدددددل السدددددبل التدددددي يدددددتن مدددددن خاللهدددددا حسدددددن الندددددزا  األسدددددلوب الر دددددائي الدددددودي لفدددددض وإنهددددداء 

الخصدددددومة الجزائيدددددة بدددددين أطرافهدددددال وأللدددددح بقبدددددول وموافقدددددة زدددددل مدددددن المجندددددي عليددددده والمشدددددتمق 

 .(28) اإلدعاء العاز والمحكمة وهو ما يسمق بنظاز )بدائل الدعوى الجزائية(عليه و 

 مدددددن مايسددددد دةيددددالجزائ اإلجددددراءات فددددي هامددددا دورا لتمثددددل ةيددددالجزائ الدددددعوى  بدددددائل جدددداءت

 بعدددددددد و الددددددد ات دةيددددددالجزائ الددددددددعوى  بددددددددائل علددددددق تعددددددرفي ألن رةيدددددد ب حاجددددددة فدددددددي بهدددددددال تعامدددددددلي

 دةيددددددالجنائ ايوالقضدددددددا الخصدددددددومات ةيتسدددددددو  علدددددددق تعمددددددل ثدددددددةيحد دةيددددددإجرائ دةيددددددجنائ نظدددددددن  هدددددددور

                                                            
 19سالنل عمرل نحو تيسير اإلجراءات الجنائيةل مرجع سابزل ص( 28
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 حتددددددداعي منصدددددددته علدددددددق القا دددددددي أن  مدددددددا دةليددددددالجزائ الددددددددعوى  أطدددددددراف نبدددددددي ةر دددددددائي بصدددددددورة

 األخددددددد  إجدددددددراءات علدددددددق والتعدددددددرف البددددددددائل هددددددد ه لمعرفدددددددة مضدددددددق وقدددددددت أي مدددددددن أ ثدددددددر دوزيددددددال

 الدددددددعاوى  مددددددن ممكددددددن قدددددددر أ بددددددر حسددددددن مددددددن تمكندددددده لةوسدددددي دريدددددخ تعددددددد ألنهددددددا بهددددددال والعمددددددل

 لعددددددددها المسددددددتمر دديدددددالتزا  دددددل فدددددي أمامددددده المعرو دددددة والمترا مدددددة دةيدددددوالمتزا رةيدددددالمث ةيدددددالجزائ

 ممدددددددا الجلسدددددددات تلدددددددو الجلسدددددددات للتأجدددددد اللجدددددددوء إلدددددددق ضددددددطرهي أمامدددددده رايدددددد ب قدددددددايمع ولدددددددد ممدددددددا

 ممدددددا ددددددرةي ب بأعبدددداء مددددثقال أصددددب  الدددد ي القضددددائي الجهدددداز عمدددددل علدددددق ال البدددددة السدددددمة ب أصدددد

 لمدددددا ماسدددددة بحاجدددددة فهدددددو لددددد ا ةليدددددالجنائ العدالددددددة دددددددزيتحق فدددددددي بددددددددوره دددددددازيالق عدددددددن يدددددز عملدددددهعي

 .العدبء هد ا عنده خفدفوي األزمدددة ه ه نهيي

و نددددداء عليددددده  هدددددرت الوسدددددائل البديلدددددة لحدددددل المنازعدددددات زنتددددداع لعددددددز فاعليدددددة الجهددددداز 

الجندددددددائي التقليددددددددي فدددددددي حسدددددددن القضدددددددايا الجنائيدددددددةل فدددددددرألا زاندددددددت ممارسدددددددة الددددددددعوى القضدددددددائي 

الجزائيددددددة تفتددددددر  طبيعتهددددددا المددددددرور بمراحلهددددددا اإلجرائيددددددة وهددددددي التحقيددددددز واالتهدددددداز والمحا مددددددةل 

فهددددد ه الوسدددددائل البديلدددددة المختلفدددددة تسدددددتهدف بالدرجدددددة األولدددددق اختصدددددار وتجندددددب هددددد ه اإلجدددددراءات 

ة فعاليددددددددة اإلجددددددددراءات فددددددددي إنجدددددددداز وإنهدددددددداء القضددددددددايا الشددددددددكلية الطويلددددددددة وأللددددددددح بهدددددددددف زيدددددددداد

 .(29)الجزائية

ويقصدددددددد بهدددددددا اإلجدددددددراءات التدددددددي تحدددددددول دون تعدددددددر  الشدددددددخص لمخددددددداطر المحا مدددددددة 

الجزائيدددددة أو االسدددددتمرار بهدددددا وتجنيبددددده مخددددداطر التعدددددر  للعقو دددددة الجزائيدددددةل فقدددددد أجددددداز القدددددانون 

ألطدددددراف الددددددعوى الجزائيدددددة فدددددي قسدددددن مدددددن الجدددددرائن المحدددددددة ونظدددددرًا لطبيعتهدددددا الخاصدددددة بهددددددف 

                                                            
حة (ل الصل  في قانون اإلجراءات الجنائيةل ماهيته والنظن المرتبطه بهل أطرو 1001( عبيدل أسامة حسين)29

 .101دزتوراه منشورةل دار النهضة العر يةل القاهرةل ص
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وطدددددول اإلجدددددراءات القضدددددائية أن يدددددتن االتفددددداق  تيسدددددير إجدددددراءات التقا دددددي وحدددددل لمشدددددكلة بدددددوء

 .  (30)والتفاو  بينهن في إنهاء اإلجراءات الجنائية

ومدددددن أهددددددن أهددددددداف الوسددددددائل البديلددددددة هددددددو إصددددددالح الجدددددداني وتعدددددداون زافددددددة قطاعددددددات   

الدولددددددة فددددددي مكافحددددددة الجددددددرائن إلددددددق جانددددددب القطددددددا  الجنددددددائي لتحقيددددددز هدددددد ا الهدددددددفل فمكافحددددددة 

لقطددددددا  الجنددددددائي وحدددددددهل أي أن المجتمددددددع بجميددددددع مؤسسدددددداته الجددددددرائن لددددددن تعددددددد قاصددددددرة علددددددق ا

 .(31)المدنية معني بمكافحة الجرائن الجنائية

فمدددددن أهدددددداف هددددد ه الوسدددددائل أيضدددددًا هدددددو البحدددددث عدددددن أسدددددباب الندددددزا  و ددددد ل المزيدددددد مدددددن 

الجهدددددددود مدددددددن أجدددددددل القضددددددداء علدددددددق مسدددددددبباته فدددددددي المسدددددددتقبل القريدددددددب أو البعيددددددددل مثدددددددل نظددددددداز 

خفف هدددددد ه البدددددددائل مددددددن العددددددبء الملقددددددق علددددددق زاهددددددل أجهددددددزة الوسدددددداطة الجنائيددددددةل لدددددد لح  سددددددت

العدالددددددة الجنائيددددددةل زمددددددا تعتبددددددر الوسددددددائل البديلددددددة فددددددي الواقددددددع مقار ددددددة عمليددددددة لفددددددض النزاعددددددات 

الجنائيدددددة التدددددي تتميدددددز بقلدددددة إشدددددكالياتها وتعقيدددددداتها ومحدوديدددددة الخصدددددومة فيهدددددا والبدددددة الجاندددددب 

اإلجدددددراءات المسدددددتحدثة المتميدددددزة  التعاقددددددي عليهدددددال وعلدددددق أللدددددح فهدددددي تشدددددكل اليدددددوز جملدددددة مدددددن

 .(32)والمختلفة عن اإلجراءات الجزائية التقليدية والمكملة لها في الوقت ألاته

وختامدددددددًا نقصدددددددد بتعبيدددددددر بددددددددائل الددددددددعوى الجزائيدددددددة هدددددددو إعطددددددداء دور أ بدددددددر ألطدددددددراف 

الدددددددوى الجزائيددددددة )المشددددددتمي عليددددددهل والمجنددددددي عليدددددده( و مشددددددارزة المجتمددددددع فددددددي إنهدددددداء الدددددددعوى 

 والسيطرة علق مجرياتها لمواجهة الظاهرة اإلجرامية.الجزائية 
                                                            

(ل السياسة الجنائية المعاصرة واتجاهات تطوير القانون الجنائيل مطابع 1011( فرعل محمد عبد اللطيف)30
 .111الشرطةل القاهرةل ص

ونية واالقتصاديةل (ل بدائل الدعوى الجزائيةل مجلة القانون واالقتصاد للبحوث القان1911( سرورل أحمد فتحي)31
 .111مطبعة جامعة القاهرةل القاهرةل ص

 ل الندوة ال/دولية لقانون العقو ات.16/5/1911-15( التقرير العاز لندوة طوزيو باليابان والمعقود في الفترة 32
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 المطلب الثاني

 مزايا بدائل الدعوى الجزائية

العديدددددددد مدددددددن  الجنائيدددددددةإلنهددددددداء الخصدددددددومة للددددددددعوى الجزائيدددددددة حقدددددددز الوسدددددددائل البديلدددددددة ت

ه هدددددد عجددددددزت السياسددددددة الجنائيددددددة التقليديددددددة عددددددن تحتيقهددددددال وعملددددددت األهددددددداف والمزايددددددا والتددددددي 

الوسددددددائل جاهدددددددة لحددددددل األزمددددددة الجنائيددددددة التددددددي تعصددددددف باألنظمددددددة القانونيددددددةل والقضددددددائيةل مددددددن 

إيجدددددداز أهددددددن هدددددد ه ح األزمددددددةل ويمكددددددن تلددددددخددددددالل إيجدددددداد الحلددددددول القانونيددددددة السددددددليمة لمشددددددكالت 

علددددددق الصددددددعيد االجتمدددددداعي واالقتصددددددادي والعملدددددديل الوسددددددائل البديلددددددة واألهددددددداف لهدددددد ه ايددددددا ز مال

 علق النحو التالي: 

 للوسائل البديلة إلنهاء الخصومة الجنائية. االقتصاديةالمزايا فرع األول: ال

المبيددددددر  التددددددأثيرألات  االقتصدددددداديةالوسددددددائل البديلددددددة العديددددددد مددددددن المزايددددددا  تطبيددددددز حقددددددزي

ات نفقدددددالوقدددددت والالجهدددددد و ر إدارة العدالدددددة الجنائيدددددةل وأللدددددح مدددددن خدددددالل تدددددوفير سددددديعلدددددق حسدددددن 

 .هودشنل والمجني عليهل والتهلقضائيةل والملصال  أطراف الدعوىل سواء للهيئة ا

يتضددددد  أللدددددح مدددددن خدددددالل أن  ائيةقضدددددوالمدددددال للهيئدددددة الالوقدددددت الجهدددددد و ة لتدددددوفير بسدددددنالبف

 سددددلوزها فددددي حددددالالعديددددد مددددن اإلجددددراءات التددددي يجددددب  اختصددددارعلددددق تعمددددل الوسددددائل البديلددددة 

جعدددددل تطبيدددددز المحا مدددددةل ممدددددا ي وأ العامدددددةل سدددددواء فدددددي مرحلدددددة التحقيدددددز اللجدددددوء إلدددددق الددددددعوى 

ي  لهدددددا إمكانيدددددة يتدددددل و (33)تدددددوفير الوقدددددت للهيئدددددة القضدددددائيةتلدددددح الوسدددددائل البديلدددددة بالفعدددددل يحقدددددز 

لهددددد ه الوسدددددائل البديلدددددةل وفقدددددا لدددددبعض  طدددددرةل والتدددددي ال تصدددددل  محدددددالً خأ بدددددر لدراسدددددة القضدددددايا ال

وفير نفقدددددددات الدولدددددددة التدددددددي تجددددددددها فدددددددي إطدددددددار السياسدددددددية تدددددددالتشدددددددريعاتل زمدددددددا وتعمدددددددل علدددددددق 
                                                            

(ل الوساطة في القانون الجنائي اإلجرائي المقارنل أطروحة  دزتوراهل جامعة 1010( القا يل رامي متولي) 33
 .151القاهرةل القاهرةل ص 
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ل ودفددددددع المددددددو فينإلعددددددالن األوراق القضددددددائيةل وتددددددوفير  المتمبدددددددةقددددددات نفقليديددددددةل زالالجنائيددددددة الت

وأعضددددداء نيابدددددة  أعضددددداء الهيئدددددة القضدددددائيةل مدددددن قضددددداء يدددددادةز إ دددددافة للحاجدددددة إلدددددق هنل تدددددبروا

عمددددددل الوسددددددائل تيرهز ميزانيددددددة الدولددددددة بشددددددكل زبيددددددرل بحيددددددث فمددددددل أللددددددح بالنتيجددددددة سددددددعامددددددةل 

 .(34)ينعكس إيجابية علق الدولة بشكل عازح النفقات مما تلب نالبديلة علق تج

هن تلمددددا أو المجنددددي عليددددهلبديلددددة علددددق تددددوفير وقددددت وجهددددد ومددددال  مددددا وتعمددددل الوسددددائل ا

عددددةل وعدددددز تعقيدددددهال ممددددا يددددؤدي بيسددددير اإلجددددراءات المتتعلددددق حددددد السددددواءل وأللددددح مددددن خددددالل 

لددددو لددددن أطددددراف الخصددددومةل سدددديقع علددددق عدددداتز اءل الدددد ي زددددان نددددوالجهددددد والع إلددددق تددددوفير الوقددددت

حملددددده تهددددد ا األمدددددر بالتأ يدددددد سدددددينعكس علدددددق مدددددا قدددددد يو ل البديلدددددة إلدددددق هددددد ه الوسدددددائل وءن اللجدددددتيددددد

مدددداليف الدددددفا  توسددددفرل أو نفقددددات  انتقددددالت فقددددان حيددددث الخصددددوز مددددن نفقددددات ماليددددةل سددددواء مددددن

 .(35)في زثير من الحاالت الباهظة)توزيل محامي( 

 تمثلددددةالم البديلددددة ح الوسددددائلتلددددل المبددددرى مدددددى األهميددددة  اإلشددددارة هنددددا أيضددددًا إلددددقويجددددب 

ة فددددي األنظمددددة القانونيددددة أحددددد أسددددباب أزمددددة العدالددددة الجنائيددددفهودل شددددقليددددل مددددن اللجددددوء إلددددق التبال

ألسددددددباب وأللددددددح هن أمدددددداز المحكمددددددةل اتمثددددددل بعددددددزوف الشددددددهود عددددددن اإلدالء بشددددددهادتي المعاصددددددرة

مدددددددأموري أحدددددددد مدددددددن لهنل خاصدددددددة إألا زدددددددان الشددددددداهد ااشدددددددوم عطيدددددددل أعمدددددددالهنتعديددددددددةل منهدددددددا 

فددددي حددددال  الخسددددارة الماليددددة التدددي قددددد يتعدددر  لهددددا الشددداهدفإلددددق أللدددح ة فاالضدددبو القضددددائيل أ ددد

                                                            
 .111مرجع سابزل ص عبيدل أسامة حسينل الصل  في قانون اإلجراءات الجنائيةل(  34
جريمة االاتصاب في  وء سياسة التجرين والعقاب المعاصرةل  ل(1011)نبياليل عادل يوسف عبد ر كشال ( 35

 .101صمجلة الموفة للعلوز القانونية والسياسيةل القاهرةل دار النهضة العر يةل 
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ل البديلددددة جدددداءت هدددد ه الوسددددائلدددد لح أو عملدددده إلددددق المحكمددددةل  ره مددددن مكددددان إقامتددددهسددددفو  انتقالدددده

 .(36)ه ه المعضلة المبيرةللحل لتمون ا

 للوسائل البديلة إلنهاء الخصومة الجنائية. اال تماعيةالمزايا الفرع الثاني: 

العديدددددددددد مدددددددددن المزايدددددددددا  إلنهددددددددداء الددددددددددعوى الجزائيدددددددددة الوسدددددددددائل البديلدددددددددةتطبيدددددددددز حقدددددددددز ي

علدددددق تحقيدددددز  البديلدددددة الوسدددددائلعمدددددل تسدددددواءل حيدددددث مدددددع وأفدددددراده علدددددق حدددددد تللمج االجتماعيدددددة

ة إ ددددددافل الً عدددددداد ويض المجنددددددي عليدددددده تعويضدددددداً تعددددددمدددددداعينل مددددددن خددددددالل تاألمددددددن والسددددددلن االج

معدددديل تالمج اال ددددطرابعددددادة تأهيددددل الجدددداني ودمجدددده فددددي مجتمعدددده مددددن جديدددددل وإنهدددداء حالددددة إل

هددددنل يو ألو  لقهددددا الجريمددددة فددددي نفددددوس الخصددددوزخزافددددة اآلثددددار السددددلبية التددددي ت انتددددزا عددددن طريددددز 

أن العديدددددد مدددددن وجددددددنا ا مدددددور المدددددودة فيمدددددا بيدددددنهنل خاصدددددة إألا إعدددددادة بنددددداء جسدددددوالعمدددددل علدددددق 

 مددددددا بددددددين األقددددددارب والجيددددددرانل ممددددددا يددددددنعكس إيجابدددددداً  النزاعدددددداتالوسددددددائل البديلددددددة موجهددددددة لفددددددض 

وعلدددددق  -يدددددة يدقلته العقو دددددات التور صدددددهددددد ا علدددددق عكدددددس مدددددا  هلتسدددددالم و علدددددق أمدددددن المجمدددددعل

علددددددق  بالسددددددة بددددددين األفددددددرادل ليددددددنعكس أللددددددح ني مددددددن حقددددددد وزراهيددددددة و دددددد -الددددددران مددددددن أهميهددددددا

 .(37)المجمع بأسره

وتحقدددددددز هددددددد ه الوسدددددددائل مصدددددددلحة زبيدددددددرة للجدددددددانيل مدددددددن خدددددددالل حجدددددددب اآلثدددددددار   مدددددددا

لدددددهل ممدددددا يدددددنعكس علدددددق عالقتددددده  سدددددلبيةمدددددع الترة المجنظدددددب متمثلدددددةةل الداندددددالجنائيدددددة ألحكددددداز اإل

ه علدددددددق تدددددددر داليوميدددددددةل وخاصدددددددة عددددددددز قتددددددده فدددددددي حيا اً زبيدددددددر  اً ل ممدددددددا يشدددددددكل لددددددده معوقدددددددار دددددددهبأق

                                                            
القاهرةل دار  هاء الدعوى العموميةلانودورها في  جنائيةل الوساطة ال(1001)رمضان شرفعبد الحميدل أ ( 36

 .151صالنهضة العر يةل 
جريمة االاتصاب في  وء سياسة التجرين والعقاب المعاصرةل مجلة كريل عامل يوسف عبد النبيل شال ( 37

 .101ص الموفة للعلوز القانونية والسياسيةل مرجع سابزل 
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تياتل ويزيدددددد بمدددددع أصدددددحاب األسددددد ل أو التواصدددددل مدددددع أشدددددخاص يرفضدددددون التواصدددددل(38)العمدددددل

الجنائيددددةل وأن  األسددددبتياتر السددددلبيةل أال يكددددون هدددد ا الجدددداني مددددن أصددددحاب ثددددالددددح األتمددددن حددددده 

وقددددو  هددددا ألول مددددرةل حيددددث يمكددددن عالجهددددا دون تمبجريمتدددده تعددددد مددددن الجددددرائن البسدددديطةل وأندددده ير 

ي أثددددار ناجددددب التجنددددهددددال مددددن خددددالل اللجددددوء إلددددق الوسددددائل البديلددددةل والتددددي نأيددددة قثددددار سددددلبية ع

النفسدددددددية التدددددددي قدددددددد يعددددددداني منهدددددددا جدددددددراء تلدددددددح اآلثدددددددارل  اآلالزعنددددددده  خفدددددددفة السدددددددلبيةل وتنددددددداإلدا

ل الجدددددددانيل مددددددددن خدددددددالل العقو ددددددددات يدددددددأهتتعمدددددددل علددددددددق  البديلدددددددة الوسددددددددائلأن تلدددددددح واألفضدددددددل 

طلددددددع إلددددددق تتل و جدددددد ورها  مددددددن نددددددز والتدددددددابير الر ددددددائية البديلددددددةل والتددددددي تعمددددددل علددددددق معالجددددددة ال

 .(39)قبلستي المتجنب العودة إليه ف

التددددددي وجهددددددت إلددددددق الوسددددددائل البديلددددددةل ووصددددددل  ةالالألعددددددفعلددددددق الددددددران مددددددن االنتقددددددادات 

و الددددددليل  ثبتدددددتالقضدددددائيل إال أن هددددد ه الوسددددائل أ زفدددددي الجهددددا ار يدددددا اجسددددم اعتبارهددددداإلددددق حدددددد 

ها علددددددق التوفيددددددز بددددددين القواعددددددد تالقدددددداطعل و مددددددا تتضددددددمنه مددددددن حلددددددول وسددددددطية ر ددددددائيةل قدددددددر 

ل االجتماعيدددددةقاليدددددد تالمبيدددددر الحاصدددددل فدددددي مفهدددددوز اإلعدددددالنل واألعدددددرافل والطدددددور توال القانونيدددددة

 .(40)معتمما ينعكس إيجابا علق األمن القانونيل واالجتماعي للمج

 لمزايا العملية للوسائل البديلة إلنهاء الخصومة الجنائية: االثالثالفرع 

والتددددددي تجعلهددددددا بحددددددز نظدددددداز  مليددددددةايددددددا العز الوسددددددائل البديلددددددة بمجموعددددددة مددددددن الم تمتدددددداز

يحقدددددددز تطبيقددددددده جملدددددددة مدددددددن اإليجابيدددددددات لجميدددددددع أطدددددددراف الددددددددعوى  قدددددددانوني جندددددددائي عصدددددددري 

التددددددي تعددددددد السددددددبب الرئيسددددددي الجزائيددددددةل و تحقددددددز الوسددددددائل البدليددددددة جملددددددة مددددددن المزايددددددا العمليددددددة 
                                                            

(ل العدالة التصالحية لألحداث في القانون الفلسطينيل الشامي للنشر والتوزيعل راز 1011( براكل احمد محمد) 38
 .119اللهل ص 

 .151هاء الدعوى العموميةل مرجع سابزل صانودورها في  نائيةانل الوساطة الجضعبد الحميدل أشرف رم ( 39
 .10 -11(ل الوساطة والعدالة الجنائيةل دار النهضة العر يةل القاهرةل ص1001( الشوال محمد سامي) 40



44 

عدددددالع أزمدددددة العدالدددددة الجنائيدددددةل والتدددددي باإلسدددددهاز فدددددي تعمدددددل هددددد ه المزايدددددا العمليدددددة إأل ل لوجودهدددددا

ل بمددددددددا يحقددددددددز مصددددددددال  أطددددددددراف الخصددددددددومة الجنائيددددددددةل التقليديددددددددةهددددددددا السياسددددددددة الجنائيددددددددة تقخل

 .(41)والمجتمع بشكل عاز

سدددددرعة الفهدددد ه الوسدددددائل تعمدددددل جاهدددددة علدددددق عدددددالع أزمددددة العدالدددددة الجنائيدددددة مددددن خدددددالل 

التشدددددريعي المبيدددددرل أصدددددب  الجهددددداز القضدددددائي  تضدددددخنلل نتيجدددددةل فالجنائيدددددة فصدددددل القضدددددايافدددددي 

علدددددق الوجددددده  عدددددن التيددددداز بتأديدددددة رسدددددالته عددددداجزاً  ياسدددددًا مدددددع المدددددن الهائدددددل مدددددن الجدددددرائن الجنائيدددددة 

 الناجحدددددة  دددددر اً ايدددددد للقضدددددايا أصدددددبحت العدالدددددة تز را ن الهائدددددل والمتدددددلل ونتيجدددددةلل ثددددداألماأل مدددددل و 

تجددددددداوز هددددددد ه مدددددددن أجدددددددل مدددددددن الخيدددددددالل فجددددددداءت الوسدددددددائل البديلدددددددة لطدددددددرح العدددددددالع األفضدددددددل 

ل بمدددددا (42)مثلدددددقسدددددرعة و دددددرجراءات ميسدددددرةل وحلدددددول عمليدددددة اعدددددات بنز ال ءرنهددددداوأللدددددح بالمعيقددددداتل 

هن فددددي محا مددددة سددددريعةل وسددددرعة الفصددددل فددددي تورل مددددن حددددز المددددتسدددددفددددز مددددع مددددا ينددددادي بدددده التي

فدددددي اإلجدددددراءات الفضدددددائية يدددددؤدي إلدددددق العديدددددد مدددددن السدددددلبيات علدددددق  ءالقضدددددايال حيدددددث أن الدددددبو

 .(43)زكل معتأطراف الخصومةل والقضاءل والمج

الملقددددق علددددق العددددبء مددددن تخايددددف فددددي ال البديلددددة تعمددددل هدددد ه الوسددددائلإ ددددافة إلددددق أللددددح 

يسددددر اعدددداتل والتددددي مددددن الممكددددن أن تحددددل بنز المحددددا ن  بعدددددز إرهاقهددددا بددددالمن الهائددددل مددددن ال اهددددل 

للقضددددددايا المهمددددددة التددددددي  ور تفددددددتحتددددددق يتسددددددنق لألجهددددددزة القضددددددائية الهال تلبسدددددداط نظددددددراً ل سددددددهولةو 

                                                            
 .111مرجع سابزل ص عبيدل أسامة حسينل الصل  في قانون اإلجراءات الجنائيةل ( 41
من حقوق اإلنسانل والتي أشارت إليها العديد من االتفا يات  سريعة  مةالمتهن في محاحز يعتبر من (  42

ل زما وأ د علق أللح العديد من لحماية حقوق االنسان األورو ية زاالتفا يةاإلنسانل  ق بحقو مثلة الدولية المت
في  المتهن ز(ل ح1991ز )نظال محمد نظازلح أنطر لطفال ألول حد األمريكيل للمزي  الدستور العالميةالدساتير 

 بعدها. وما 1دار النهضة العر يةل القاهرةل ص ل محا مة سريعة
(ل استئناف أحكاز الجنايات بين مقتضيات العدالة وصعو ات 1001( الشحاتل حاتن عبد الرحمن منصور) 43

 .161ةل صالواقع: دراسة مقارنةل دار النهضة العر يةل القاهر 



45 

مدددددين تهفويدددددت الفرصدددددة علدددددق بعدددددض المتبددددددوره يدددددؤدي إلدددددق طلدددددب وقدددددت وجهدددددد أ بدددددرل وهددددد ا تت

االجدددددددراءات القضدددددددائية التقليديدددددددةل مدددددددن أجدددددددل إطالدددددددة أمدددددددد  ةبيروقراطيدددددددرسدددددددون وراء تمتالددددددد ين ي

 .(44)قا يتال

الفعددددددال   فيدددددتنهدددددد ه الوسدددددائل البديلددددددة العقو دددددات موقددددددع ال تضدددددعواألهدددددن مددددددن أللدددددح زلدددددده 

مبدددددددأ   هيبددددددة الدولددددددةل ويقددددددو بالفعددددددل يمس الجزائيددددددة سدددددداألحكدددددداز  تنفيدددددد إن عدددددددز حيددددددث لهددددددال 

للجوء إلدددددددق هددددددد ه بددددددداولمدددددددن  لإحددددددددى مشدددددددكالت العدالدددددددة الجنائيدددددددةمدددددددن سددددددديادة القدددددددانونل وهدددددددي 

همددددددينل تل وأللددددددح بتجنيددددددب المبسددددددهولة ويسددددددر المشددددددكالتتلددددددح يمكددددددن عددددددالع  البديلددددددة الوسددددددائل

فل يددددددددو تاز النظددددددددومؤسسددددددددات الدولددددددددة مشددددددددكالت عقو ددددددددة الحددددددددبس قصدددددددديرة المدددددددددةل وخاصددددددددة 

المدددددددة المحدددددددد لددددددبعض الجددددددرائنل حيددددددث ألهددددددب الددددددبعض للقددددددول بددددددأن العقو ددددددة  والحددددددبس قصددددددير

 للعددددودة إلددددق الجريمددددةل باإل ددددافة إلددددق ميددددزة بال ددددة األهميددددة فددددي هدددد ا اإلطددددار اببقصدددديرة المدددددة سدددد

هل لمدددددددون أن تدددددددالبدددددددديلل بكامدددددددل إراد التددددددددبير العقو دددددددة أونفيددددددد  بتيددددددداز الجددددددداني بت تتمثدددددددلوالتدددددددي 

ل التنفيدددد ات بددددفددددي معدددده مشددددكالت عتنئيةل األمددددر الدددد ي يد إلددددق الر دددداتسددددتنطبيعددددة هدددد ا الجددددزاء 

 .(45)اليثوه ا من شأنه تحقيز مصال  المافة بشكل م

 هامدددداً  لعددددب دوراً تدعوى الجزائيددددة البديلددددة إلنهدددداء الدددد الوسددددائل ندددداًء علددددق مددددا سددددبز نجددددد و 

السياسدددددة الجنائيدددددة التقليديدددددةل وال أحدددددد  اقرتهدددددافدددددي عدددددالع المشدددددكالتل والمعيقدددددات التدددددي  اً وزبيدددددر 

يدددر المزايدددا نظلمدددن  بعدددض السدددلبيات لهددد ه الوسدددائلللدددو زدددان هنددداك  حتدددقيسدددتطيع إنمدددار أللدددحل 

ل وخاصدددددة فدددددي مسدددددألة زدددددان البدددددد مدددددن التمسدددددح بتطبيقهدددددا لدددددح الوسدددددائلتديهدددددا تؤ المبيدددددرة التدددددي 

يدددده مددددن أجددددل التخايددددف عددددن  اهددددل الجهددددار القضددددائيل وإعطدددداء دور أ بددددر للجدددداني والمجنددددي عل

                                                            
 .111مرجع سابزل ص عبيدل أسامة حسينل الصل  في قانون اإلجراءات الجنائيةل(  44
 .111مرجع سابزل ص عبيدل أسامة حسينل الصل  في قانون اإلجراءات الجنائيةل(  45
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ر الوقدددددددتل والجهددددددددل يوفتدددددددةل وهددددددد ا يدددددددؤدي إلدددددددق باعهن بالميايدددددددة التدددددددي برونهدددددددا مناسدددددددندددددددز فدددددددض 

 والمال.

عيددددل فلسددددفة نظدددداز العقو ددددة مددددن جديددددد دون وجددددود تفلدددددورها المبيددددر والهدددداز فددددي إ ددددافة 

ل ثدددددللع فدددددي تحقيدددددز أهدددددداف العقو دددددة بالشدددددكل األمبدددددار الثددددداألاألمدددددر الددددد ي لددددده  لمعوقدددددات لهدددددا

ح الوسددددددائلل وإدراجهددددددا  ددددددمن تلددددددالدددددددول جاهدددددددة إلددددددق إقددددددرار المزيددددددد مددددددن  تسددددددعقوألجددددددل أللددددددح 

يرهددددال اهدددد ه الوسددددائل و  أثبددددت نجدددداح لهدددد ه الوسددددائل قددددد التطبيز القددددانوني العملدددديفددددتشددددريعاتهال 

لددددددح الوسددددددائلل وليسددددددت اآلراء الفقهيددددددة تي يكشددددددف مزايددددددا وعيددددددوب  هددددددو الدددددد يز العملددددددطبيفددددددالت

وأهددددددددديها  لددددددددح الوسددددددددائللتفعددددددددال نجاعددددددددة  -بيددددددددز العملددددددددي طأي الت -بددددددددت ثالمجددددددددردةل والتددددددددي أ

 ة. البال
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 المبحث الثاني

 االختالفات الفقهية حول بدائل الدعوى الجزائية.

علدددددددق أسددددددداس الر دددددددائيةل هددددددددفها  دعوى الجزائيدددددددة البديلدددددددة إلنهددددددداء الددددددد الوسدددددددائلتقدددددددوز 

تقلددددديص المالحقدددددة زئيدددددةل زاعدددددديل مسدددددار الددددددعوى الجت ز  أطدددددراف الخصدددددومة حدددددناألسددددداس مددددد

ن  يددددداز النيابدددددة فدددددان ثدددددي عليهدددددال ومدددددن نإ دددددفاء طدددددابع التعدددددويض المددددددمدددددن خدددددالل إلدددددق العددددددزل 

األميندددددة عليهدددددال والحدددددارس  تعتبدددددرحدددددول مصدددددير الددددددعوى العامدددددةل والتدددددي  اتفددددداق بدددددأبرازالعامدددددة 

جدددددواز التندددددازل علقدددددة بمبددددددأ عددددددز تلح القواعدددددد التقليديدددددة الم مدددددعل مخالفدددددة بدددددتعلدددددق مصدددددلحة المج

النظددددداز العدددددازل ممدددددا أثدددددار المثيدددددر مدددددن ومتعلقدددددة بللمجتمدددددعل  زحدددددألنهدددددا  الددددددعوى العامدددددةعدددددن 

المعار دددددين لهدددددا العديدددددد مدددددن   هدددددرالوسدددددائلل حيدددددث نجاعدددددة تطبيدددددز هددددد ه الجددددددل حدددددول هددددد ه 

لعددددددز الحجدددددج و العديدددددد مدددددن االنتقدددددادات لتطبيدددددز هددددد ه الوسدددددائل البديلدددددة إ دددددافة إلدددددق تدددددوجيههن 

مزاياهدددددا خدددددالل التأ يدددددد علدددددق مدددددن ر هددددد ه الوسدددددائل صدددددد  أنصددددداتتطبيقهدددددال لمدددددن فدددددي المقابدددددل 

المعار دددددين لتطبيقهدددددال وسددددديتن شدددددرح هددددد ه االختالفدددددات بدددددين التأييدددددد والمعار دددددة حجدددددج تفنيدددددد و 

 لتطبيز الوسائل البديلة من اخالل المطلبيين التاليينل وهما:

 المطلب األول 

 للوسائل البديلة إلنهاء الخصومة الجنائية ضالراف االتجاه

صددددددومة الجنائيددددددة خالوسددددددائل البديلددددددة إلنهدددددداء الهدددددد ا االتجدددددداه الددددددرافض لتطبيددددددز د تنيسدددددد

ل المو ددددددوعية منهددددددال واالجرائيددددددةل فددددددالقوانين (46)رة رئيسددددددية مصدددددددرها مبدددددددأ الشددددددرعية مددددددعلددددددق ف

                                                            
 السلطات: يلتزز جميع أعضاء المجتمعل وأجهزة الدولة بالقوانين التي تصدرها جنائيةمبدأ الشرعية ال مقتضق ( 46

  بالسلطة العامةل زونها تص ةهجد وحرياتهن في مواار فل وال شح أن ه ا المبدأ يضمن حقوق األالمختصة
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مكافحدددددددة الظددددددداهرة مدددددددن اجدددددددل  ورية المالئمدددددددةتسددددددددوالوسددددددديلة الشدددددددرعية وال ة ي األدا هدددددددالجنائيدددددددة 

فدددددددرص  ائيدددددددةل و دددددددرورةنأي جريمدددددددة بددددددددون مالحقدددددددة جقدددددددق تبي أن نب دددددددال يلددددددد لح اإلجراميدددددددةل 

القدددددددانونل وأن هددددددد ه صدددددددري  فدددددددي ندددددددص ورد فيهدددددددا مبهدددددددال والتدددددددي تة المناسدددددددبة علدددددددق مر  دددددددقو عال

دونمددددددا أي حاجددددددة إلدخددددددال مفدددددداهين جديدددددددة فددددددي مجددددددال  للتطبيددددددز العملدددددديلالقددددددوانين صددددددالحة 

شددددددا ل ؤدي إلددددددق إدارة العديددددددد مددددددن المتسددددددألن مثددددددل هدددددد ه اإلدخدددددداالت الخصددددددومات الجنائيددددددةل 

 .(47)واأل رار العملية

العديددددد الددددرافض والمعددددار  لتطبيددددز الوسددددائل البديلددددة  االتجدددداهأصددددحاب هدددد ا قدددددز وقددددد 

والتددددددي تعتبددددددر حجددددددج لعدددددددز تطبيددددددز مثددددددل هدددددد ه  والعيددددددوب فددددددي هدددددد ه الوسددددددائل مددددددن االنتقددددددادات

 ومن أهمها: الوسائلل 

 اإلخالل بمبدأ المساواة والعدالةالفرع األول: 

حدددددز المسددددداواة بدددددين المدددددواطنين أمددددداز  احتدددددرازطلدددددب فاعليدددددة العدالدددددة الجنائيدددددة  دددددرورة تت

األصدددددل ألن ل (48)القانونيدددددة الواحددددددة للمرا دددددز زمييدددددتيدددددر  المعاملدددددة ب اي يقصدددددد بهدددددتدددددالقضددددداء وال

بدددددأي شدددددكل ولدددددو  بهدددددا التدددددي ال يجدددددور المسددددداسأن يكدددددون مبددددددأ المسددددداواة والعدالدددددة مدددددن المبدددددادئ 

ز بحقددددددددوق يددددددددطددددددددة بشددددددددكل وثتبورية المر تسدددددددددمددددددددن المبددددددددادئ ال ا المبدددددددددأ مددددددددن األشددددددددكالل فهدددددددد

 .(49)اإلنسان

                                                                                                                                                                          

من األهواء ل و ه ا يحقز مبدأ سياده أو حكن القانون. للمزيد حول أللح أنظر لطفا  ادعيب هبالقانون وحد محكومة
 ا بعدها.وم 101يةل القاهرةل ص  ار النهضة العر يةل دائنجرعية وإجراءات الش(ل ال1911) فتحيسرورل أحمد 

 .11-10مرجع سابزل ص الوساطة والعدالة الجنائيةل وال محمد ساميل شال ( 47
 -111ص  جراءات الجنائيةل مرجع سابزلاالل الشرعية الدستورية وحقوق االنسان في يسرورل أحمد فتح (48

116. 
المادة ل حيث نصت األنسانالعديد من المواقف الدولية علق ارتباط مبدأ المساواة بمفهوز حقوق  ا دتوقد  (49
والمادة  ضاءلالناس متساوون أماز الق جميعأن  علق حقوق المدنية والسياسيةلهد الدولي لع( من ال15/1)
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األصددددددددل أيضددددددددأ  ددددددددرورة تطبيددددددددز القواعددددددددد القانونيددددددددة علددددددددق المافددددددددة دون أي  مددددددددا أن 

الوسددددددائل البديلددددددة إلنهدددددداء الخصددددددومة  معار ددددددي تطبيددددددزب  هل ويدددددد(50)ألي سددددددبب زددددددان زمييددددددت

 -ثريدددداءاأل-الت الددددبعض فددددرعت إال مددددن أجددددل إشددددهدددد ه الوسددددائل مددددا التأ يددددد علددددق أن الجنائيددددة 

فددددع دل علددددق خددددالف الفقددددراءل والدددد ين ال يسددددتطيعون ةمعيندددديمددددة مددددن العقو ددددة عنددددد ارتمددددابهن لجر 

ة للحريددددددةل فهددددددؤالء بالسددددددل فددددددال يحددددددالون إلددددددق القضدددددداءل وال يواجهددددددون عقو ددددددات (51)مددددددن الحريددددددةث

رون بمددددالهن عدددددز مثددددولهن أمدددداز القضدددداءل ويتخلصددددون مددددن األثددددار الجنائيددددة لجددددرمهنل وهددددو شددددتي

إلدددددق إدخدددددال المفددددداهين  يشدددددددويددددددعو و  بددددد لح يقدددددرب مدددددن العدالدددددة السدددددلعيةل أي عدالدددددة السدددددوقل

 .(52)از العدالة الجنائيةنظوالتصرفات الفاسدةل والمفسدة ل

وفلسدددددفة  هريمدددددس جدددددو ويدددددرى هددددد ا االتجددددداه الدددددرافض للوسدددددائل البديلدددددة فدددددي أن تطبيقهدددددا 

مدددددن خدددددالل مدددددن   اجليددددد يظهدددددراإلخالل بمبددددددأ المسددددداواة فدددددوأهدددددداف القدددددانون الجندددددائي بمجملدددددهل 

 اسدددددتخدامه ءقدددددديريل وهدددددو مدددددا قدددددد يسدددددو توز علدددددق أسددددداس تقدددددسدددددلطات مواءمدددددة النيابدددددة العامدددددة 

عددددة ز انإلددددق هدددد ه الوسددددائل لفددددض م ءالنيابددددة العامددددة أندددده مددددن األفضددددل اللجددددو  تددددرى فعددددالل بحيددددث 

لألولدددددقل وأللدددددح  يهةمنازعدددددة اخدددددرى شدددددبح الوسدددددائل فدددددي تلدددددإلدددددق  ءعددددددز اللجدددددو  تدددددؤثرمدددددال بينمدددددا 

 اوا ددددددح ال خروجدددددثدددددقديريدددددة الممنوحدددددة لهدددددال وهدددددو األمدددددر التدددددي يمتعلدددددق السدددددلطات ال اعتمدددددادا

                                                                                                                                                                          

الضمانات  من دنقفي حد أالحز  تهمة جنائية لهد علق أن   لمل فرد عند النظر في أي ه( من ألات الع15/6)
 .امةلعسبيل المساواة اعلق 

(ل المعالن األساسية لقضية العدالة في مرحلة االستدالل والتحقيز االبتدائيل مجلس 1001( الظفيريل فايز)50
 .111النشر العلميل جامعة المويتل ص 

 .10مرجع سابزل ص الوساطة والعدالة الجنائيةل وال محمد ساميل شال (51
 .119 هاء الدعوى العموميةل مرجع سابزل صنية ودورها في ائاجنانل الوساطة الضالحميدل أشرف رمعبد  ( 52
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عات النا مددددة لهدددد ه الوسددددائل لددددن ير تشددددل خاصددددة أن أالددددب ال(53)علددددق حددددز المسدددداواة بددددين األفددددراد

هددددا فددددي إطددددار هدددد ه تلتحديددددد النطدددداق المو ددددوعي للجددددرائن التددددي يددددتن معالج اد يقدددد اار يددددتضددددع مع

هدددددد ا المعيددددددار معيددددددار فضددددددفا   الوسددددددائل البديلددددددةل وإن و ددددددعت معيددددددارا لدددددد لحل فددددددالمالحظ أن

 .(54)المساواة يؤدي بالضرورة إلق اإلخالل بمبدأ 

ب أيضدددددا علدددددق العقو دددددة الر دددددائية التدددددي حسدددددنالمبددددددأ ي بهددددد اأن اإلخدددددالل إ دددددافة إلدددددق 

ة  دددددقو عق علدددددق فددددداتي ندددددزا  معدددددين يدددددتن اإلففدددددتدددددن التوصدددددل إليهدددددا بدددددديال عدددددن العقو دددددة األصدددددليةل 

ة  دددقو عر دددائية معيندددة  دددد الجدددانيل بينمدددا فدددي ندددزا  قخدددر مشدددابه لدددألولل قدددد يدددتن الوصدددل إلدددق 

ل فهددددددد ا عقو دددددددةعلدددددددق عددددددددز فدددددددر  أي فدددددددز د مدددددددن العقو دددددددة األولدددددددقل أو قدددددددد يتشدددددددأأخدددددددف أو 

 .(55)المساواة بمبدأ  ا حاالال و خفي العقو ة بعد إ االختالف

 العقابيةاإلخالل بأهداا السياسة الفرع الثاني: 

اإلجراميدددددةل مدددددن  الظددددداهرةالجندددددائي إلدددددق مكافحدددددة  نظدددددازالسياسدددددة العقابيدددددة فدددددي ال فهددددددت

حقيدددددز العدالدددددة عدددددن طريدددددز إندددددزال العقو دددددة المقدددددررة تلدددددة بثمترا  العقو دددددةل المادددددخدددددالل تحقيدددددز أ 

اء شددددعور المجنددددي عليددددهل وإر دددداء الشددددعور العددددازل  ددددإر أللددددح يكفددددل بحددددز الجددددانيل ممددددا  قانوندددداً 

بالعقو ددددددة بالعقددددددابل  تهديدددددددحددددددد سددددددواءل مددددددن خددددددالل ال علددددددقالخدددددداص العدددددداز و وتحقيددددددز الددددددرد  

 تأهيدددددلوإعدددددادة  خالفتدددددهالقدددددانونل وعددددددز م احتدددددرازبضدددددرورة المجتمدددددع لمافدددددة  عدددددد انددددد اراً الجنائيدددددة ت

 .(56)الجاني وإصالحهل من خالل عقابهل فال يعود الرتماب جرمه

                                                            
(ل الظاهرة اإلجرامية: دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة ألسباب الجريمةل 1001المراايل أحمد عبد اإلله) ( 53

 .19مرزز الدراسات العر ية للنشر والتوزيعل مصرل ص
 .19-11 ل صبزلحلينل مرجع سال مدحت عبد ارمضان ( 54
 .111 دل مرجع سابزل صحمد ممأح لبراك ( 55
 .11 ل صزرل مرجع سابيسالنل م ( 56
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لددددددددة إلنهدددددددداء الوسددددددددائل البدي معار ددددددددو تطبيددددددددزوانطالقددددددددا مددددددددن هدددددددد ه األهدددددددددافل أ ددددددددد 

أهددددددددداف السياسددددددددة  مددددددددع بشددددددددكل مباشددددددددرتعار ددددددددة الخصددددددددومة الجنائيددددددددةل علددددددددق أن أهدددددددددافها م

 باً مدددددس سدددددلتفهدددددده الوسدددددائل ل الخددددداصالعددددداز و بتحقيدددددز الدددددرد   لصددددديتالعقابيدددددةل وخاصدددددة فيمدددددا 

وصددددددل الجدددددداني إلددددددق عقو ددددددات متفقددددددة بشددددددكل تل إال أن هدددددد ه الوسددددددائل قددددددد (57)بعنصددددددر الددددددرد 

 .(58)أي رد حقز ينتج عنه عدز تةل مما  و قأية عز فر  د بيرل وقد تصل إلق حد ع

تصددددب  الجريمددددة  و دددد لح يشددددجع علددددق الجريمددددةل ألندددده مددددع تطبيددددز تلددددح الوسددددائل البديلددددة

عندددده  سددددينتجل فمددددن أمددددن العقددددابل أسدددداء األدبل وهدددد ا ارتمابهدددداؤل لدددده نفسدددده تسددددسددددهلة لمددددل مددددن 

 .(59)الجزاء منه صرنبطبيعة الحال عدز احتراز األفراد لقانون العقو اتل وأللح لسلب ع

السدددددلطة القضدددددائية تطبيدددددز النصدددددوص القانونيدددددة المتعلقدددددة بالعقددددداب علدددددق جدددددب لددددد لح يتو 

مددددن المرونددددة عنددددد تطبيددددز  نوعدددداً  يدددددخلأي أسددددلوب ر ددددائي سددددتبعاد واعلددددق مرتمددددب الجريمددددةل 

العدالددددددددة  فأنظمددددددددةعلددددددددق روح العدالددددددددةل  اً جسدددددددديم اعتددددددددداءً ألن فددددددددي أللددددددددح النصددددددددوص العقابيددددددددةل 

بشدددددكل أن فدددددر  العقو دددددة  ألل بأهددددددافهال إتخدددددةل و  دددددو قو  مفهدددددوز العتقددددد الر دددددائيةالتصدددددالحية 

السياسدددددة العقابيدددددةل فدددددال يجدددددوز التفددددداو  مدددددع  توجهدددددات وأهدددددداف مدددددع اً اقض تمامددددديتندددددر دددددائي 

فددددددي  ا ددددددطرابل بالنظدددددداز القددددددانوني القددددددائنل وأدى إلددددددق إحددددددداث خددددددمرتمددددددب الجريمددددددةل والدددددد ي أ

 .(60)تي يستحقها بموجب القانون البد من فر  العقو ة ال بلفيهل عيش المجتمع ال ي ي

مدددددا جددددداءت إال إل دددددعاف السياسدددددة العقابيدددددةل مدددددن  البديلدددددة وعليددددده فدددددرن هددددد ه الوسدددددائل 

لجرمدددددهل ممددددددا ال  ارتمابدددددهيددددددر نظأهددددددافها بدددددددفع مبلددددد  مدددددالي مددددددن قبدددددل الجددددداني  اختدددددزالخدددددالل 
                                                            

 .111ل س زمرمع ساب لكل أحمد محمدابر  ( 57
 .150ص  لبزة ودورها في الهاء الدعوى العموميةل مرجع ساجنائيانل الوساطة الضيدل أشرف رممعبد الح ( 58
 .105-101عند النبيل ص عادل يوسف الفمريل  ( 59
 .11ل محمد ساميل مرجع سابزل صاو شال ( 60
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عددددادلل  ايددددرعددددويضل قددددد يكددددون تحصددددول المجنددددي عليدددده علددددق سددددوى  ز معدددده أي أهدددددافحقدددديت

 .(61)مما يخل بشكل وا   بنظاز العدالة

 السلطة القضائية اختصاص علىالتعدي : الفرع الثالث

برصددددددددددار  ورتسددددددددددبموجدددددددددب أحكددددددددداز الصدددددددددة ختالسدددددددددلطة القضدددددددددائية السدددددددددلطة الم دعدددددددددت

ضدددددددي حقهدددددددا فدددددددي العقدددددددابل إال تقتطيع أن تسدددددددتاألحكددددددداز علدددددددق مرتمبدددددددي الجدددددددرائنل فالدولدددددددة ال 

ل وواقعيددددة المختصددددة يجددددرز الجدددداني بأدلددددة قانونيددددة سددددليمةبصدددددور حكددددن قضددددائي مددددن المحكمددددة 

 .(63) .(62) قضائية العقو ة(د )يقهال وهو ما يعرف ببطتلويحدد العقو ة الالزز 

للتأ يدددددد علدددددق أن هددددد ه  الوسدددددائل البديلدددددةمعار دددددو تطبيدددددز  اسدددددتندوعلدددددق هددددد ه الرزدددددائز 

ي هددددددددعلددددددددق الو يفددددددددة القضددددددددائيةل بحيددددددددث تصددددددددب  النيابيددددددددة العامددددددددة  تطدددددددداوالً شددددددددكل تالوسددددددددائل 

 .(64)لهة القا ي يعتبي نالمختصة بالتصرف في الدعاوى الجنائيةل مما يع

يدددددةل إال أنهدددددا ال ئاز الددددددعوى الج انقضددددداءؤدي إلدددددق تددددد مدددددا أن هددددد ه الوسدددددائلل وإن زاندددددت 

 صددددداراختية بن بعيددددددا عدددددن القضددددداءل أو اإلجدددددراءات القضدددددائتدددددتالحكدددددن  زونهدددددا لمسدددددتوى  قرقدددددت

ي تعلددددق مبدددددأ الفصددددل بددددين سددددلط خروجدددداً  تعتبددددر يتددددال الو ل بعددددض المراحددددل اإلجرائيددددة الجوهريددددة

مدددددددن إنهددددددداء الخصدددددددومة  االتهدددددددازسدددددددم  هدددددددده الوسدددددددائل لسدددددددلطة تاز والمحا مدددددددةل حيدددددددث تهددددددداأل

                                                            
 .110-119كل أحمد محمدل مرجع سابزل ص ار ( ب 61
مدنية هد الدولي للحقوق الع( من ال191العالمي لحقوق اإلنسانل والمادة ) اإلعالن( من 10) المادة ا دت ( 62

ة  قو عالعقو ة(ل حيث أن ال  )قضائيةسان علق مبدأ ناالتفا ية األورو ية لحقوق اال( من 6ل والمادة )اسيةوالسي
 د فتحيحم. للمزيد حول أللح أنظر لطفا: سرورل أعوى جنائيةبدون د قضائين كبدون حكن قضائيل وال ح

 .11-10جراءات الجنائيةل مرجع سابزل ص اال(. الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في 1991)
ل يةل مرجع سابزئاجنرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات ال(. الش1991سرورل أحمد فتحيل ) ( 63

 .10ص 
 .11محمد ساميل مرجع سابزل ص  شوالال ( 64
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مددددددن قضدددددداء الحكددددددنل وحيددددددث ال يجددددددور إطددددددالق يددددددد النيابددددددة العامددددددة بهدددددد ا  تدددددددخلالجنائيددددددة دون 

هدددددد ه الوسددددددائل  ناعلددددددق و يفددددددة القضدددددداءل فدددددد اعددددددد إعددددددالن صددددددريحي هدددددد اتدددددددخلها الشددددددكلل ألن 

ات هامدددددددةل منهدددددددا ز مدددددددتفدددددددي عمدددددددل السدددددددلطة القضدددددددائية القدددددددائن علدددددددق مر  اً ال سدددددددافر تددددددددخشدددددددكل ت

 .(65)هيداحيوال االستقاللية

علدددددق مبدددددادئ عامدددددة رئيسدددددية ال يجدددددور المسددددداس بهدددددا يقدددددوز القدددددانون الجندددددائي كماااااا أ  

ائيددددةل فهددددي ز   عموميددددة الدددددعوى الجالمبدددداديح تلدددد ونهددددا مددددن معلقددددات النظدددداز العددددازل ومددددن أهددددن 

مددددب الجريمددددة التددددي تالدولددددة فددددي العقدددداب مددددن مر  زحدددد القتضدددداءمددددعل وهددددي الوسدددديلة تملددددح للمج

ال تصدددددل  ألن ل و (66)طدددددرل أو ألحدددددز الضدددددرر بهدددددن خأبنائددددده لل  أمدددددن المجتمدددددعل وعدددددر  رتعكددددد

ل عدددددن الددددددعوى العامدددددة مدددددن ز اتندددددرا دددددي أو الترا دددددي والمسددددداومةل فدددددال يجدددددور اللت المدددددون محدددددت

مدددددددن شدددددددأنه إهددددددددار بهددددددد ه الوسدددددددائل  رنهددددددداء الخصدددددددومة الجنائيدددددددةف ل(67)جاندددددددب النيابدددددددة العامدددددددة

ل مدددددددن خدددددددالل جعلهدددددددا محدددددددال للتفددددددداو ل و التدددددددالي محدددددددال للعدالدددددددة الجنائيدددددددة المبدددددددادئ العامدددددددة

مددددن  الكشددددا  ممددددا يعددددد نددددز سددددم  بدددددخول أطددددراف جدددددد لفددددض التن إن هدددد ه الوسددددائل ثددددرا دددديل تلل

 .(68)الجنائي لمبادئ القانون  انتها اخصخصة الدعوى الجنائيةل وهو ما يعد 

 همتاإلخالل بالضمانات القضائية المقررة للمالفرع الرابع: 

هنل أن يدددددددددتن إحاطتددددددددده تاألصدددددددددل عندددددددددد إعمدددددددددال اإلجدددددددددراءات القضدددددددددائية بمواجهدددددددددة المددددددددد

وجددددددب علددددددق الجهددددددات القضددددددائية االلتددددددزاز بحمايددددددة تيفهن حقوقددددددهل تللمدددددد ظحفددددددتات زثيددددددرة نبضددددددما

فعيدددددددل زافدددددددة ت ةهنل وخاصدددددددة حقوقددددددده فدددددددي الددددددددفا ل ويوجدددددددب أللدددددددح  دددددددرور توحفدددددددظ حقدددددددوق المددددددد
                                                            

 .91انل مدحت عبد الحلينل مرجع سابزل ص ضرم ( 65
 .105( الشكريل عادل يوسف عبد النبيل ص  66
 .150( القا يل رامي متوليل مرجع سابزل ص  67
 .151 ية ودورها في إنهاء الدعوى العموميةل مرجع سابزل صئاجنانل الوساطة الضرمعبد الحميدل أشرف  ( 68
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ل فالجددددداني (69)البدددددراءةة ندددددل حمايدددددة قريفدددددمت لدددددح الحقدددددوقل والتددددديتالميدددددادين القانونيدددددة التدددددي تمفدددددل 

ل والتددددددي أ دددددددت علددددددق مضددددددمونها (70)ورية والقانونيددددددةتسددددددديحدددددداط بمجموعددددددة مددددددن الضددددددمانات ال

الوطنيدددددةل بيدددددد أن هددددد ه الوسدددددائل البديلدددددة ومدددددن نطدددددرة  دسددددداتيرز الدوليدددددةل والثيدددددالعديدددددد مدددددن الموا

إال أن اللجددددددوء )ل ايئشددددددر منهددددددا تدددددد ل وال (71)لددددددح الضددددددماناتتصددددددف بتعالتددددددي خصددددددومها إليهددددددال 

 .(72)(الضماناتح تلل الجاني عن ز اتنب اً ريحص اً شكل إعالنيإليها 

لدددددددح الوسدددددددائلل هدددددددو حدددددددز الجددددددداني فدددددددي تصدددددددف بهدددددددا تولعدددددددل أهدددددددن الضدددددددمانات التدددددددي ت

ت إدانتدددده بموجددددب تثبددددحتددددق  بددددريءهن تي يقضددددي بددددأن زددددل مدددد لددددح الحددددز الددددألهل ءتددددبرا افتددددرا 

أمدددداز  يقا ددددقل لدددده فيهددددا زددددل الضددددمانات للدددددفا  عددددن نفسددددهل وأن فددددمتمحا مددددة قانونيددددة عادلددددة 

عددددن حقدددده  تنددددازالمندددده بجريمددددهل و  اح الوسددددائل يعددددد إقددددرار لددددتقا دددديه الطبيعدددديل ايددددر أن اللجددددوء ل

لددددح تط تشددددتر هددددال حيددددث نت إدانتدددده بنفسددددهل ويقطددددع مسددددالح الدددددفا  عثبددددهل فهددددو يتددددبددددافترا  براء

                                                            
علق ليله. أو برقامة الدليل دفساد  بأثباتما ا لاالتهاز عن نفسه ءالمتهن من در  تمكينعرف حقوق الدفا  ت ( 69

في زافة الصور والوسائل المتهن حز . وأن ه ه الحقوق لها مدلوالنل أولهما واسع وتعني  البراءةل وهو النتيض
ة ناعالمتهن في االست فيعني حزل والمحا مةل أما الثاني تحقيزاالستداللل وال  د تعسف سلطاته يمحالتي ت

ل 1ل ط ا دف(ل اإلخالل بحز المتهن في ال1006) لل محمدنظر: خميسلح األبمحاز ليدافع عنه. للمزيد حول 
 .11 -10منشاة المعارفل االسكندريةل ص 

ن لحز الدفا  مظاهر زثيرهل يجب حمايتها في جميع مراحل الدعوىل ومن ه ه المظاهر قرينة البراءة ( ا 70
وحقه في التزاز الصمت وحظر استجوابه من الضابطة العدلية وحقه في االتصال بمحاميه و مان مبدا العالنية 

د الحميدل مرجع سابزل ص وشروط االعتراف و ايرها من الضمانات. للمزيد حول ه ه الضمانات انظر: عب
 ومابعدها.111

 ق قو ح باحترازها متعلقة نه اصاخ( من ميثاق األمن المتحدةل والتي تؤزد علق ه ه الحاالت و 1/1المادة )  ( 71
 الهيئة العامةالعالمي لحقوق االنسان الصادر من  اإلعالن ا د أللح السياقي فوالحريات األساسيةل و  النسانا

ة األورو ية  يافتالة والسياسيةل وادنيهد الدولي للحقوق المعلح األمر الألر قل زما وأ1951المتحدة عاز  لألمن
باريس  منظمة الدول األمريكيةل و يان المجلس اإلسالمي العالمي المنعقد في ميثاقلحماية حقوق االنسانل و 

 .حقوق االنسان والشعب العر ي في الوطن العر ي قثايل وم1911عاز 
 .119 -111( القا يل رامي متوليل مرجع سابزل ص  72
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لجدددددداني اضددددددعف مددددددن حقددددددوق تل زمددددددا أنهددددددا (73)الجدددددداني  ددددددد نفسدددددده اعتددددددرافالوسددددددائل  ددددددرورة 

بطددددددابع السددددددرية فددددددي ن تتسدددددداألخددددددرىل زحقدددددده فددددددي عالنيددددددة اإلجددددددراءاتل أللددددددح أن هدددددد ه الوسددددددائل 

ه تددددددحمددددددل فددددددي طياييض المجنددددددي عليدددددده تعددددددو ب ي برصددددددالحجددددددانل زمددددددا أن  يدددددداز ال(74)إجراءاتهددددددا

ل (75)إدانددددددة لدددددده دون محا مددددددةل فميددددددف يقبددددددل إدانددددددة شددددددخص دون إجددددددراء محا مددددددة عادلددددددة لدددددده

 د حقدددددددوق الجددددددداني بدددددددالطعن فدددددددي الحكدددددددن الصدددددددادرتهددددددددأ دددددددف إلدددددددق أللدددددددح أن هددددددد ه الوسدددددددائل 

 .(76)بنهايتها

هن القضدددددددائية العديدددددددد مدددددددن النتدددددددائج العمليدددددددة تعلدددددددق اإلخدددددددالل بضدددددددمانات المددددددد ترتدددددددبوي

ل االعتددددرافبه بهددددن علددددق تجع المشددددتشددددمددددن إدانددددة األبريدددداءل حيددددث أنهددددا  الخشددددية لهددددانالسددددلبية وم

خشدددددية مدددددن اإلداندددددة الخاطئدددددةل وفدددددر  عقو دددددة مشدددددددة علددددديهنل زمدددددا  والقبدددددول بالعقو دددددة المحققدددددة

إ دددددددعاف الرقابدددددددة الشدددددددعبية علدددددددق المحدددددددا ن ل خدددددددالز المجمدددددددع زكدددددددلل مدددددددن حدددددددل بتخدددددددوأنهدددددددا 

يدددداب هدددد ا ويددددةل و نبهددددا مبدددددأ العال تتمفددددلهددددال لضددددمان تطبيددددز العدالددددة الجنائيددددةل والتددددي اتوإجراء

   .(77)المبدأ يضعف الثقة في األحكاز الجنائية

ب خصدددددوز الوسدددددائل البديلدددددة إلنهددددداء الخصدددددومة الجنائيدددددة للقدددددولل بأنددددده وعلدددددق  هيدددددكماااااا 

بضددددددرورة الحصددددددول علددددددق موافقددددددة الخصددددددوزل وخاصددددددة ر ددددددا  ر  هدددددد ه الوسددددددائلتدددددد الددددددران مددددددن 

بدددددددالمعنق  اوز علدددددددق أسددددددداس الر دددددددائيةل إال أن هددددددد ا األمدددددددر لددددددديس متحققدددددددتقدددددددهنل وأنهدددددددا تالمددددددد

                                                            
 .11 -11(المانعل عادل عليل مرجع سابزل ص  73
 .105( الفمريل عادل يوسف عبد النبيل ص  74
 .11 ل صزهاء الدعوى العموميةل مرجع سائنية ودورها في إنائانل الوساطة الجضعبد الحميدل أشرف رم ( 75
 .11ص  سابزلل مرجع عادل عليالمانعل  ( 76
 .111-151ص لزل مرجع ساباحمد محمدبراكل  ( 77
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رعيدددددب أو الرهيدددددبل ممدددددا تلل المدددددون معيبدددددةل حيدددددث أنهدددددا محدددددتهن تالحتيقددددديل زدددددون أن إرادة المددددد

  .(78)ح الوسائلأللعن  نخضيشكح زثيرا في مصدا ية النتائج التي تت

 سابعا: عدم حيادية النيابة العامة.

ن النيابدددددة العامدددددة بالحياديدددددة زونهدددددا تتسدددددخصدددددوز الوسدددددائل البديلدددددة أن األصدددددل أن  يؤزدددددد

ة معيندددددة مدددددن الجددددداني قبدددددل الشدددددرو  فدددددي التحقيدددددز معدددددهل ناعدددددفهدددددي ال تمدددددون ق لخصدددددن شدددددريف

ؤدي إلددددددق عدددددددز حيادهددددددال سددددددتإال أن هدددددد ه الوسددددددائل البديلددددددة  دددددددهل هار أدلددددددة قانونيددددددة ظواسددددددت

لددددح الوسدددديلة فددددي تحقيددددز عليهددددال والرجددددو  إلددددق الدددددعوى العلمددددةل بحيددددث تل صددددد فنددددع خصوصددددا

   .(79)علق الجاني سلباعلق مو و  الدرا  ينعكس  امسبق الح األمر حكمألسيولد 

 البديلة إلنهاء الخصومة الجنائيةعدم دستورية الوسائل الفرع الخامس: 

فقددددد أ دددددوا علددددق ( الوسددددائل البديلددددةخصددددوز )مددددن العيددددوب السددددابقة التددددي سدددداقها  انطالقددددا

 مبدددددأ الشددددرعية)الف خددددأمدددداز القددددانون والقضدددداءل زمددددا وت اة الف مبدددددأ المسدددداو خددددأن هدددد ه الوسددددائل ت

علددددددق السدددددددلطة  تمثدددددددل مدددددديالالتددددددي ترمدددددددي إليهددددددا السياسددددددة العقابيدددددددةل وحيددددددث أنهددددددا  (واألهددددددداف

العامدددددددة الف المبدددددددادئ تخدددددددهنل و تية للمدددددددر و سدددددددتات األساسدددددددية الدنالقضدددددددائيةل وتعصدددددددف بالضدددددددما

الف الدسدددددتور الدددددوطنيل ممدددددا يوجدددددب التصددددددي لهدددددال وعددددددز خدددددللقدددددانون الجندددددائيل فهدددددي بالتدددددالي ت

 .(80)ع الداخليل ومحار ها بشتق الطرق ير تشإدراجها في ال

ليو الضددددددوء علددددددق األسددددددباب التددددددي سدددددداقها خصددددددوز الوسددددددائل البديلددددددة إلنهدددددداء تسددددددو عددددددد 

تو دددددي  موقدددددف وجدددددب ته ياندددددفرافضدددددا لهدددددال  اتجاهددددداالخصدددددومة الجنائيدددددةل والتدددددي جعلدددددت مدددددنهن 

                                                            
 .95( السيدل مرجع سابزل ص  78
 .11-10( المانعل عادل عليل مرجع سابزل ص  79
 .161( يوسفل جبوري محمدل مرجع سابزل ص  80
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ي نددددبتهن لتدعددددتو ددددي  األسددددباب واألدلددددة التددددي مددددن أجددددل  البديلددددة الوسددددائل تطبيددددز تلددددحدي يددددمؤ 

 .الثاني لبطفي المتو يحه  لح الوسائلل والدفا  عنهال وهو ما سيتنت

 المطلب الثاني

 المؤيد للوسائل البديلة إلنهاء الخصومة الجنائية االتجاه

إلددددددق المزايددددددا والفوائددددددد  (البديلددددددة إلنهدددددداء الخصددددددومة الجنائيددددددةأنصددددددار الوسددددددائل )د يسددددددتن

كن تدددددتمح المزايدددددا التدددددي لدددددن تلدددددةل وخاصدددددة حديثدددددالالجنائيدددددة الدددددة عدلدددددح الوسدددددائل للتالتدددددي تحققهدددددا 

ول القانونيدددددة حلجددددداءت بدددددال البديلدددددة( الوسدددددائل)حتيقهدددددال فهدددددده تالتقليديدددددة مدددددن الجنائيدددددة العدالدددددة 

ل  اجتماعيددددددةو  الجنائيددددددةل فمددددددان لهددددددا مزايددددددا اقتصددددددادية ل لمواجهددددددة أزمددددددة العدالددددددةثددددددالعمليددددددة األم

فدددددوق ته الوسدددددائل  ايدددددا العمليدددددةل فاألهدددددداف والمزايدددددا العمليدددددة لهدددددز لدددددح زلددددده هدددددي المألواألهدددددن مدددددن 

التددددي  تاالنتقدددداداةل باإل ددددافة إلددددق أن ديددددقليتسددددعق إليهددددا العدالددددة التلددددح األهددددداف التددددي تبكثيددددر 

يددددة فقددددو ومددددن ر اه ليسددددت حاسددددمةل وهددددي منهددددال فهددددي  فائدددددةسدددداقها خصددددوز هدددد ه الوسددددائل ال 

 .تجنبهاالسهل 

 .بمبدأ المساواة خاللأ  تطبي  )الوسائل البديلة( ال يؤدي إلى اإلالفرع األول: 

رامددددات(ل  ال)قددددد طددددرح فددددي إطددددار العقو ددددات الماليددددة  االنتقددددادممددددا ال شددددح فيدددده أن هدددد ا 

مددددن قبددددل خصدددددوز  دنقددددةل والتدددددي توجدددده لهددددا سددددهاز الديددددقليتوهددددي صددددورة مددددن صددددور العقو ددددات ال

ل فهددددددا الدددددرد (81)يددددداء انعلدددددق الفقدددددراءل دون األ سدددددلوالوسدددددائل البديلدددددة أنفسدددددهنل زونهدددددا سددددديف م

 ةفدددددف مدددددن وطدددددأخوأن هددددد ه الوسدددددائل ت زمددددداللدددددرد علدددددق اإلخدددددالل بمبددددددأ المسددددداواةل  فلوحدددددده زدددددا

ائي  دددديمهددددا بددددأي شددددكل ر تنظسدددديو المبلددددع علددددق دفعدددداتل أو تقل خدددداللددددح العقو ددددة الماليددددة مددددن ت

                                                            
 .111-110( براكل احمد محمدل مرجع سابزل ص  81
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الماليدددددددة العقو دددددددة زمدددددددا وأن  لطواعيدددددددة ال جبدددددددراً  تنفيددددددد  )الوسدددددددائل البديلدددددددة(رل ممدددددددا يجعدددددددل خدددددددأ

فريدددددددد تالمفرو دددددددة بموجدددددددب هددددددد ه الوسدددددددائل ال تحدددددددل محدددددددل العقو دددددددات السدددددددالبة للحريدددددددةل وأن ال

للمحكدددددددوز  االقتصددددددداديلمرزدددددددز ة اسدددددددم  لقا دددددددي بمراعددددددداتات التقليديدددددددة و دددددددقعلدددددددح اللتالعقدددددددابي 

دابير التددددي تددددفريددددد فيمددددا يتعلددددز بالعقو دددداتل والتتخداز تلددددح الع مددددن اسددددمنددددعليددددهل فددددال يوجددددد مددددا ي

 خصدددددوزعندددددد -ي مبددددددأ المسددددداواة ندددددل وهدددددل يع(82)يدددددتن التوصدددددل إليهدددددا بموجدددددب الوسدددددائل البديلدددددة

هةل هددددددد ا باتشدددددددالجدددددددرائن الم مرتمبددددددي دددددددرورة فددددددر  عقو دددددددة موحدددددددده علدددددددق  -الوسددددددائل البديلدددددددة

فددددددي مجددددددال العقو ددددددة التددددددي يددددددتن الوصددددددل إليهددددددال والبددددددد مددددددن  االخددددددتالفل موجدددددده لفمددددددرة تسدددددداؤ ال

ة ثمدددددالتأ يدددددد علدددددق أنددددده لددددديس مدددددن الضدددددروري أن تمدددددون العقو دددددات الر دددددائية عقو دددددات ماليدددددة ف

عقو ددددددات أخددددددرىل زالعمددددددل للمصدددددددلحة العامددددددةل وسددددددحب الددددددرخصل وايرهدددددددا ممددددددا يخددددددرع عدددددددن 

 (83) المالي. اإلطار

مسدددداواة أمدددداز القددددانونل ولدددديس وز علددددق أسدددداس التقدددد المسدددداواة زير بددددأن فمددددرة تدددد ويجددددب ال

لألفدددددرادل وأن جميدددددع  واالجتمددددداعيحسدددددابيةل قائمدددددة علدددددق أسددددداس الو دددددع االقتصددددداديل  سددددداواة م

جريددددددل فدددددال مجدددددال معهدددددا تمة بالعموميدددددة والتسدددددصدددددوص القدددددانون الملن هدتنالوسدددددائل البديلدددددة مسددددد

بددددده نحدددددو لدددددز تنز ل بمبددددددأ العدالدددددة و خدددددل زمدددددا أن الوسدددددائل البديلدددددة ال تة لإلخدددددالل بمبددددددأ المسددددداوا 

ت العدالدددددة التقليديدددددةل والتدددددي ز دف إلدددددق تحقيدددددز أهدددددداف سدددددامية عجدددددتهدددددعدالدددددة السدددددوقل لمونهدددددا 

 .(84)هاتناها خصوز ه ه الوسائلل عن تحتيقهال أو علق أقل تقدير مواجهتبي

                                                            
 .51 صل زمرجع ساب عمرلسالنل  ( 82
 .169سينل مرجع سابزل ص عبيدل أسامه ح ( 83
 .111 براكل أحمد محمدل مرجع سابزل ص ( 84
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فددددي اللجددددوء أو عدددددز اللجددددوء يريددددة واسددددعة تقد  النيابددددة العامددددة سددددلطات نأمددددا بالنسددددبة لمدددد

البددددددد مددددددن التأ يددددددد علددددددق أن هدددددد ه السددددددلطات الممنوحددددددة للنيابددددددة  فانددددددهالبديلددددددة(  الوسددددددائل)إلددددددق 

ح الصددددددالحيات للنيابددددددة تلددددددع نددددددةل وهددددددي التددددددي تمتشددددددريعيصددددددوص ن العامددددددةل مكرسددددددة بموجددددددب

هال ال يشددددكل أبدددددا مخالفددددة تموجددددب سددددلطابالعامددددةل وأن  يدددداز النيابددددة العامددددة بمهامهددددا وو ائفهددددا 

جدددددداءت  البديلددددددة( الوسددددددائل)ن هدددددد ه أ للقددددددانونل طالمددددددا أنهددددددا لددددددن تتجدددددداوز فددددددي سددددددلطاتهال ال بددددددل

 (الوسدددددائل البديلدددددة)باإل دددددافة لمدددددون  أللدددددحل (85)تحقيدددددزى بددددددون و الددددددع ظلمعالجدددددة مشدددددكلة حفددددد

 ن اللجوء إليها إال بموافقة األطرافل ور اهن.تل ال ياريةتياخما هي إال وسائل 

 بديلة مع أهداا السياسة العقابيةم تعارض الوسائل الدعالفرع الثاني: 

إلنهددددددداء الخصدددددددومة الجنائيدددددددة علدددددددق أن السياسدددددددة  (الوسدددددددائل البديلدددددددة)يجمدددددددع أنصدددددددار 

ت األلددددف األسددددرل دون و ددددع حلددددول ناجعددددة مدريددددعل حيددددث هددددألل بفشددددت ءالعقابيددددة التقليديددددة بددددا

لمعالجدددددة  (وسدددددائل بديلدددددة) اسدددددتحداثل فمدددددان مدددددن الضدددددروري (86)المحظدددددورةاهرة اإلجراميدددددة ظدددددلل

ر ثمعدددددداتل فددددددداألتارعة فددددددي المجتسدددددديددددددرات المت والمالمسددددددتجدات ء هدددددد ه الظدددددداهرةل وعلددددددق  ددددددو 

ل وهددددد ا (87)ده جسدددددامهال بدددددل يتحقدددددز بددددداليقين بوقوعهددددداايدددددز ة التقليديدددددة ال يتحقدددددز ب دددددو قالدددددراد  للع

ل خاصدددددداً  ت تحقددددددز ردعدددددداً تددددددائية با ددددددل فالعقو ددددددة الر اهتمددددددازمددددددن  (الوسددددددائل البديلددددددة) توليددددددهمددددددا 

العقو دددددةل خاصدددددة أنددددده وفدددددي  عيدددددو ترب الدددددزمن بدددددين ارتمددددداب الجريمدددددة و تقدددددل مدددددن خدددددالل اً وعامددددد

 .(88)يربدتقدير وا   للعقو ةل أو التبعض العقو ات ال يتن إعطاء 

                                                            
 .151( القاصيل رامي متوليل مرجع سابزل ص  85
 .16(الشوال محمد ساميل مرجع سابزل ص  86
 .91( حسنيل محمود نجيبل مرجع سابزل ص  87
 .110( براكل احمد محمدل مرجع سابز؟ل ص  88
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الوسدددددددائل ) مدددددددا أنددددددده لددددددديس هنددددددداك أي صدددددددداز بدددددددين حدددددددز الدولدددددددة فدددددددي العقددددددداب و دددددددين 

الوسدددددائل بالطريقدددددة  تنظدددددين تلدددددحل الدولدددددة والعمدددددل علدددددق تددددددخفدددددال يوجدددددد مدددددا يمندددددع مدددددن ( البديلدددددة

اإلجراميددددددةل دون المسدددددداس لظدددددداهرة يتحقددددددز معدددددده مكافحددددددة اهال علددددددق النحددددددو الدددددد ي باسددددددتنالتددددددي 

 (89) .نتهايوحر  ح الوسائلل وخاصة حقوق األفرادتلبعماد 

إلنهددددددددداء الخصدددددددددومة الجنائيدددددددددةل جددددددددداءت  (الوسدددددددددائل البديلدددددددددة)وممدددددددددا ال شدددددددددح فيددددددددده أن 

لتحقيددددددز مددددددا عجددددددزت عندددددده السياسددددددة العقابيددددددة التقليديددددددةل وخاصددددددة فددددددي مجددددددال إعددددددادة تأهيددددددل 

والوسدددددددائل ) واحددددددددل مدددددددا بدددددددين السياسدددددددة العقابيدددددددة عدددددددهل فالهددددددددفجتممي مدددددددن جديدددددددد مدددددددع جدددددددانال

هددددد ه الوسدددددائلل فدددددال  تحتيقدددددهعملدددددت علدددددق ل لدددددح السياسدددددةته تحتيقدددددت عدددددن جدددددز فمدددددا ع( البديلدددددة

الوسدددددائل )و التدددددالي فدددددرن  جددددداءت إل دددددعاف العقددددداب البديلدددددة( الوسدددددائل)مجدددددال للقدددددول بدددددأن هددددد ه 

 .(90)يراتت المستجدات والم فز مع السياسة العقابية المعاصرة في  وءتت (البديلة

الساااااالطة  اختصاااااااص علااااااى تعاااااادياً شااااااكل ال يالوسااااااائل البديلااااااة تطبياااااا  الفاااااارع الثاااااااني: 

 القضائية.

ل ال يدددددددتن اختياريدددددددةمدددددددا هدددددددي إال وسدددددددائل  (الوسدددددددائل البديلدددددددة)يجدددددددب التأ يدددددددد علدددددددق أن 

اللجددددددددوء إليهددددددددا إال بموافقددددددددة األطددددددددرافل ور دددددددداهنل و ندددددددداء علددددددددق قددددددددرار مددددددددن النيابددددددددة العامددددددددة 

زير أن تدددددد مددددددة الممنوحددددددة لهددددددال والبددددددد مددددددن الءالمل بموجددددددب سددددددلطات الاتصددددددة بدددددد لح قانونددددددخالم

ح تلدددد اختصدددداص علددددقالتعدددددي مددددن السددددلطة القضددددائيةل فددددأين  يتجددددزأال  تعددددد جددددزأالنيابددددة العامددددة 

ل فدددددرن مبددددددأ التنفي يدددددةمدددددن السدددددلطة  جدددددزءاأن النيابدددددة العامدددددة اعتبدددددر ان الدددددبعض  حتدددددقالسدددددلطةل 

                                                            
 .11( سالنل عمرل مرجع سابزل ص  89
 .11ل ص بزسا جعية ودورها في إنهاء الدعوى العموميةل مر نائانل الوساطة الجضعبد الحميدل أشرف رم ( 90
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ن قواعدددد الفدددن السياسددديل ولددديس مددددن القواعدددد القانونيدددةل فدددال بددددد بدددر مددددتالفصدددل بدددين السدددلطات يع

 .(91)عاون في عالقة السلطات مع بعضها البعضتمن وجود نو  من ال

ن تحددددددددت إشددددددددرافل ورقابددددددددة قضددددددددائيةل تددددددددت البديلددددددددة( الوسددددددددائل) مددددددددا أن بعددددددددض هدددددددد ه 

لقا ددددددددي المصدددددددددق دورا زبيددددددددرا فددددددددي لوية الجنائيددددددددةل وصددددددددفقات االعتددددددددرافل ال بددددددددل أن تسدددددددد ال

عملدددددهل و التدددددالي فدددددي السدددددلطة القضدددددائية هدددددي  فدددددي تددددددخلقبولهدددددا أو رفضدددددها المطلدددددزل دون أي 

 (الوسدددددددائل البديلدددددددة)فدددددددي شدددددددؤونهال خاصدددددددة أن هددددددد ه  تددددددددخلن التالمهيمندددددددة علدددددددق الندددددددزا ل وال يددددددد

 .(92)سعق إلق تحقيز مصال  السلطة القضائيةت

حددددددل النددددددزا  ألشددددددخاص ايددددددر  فددددددو ت (ةالوسددددددائل البديلدددددد)إن القددددددول بددددددأن بعددددددض  ثددددددن

 تالتشدددددريعان معظدددددن ألعلددددق هددددد ه الوسدددددائل القانونيددددةل و إدعدددداءات ايدددددر صدددددحيحة مددددؤهلينل هددددد

ألصدددددحاب المكاندددددة العلميدددددةل والقانونيدددددةل واألخال يدددددةل للتيددددداز  مهددددددتالتدددددي تطبدددددز هددددد ه الوسدددددائلل 

 ضبعدددددددلهن للتيددددددداز بهددددددد ه المهمدددددددةل زمدددددددا وتعهدددددددد يأهتدددددددبهددددددد ا الددددددددورل وأللدددددددح بعدددددددد إعددددددددادهنل و 

 .(93)التشريعات لقضاء الصل  التياز بمهمات الوسيو

ثابتدددددة ات تمدددددز مدددددن مر  تنطلدددددزإلنهددددداء الخصدددددومة الجنائيدددددة  (الوسدددددائل البديلدددددة)كماااااا أ  

ا زددددان مددددن جعددددل الدددددعوى الجنائيددددة األإلددددق فمددددرة المالءمددددة القانونيددددةل فددددتسددددتند ل حيددددث التعددددابير

للصدددددددال  العدددددددازل مدددددددن خدددددددالل تحقيدددددددز أهدددددددداف  احتيقدددددددتفددددددداو  بشدددددددأنهال ترا ددددددديل والتلل المحددددددد

                                                            
 .110( حكينل محمد حكين حسينل مرجع سابزل ص  91
 .111( براكل احمد محمدل مرجع سابزل ص  92
 .110ع سابزل ص ( عبد الحميدل اشرف رمضانل الوساطة الجنائية ودورها في انهاء الدعوى العموميةل مرج 93
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وجدددددب علدددددق المشدددددر  أن يحدددددد تالسياسدددددة الجنائيدددددة الحديثدددددةل لمواجهدددددة أزمدددددة العدالدددددة الجنائيدددددةل في

 .(94)(للوسائل البديلة)من مبدأ عمومية الدعوى الجنائيةل من خالل إقراره 

 م إخالل الوسائل البديلة بضمانات المتهم القضائية.دعالفرع الثاني: 

للبددددددء  تتطلدددددببدددددأن هددددد ه الوسدددددائل ( الوسائل البديلدددددةبدددددد)الدددددرد علدددددق هددددد ا الطعدددددن يمكدددددن 

يل فرمددددا نا األطددددرافل وخاصددددة ر ددددا الجددددا ددددمرار بهددددال  ددددرورة تددددوافر ر تواالسدددد لهددددااتفددددي إجراء

يدددددتن تحريدددددح  وعندئددددد أن يقبدددددل سدددددلوك صدددددورة مدددددن صدددددور هددددد ه الوسدددددائلل أو أن يدددددرفض أللدددددحل 

 .(95)الدعوى العامة بحقه

مددددددل علددددددق تنسدددددديز تعمددددددا نة البددددددراءةل وإنددددددمددددددع قري تتعددددددار  مددددددا أن هدددددد ه الوسددددددائل ال 

هدددد ه الوسددددائل لمواجهددددة أزمددددة العدالددددة الجنائيددددةل  هبندددداتت الدددد يهج نللدددد ةلددددح مراعدددداألنطاقهددددا فقددددو و 

لجددددددأ إلددددددق هدددددد ه الوسددددددائل اال بعددددددد التحقددددددز مددددددن نسددددددبة الجريمددددددة إلددددددق ت وأن النيابددددددة العامددددددة ال

مددددع متطلبددددات السياسددددية  تمييددددفهددددي فمددددرة مرنددددة قابلددددة لل ةلبددددراءل وحيددددث أن قرينددددة ا(96)الجدددداني

الجنائيدددددددةل وأن المشدددددددر  فدددددددي زثيدددددددر مدددددددن الحددددددداالت  ددددددديز مدددددددن نطاقهدددددددا لحسدددددددن إدارة العدالدددددددة 

 .(97)الجنائيةل ومثال أللح اللجوء للتو يف

المشدددددورةل  خددددد محدددددازل ألب االسدددددتعانةمدددددن  جدددددانيال تحدددددرز ال البديلدددددة( الوسدددددائلأن )مدددددا  

بعدددددض التشدددددريعات  دددددرورة توزيدددددل  بوجدددددتقوقدددددهل ال بدددددل و حل ظددددداحف وإرشددددداده لطريدددددز الصدددددواب

رافل ويكددددون للمحددددامي تددددزصددددفقات االعالبديلددددة(  الوسددددائل)لددددبعض  هنل عنددددد اللجددددوءتمحدددداز للمدددد

                                                            
 .151 -150ل ص احمد محمدل مرجع سابز لبراك ( 94
 .19ص ل زمرجع ساب عمرلسالنل  ( 95
 .119( القا يل رامي متوليل مرجع سابزل ص 96
 .111 -111( عبيدل اسامه حسينل مرجع سابزل ص 97
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حقدددددوق  تنتهدددددحلقدددددول بدددددأن الوسدددددائل البديلدددددة لدورا زدددددامال فدددددي الددددددفا  عدددددن موزلدددددهل فدددددال مجدددددال 

 .(98)الدفا 

مددددن الرقابددددة الشددددعبية علددددق  تضددددعف البديلددددة( الوسددددائل)ال مجددددال للقددددول بددددأن  مددددا أندددده 

ي نددددددن بصددددددورة سددددددريةل ممددددددا يعتددددددت البديلددددددة( الوسددددددائل)كدددددداز القضددددددائيةل حيددددددث أن إجددددددراءات األح

ت تحددددن توصددددل إليدددده هدددد ه الوسددددائل مددددن نتددددائج يددددتتيددددةل زددددون أن معظددددن مددددا نمبدددددأ العال انتهدددداك

 اتددددددددهن إجراءتسددددددددت  يعليهددددددددال واعتمادهددددددددال والدددددددد تهاإلشددددددددراف القضددددددددائيل مددددددددن خددددددددالل مصددددددددادق

 .(99)بالعالنية

هن فددددي الطعددددنل فهددددو تحددددز المدددد تهدددددر (الوسددددائل البديلددددة)علددددز بددددالقول بددددأن تأمددددا فيمددددا ي

الجدددددانيل ولددددده زامدددددل ال يكدددددون إال بر دددددا  البديلدددددة( الوسدددددائل)لدددددح أن اللجدددددوء إلدددددق ألل دقيدددددزقدددددول 

شدددعر بحالددددة عددددز الر ددددا عدددن أسددددلوب ولهدددال متددددق مدددا ببعددددد ق البديلدددة( الوسددددائل)الحريدددة بدددرفض 

 الوسدددددائل)إلدددددق  ءعدددددن حقددددده بدددددالطعنل فدددددرن اللجدددددو  تندددددازلهدددددال وحيدددددث أنددددده يجدددددور للجددددداني التإدار 

 (100)هن عن حقه بالطعنتل المز اتنعد من قبيل ي البديلة(

 إلنهاء الخصومة الجنائية (الوسائل البديلة)ستورية دالفرع الرابع: 

إلنهددددددداء الخصدددددددومة الجنائيددددددة بعددددددددز الدسدددددددتوريةل  (الوسدددددددائل البديلددددددة)ال يمكددددددن وصدددددددف 

عق لتحتيقهددددددال ولمونهددددددا تعمددددددل جاهدددددددة علددددددق حددددددل أزمددددددة تسددددددلألهددددددداف السددددددامية التددددددي  نظددددددرا

ق لهدددددال ثلدددددالعدالدددددة الجنائيدددددةل والتدددددي عجدددددرت السياسدددددة الحاليدددددة التقليديدددددة عدددددن و دددددع الحلدددددول الم

بيقهددددددا إلددددددق تطد فددددددي تنالف مبدددددددأ الشددددددرعيةل حيددددددث أندددددده يسددددددخددددددهدددددد ا باإل ددددددافة إلددددددق أنهددددددا ال ت

                                                            
 .111 مرجع سابزل صهاء الدعوى العموميةل انية ودورها في نائالوساطة الج لانضأشرف رم لعبد الحميد (98
 .111دل مرجع سابزل ص حمد ممأح براكل (99

 .110ريل عادل يوسف عبد النبيل ص كالش (100
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ل فددددددال تحددددددالف ييددددددزمتصددددددوص القددددددانون الجنددددددائيل وأنهددددددا تطبددددددز علددددددق زافددددددة األشددددددخاص دون ن

 .(101)أماز القانون والقضاء  المساواة مبدأ 

يل بدددددل تحدددددرص زدددددل جدددددانمدددددن حقدددددوق ال ندددددتقصيال  أن تطبيدددددز )الوسدددددائل البديلدددددة(  مدددددا

الف المبدددددددادئ خدددددددات المتعلقدددددددة بحقدددددددوق الددددددددفا ل وال تناضدددددددمالحدددددددرص عليهدددددددال وخاصدددددددة تلدددددددح ال

ل وقدددددد اعلدددددق أي سدددددلطةل وهددددد ا مدددددا تدددددن قيدددددده سدددددابق اعتدددددداءالعامدددددة للقدددددانون الجندددددائيل وال تشدددددكل 

الوسددددددائلل وأنهددددددا ال تشددددددكل أي خددددددرق  هدددددد هورية تسدددددددت المحكمددددددة األمريكيددددددة العليددددددا علددددددق  دددددددأ

ة لحددددددل القضددددددايا الجنائيددددددةل بمتناسدددددد ريقددددددةط االعتددددددرافن صددددددفقات ابددددددرت تعا للدسددددددتور ل حيددددددث 

 .(102)ليدالنظاز الع جزء أساسي منووصفها بأنها 

وري الفرسدددددي للعديدددددد مدددددن الوسدددددائل البديلدددددة سدددددتهددددد ا باإل دددددافة إلدددددق إقدددددرار المجلدددددس الد

االنتقددددددددادات الموجهددددددددة  تفنيدددددددددو عددددددددد  .(103)اتهوريتسدددددددددل وأللددددددددح بعدددددددددز قضددددددددائه بعدددددددددز اين ددددددددم

ايدددددا ز سدددددليو الضدددددوء علدددددق المتإلنهددددداء الخصدددددومة الجنائيدددددةل فرنددددده البدددددد مدددددن  (للوسدددددائل البديلدددددة)

 .ه ه الوسائل لحتيقها تسعقواألهداف التي 

  

                                                            
 .161 بوري محمدل مرجع سابز ل صجيوسفل هناء  (101
 .11-11( سحلولل جالل بن هاشن بن يحيقل مرجع سابزل ص 102
 .55 -51( رمضانل مدحت عبد الحلينل مرجع سابزل ص 103



65 

رابعالفصل ال  

لبديلة من الوسائل ا والتشريعات المقارنة موقف النظام القانوني األردني

 إلنهاء الخصومة الجنائية

ة نددددددالقانونيددددددة المقار  نظمددددددةالقددددددانوني والقضددددددائي األردنددددددي شددددددأنه شددددددأن اال النظددددددازيعدددددداني 

علدددددق المشدددددر   اهدددددا أزمدددددة العدالدددددة الجنائيدددددةل فمدددددان الزمدددددتأقرر مدددددن المشدددددكالت والمعوقدددددات التدددددي 

 العات التددددي تضددددمن حلددددو ير تشددددمددددة مددددن خددددالل إقددددرار العديددددد مددددن الز األ ه األردنددددي التصدددددي لهدددد

ي العديددددددد مدددددددن الوسددددددائل البديلدددددددة إلنهددددددداء ندددددددالمشدددددددر  األرد تبنددددددقل وقدددددددد شددددددرةمباشددددددرة وايدددددددر مبا

ب الجمرزدددددددددديل والقضددددددددددايا ر تهددددددددددصددددددددددال  الجنددددددددددائي فددددددددددي قضددددددددددايا التالخصددددددددددومة الجنائيددددددددددةل زال

( مدددددن قدددددانون 153 -151( فدددددي المدددددواد مدددددن )االمدددددر الجزائدددددي)ة جر ؤ الضدددددريبيةل واألصدددددول المددددد

لدددددح فدددددي مخالفدددددة القدددددوانينل ألل و 6319( لسدددددنة 36أصدددددول المحا مدددددات الجزائيدددددة المعددددددل رقدددددن )

قديريدددددددة توجب عقو دددددددة تسدددددددتواألنظمدددددددةل البلديدددددددة والصدددددددحية والنقدددددددل علدددددددق الطدددددددرقل إألا زاندددددددت 

( لسدددددنة 62الماليدددددة التدددددي تدددددن بموجدددددب قدددددانون اإلعدددددالز المرئدددددي والمسدددددمو  رقدددددن )والمصدددددالحات 

ل إجددددددراء (105) 6319  ( لسددددددنة 63ل زمددددددا وتضددددددمن قددددددانون محددددددا ن الصددددددل  رقددددددن )(104)6319

( علددددددق أندددددده: إألا /د11) يقددددددرب إلددددددق حددددددد زبيددددددر مددددددن الوسددددددائل البديلددددددةل حيددددددث نصددددددت المددددددادة

لدددددددى الجهددددددة  األدنددددددقحدددددددها  رامددددددة فقددددددول ودفددددددع المدددددددعق عليدددددده ي الهدددددد انددددددت عقو ددددددة الفعددددددل 

                                                            
 ةيضق ايفي  صلحيهان تعقد تسوية  للهيئة قلع( من قانون اإلعالز المرئي والمسمو  11ت المادة )نص ( 104

لي ال رامة المقررة له ه ثنقدي من المخالف ال يقل عن م تعويضمخالفة أحكاز ه ا القانون باستيفاء تترتب علق 
 .بموجب أحكاز ه ا القانون  المخالفة

ل 1/1/1011( بتارين 1515ريدة الرسمية رقن )جد الد( من ع5601حة )نشر ه ا القانون علق الصف تن ( 105
 .11/1/1011انه بتارين يسر  اديبلی ان ع
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ق بعدددددد إحالدددددة دندددددان أللدددددح الفعدددددلل وإألا دفدددددع حددددددها األشدددددن مالحقددددده يتصدددددة فدددددال يدددددختالرسدددددمية الم

المالحقددددةل  فوقددددتل  حكمدددده فددددي الدددددعوى فصددددل إصدددددار قا ددددي البددددإلددددق المحكمددددةل وق وى كشددددال

ي إلددددق دنا  المددددنددددز اتدددده علددددق إحالددددة الألر  األردنددددي أ ددددد فددددي القددددانون شددددفعلددددق الددددران مددددن أن الم

ص ندددديل زمددددا وأ ددددد علددددق أندددده فددددي ايددددر الحدددداالت التددددي ورد عليهددددا نددددائ  الجنددددزا وسدددداطةل دون الال

خدددداصل تعنددددي القضددددايا الصددددلحية فددددي هدددد ا القددددانون القضددددايا الحقو يددددة والجرائيددددةل عبددددر أندددده ال 

ا االجددددراء فددددي المددددادة  جدددداء المشددددر  بهدددد (106) فددددي الصددددل ... تثبددددتيددددة الئاز ع فددددي المددددواد الجتبددددي

مية خاصدددددددةل بحيدددددددث يسدددددددتطيع الجددددددداني أن يقدددددددوز فدددددددي الصدددددددراعات تسدددددددب( دون تسدددددددميته /د11)

ن مالحقددددهل أو يددددتن تفع الحددددد األدنددددق منهددددال بحيددددث ال يددددبدددددرامددددة فقددددول  هددددا التالتددددي تمددددون عقو 

ح المالحقددددددة حسددددددب واقددددددع الحددددددالل و التددددددالي يمكددددددن القددددددول بددددددأن هدددددد ا اإلجددددددراء هددددددو تلمددددددوقددددددف 

 وسيلة بديلة إلنهاء الخصومة بالمعنق القانوني.

نددددددي المزيددددددد مددددددن تبيمكددددددن القددددددول بددددددأن هدددددد ا االجددددددراء هددددددو بمثابددددددة خطددددددوة نحددددددو  مددددددا و 

هددددداء الخصدددددومات الجنائيدددددةل وأللدددددح لمواجهدددددة أزمدددددة العدالدددددة الجنائيدددددةل حيدددددث نالوسدددددائل البديلدددددة إل

قا ددددددي الصددددددل  للعديددددددد مددددددن الجددددددرائن البسدددددديطةل ممددددددا يسددددددم  ظددددددر سدددددديحد هدددددد ا اإلجددددددراء مددددددن ن

األهميدددددةل هددددد ا وتجددددددر اإلشدددددارة إلدددددق أن ات ألالقضدددددايا فدددددي ر نظدددددل ور تفدددددلقا دددددي الصدددددل  مدددددن ال

وجيهددددددات مددددددن تت بءيرهددددددا مددددددن القددددددوانين جددددددااهدددددد ه التعددددددديالت علددددددق قددددددانون محددددددا ن الصددددددل  و 

 ۔(107)اللجنة الملمية لتطوير القضاء

                                                            
 .ن الصل  اح( من قانون م11المادة ) ( 106
تها عددا من الخبراء في المجال يو ضع لجنة ملمية  مت في 11/10/1016شكلت في االردن بتارين  ( 107

 ززيعل وتتطويرشامله ل استراتيجيةع  و  والوحيدةل زانت مهمتها األولق  نوأ اديمييالقانونيل وقضاهل ومحامينل 
جوانب  هامه في توصياتاتل وخلصت ه ه اللجنة إلق يعر تشت. والءاإمكانات الجهاز القضائيل وتحديث االجرا
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راف تدددددوية وصدددددفقات االعتسدددددلمدددددن مدددددا هدددددو موقدددددف المشدددددر  األردندددددي مدددددن الوسددددداطة وال

التشددددريعات المقارنددددةل وأللددددح علددددق مددددا هددددو موقددددف بديلددددة إلنهدددداء الخصددددومة الجنائيددددة؟   وسددددائل

 النحو التالي:

 إلنهاااااااء البديلااااااة الوسااااااائل ماااااان المعاصاااااارة القانونيااااااة األنظمااااااة المبحااااااث األول: موقااااااف

 الجنائية. الخصومة

 الجنائياااااة( والتساااااوية الجنائياااااة المبحاااااث الثااااااني: تطبيقاااااات الوساااااائل البديلاااااة )الوسااااااطة

 األردني القانو  إلنهاء الخصوم الجنائية في 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

في إنهاء العامة  والنيابةالمحا نل  اختصاصالمتعلقة بتوسيع  توصياتعمل السلطة القضائيةل زان أهمها ال
 جنائية.ال العدالةللحد من أزمة  الجزائيةى عاو الد



68 

 األولالمبحث 

 هاء الخصومةنالمعاصرة من الوسائل البديلة إل  التشريعات القانونيةموقف 

 الجنائية

إلنهدددددداء الخصددددددومة الجنائيددددددة فددددددي زددددددل  (للوسددددددائل البديلددددددة)األولددددددق  النشددددددأةلقددددددد زانددددددت 

ل حيدددددددث ياألنجلدددددددو سكسدددددددونالدددددددنهج  تندددددددتهجهدددددددا تيبالال و (108)لنظددددددداز االتهددددددداميلعدددددددة بالددددددددول المت

زبيدددددددرا للنيابدددددددة العامدددددددة فدددددددي إنهددددددداء الددددددددعوى الجنائيدددددددةل و خاصدددددددة فدددددددي الواليدددددددات  عطدددددددي دوراً ت

 نتيجدددددددة نشدددددددأتس فيددددددده أن هددددددد ه الوسدددددددائل بت بشدددددددكل ال لدددددددثبدددددددقع ياالمتحددددددددة األمريكيدددددددةل فدددددددالو 

ايدددددات عمليدددددة بحتدددددةل  جدددددة لنتيزاندددددت  ألل إاً شدددددريعيتو  اً الممارسدددددات العمليدددددة قبدددددل إقرارهدددددا قضدددددائي

ة نائيدددددددهدددددددا السياسدددددددة الجتتل والمعوقدددددددات التدددددددي أقر والهددددددددف األساسدددددددي منهدددددددا مواجهدددددددة المشدددددددكال

ل القضدددددددايا الجنائيدددددددةل مدددددددع األخددددددد  بعدددددددين يسدددددددلز المبيدددددددر تددددددددفالتقليديدددددددةل وخاصدددددددة لمواجهدددددددة ال

ز إدانددددددة دل عددددددن حقدددددده فددددددي المحا مددددددةل وعددددددز اتندددددديل وقابليتدددددده للناجددددددال اعتددددددرافأهميددددددة  االعتبددددددار

و تنمددددده الوسدددددائل أن  اح لهدددددتدددددأ أللدددددحضدددددطلع بددددده المحكمدددددةل زدددددل ت ي نفسدددددهل والددددددور المبيدددددر الددددد

لهدددددددد ه  التينيددددددددةي الصددددددددريعات ألات األصددددددددول النددددددددبتر بشددددددددكل زبيددددددددرل ممددددددددا دعددددددددا إلددددددددق تنتشددددددددو 

األنجلدددددو دول النظددددداز تشدددددريعات  عدددددة فددددديتبح المتلدددددهدددددا عدددددن ز ميتالوسدددددائلل ولمدددددن بخصوصدددددية 

                                                            
ل وأبسطها اقدمها من الناحية التاريخية ل وهونظمة االجرائية المقارنةواحدا من أهن اال النظاز االتهاميعد ي ( 108
خلو ي  يالوحد النظاز الم عبر األقرب إلقتي القانونيةة الماليةل ومن الناحية حيانل وأقلها من الالناحية الهيكليةمن 

ل واالجراءات المدنيةل وتقوز الفلسفة العامة له ا اإلجراءات الجنائيةل والقانون المدنيل و ين جنائيبين القانون ال
قواعد ل  بين الخصوز تدور في  صراعاي هل و لدعوى المدنيةمثلها مثل ا عوى الجنائيةالنظاز علق اعتبار الد

سلبي ومحايد يلعب دور الحكن بين الخصوزل ويقتصر دوره علق  ية يمثلها قا حلة قضائمحددةل في  شكلية
الدليل  صاحبن الحكن لصال  ثل المرسومة قانونيةللقنوات ال فزمن تقديمها و  يتحقزل و ادلة الخصوزالموازنة بين 

القانون االنجلو ل التطبيقات المعاصرة للنظاز االتهامي في 1991: للمزيد أنظر: بالل احمد عو  األقوى 
 وما بعدها .  9ص دار النهضة العر يةل القاهرةل  امريكيل
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 النظدددددددازسدددددددجن مدددددددع نل حيدددددددث فر دددددددت لهدددددددا العديدددددددد مدددددددن الضدددددددوابو واألحكددددددداز بمدددددددا ييسكسدددددددون

ولل وأللدددددح لمواجهدددددة أزمدددددة العدالدددددة الجنائيدددددةل وهددددد ا بددددددوره ألقدددددي الدددددد  ي تتبعددددده هددددد هو الدددددتلالمخددددد

يل حيدددددث دعدددددا العديدددددد بضدددددرورة تيندددددات األصدددددل الالألشدددددريعات الددددددول العر يدددددة تاللددددده علدددددق ظب

لددددددح الوسددددددائل لمواجهددددددة أزمددددددة العدالددددددة فددددددي األنظمددددددة القانونيددددددة العر يددددددةل وهددددددو مددددددا تمثددددددل  تبندددددي

ريعات العر يدددددةل وزدددددان تشدددددالبديلدددددة فدددددي الن إدراع العديدددددد مدددددن الوسدددددائل تدددددحددددددث بالفعدددددل حيدددددث 

بهددددددا هدددددد ه الوسددددددائلل ولألهددددددداف  تتمتددددددعهددددددو المزايددددددا التددددددي  ءجددددددو لالسددددددبب الددددددرئيس فددددددي هدددددد ا ال

سددددددعق لتحتيقهدددددال فاألنظمددددددة القانونيددددددة العر يددددددة ليسدددددت بمنددددددأى عددددددن المشددددددكالت تالسدددددامية التددددددي 

فدددددددي الددددددددول  (الوسدددددددائل البديلدددددددة) تطبيقددددددداتالتدددددددي سدددددددببت بهدددددددا أزمدددددددة العدالدددددددة الجنائيدددددددةل إال أن 

لدددددددة بالمصدددددددال  الجنائيدددددددةل ثمتالم( ةديدددددددقليتلوسدددددددائل البديلدددددددة ال)افقدددددددو علدددددددق  اقتصدددددددرتالعر يدددددددة 

ل زوسددددددائل بديلددددددة ةوية الجنائيددددددتسددددددامي الوسدددددداطة والنظددددددي تبنددددددواألمددددددر الجنددددددائي ل و دددددددأ مددددددؤخرا 

وجددددددده المشدددددددر  تحديثدددددددةل دونمدددددددا التوسدددددددع فدددددددي نطددددددداق تطبيدددددددز هددددددد ه الوسدددددددائلل علدددددددق عكدددددددس 

ن مددددن الددددح الوسددددائل البديلددددةل وعلددددق الددددر تفددددي تطبيقددددات  فشدددديئا ع شدددديئاوسددددتي ي األورو دددديل والدددد

 باسددددتثناءيددددة بالشددددكل العر ددددي لهددددال فددددي التشددددريعات العر يددددة ئاننظدددداز الوسدددداطة الج انتشددددارعدددددز 

 .(109)دول الم رب العر ي

اليدددددددد السدددددددائدةل تقلألعدددددددراف وال قددددددداً فمعددددددات العر يدددددددة قدددددددد عرفدددددددت الوسدددددداطة و تإال أن المج

ممددددا يزيددددد مددددن نجدددداح هدددد ه الوسدددديلة فددددي حددددال إقرارهددددال حيددددث إن إجددددراءات األعددددراف العشددددائرية 

                                                            
نموألع التشريعات  عريتشعد ه ا الالجنائية البديلةل حيث ي الوسيلةه ه  ادخلأول من   ان التشريع الفرنسي ( 109

متأثرا بالمشر  لطفلل ةل وقانون حماية اجنائين قانون اإلجراءات ال م جنائيةال الوساطة نظازالعر ية التي أقرت 
اصول ون نفي قاارار المشر  التونسي سار المشر  الجزائريل وتبنق نظاز الوساطة الجنائية  ل وعلقالبلجيكي

القانون  في العدالة التصالحية: دراسة تحليلية في الوساطة( دور 1016د )اإلجراءات الجنائيةل ر يةل احمد داوو 
 .111لجزائرل ص (. ا51دراسات العدد ) جلةالمقارنل م
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ن إجددددددراءات شددددددبيهة إلددددددق حددددددد زبيددددددر تتضددددددمي(ل فددددددالقددددددانون الجنددددددائي العر )والتددددددي يطلددددددز عليهددددددا 

فدددددي  تطبيقاتهدددددا اتسدددددا ل ورادددددن االعتدددددرافإلجدددددراءات الوسددددداطة الجنائيدددددةل أمدددددا بالنسدددددبة لصدددددفقات 

وجههدددددال إال أن الدددددبعض يدددددرى أنهدددددا مدددددا زالدددددت وسددددديلة تلددددددول العر يدددددة علدددددق اخدددددتالف شدددددريعات ات

قاليددددددد هدددددد ه البلدددددددان ال تة للدددددددول العر يددددددةل إال أن الجريمددددددة فددددددي لتشددددددريعية فددددددي البيئددددددة ا ر سددددددتعم

فدددددداو ل مؤزدددددددين علددددددق  ددددددرورة حصددددددول الجدددددداني علددددددق عقابدددددده تلل الصددددددل  ألن تمددددددون محددددددت

لدددددة بعددددددز ثمتالقانونيدددددة التقليديدددددة الم المبدددددادئ رسدددددين خلدددددفتامة جريمتدددددهل متمسدددددالمدددددافي يقددددددر ج

ملدددددح للمجتمدددددعل زمدددددا أن دور النيابدددددة العامدددددة فدددددي  زونهدددددا ازل عدددددن الددددددعوى العامدددددةتندددددجدددددوار ال

فددددددددددي التشددددددددددريعات ألات السددددددددددبعة  إألا مددددددددددا قددددددددددورن بدددددددددددورها االدددددددددددول العر يددددددددددة مددددددددددا زال محدددددددددددود

 .(110)ةاإلنجلوسكسوني

ر  شددددبنددددق المتعددددن هدددد ه األحددددداثل فقددددد  بعيددددداً  وال العراقددددي يدنددددر  األر شددددولددددن يكددددن الم

طبيقهدددددا ت نطددددداقات بعدددددض هددددد ه الوسددددائلل وقصدددددر تشدددددريعح التلددددان شددددده ناشددددد والعراقدددددي يدندددداألر 

الخددددددتالف الددددددنهج القددددددانوني الدددددد ي  ظددددددراً ل ونمعينددددددين دون ايددددددرهن زاءعلددددددق جددددددرائن محددددددددةل وجدددددد

هدددددددر فدددددددي التطبيقدددددددات العمليدددددددة للوسدددددددائل البديلدددددددة العديدددددددد مدددددددن  فقدددددددد  المختلفدددددددةول دالددددددد تتبعددددددده

مكدددددن مالحظدددددة يواجدددددد بعدددددض السدددددمات المشدددددابهة فيمدددددا بينهدددددال و تاالختالفدددددات علدددددق الدددددران مدددددن 

األنجلدددددددو هل واالخدددددددتالف مدددددددا بدددددددين األنظمدددددددة القانونيدددددددة المعاصدددددددرة ل تشدددددددابالعديدددددددد مدددددددن أوجددددددده ال

 :  باالتييل والتي يمكن إجمالها تينل والاليسكون

 

 

                                                            
 .111( براكل احمد محمدل مرجع سابزل ص  110
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 ب األولالمطل

إلنهاء الخصومة الجنائية بين األنظمة  (الوسائل البديلة)الفروقات المختلفة في 

 القانونية المعاصرة

من خالل ه ا المطلب سيتن تو ي  أهن الفروقات واالختالفات في تطبيقات الوسائل البديلة 
 إلنهاء الخصومة الجنائية بين األنظمة المعاصرةل وأللح علق النحو اآلتي:

 ه الوسائلذص القانوني لهنال توافرمن حيث الفرع األول: الفروقات 

ل يجددددددد (111)ياألنجلددددددو سكسددددددونيقددددددات الوسددددددائل البديلددددددة فددددددي دول النظدددددداز تطبل متتبددددددعال

أنددددده تدددددن اللجدددددوء إليهدددددا مدددددن خدددددالل التطبيدددددز العملددددديل ودون وجدددددود ندددددص قدددددانوني مسدددددبزل وإنمدددددا 

هدددددا قايدددددال واآلثدددددار اإليجابيدددددة التدددددي حقز القضدددددائي لهدددددا نتيجدددددة الم مدددددن التأييدددددد شدددددرعيتها اسدددددتمدت

 .(112)يةنه ه الوسائل بنصوص قانو  تقنينن تلح  ل نتيجةن و ثعلق أر  الواقعل 

يل والتدددددي لجدددددأت إلدددددق هددددد ه الوسدددددائل تيندددددبينمدددددا نجدددددد عكدددددس أللدددددح فدددددي دول النظددددداز الال

ر  الفرنسدددديل شددددص قددددانوني معددددد خصيصددددا لهددددال وخيددددر مثددددال علددددق أللددددحل هددددي المنددددعلددددق  ندددداءب

ل (113)1553يندددددداير  1الصددددددادر بتددددددارين ( 53 -6يددددددة بموجددددددب القددددددانون رقددددددن )ئانللوسدددددداطة الج

ل 1555 يوليددددددو 63 ن( الصددددددادر بتدددددداري919 -55) وية الجنائيددددددة بموجددددددب القددددددانون رقددددددنتسددددددوال

الفرنسدددددي  تشدددددريعقرارهدددددا  دددددمن الاالمسدددددبز بالجريمدددددة( بعدددددد  ) االعتدددددراف االعتدددددرافولصدددددفقات 

 ن( الصددددددادر بتدددددداري631 -6331الجريمددددددة رقددددددن )طددددددورات تبموجددددددب قددددددانون مواءمددددددة العدالددددددة ل

                                                            
 .111( الظفيريل فايزل مرجع سابزل ص  111
 196-191( نظازل محمد نظازل مفاو ات االعترافل ص  112
 جودية بداية الثمانينات دون و ئناجات الوساطة الطبيقرف تصالفرنسي  جرائيعلق الران من ان النظاز اال ( 113

 عبد :رظبين أطراف النزا ل للمزيد حول أللح أن اتفاقالمشروط لوجود  حفظورة األمر بالص فنجحتنص عليهل 
 .بعدها وما 19العموميةل مرجع سابزل ص  دعاوي هاء الانة ودورها في جنائيانل الوساطة الضرف رماشالحميدل 
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ون تمدددددي تيندددددل النظددددداز الال دددددل ويمكدددددن القدددددول أن الوسدددددائل البديلدددددة فدددددي (114)6331مدددددارس  5

ح الوسدددددائل الضدددددوء األخضدددددر نحدددددو تطبيقهدددددا تلدددددمحكومدددددة بمبددددددأ الشدددددرعيةل وهدددددو الددددد ي يعطدددددي ل

تبدددددر ل حيدددددث اعياألنجلدددددو سدددددكونخاصدددددة إألا مدددددا قلندددددا أن أصدددددل فدددددي هددددد ه الوسدددددائل هدددددي النظددددداز 

ينب ددددددي التصدددددددي لددددددهل فلددددددن يكددددددن أمدددددداز ثقددددددافي ري مددددددو فاددددددز  ةمنزلددددددالددددددبعض أن هدددددد ه األفمددددددار ب

 .(115)اللجوء إليها جيزلح الدول من حل سوى عليها من خالل نص قانوني يتشريعات ت

 (للوسائل البديلة) ضوعيالنطاق المو الفرع الثاني: الفروقات من حيث 

 ياألنجلددددددو سكسددددددوني أو تينددددددالددددددنهج الالتميددددددة إلددددددق نح المتلددددددالتشددددددريعات سددددددواء  تتبدددددداين

ريعات النظددددددداز تشدددددددبدددددددأن  الحدددددددظفدددددددي تحديدددددددد النطددددددداق المو دددددددوعي للوسدددددددائل البديلدددددددةل حيدددددددث ت

هددددا تطور خزافددددة أنددددوا  الجددددرائن مهمددددا زانددددت  لتشددددمل نطدددداقلددددح الأليقددددع فيهددددا  ياألنجلددددو سكسددددون

 .(116)ريعيتشمعين من الجرائنل ودون أي قيد  ل فهي ليست قاصرة علق نو وجسامتها

ن الطدددددابع العددددداز هدددددو تطبيدددددز الوسددددداطةل االل فدددددثفدددددي الواليدددددات المتحددددددة األمريكيدددددة مدددددو 

يكدددددون علدددددق جميدددددع الجدددددرائنل بمدددددا فيهدددددا الجنايدددددات المبدددددرىل مدددددا  االعتدددددرافةل وصدددددفقات يو تسدددددوال

عددددددا بعدددددض الواليدددددات التدددددي هدددددي و دددددنص صدددددري  جدددددرائن محددددددودة مدددددن تطبيدددددز نظددددداز صدددددفقات 

 االعتددددرافطبيددددز صددددفقات تأيضددددا فيمددددا يتعلددددز ب سددددع النطدددداقتي وويلددددز نجلتددددرال وفددددي ااالعتددددراف

 .(117)ح الجرائن الواقعة  د األطفالتلصل بتاء وحيد فقو ياستثنجميع الجرائنل ب ملشلي

لدددددح الوسدددددائل تعليدددددز تل بحيدددددث أن التينيدددددةشدددددريعات الددددددول التبينمدددددا يضددددديز أللدددددح فدددددي 

  نعلددددق نددددو  محدددددد مددددن الجددددرائنل بحيددددث ينحصددددر أللددددح النطدددداق فددددي الجدددد االبديلددددة تمددددون قاصددددر 
                                                            

 .111( السيدل مرجع سابزل ص  114
 .161 ن عبد الرحمن منصورل مرجع سابزل صتالشحاتل حا(  115
 .191 دل مرجع سابزل صحمد ممأح لبراك ( 116
 .111 -151 ن عبد الرحمن منصورل مرجع سابزل صتالشحاتل حا ( 117
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مكدددددددددن القدددددددددول أن النطددددددددداق يل و (118)المعاقدددددددددب عليهدددددددددا بعقو دددددددددة معيندددددددددةل والمخالفدددددددددات البسددددددددديطة

 ةبمبددددددأ الشدددددرعيةل فدددددي حدددددال وجدددددود نصدددددوص قانونيددددد اً ديدددددقالمو دددددوعي فدددددي هددددد ه التشدددددريعات م

لددددح النطدددداق ألالفرنسددددي حدددددد  لددددح الوسددددائلل فنجددددد مددددثال أن المشددددر تخاصددددة تجيددددز اللجددددوء إلددددق 

لددددددح تخمددددددس سددددددنواتل و  يددددددد علددددددقز بددددددالحبس مدددددددة ال تح الوسددددددائل بددددددالجن  المعاقددددددب عليهددددددا تلددددددل

 نطددددداقللمخالفدددددات مدددددن  اسدددددتثنائهالمخالفددددداتل مدددددع  و رامدددددة بصدددددفة أصدددددليةل المعاقدددددب عليهدددددا بال

مددددددن  هاثناالعتددددددراف المسددددددبز بالجريمددددددةل وعلددددددق جميددددددع األحددددددوال بالنسددددددبة للجنايددددددات فهددددددي مسددددددت

نددددص القددددانون  بمقتضددددقالمشددددر   اسددددتثناها افددددة الوسددددائلل زمددددا ال يشددددمل بعددددض الجددددرائن التددددي 

 .(119)األحداثل وجرائن الصحافة  جرائن

 وسدددددائله ال النطددددداق المو دددددوعي لهددددد توسددددديعنحدددددو  متزايدددددد اتجددددداهوالمالحدددددظ أن هنالدددددح 

اميل تهددددددجدددددده شدددددديئا فشدددددديئا نحددددددو النظدددددداز االتتل والتددددددي تينيددددددةة الال ت الصددددددبألاعات تشددددددريفددددددي ال

عليهددددددا بددددددالحبس  بل زافددددددة الجددددددن  المعاقددددددتشددددددمريع الهولنددددددديل والبلجيكدددددديل واإلسددددددبانيل لتشدددددد ال

 .(120)يد علق ست سنواتل وجميع المخالفاتتز مدة 

 يد العقوبةدحتصالحية السلطة القضائية في الفرع الثالث: الفروقات من حيث 

ت العقو دددددة التدددددي يدددددتن التوصدددددل ددعلدددددق الدددددران مدددددن أن بعدددددض الوسدددددائل البديلدددددة قدددددد حددددد

إليهدددددا بو دددددوحل و شدددددكل قددددداطع زالهويدددددة الجنائيدددددةل إال أن هنددددداك فروقدددددات زبيدددددرة بدددددين النظدددددامين 

ح العقو ددددددةل حيددددددث نجددددددد أن تلددددددحددددددول الصددددددالحية فددددددي تحديددددددد  تيندددددديل والالياألنجلددددددو سكسددددددون

سكسددددوني جعددددل مددددن تحديددددد العقو ددددةل والتددددي هددددي محددددال للتفدددداو  بددددين السددددلطة  از األنجلددددونظددددال

                                                            
 .191 دل مرجع سابزل صحمد ممأح لبراك ( 118
 وما بعدها. 5ل صبزل مدحت عبد الحلينل مرجع سارمضان(  119
 .195 دل مرجع سابزل صحمد ممأح لبراك ( 120
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قددددددددير السدددددددلطة القضدددددددائيةل فهدددددددي ليسدددددددت تضدددددددع فدددددددي نهايدددددددة المطددددددداف لتخهنل تلقضدددددددائية والمدددددددا

ل تشدددددددريعاتهت حدددددددددي  ي والدددددددالتيندددددددس النظددددددداز الكدددددددص قدددددددانوني صدددددددارزل علدددددددق عنمحددددددددده بددددددد

 .(121)دابيرتلح العقو ات أو التموجب نص قانوني وا   المعالن  و 

ني أ بدددددر مدددددن و سكسدددد عات النظدددداز األنجلدددددوير تشدددددفددددداو  علددددق العقو دددددة فددددي تمسدددداحة الف

 تتدددددددددخلل بحيددددددددث تينددددددديشدددددددريعات النظدددددددداز الالتالمسددددددداحة المسددددددددموحة للسدددددددلطة القضددددددددائية فددددددددي 

فددددداو  تالسدددددلطة القضدددددائية فدددددي زثيدددددر مدددددن األحيدددددان عدددددن طريدددددز النيابدددددة العامدددددة علدددددق خدددددو ال

 تظهددددرل بينمددددا (122)لعدددددز وجددددود نددددص صددددري  يحكمهددددا اعلددددق العقو ددددة لددددتحكن فددددي مقدددددارهال نطددددر 

هنل والمجنددددددي تبددددددين المددددددالتددددددي تددددددتن  نددددددي فددددددي المفاو دددددداتتيالورة التفدددددداو  فددددددي النظدددددداز الصدددددد

تن التوصدددددل إلدددددق يدددددعليدددددهل دون أن يكدددددون للسدددددلطة القضدددددائية أي دور فدددددي تلدددددح المفاو ددددداتل و 

ص القددددددانونل نده بددددددحدددددددن دون إمكانيددددددة التفدددددداو  بشددددددأنهال فهددددددي ممددددددتهنتيجددددددة معينددددددة  ددددددد ال

التفدددددددداو  علددددددددق الحددددددددل ن الجدددددددداني مددددددددن كددددددددمتيددددددددةل والتددددددددي ئاننظدددددددداز الوسدددددددداطة الج باسددددددددتثناء

 .(123)النهائي

 المطلب الثاني
إلنهاء الخصومة الجنائية بين األنظمة  (الوسائل البديلة)في أو ه التشابهة 

 القانونية المعاصرة

مددددددا بددددددين تطبيقددددددات األنظمددددددة القانونيددددددة المعاصددددددرة  العالقدددددداتعلددددددق الددددددران مددددددن وجددددددود 

إلدددددق حدددددد زبيدددددر فدددددي عديدددددد مدددددن  تتشدددددابهللوسدددددائل البديلدددددة إلنهددددداء الخصدددددومة الجنائيدددددةل إال أنهدددددا 

 النقاطل ومنها ما يلي:

                                                            
 .191مفاو ات االعترافل ص ل زنظال محمد نظاز ( 121
 .516( عبيدل اسامة حسنيينل مرجع سابزل ص  122
 .11القا يل رامي متوليل مرجع سابزل ص  ( 123
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الوساااائل لاااى تحهيقهاااا )ساااعى إتاألهاااداا األساساااية التاااي الفااارع األول: التشاااابه مااان حياااث 

 (البديلة

ي أو تينددددددددالال لالتجدددددددداه متبعددددددددةلددددددددح التعي األنظمددددددددة القانونيددددددددة المعاصددددددددرةل سددددددددواء تسدددددددد

هدددددددا السياسدددددددية رتجنائيدددددددة التدددددددي أقر مدددددددة العدالدددددددة الز سدددددددكونيل إلدددددددق مواجهدددددددة أ االتجددددددداه األنجلدددددددو

هددددده الوسددددائل البديلددددةل والتددددي تعمددددل بصددددورة فاعلددددةل  تبندددديالجنائيددددة التقليديددددةل وأللددددح مددددن خددددالل 

ح األهدددددداف الرئيسدددددية والسدددداميةل وتطدددددرأ لددددد لح تلددددايدددددا لتحقيدددددز ز بددددده مددددن م تمتددددداز مددددن خدددددالل مددددا

مدددددة القانونيدددددة ظفدددددي األن تطبيقهددددداابه فدددددي أهددددددافها إلدددددق حدددددد زيدددددر عندددددد تتشدددددفدددددرن هددددد ه الوسدددددائل 

 .(124)المعاصرة

شاااارح موحااااد فااااي األنظمااااة القانونيااااة المعاصاااارة المطبقااااة  رااتااااالعضاااارورة االفاااارع الثاااااني: 

 )الوسائل البديلة( إلنهاء الخصومة الجنائية

الوسدددددائل البديلدددددة إلنهددددداء الخصدددددومة الجنائيدددددة مدددددن أجدددددل اللجدددددوء إليهدددددا  دددددرورة  تشدددددترط

ور أن يدددددتن اللجدددددوء إلدددددق تلدددددح الوسدددددائل متصدددددلي بارتمابددددده لجرمتدددددهل فلددددديس مدددددن اناجدددددال اعتدددددراف

 از األنجلدددددونظدددددفدددددي ال االعتدددددرافل بدددددل إن صدددددفقات (125)يمتدددددهبجر  ارفدددددتي معناجددددددون أن يكدددددون ال

رف الجدددددداني تددددددأن يعفلددددددزز  لالتيندددددديفددددددي النظدددددداز ال بدددددداآلدابالمسددددددبز  االعتددددددرافسكسددددددونيل أو 

الحدددداالت  اسددددتبعادفددددر  ت البددددراءةة نددددأن قري بجريمتدددده حتددددق يددددتن البدددددء برجراءاتهددددال عددددالوة علددددق

راف تدددددضدددددرورة االع هنل و تمدددددن المددددد ارا دددددتر اعتثيدددددل أو ةر مؤزددددددايدددددالتدددددي تمدددددون الوقدددددائع فيهدددددا 

 .تينيسكوني والال ينل األنجلومانظبين ال (الوسائل البديلة)تشابه ت

                                                            
 .191-196 دل مرجع سابزل صحمد ممأح لبراك(  124
 11 ل صبزل مدحت عبد الحلينل مرجع سارمضان ( 125
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إلنهااااء الخصاااومة  (الوساااائل البديلاااة)دور المحكماااة فاااي الفااارع الثالاااث: التشاااابه مااان حياااث 

 الجنائية

زورة نجددددددددد أنهددددددددا  فددددددددي األنظمددددددددة المدددددددد (الوسددددددددائل البديلددددددددة)إجددددددددراءات  اسددددددددتعرا مددددددددن 

عليهددددددال  تصددددددديزالحصددددددول علددددددق موافقددددددة المحكمددددددة مددددددن خددددددالل إقرارهددددددا بال ةدعي  ددددددرور تسددددددت

ض  دددددطلدددددب العمدددددل القضدددددائي بتتل حيدددددث (127)وية الجنائيدددددةتسدددددل وال(126)االعتدددددراف مفاو دددددات 

الحريددددددة إمددددددا أن يقبددددددل األجددددددراء  فللقا دددددديل ختلفددددددةالتشددددددريعات المتتبندددددداه ي  ر الددددددنهج الددددددنظددددددال

بدددددددون أي تعددددددديل عليددددددهل باسددددددتثناء الصددددددالحية الممنوحددددددة  اعتمددددددادهويعمدددددددهل وإمددددددا أن يددددددرفض 

المصدددددحة بالعمدددددل فدددددي المفاو ددددداتل وايدددددر العقو دددددةل  ياألنجلدددددو سكسدددددونللمحكمدددددة فدددددي النظددددداز 

 والتي سبز اإلشارة إليها.

المحكمددددددددددة  دخلتدددددددددب بالضدددددددددرورة تتطلدددددددددالجنائيدددددددددة فهددددددددددي ال  للوسددددددددداطةأمدددددددددا بالنسدددددددددبة 

للمصددددادقة عليهددددال حيددددث أن الحلددددول الر ددددائية التددددي يددددتن التوصددددل إليهددددال يددددتن التصددددديز عليهددددا 

مدددددن قبدددددل النيابدددددة العامدددددةل ولددددديس المحكمدددددة إال فدددددي بعدددددض التشدددددريعات والتدددددي تعطدددددي القا دددددي 

 (128) الحكن صالحية اللجوء إلق الوساطة الجنائيةل واإلشراف عليها.

 إلنهاء الخصومة الجنائية. (الوسائل البديلة)من حيث آ ار الفرع الرابع: التشابه 

از دشدددددددابه مدددددددتم إلنهددددددداء الخصدددددددومة الجنائيدددددددة (الوسدددددددائل البديلدددددددة)ار القانونيدددددددة ثددددددداألإن 

 تيندددددديل أو الالسكسددددددوني التشددددددابه بددددددين األنظمددددددة القانونيددددددة المعاصددددددرةل سددددددواء النظدددددداز األنجلددددددو

الدددددددعوى الجنائيددددددةل وال يجددددددور  اءانقضددددددل البديلددددددة( الوسددددددائل)لددددددح تب علددددددق نجدددددداح تددددددر تبحيددددددث ي
                                                            

 .11 -19سحلولل جالل بن هاشن بن يحيقل مرجع سابزل ص  ( 126
 .110يوسفل هناء جبوري محمدل مرجع سابزل ص (  127
-16ص  هاء الدعوى العموميةل مرجع سابزلنية ودورها في ائاجنالوساطة ال( عبد الحميدل اشرف رمضانل  128
19. 
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جلة الجندددددائيل وال سدددددل الواقعدددددة الجرميدددددة زسدددددابقة فدددددي تسدددددجمواجهدددددة الجدددددانيل وال  حريكهدددددا فددددديت

جيل الواقعددددددة الجرميددددددة تسددددددن ترافل حيددددددث يددددددتدددددداز صددددددفقات االعنظدددددداء اسددددددتثنب (129)ر سددددددابقةتعتبدددددد

ابه اآلثددددار فددددي حالددددة تتشددددل زمددددا (130)إجراميددددةبددددر سددددابقة تعتسددددابقة فددددي السددددجل الجنددددائيل زمددددا و  

العموميددددةل ويوجددددب تحريكهددددا  ددددد الجدددداني  ى ضددددي الدددددعو تنقحيددددث ال  (ةائل البديلددددالوسدددد)فشددددل 

 .وفز اإلجراءات العادية

 لطعن.واير تغيلامن حيث قابلية الفرع الخامس: 

 (الوسددددددائل البديلددددددة)ن النتيجددددددة التددددددي تددددددن التوصددددددل إليهددددددا بموجددددددب و مددددددتبشددددددكل عدددددداز ال 

ل وهددددددو مددددددا أو الت ييددددددر قابلددددددة للطعددددددن( العقو ددددددة الر ددددددائية)وهددددددي  إلنهدددددداء الخصددددددومة الجنائيددددددة

ائية مدددددن أجدددددل  دددددل فطلدددددب الر تتبنددددداه  يفدددددة أيدددددا زدددددان الوجددددده الدددددختلريعات المتشدددددجمدددددع عليددددده الت

ول اللجددددوء إلددددق هدددد ه بددددللجدددداني مطلددددز الحريددددة فددددي قفاللجددددوء إلددددق هدددد ه الوسددددائل أمددددر البددددد منددددهل 

عددددن حقدددده فددددي الطعددددنل زددددون أن الطعددددن  زالاتنددددر متبددددالوسددددائل أو رفضددددهال فددددرن قبلهددددا فرندددده يع

ائية يقضددددي علدددددق مميزاهددددال ويددددؤدي إلدددددق سددددلبيات ال تحمددددد عتباهدددددال  ددددفددددي هدددد ه العقو دددددات الر 

ممدددددا  ال وجهددددددتددددداوق تسدددددت رق عاديدددددةل  دعددددداوى حيدددددث تدددددؤدي إلدددددق تحويدددددل معظدددددن الحددددداالت إلدددددق 

 (131)يزيد من أزمة العدالة الجنائية

 

                                                            
 .111 -611ل رامي متوليل مرجع سابزل ص  يلقاا ( 129
اإليطاليل وال ي   ر شباستثناء المل افتر علصفقات اال بالنسبةة علق ه ه الدار ختلفالتشريعات الم أافلت ( 130
حول ر سابقه في العود للمزيد بتعل وال تمتهنلل جنائيفي السجل ال جرميةة الاقعتسجيل الو  يجوزأنه ال  علق د أ

 .111-111 ل مرجع سابزل صبد المنعنل سليمانع: رنظأللح أ
 .111-116( براكل احمد محمدل مرجع سابزل ص  131
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 المبحث الثاني

( إلنهاء الخصومة لوساطة الجنائية والتسوية الجنائيةاالوسائل البديلة )تطبيقات 

 األردني القانو  في  الجنائية

إلنهدددددددداء  (الوسددددددددائل البديلددددددددة) إلجددددددددراءات اً خاصدددددددد ي قانوندددددددداً دنددددددددر  األر مشدددددددداليفددددددددرد لددددددددن 

 ياألردنددددددددالخصددددددددومة الجنائيددددددددةل زمددددددددا ولددددددددن يتضددددددددمن قددددددددانون أصددددددددول المحا مددددددددات الجزائيددددددددة 

ي فر دددددت نفسدددددها و قدددددوة علدددددق نددددددر مدددددع األتالمج اليددددددل وأعدددددرافتقخاصدددددة بهدددددال إال أن  نصوصدددددا

ل جدددددزء المل دددددي ي للعشددددائر األردنيدددددةفدددددالسياسددددة التشدددددريعية فدددددي األردنل حيددددث زدددددان القدددددانون العر 

فرعددددددي  اجتمدددددداعيور  ددددددبو تر بمثابددددددة دسددددددتبددددددوأع قافيددددددةلثال يتجددددددزأ مددددددن الهويددددددة الوطنيددددددةل وال

هدددددددد ه العددددددددادات والتقاليدددددددددل  لتقنددددددددينلت الدولددددددددة األردنيددددددددة تدددددددددخبدددددددده الجماعدددددددداتل وقددددددددد  تعتددددددددرف

لدددددة الدولدددددةل ومنهدددددا: ظح األعدددددرافل وجعلهدددددا تحدددددت متلدددددوأصددددددرت العديدددددد مدددددن القدددددوانين لضدددددبو 

ل 1533ة ل وقدددددددانون إنهددددددداء القضدددددددايا العشدددددددائرية لسدددددددن1561قدددددددانون محدددددددا ن العشدددددددائر لسدددددددنة 

د مجلدددددددس شددددددديود العشدددددددائر العدددددددادات توحيدددددددل وقدددددددانون 1532ائر لسدددددددنة عشدددددددوقدددددددانون محدددددددا ن ال

قامددددددت الحكومددددددة برل دددددداء  1592ل وايرهددددددا مددددددن القددددددوانينل وفددددددي عدددددداز 1593ة العشددددددائرية لسددددددن

 .(132)القوانين العشائرية

نجدددددددد أن النظددددددداز القدددددددانوني األردندددددددي زدددددددان إال أنندددددددا  وعلدددددددق الدددددددران مدددددددن هددددددد ا اإلل ددددددداء

إلنهددددداء الخصدددددومات الجنائيدددددةل وخاصدددددة  (الوسائل البديلدددددةبدددددد)بشدددددكل وا ددددد ل وصدددددري   افدددددو معر 

                                                            
(ل دار البشير للنشر والتوزيعل 1. )طاألردنيةد العشائرية عناء قضلا(ل 1911) هويديلل أحمد عباديال ( 132

 .10االردنل ص  عمانل
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عددددن طريددددز  اطبيعتهددددعددددات أيددددا زانددددت ز انن حددددل المتحيددددث زددددان يدددد لالجنائيددددة ويةتسددددالوسدددداطة وال

 المحا ن النظامية.شيود العشائر بالشكل الواقي الر ائي بعيدا عن 

جدددددددة النفتددددددداح النظددددددداز القدددددددانوني و القضدددددددائي األردندددددددي علدددددددق األنظمدددددددة المقارندددددددةل نتيو 

ر  األردندددددي نظددددداز الوسددددداطة فدددددي المدددددواد شدددددبندددددق المتفز االسدددددتمارات األجنبيدددددةل فقدددددد لتددددددجدددددة نتيو 

متددددددع بهددددددال باإل ددددددافة إلددددددق النجاحددددددات المبيددددددرة التددددددي تتي تددددددايددددددا الز لمل نظددددددراً المدنيددددددة والتجاريددددددةل 

اعدددددددات المحليدددددددة نز وية التسدددددددشدددددددريعات المقارندددددددةل وقدددددددد صددددددددر قدددددددانون الوسددددددداطة لتهدددددددا فدددددددي القحق

المدنيدددددة رقدددددن  وية النزاعددددداتتسدددددل ثدددددن صددددددر قدددددانون الوسددددداطة ل6333( لسدددددنة 39المؤقدددددت رقدددددن )

يدددددددة رقدددددددن ناعدددددددات المدنز وية التسدددددددن قدددددددانون معددددددددل لقدددددددانون الوسددددددداطة لثدددددددل 6332( لسدددددددنة 16)

ال الوسددددداطة فدددددي دخدددددو هددددد ا نجدددددد أن المشدددددر  األردندددددي عمدددددل علدددددق إ (133)ل6319( لسدددددنة 69)

 .يةل دون الجنائيةدنالقوانين الرسميةل وإن زانت مقتصرة علق المواد الم

ة وية الجنائيددددددددتسدددددددمددددددددن تطبيقدددددددات الوسدددددددداطة والطبيقدددددددين تألهددددددددن  دددددددي  تو وفيمدددددددا يلددددددددي 

 :  ل وهما علق النحو اآلتيينفي القانون األرد  وسائل بديلة إلنهاء الخصومة الجنائية

 

 

 

                                                            
 .1/1/1011 ( بتارين1515( من عدد الجريدة الرسمية رقن )5611تن نشر ه ا القانون علق الصفحة ) ( 133
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 المطلب األول

 تسوية منازعات األحداث

ل بالعديددددددددد مددددددددن القددددددددرارات متمثددددددددإن االهتمدددددددداز الدددددددددولي المحايددددددددد بالعدالددددددددة الجنائيددددددددةل ال

حددددو  دددددرورة ن الدددددول جميددددعل دفددددع (134)فددددةختلرعهددددا المألدةل بأالصددددادرة عددددن هيئددددة األمددددن المتحدددد

ن تنظدددددديال احتددددددللدددددد لح فقددددددد  ار نظددددددجميددددددع األصددددددعدةل و  وات العدالددددددة الجنائيددددددةل علددددددقدتطددددددوير أ

اعدددددة الراسدددددخة بدددددأن نشدددددريعات الوطنيدددددةل وأللدددددح للقتالقدددددانوني لفئدددددة األحدددددداث أهميدددددة بال دددددة فدددددي ال

قبل األمددددن والشددددعوبل سددددتألمددددن م ةة هامددددةل وأ يدددددنبددددر  ددددماتحمايددددة هدددد ه الفئددددةل وإصددددالحها يع

مدددددددة مدددددددع األحكددددددداز اناتمنسدددددددجمة وماألردنيدددددددة لح جددددددداءت النصدددددددوص القانونيدددددددة الوطنيدددددددة  ولددددددد

 .ها المعاهداتل والمواثيز الدولية واإلقليمية علق حد السواءتنبالدولية التي ت

بالعدالدددددة الجنائيدددددة لألحدددددداث لددددددى المشدددددر  األردندددددي  االهتمدددددازوعلدددددق  دددددوء أللدددددح بددددددأ 

بكافدددددددة األسدددددددس والقواعددددددد المشدددددددار إليهدددددددا فددددددي المواثيدددددددز الدوليدددددددة  اهتمامددددددهل خدددددددالل مدددددددن مبكددددددراً 

وفر أ بدددددر قددددددر مدددددن الحمايدددددة والرعايدددددة للحددددددثل تدددددالوطنيدددددة المقارندددددةل ل واإلقليميدددددةل والتشدددددريعات

ق المشددددر  األردنددددي العديددددد مددددن األفمددددار تبنددددايددددد بقضددددايا األحددددداثل فقددددد تز الم لالهتمددددازيجددددة نتو 

ي وسددددديلة بديلدددددة تبندددددل زدددددان أهمهدددددا (135)6311( لسدددددنة 16ألحدددددداث رقدددددن )القدددددة فدددددي قدددددانون اخال

                                                            
يما فه صالعالنل وخا في جنائيةع السياسات ال تولي مهمه و  االجتماعيقرر المجلس االقتصادي و  ( 134

ل 1951( عاز 511ية العامة لهيئة األمن المتحدة رقن )جمعور قرار الصد لح بعدألباألحداث الجانحينل و  يتعلز
حقوق الطفلل  اعالنالوسائل والمحاوالت الدولية التي زانت تعمل في ه ا المجالل ومن تلح   افة اقرتهوال ي 

( 1116ية العامة لهيئة األمن المتحدة رقن )جمعبموجب قرار ال واعتمدل ناألم نضمةلم العامة الهيئةوالتي أقرته 
اليونيسيف( )مة الطفولة العالمية ظلح في إنشاء منأل العالمي لحقوق االنسانل وقد ساهن واإلعالن 1919عاز 
 انحينجة والعون لألطفال بما فيهن األطفال النو معأخ ت علق عاتقها تقدين ال والتي

. 1/11/1015 ( بتارين1110( من عدد الجريدة الرسمية رقن )6111) علق الصفحةالقانون  تن نشر ه ا ( 135
 .ت التي طرأت عليهعديالوالت 1961( لسنة 15نون األحداث رقن )قاي  و موجبه أل
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إلنهددددداء الخصدددددومة الجنائيدددددةل والتدددددي يكدددددون الجددددداني فيهدددددا هدددددو الحددددددثل أطلدددددز عليهدددددا مصدددددطل  

لددددددح مراعدددددداة لمصددددددلحة أل( مددددددن قددددددانون األحددددددداث و 11و13ا (ل بموجددددددب المددددددادين )نددددددز وية التسدددددد)

 جنائية التقليدية.الخضو  لإلجراءات ال تجنيبهمن خالل  (136)قالحدث الفضل

ر  شددددددالم اسدددددتحدثوية تسدددددولضدددددمان مصدددددلحة الحددددددث الفضدددددليل ومنهدددددا نجددددداح هددددد ه ال

ل واسدددددددتحدث أيضدددددددأ (137)ي إدارة خاصدددددددة لشدددددددرطة األحدددددددداث فدددددددي مديريدددددددة األمدددددددن العدددددددازدنددددددداألر 

: األحددددددداث األردنددددددي ة النددددددزا ل وهددددددو وفقددددددا لتعريددددددف المددددددادة الثانيددددددة مددددددن قددددددانون تسددددددويقا ددددددي 

ا  فددددي قضددددايا األحددددداث وفقددددا ألحكدددداز القددددانونل زمددددا وأ دددددت نددددز وية التسددددولق تددددي ي القا ددددي الدددد

هددددددا فددددددي تعريفهددددددا للمحكمددددددة علددددددق أنهددددددا: المحكمددددددة المختصددددددة بددددددالنطر فددددددي قضددددددايا تاأل المددددددادة

 وية النزاعات وفقا ألحكاز ه ا القانون.تساألحداثل و 

( لسددددددددنة 116وية لنزاعددددددددات فددددددددي قضددددددددايا األحددددددددداث رقددددددددن )تسدددددددد مددددددددا وصدددددددددر نظدددددددداز 

وية النزاعددددددات علددددددق أنهدددددداء إجددددددراءات قانونيددددددة ر ددددددائية تسددددددوره دبددددددل والدددددد ي عددددددرف (138)6312

اعدددددددات فددددددي القضدددددددايا التدددددددي يكدددددددون الحددددددددث طرفدددددددا نز ية التسدددددددو قددددددوز بهدددددددا الجهدددددددة المخصصدددددددة بت

للحددددددددث عنددددددددد تطبيددددددددز هدددددددد ا  المصددددددددلحة الفضددددددددلق مراعدددددددداةل مؤزدددددددددا علددددددددق  دددددددرورة (139)فيهدددددددا

 عات األحداث:ناز وية متسالجوانب القانونية في  بعضي  ل و ت. وفيما يلي (140)النظاز

                                                            
ونل قانه ا التطبيز  دنعلق وحمايته وتأهيله ورعايته فضلحدث الا لحةمص يی: ترمعلت  د( أ/أ5المادة ) ( 136

نات يوالب لوكير مراقب الستقر  علقلق بناء فضمصلحة الحدث ال محكمةي العرا ت( علي 11المادة )ونصت 
 .معتفي المج واندماجه السالمةحقوق الحدث وسبل  احترازالمقدمة في القضية بما في أللح 

باألحداث  مختصةرية األمن العاز ديإدارة شرطة في م علق انشاءت د( من قانون األحداث أ /أ1) دةالما ( 137
 بموجب ه ا القانون.

( من 5100) الصفحةل وتن نشره علق 1015( لسنة 11بموجب قانون األحداث رقن ) صدر ه ا النظاز ( 138
 .1/9/1016 تارين(ل 1511عدد الجريدة الرسمية رقن )

 .األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظ( من ن1المادة ) ( 139
 .األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظن ( من1المادة ) ( 140
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  الموضوعي لتسوية منازعات األحداثالشخصي و  نطاقالالفرع األول: 

ية تسددددو قددددا لقددددانون األحددددداثل ونطدددداز فت األحددددداث و زعدددداة منايو تسددددد النطدددداق الشخصددددي ليعدددد

 :ما يليايا األحداث بضالنزاعات في ق

ه مددددددا لددددددن  ددددددنث( و حضددددددور أحددددددد والديددددددهل أو وليددددددهل أو وصدددددديهل أو حادالحدددددد)الجدددددداني  .1

لددددح مددددع مصددددلحة الحدددددثل زمددددا ومراعدددداة المصددددلحة الحدددددث الفضددددلقل يمكددددن أل عددددار تي

 .(141)ويةتسث إلجراءات الدالسلوك ومحامي الح حضور مراقب

المجنددددي عليددددهل وهددددو الشددددخص الدددد ي وقددددع الفعددددل الجرمددددي عليددددهل وألحددددز بدددده الضددددررل  .6

حضدددددددددور الشدددددددددخص المفدددددددددو   ترطيشدددددددددا فالمجندددددددددي عليددددددددده شخصدددددددددا معنويددددددددد وإألا زدددددددددان

 .(142)عنه

وية الندددددددزا ل تسدددددددويةل وهدددددددي شدددددددرطة األحدددددددداثل قا دددددددي تسدددددددالمكلفدددددددة بدددددددرجراء الالجهدددددددة  .3

 .  (143)عاتنزا وية التسير لز من الو  ةمدتأو الجهات المع األشخاص

( مدددددددددن قدددددددددانون 13وية بموجدددددددددب المدددددددددادة )تسددددددددد مدددددددددا ويحددددددددددد النطددددددددداق المو دددددددددوعي لل

وية النزاعدددددات فدددددي قضدددددايا األحدددددداثل وهدددددي تسددددد ازنظدددددد( مدددددن /9( و )1ين )تاألحدددددداثل والمددددداد

ر فيهدددددا علدددددق نظدددددوقدددددف التينل وينتهدددددا مدددددن سدددددتيدددددد عقو تز التدددددي ال  جدددددن شدددددمل المخالفددددداتل والت

 اإ دددددافي ااعدددددات فدددددي قضدددددايا األحدددددداث شدددددرطلنز وية اتسددددد نظدددددازشدددددكوى المتضدددددررل وقدددددد أ ددددداف 

تمدددددددون مدددددددن  االل أال وهدددددددو الصدددددددعو ة ه لهددددددد الرائن التدددددددي تصدددددددل  ألن تمدددددددون محدددددددجدددددددبالنسدددددددبة لل

                                                            
 .األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظ( من ن/هد1المادة ) ( 141
 .األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظ( من ن/و1المادة ) ( 142
 .األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظ( من ن1المادة )( من قانون االحداث و 11المادة ) ( 143
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ي دندددددددوسدددددددع المشدددددددر  األر تعددددددددز  ظالحددددددديل و (144)العامدددددددةالجدددددددرائن المخلدددددددة بددددددداآلداب واألخدددددددالق 

 بالنطاق المو وعي له ه الصورةل وإنما قصرها فقو علق الجرائن البسيطة.

 شروح وإ راءات هذه التسوية.الفرع الثاني: 

لهددددد ه الوسددددديلة بأشدددددخاص محدددددددينل  سدددددوية الندددددزا  وفقددددداً تأمدددددر  ياألردندددددأنددددداط المشدددددر  

وية تسددددددالنزاعددددددات علددددددق أن الجهددددددة المخصصددددددة بوية تسدددددد( مددددددن نظدددددداز 6وقددددددد أ دددددددت المددددددادة )

سددددددددوية النددددددددزا ل أو األشددددددددخاص أو الجهددددددددات تاعددددددددات هدددددددديل شددددددددرطة األحددددددددداثل أو قا ددددددددي نز ال

 اعات.نز ة اليو تسل ةاالجتماعيمية تنمدة من وزير التالمع

ل والمدددددددادة (145)( مدددددددن قدددددددانون األحدددددددداث/أ13شدددددددرطة األحدددددددداث وفقدددددددا للمدددددددادة ) تتدددددددولقو 

من التدددددددي تخدددددددص األحدددددددداثل  دددددددوية النزاعدددددددات ل تسددددددد(146)سدددددددوية النزاعددددددداتت( مدددددددن نظددددددداز 1)

ه القددددانونل مددددع  ددددرورة قيدددددها بااللتزامددددات المنصددددوص عليهددددا يددددز النطدددداق المو ددددوعي الدددد ي يج

 .(147)وية النزاعاتتساز ظفي المادة الخامسة من ن

                                                            
ر ل عال وهتح القاصرل موقعه زاالاتصابوردت ه ه الجرائن في الباب السابع من قانون العقو ات  ( 144

 .ا جهاالو  لآلداب  ر عي للحياءل الحض علق الفجورل التفامنل الفعال لالخطف
ن  جشرطه األحداث تسوية النزاعات في المخالفات وال تتولق ق( من قانون األحداث عل/أ11) المادةنص ت ( 145
 لح في الجرائن التي يتوقف النظر فيها علقألو  التسويةف النزا  علق ار طه اافقين بمو تال تزيد عقو تها من سن تيال
 ر.ر ضالمت وى شك
شرطة األحداث تسوية  تتولقات في قضايا األحداث علق : عا نز ال ةويس( من نظاز ت5نص المادة )ت ( 146

 .النظر فيها علق شكوى المتضرر علق سنتين ويتوقفالمخالفات والمن  التي ال تزيد عقو تها  النزاعات في
شرطة األحداث عند تسوية  تلتزز( من نظاز تسوية النزاعات في قضايا األحداث علق 1وتنص المادة ) ( 147

 :النزا  بما
  التسويةية قبل السير في إجراءات خطأطراف النزا  ال وافقةالحصول علق م -أ
 ا نز ويه التساإلجراءات في  يةسر  عاةا ر م -ب

 اتقافإلق  وصولا  والنز السرعة في إنهاء ال -ت

 و قداب العامة باألخالق المخلةعات  و التسوية من المو   و أن ال يكون مو  -ث
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زافددددة الشددددروط القانونيددددة لصددددحة  تددددوافر ددددرورة التحقددددز مددددن  مددددا يتطلددددب تطبيددددز أللددددح 

القددددانون فيهددددا اللجددددوء إلددددق  زالجريمددددة مددددن  ددددمن الجددددرائن التددددي أجدددداوية  بددددأن تمددددون تسددددإجددددراء ال

طيدددددة قبدددددل السدددددير فدددددي إجدددددراءات خا  الندددددز ويةل و دددددرورة الحصدددددول علدددددق موافقدددددة أطدددددراف التسدددددال

ويةل إأل يملددددددح أي مددددددن تسددددددقائمددددددة طددددددوال فددددددره ال الموافقددددددةقددددددي هدددددد ه تبل و شددددددرط أن (148)ةويتسددددددال

ا  إلددددددددق محكمددددددددة األحددددددددداث نددددددددز لويةل وإحالددددددددة اتسدددددددداألطددددددددراف الحددددددددز فددددددددي إيقدددددددداف إجددددددددراءات ال

 .(149)ةختصالم

ثل أو وليددددددده أو وصددددددديه أو دن اإلجدددددددراءات بحضدددددددور أحدددددددد والددددددددي الحدددددددتدددددددتويجدددددددب أن 

لدددددح مدددددع مصدددددلحة الحددددددثل و حضدددددور مراقدددددب السدددددلوكل ومحدددددامي ألعدددددار  تهل مدددددا لدددددن ينحا ددددد

 .(150)الحدث

تسددددددوية ل و ددددددرورة السددددددرعة فددددددي (151)از بمراعدددددداة سددددددرية اإلجددددددراءاتلتددددددز  مددددددا يجددددددب اال

ا  خدددددالل مددددددة ندددددز دعو شدددددرطة األحدددددداث أطدددددراف التدددددل حيدددددث اتفددددداقل والوصدددددول إلدددددق (152)الندددددزا 

ن الشدددددددكوى او ورود الملدددددددف إليهدددددددال وتعقدددددددد جلسدددددددة أوليدددددددة تقددددددددي نأسدددددددبو  مدددددددن تددددددداري زجددددددداو تتال 

هن علدددددق السدددددير تت مدددددوافقتثبدددددل و اا  وديدددددندددددز التسدددددوية هن علدددددق ثا ل وحدددددندددددز داول مدددددع أطدددددراف التدددددلل

بكددددل  داالنفددددرار يوقددددع عليدددده األطددددرافل ولشددددرطة األحددددداث حضددددفددددي أللددددح أو رفضددددهن لدددده فددددي م

النددددزا ل وفددددي حددددال موافقددددة  تسددددويةا  علددددق حدددددىل بهدددددف الوصددددول إلددددق نددددز طددددرف مددددن أطددددراف ال
                                                                                                                                                                          

يتعار  أللح مع ما لن  اجراءات التسوية بحضور احد والدي الحدث أو وليه أو حا نهن تأن ت -ع
 الحدث إلجراءات التسوية زلما امكن أللح.مي محاالسلوك و ور مراقب ضح ل و مصلحة الحدث

 منه فو الشخص الم حضوريشترط فا يو عنإألا زان المجني عليه شخصا م -ح
 .األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظ( من ن/أ1المادة ) ( 148
 .األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظ( من ن/أ10)المادة /ع( من قانون االحداث و 15( المادة ) 149
 .األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظ( من ن/هد1المادة ) ( 150
 األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظ( من ن/ب1المادة ) ( 151
 األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظ( من ن6المادة ) (. 152
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هل ومحاولددددددة إنهائدددددده تيتسددددددو ر إجددددددراءات شدددددداتبية النددددددزا  ودي تسددددددو األطددددددراف علددددددق السددددددير فددددددي 

ولشددددددرطة األحددددددداث خددددددالل مدددددددة ال تجدددددداور ثالثددددددين يومددددددا مددددددن تددددددارين عقددددددد أول جلسددددددةل  اوديدددددد

ا ل مددددع  ددددمان نددددز لحددددل ال ادين مدددد زرات أو بينددددات زلمددددا زددددان أللددددح  ددددروريتقددددتمليددددف األطددددراف ب

ة خسدددددنب ظاتفدددددزراتل والبيندددددات إلدددددق أصدددددحابها بعدددددد إادددددالق الملدددددف مدددددع حقهدددددا باالح إعدددددادة المددددد

 .(153)منها

عليدددددده األطددددددراف فددددددي  أتفددددددزمددددددا  توثيددددددزا  يجددددددب نددددددز وية التسددددددالتوصددددددل إلددددددق فدددددداألا تددددددن 

ود زددددل طددددرف بنسددددخة منددددهل مددددع  ددددرورة تددددز ن تل ويددددوزالؤهددددنيدددده زددددل مددددنهن أو محضددددر يوقددددع عل

عات تشددددددريوية ال يخضددددددع ألحكدددددداز عقددددددد الصددددددل  الددددددوارد فددددددي التسددددددال اتفدددددداقإفهدددددداز األطددددددراف أن 

 .(154)ف ةالنا

لددددح تا  نددددز وية التسددددقا ددددي  قوليتددددا  مددددن شددددرطة األحددددداث فنددددز التددددتن تسددددوية أمددددا إألا لددددن 

األشدددددخاص أو الجهددددات المعتمدددددة مددددن الددددوزير لهدددددده ل أو مددددن خددددالل (155)وية سددددواء بنفسددددهتسددددال

وية تسددددا  المحددددال إليهددددا مددددن قا ددددي النددددز وية التسددددرط فددددي الجهددددة التددددي تتددددولق شددددتل وي(156)يددددة اال

 : (157)مجموعة من الشروط وهي

بموجددددددب قددددددانون  ةانشددددددبددددددع لهددددددا أو متتمددددددون مرخصددددددة مددددددن الجهددددددة التددددددي تأن  .1

 .ها وأهدافها رعاية الطفولةتاياا خاص وأن يكون من

 اعلة في مجال الطفولة.فأن يكون لها برامج  .6

                                                            
 .األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظ( من ن/ع1المادة ) ( 153
 .األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظمن ن( 1المادة ) ( 154
 /ب( من قانون االحداث.11( المادة ) 155
 .األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظ( من ن/أ10)المادة /ع( من قانون االحداث و 11( المادة ) 156
 .األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظ( من ن/ب1المادة ) ( 157
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   .أن يكون لديها زوادر فنية مختصة من ألوي الخبرة واالختصاص .3

سددددوية النددددزا  مددددا تا  المحددددال إليدددده مددددن قا ددددي نددددز وية التسددددولق تدددد مددددا ويشددددترط بالشددددخص الدددد ي ي

 :  (158)يلي

أن يكدددددون مدددددن األشدددددخاص المشدددددهود لهدددددن بصدددددالح ألات البدددددين بوصدددددية مدددددن الحدددددا ن  .1

 ختص.الم اإلداري 

 .أن ال يقل عمره عن ثالثين سنة .6

 .فأن ال يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشر  .3

وية الندددددددزا  تسدددددددولدددددددون بخا  أو األشدددددددخاص أو الجهدددددددات المندددددددز وية التسدددددددز قا دددددددي ز ويلتددددددد

ية تسددددددو ( مددددددن نظدددددداز 9( و )2( و )9باألحكددددددازل واالجددددددراءات المنصددددددوص عليهددددددا فددددددي المددددددواد )

 لددددددىته يو تسدددددت إحالدددددة الندددددزا  لتمدددددويةل وإألا تسدددددعندددددد إجدددددراء الايا األحدددددداث قضدددددالنزاعدددددات فدددددي 

ير لهدددددد ه ال ايددددددةل فعلددددددق أي مددددددنهن إصدددددددار ز المعتمدددددددة مددددددن الددددددو  أحددددددد األشددددددخاص أو الجهددددددات

وية تسددددددددددوية بوسدددددددددداطة قا ددددددددددي تسددددددددددالخاصددددددددددة بددددددددددرجراءات ال وتبددددددددددادل المسددددددددددتندات تبلي دددددددددداتال

 .(159)النزاعات

يدددددة بحدددددز الحددددددثل و ددددد لح قضددددداء الددددددعوى الجنائنية اتسدددددو علدددددق نجددددداح هددددد ه ال يترتدددددبو 

 االتفددددداقن تيدددددتن إنهددددداء الخصدددددومة الجنائيدددددة بوسددددديله بديلدددددة عدددددن الددددددعوى العموميدددددةل وفدددددز مدددددا يددددد

 ا .نز عليه بين أطراف ال

  

                                                            
 .األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظ( من ن/ع1المادة ) ( 158
 .األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظ( من ن9المادة ) ( 159
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 ةمانات القانونية في هذه الوسيلالضالفرع الثالث: 

ية منازعددددددددات األحددددددددداثل يمكددددددددن القددددددددول بددددددددأن تسددددددددو ل النا مددددددددةالقانونيددددددددة صددددددددوص نباسددددددددتقراء ال

 :بما يليص خلتتمن أجل نجاح ه ه الوسيلة األردني  وفرها المشر  التيالضمانات 

وافر هددددد ه الموافقدددددة طيلدددددة تدددددل ويجدددددب اة خطيددددديو تسدددددا  علدددددق الندددددز موافقدددددة أطدددددراف ال اشدددددتراط أواًل:

وية الطلدددددب مدددددن تسددددد  وفدددددي أي مرحلدددددة مدددددن مراحدددددل إجدددددراء الندددددزا ويةل وألطدددددراف التسدددددإجدددددراءات ال

ة علدددق أن يدددتن أللدددح مدددن خدددالل قا دددي صدددتخإلدددق المحكمدددة الم  ا ندددز الجهدددة التدددي والهدددا إحالدددة ال

 .(160)النزا  ويةتس

ث أو وليدددده أو وصدددديه أو داعددددات بحضددددور أحددددد والدددددي الحددددنز وية التسددددتن إجددددراءات تددددأن   انيااااًا:

مدددددا لددددددن يتعدددددار  أللددددددح مدددددع مصدددددلحة الحدددددددثل و حضدددددور مراقددددددب السدددددلوك ومحددددددامي  حا دددددنه

   ۔قمراعاة لمصلحة الحدث الفضلوية زلما أمكن أللحل وأللح تسالحدث إلجراءات ال

 .(161)ويةتس رورة مراعاة السرية أثناء إجراءات ال  الثًا:

 .(162)ويةتساء مرحلة الثنث أدوقف الح زواجز عد رابعًا:

 فاق .تالسرعة في إنهاء النزا  والوصول إلق ا خامسًا:

مدددددن أطدددددراف  تندددددازالت ن فيهدددددا مدددددنتدددددوية أو بمدددددا تسدددددال يجدددددور االحتجددددداع بدددددرجراءات ال سادساااااًا:

ل وهدددددد ا يسددددددهن بشددددددكل زبيددددددر فددددددي نجاحهددددددال (163)أي محكمددددددة أو أي جهددددددة زانددددددت النددددددزا  أمدددددداز

 عليها. بازدياد اإل بال

                                                            
 .األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظ( من ن/أ10/أ و1) تينالماد/ع( من قانون االحداث و 15( المادة ) 160
 .األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظ( من ن/ب1)المادة /أ( من قانون االحداث و 15( المادة ) 161
 /ب( من قانون االحداث.15( المادة ) 162
 .األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظ( من ن/ب10)المادة /أ( من قانون االحداث و 15( المادة ) 163
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ا  الدددد ي سددددبز وأن نددددز ال يجددددوز للقا ددددي تحددددت طائلددددة الددددبطالن النظددددر فددددي مو ددددو  ال سااااابعًا:

 .(164)د إحالة القضية إلق المحكمةناعات عنز وية التسي  صفه قاب رهظن

 (الوسدددددائل البديلدددددة)ي تبندددددأن المشدددددر  األردندددددي و دددددع حجدددددر األسددددداس لويمكدددددن القدددددول 

اعدددددات األحدددددداث نز وية تسدددددإلنهددددداء الخصدددددومة الجنائيدددددة فدددددي قدددددانون األحدددددداثل حيدددددث أن مسدددددألة 

ويدددددهل ومصدددددلحة أله الميايدددددة هدددددو أمدددددر مرحدددددب بدددددهل حيدددددث حقدددددز معددددده مصدددددلحة الحددددددث و  هدددددب

مجمدددددعل وهنددددداك العديدددددد المجندددددي عليدددددهل ومصدددددلحة القضددددداءل و التدددددالي تحقيدددددز مصدددددال  عامدددددة لل

 وية البد منل سليو الضوء عليها ومنها:تسمن الجواب في ه ه ال

ا  ندددددز ويةل وإنهددددداء التسدددددن مدددددن  المشدددددر  صدددددالحيات لشدددددرطة األحدددددداثل إلجدددددراء ال مدددددا أ

ت الددددددعوى الجنائيدددددةل أمدددددر فدددددي بدددددال  األهميدددددةل إأل يمكدددددن مدددددن خاللهدددددا اعدددددن إجدددددراء اً بعيدددددد اً وديددددد

الحددددددددث سدددددددلبيات الددددددددعوى الجنائيدددددددةل  تجنيدددددددبو القضددددددداء بهدددددددال  اعدددددددات دون إرهددددددداقنز هددددددداء النإ

ري تددددعتن مددددن بعددددض السددددلبيات التددددي اوتحقددددز بدددد لح بعددددض أهددددداف الوسددددائل البديلددددة علددددق الددددر 

يددددددةل تنفي هدددددد ه المسددددددألة مددددددن حيددددددث  عدددددددز تددددددوافر الرقابددددددة القانونيددددددة علددددددق عمددددددل هدددددد ه الجهددددددة ال

ر زافددددة شددددروط اللجددددوء وخاصددددة فددددي مسددددألة التميددددف القددددانوني للوقددددائعل ومددددن حيددددث مدددددى تددددواف

مهال إال إن عمليددددددة تميددددددف الواقعددددددة الجرميددددددة هددددددي مددددددن المسددددددائل دوية مددددددن عددددددتسددددددإلددددددق هدددددد ه ال

طلدددب علدددن ودرايدددة زبيدددرين فدددي علدددن القدددانونل ومدددن الممكدددن تجددداور هددد ه تتالقانونيدددة الفنيدددة التدددي 

ن مددددددن خاللدددددده إخضددددددا  هدددددد ه السددددددلطة للرقابددددددة تل يددددددشددددددكل تشددددددريعيالسددددددلبية مددددددن خددددددالل إجددددددراء 

ء افر شددددددروط اللجددددددو تددددددو وية للتحقددددددز مددددددن التمييددددددف السددددددلينل و تسددددددمددددددن قبددددددل قا ددددددي ال القضددددددائية

 وية.تسلل

                                                            
 .األحداث قضاياات في عا نز تسوية ال زاظ( من ن/ع10المادة ) ( 164
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وية هدددددو أمدددددر مرحدددددب فيدددددهل خاصدددددة برعطددددداء فرصدددددة تسددددد مدددددا أن اسدددددتحداث قا دددددي ال

فددددي حالددددة فشددددل شددددرطة األحددددداث بالوصددددل إلددددق حددددل  تسددددويتها  مددددن أجددددل نددددز أخددددرى ألطددددراف ال

 تفدددددويضل زمدددددا أتددددداح القدددددانون (165)هددددداب المسدددددتأثرل الوسددددداطة تمثدددددالندددددزا ل وهدددددي بهددددد ه الصدددددورة 

ورة وا ددددحة مدددددن صددددشددددكل يويةل تسدددددة مددددن أجددددل إجدددددراء هدددد ه التمددددوية لجهددددات معتسددددقا ددددي ال

 .(166)ة و فصور الوساطة الم

ل عددددددددن الدددددددددور الدددددددد ي قددددددددد يضددددددددطلع بدددددددده مدددددددددعي عدددددددداز افددددددددإال أن المشددددددددر  األردنددددددددي 

فيمددددا إألا  رل ال مددددن قريددددب وال مددددن بعيدددددلشددددإلددددق هدددد ه الوسدددديلةل حيددددث لددددن ي ءاألحددددداث فددددي اللجددددو 

ويةل ويمكدددددن القدددددول بدددددأن تسدددددال ألجدددددراءة ختصددددد دددددان يملدددددح صدددددالحية إحالدددددة الندددددزا  إلدددددق جهدددددة م

وافر تددددهن و تبددددامدددددعي عدددداز األحددددداث يملددددح زامددددل الصددددالحية فددددي إحالددددة األطددددرافل فددددي حددددال ر 

وية لفددددددض النددددددزا  بهددددددده الوسدددددديلةل نظددددددرا لسددددددلطات تسددددددويةل إلددددددق قا ددددددي التسدددددد افددددددة شددددددروط ال

 ه.سث في إجراء يمدباإل افة إلق  رورة مراعاة مصلحة الحل (167)العامة التي يملمها

وية أثندددددداء نظددددددر الدددددددعوىل حيددددددث يمكددددددن هدددددد ا تسددددددين التنظددددددر  عددددددن شددددددل المافدددددد مددددددا و 

ويةل مددددددن أجددددددل حلدددددده بالصددددددورة الوديددددددة تسدددددداعهن إلددددددق النددددددز ا  مددددددن إحالددددددة نددددددز األمددددددر أطددددددراف ال

ص علددددق أللددددح نالدددد  ر تددددفاو دددديةل بددددديال عددددن إجددددراءات الدددددعوى العموميددددةل وزددددان مددددن المفتال

يدددددب المحكمدددددة نجتث الفضدددددليل و دمصدددددلحة الحددددد تحقيدددددزصدددددراحةل خاصدددددة أن فدددددي هددددد ا األمدددددر 

وية فدددددي تسدددددلل ءة اللجدددددو ز ر  أن يعمدددددل علدددددق إجددددداشدددددتمندددددق علدددددق المنل و ى متابعدددددة إجدددددراءات الددددددعو 

                                                            
 بحل النزا  القضائيةلجهات اير  تفويضه الهيئات القضائية نفسهال دون فر معة التي تن بطساو وهي تلح ال ( 165
 .50-11ل ص : صور الوساطةجع لطفااه الجهات القضائية. للمزيد ر ز النزا  بحو  لفبقي ميل حيث اودي
ا  لنز ا الحكن لها بحل ةو قضااالنيابة العامة  بتفويضة الهيئات األهليةل فر معالتي تتن ب لوساطةوهي تلح ا ( 166
 : .إليها. للمزيدقضايا ح عن طريز ارسال ملفات الأللل و وديا
 .111 الحلبيل محمد علي السالنل مرجع سابزل ص ( 167



91 

علدددددق  تدددددبر تالقدددددانوني الم ثدددددرون عليهدددددا الددددددعوىل مدددددع  دددددرورة التأ يدددددد علدددددق األتمدددددأي مرحلدددددة 

 وية.تساز شرطة األحداث أو أماز قا ي النجاح ه ه الوسيلة سواء أم

المجندددددددي عليددددددده العدددددددو   تعدددددددويض ة دددددددرور طدددددددرق المشدددددددر  إلدددددددق مسدددددددألة ت مدددددددا ولدددددددن ي

فددددداق علدددددق توح لألطدددددراف لإلتدددددالبددددداب مف تدددددركويةل وإنمدددددا تسدددددال إلتمدددددازالعدددددادل زشدددددرط أساسدددددي 

حدددددل يلبدددددي روبددددداتهنل إال أنددددده فدددددي بعدددددض األحدددددوال قدددددد يتعدددددر  المجندددددي عليددددده أو المضدددددرور 

ل المامددددددل عدددددددن حقدددددددهل ممدددددددا ز اتندددددددن ألوي الجددددددداني أو مددددددن أطدددددددراف خارجيدددددددةل لللضدددددد وطات مددددددد

مدددددن األهدددددداف التدددددي  ال إنقاصدددددشدددددكيدددددؤدي إلدددددق عددددددز حصدددددوله علدددددق تعدددددويض زدددددافيل وهددددددا ي

ولي المجندددددي عليددددده أهميدددددة زبيدددددرة مدددددن تدددددسدددددعق إليهدددددا السياسدددددة الحداثيدددددة الحديثدددددةل وهدددددي التدددددي ت

ه المسدددددالة هددددد د خدددددعلدددددق المشدددددر  أ ندددددقمنتلح  عويضددددده عمدددددا لحدددددز بددددده مدددددن  دددددررل ولدددددتأجدددددل 

 د إقراره لوسائل بديلة أخرى.نبالحسبانل في التعديالت الالحقة لقانون األحداثل أو ع

اعددددددات المتعلقددددددة باألحددددددداثل هددددددي بالفعددددددل نز وية التسددددددوأخيددددددرا البددددددد أن نشددددددير إلددددددق أن 

حدددددد ابه إلدددددق تشدددددي القدددددانوني للملمدددددةل وهدددددي تنوسددددديلة بديلدددددة إلنهددددداء الخصدددددومة الجنائيدددددةل بدددددالمع

ة ر دددددائية يلارية(ل فهدددددي وسدددددتشدددددالمفو دددددة واالس)الجنائيدددددة بصدددددورها   بيدددددر مدددددع نظددددداز الوسددددداطة

اس اعددددددادة تأهيددددددل سددددددتهدددددددف إلددددددق تحقيددددددز أهددددددداف السياسددددددة الجنائيددددددة الحديثددددددة القائمددددددة علددددددق ا

هدددددداء حالددددددة نل وإالعدددددداد عويضدددددداعليدددددده وتجنددددددي  ض الميعددددددو تالجددددددانيل ودمجدددددده فددددددي مجمعددددددهل و 

اعهن بالشددددكل المر ددددي لهددددن نددددز مطلددددز الحريددددة فددددي إنهدددداء  عدددديل أطرافهددددا لهددددنتماال ددددطراب المج

خدددددالل الوسددددديو مدددددن  ي يحددددداور المجندددددي عليددددده مدددددنجدددددانشدددددخص ثالدددددثل فال تددددددخلعدددددن طريدددددز 

 تسددددتأثرضددددائية قو إمددددا أن يكددددون جهددددة يا ل هدددد ا الوسددددنددددز هددددي بدددده النتأجددددل الوصددددول إلددددق حددددل ي

ا ل زمدددددا أن ز ندددددا  لحلدددددهل وإمدددددا أن تمدددددون جهدددددت ليسدددددت قضدددددائيةل يعهدددددد إليهدددددا أمدددددر هددددد ا النز بدددددال

ابه مدددددع النطددددداق المو دددددوعي للوسددددداطة فدددددي القدددددانون الفرنسددددديل تشدددددالنطددددداق المو دددددوعي لهدددددا ي
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الجددددرائن الخطيددددرة  واسددددتبعادعلددددق الوسدددداطة الجنائيددددة فددددي الجددددرائن البسدددديطةل  اعتمددددادهمددددن حيددددث 

ب علدددددق تدددددر تتات اآلثدددددار التدددددي أل التسدددددويةب علدددددق هددددد ه تدددددر تمدددددن النطددددداق المو دددددوعي لهدددددال وي

   .(168)الوساطة الجنائيةنجاح أو فشل 

 المطلب الثاني

 تسوية المنازعات األسرية

ل فهددددددي التددددددي هه األولددددددقل والدعامددددددة األساسددددددية فيددددددبنتددددددالمجمددددددعل ول ة وا ندددددداألسددددددرة  تعتبددددددر

ي المؤسسدددددة تددددداليدددددت أسدددددس المواطندددددة الماملدددددةل وهدددددي بالتثبمن االسدددددتقرار والتدددددين الضدددددرورية لتدددددؤ 

مكن مدددددن تدددددوفير تللددددددعن مدددددن زافدددددة الجهددددداتل لتددددد اسدددددتحقاقااأل ثدددددر  االجتماعيدددددةئة تنشددددداألولدددددق لل

يدددددرات مت لل اً هدددددا وو ائفهدددددا علدددددق أ مدددددل وجدددددهل ونظدددددر باتجاو يامهدددددا بو  لالرعايدددددة الواجبدددددة ألفرادهدددددا

ماعيدددددة واالقتصدددددادية والثقافيدددددة تجل السياسدددددية واالاألصدددددعدةمعدددددات فدددددي جميدددددع تالمبيدددددرة فدددددي المج

لدددددددح ترت ثددددددديدددددددرةل حيدددددددث أزب تحددددددددياتواجددددددده خطدددددددورة و توالتر ويدددددددة وايرهدددددددال أصدددددددبحت األسدددددددر 

 يددددرات بشددددكل مباشددددر علددددق األسددددرةل ومنعهددددا فددددي زثيددددر مددددن األحيددددان مددددن التيدددداز بدددددورهال الت ال

ين لهدددددا يدددددد العدددددون تقددددددزيانهدددددال األمدددددر الددددد ي دعدددددا إلدددددق  دددددرورة حمايدددددة األسدددددرةل و  هدددددددتبدددددل و 

 .(169)ر  تحقيز أهدافهاتوالمساعدة من أجل مواجهة المشكالت التي تع

 االجتمددددداعية لحمايدددددة هددددد ا الصدددددرح ثددددديدنحدددددو إيجددددداد قليدددددات حوجددددده تال أوألجدددددل أللدددددح بدددددد

ل و دددددددين ةر سدددددددث داخدددددددل األدالمبيدددددددرل وخاصدددددددة فيمدددددددا يتعلدددددددز بالمنازعدددددددات األسدددددددريةل والتدددددددي تحددددددد

المشددددر  األردندددديل وانطالقددددا مددددن واجبدددده الددددوطني تجدددداه األسددددرةل اليدددده  اسددددتحدثمكوناتهددددال حيددددث 
                                                            

(ل بدائل الدعوى الجزائية: دراسة مقارنةل بحث منشورل إر د للبحوث والدراساتل 1011الفيلل علي عدنان)( 168
 وما بعدها.  11ل ص1ل عدد11جامعة إر د األهليةل مجلد

(ل منشور علق موقع مديرية األمن العاز 1016ل )1ط األسرة من العنف األسريل  ( االطار الوطني لحماية 169
 .10/11/1011ياره: أخر ز تارين (ل إدارة حماية األسرةل http://www.psdgov.jo)االلمتروني 
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( 19العندددددف األسدددددري رقدددددن ) وية المنازعدددددات األسدددددريةل وأللدددددح بموجدددددب قدددددانون الحمايدددددة مدددددنتسدددددل

( لسددددددنة 2ل والدددددد ي حددددددل محددددددل قددددددانون الحمايددددددة مددددددن العنددددددف األسددددددري رقددددددن )(170)6319لسددددددنة 

معدددددددا تن مدددددددن أن العددددددادات والتقاليدددددددد العر يددددددة واإلسددددددالمية السدددددددائدة فددددددي مجال علددددددق الددددددر 6333

عددددات ناز وية مثددددل هدددد ه المتسدددداألردندددديل أ دددددت علددددق  ددددرورة فسدددد  المجددددال للصددددل  والوسدددداطة ل

 محا ن.بعيدة عن ال

الهددددددف الرئيسدددددي مدددددن إقدددددرار قدددددانون للحمايدددددة مدددددن العندددددف األسدددددري فدددددي حمايدددددة األسدددددر  ويتمثدددددل

مأنيندددددة فدددددي اعات التدددددي تحددددددث داخلهدددددال وأللدددددح عدددددن طريدددددز بدددددث الطر يجدددددة للصدددددنتمدددددحل تفمدددددن ال

مدددددددن خدددددددالل تقددددددددين المسدددددداعدة أيدددددددا زدددددددان نوعهدددددددا ( والمجندددددددي عليدددددده نياجدددددددالف )نفددددددوس األطدددددددرا

الجددددانيل ومنحدددده فرصددددة أخددددرى لتصددددحي  مددددا بدددددر منددددهل بالشددددكل للمجنددددي عليددددهل وإعددددادة تأهيددددل 

ح األسدددددرةل ويحقدددددز الصدددددال  تفمددددده اإلجدددددراءات الجنائيدددددة التقليديدددددةل ممدددددا يحدددددول دون بدددددالددددد ي يجن

 الخاص والعاز.

:  علددددق أندددده ( مددددن قددددانون الحمايددددة مددددن العنددددف األسددددري علددددق/أ9المددددادة ) تنصددددقددددد و 

وية الندددددزا  فدددددي قضدددددايا تسدددددمايدددددة األسدددددرة ولق إدارة حتتدددددع قخدددددرل ير تشدددددالدددددران ممدددددا ورد فدددددي أي 

علددددددق إجددددددراء  اً نددددددو انلهمددددددا قثريطة موافقددددددة الطددددددرفين أو مددددددن يمشدددددد  نالعنددددددف األسددددددري فددددددي الجدددددد

وية فددددي الفعددددل الجرمددددي والشددددكوى المتعلقددددة تسددددصددددر النحوية وحضددددور جلسدددداتها علددددق أن تتسددددال

 وية:تسه ال و ي  للجوانب القانونية لهتوفيما يلي  .(171)به

                                                            
 .16/1/1011ين بتار ( 1560( من عدد الجريدة الرسمية رقن )1151) الصفحةنشر ه ا القانون في  تن ( 170
 األسرة:ال ايات ه ا القانون يقصد بأفراد ان من العنف األسري علق  الحماية( من قانون 1نص المادة )ت ( 171

 ةجالزوع والزو  .1

  ةثسب حتق الدرجة الثالنارب بالقاأل .1

  الثانية الدرجةالقارب بالمصاهرة حتق ا .1
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   )الشخصي والموضوعي(نطاق تسوية النزاع في قضايا العنف األسري الفرع األول: 

ا  فددددددي قضددددددايا العنددددددف األسددددددري وفقددددددا لقددددددانون نددددددز وية التسدددددديحدددددددد النطدددددداق الشخصددددددي ل

 :ما يلياألسري ب الحماية من العنف

ويجددددب أن يكددددون أحددددد أفددددراد األسددددرة المنصددددوص علدددديهن حصددددرا فددددي المددددادة : الجاااااني .1

 .(172)قانون العنف األسري  ( من3)

عددددر  للعنددددف األسددددري وفقددددا ألحكدددداز قددددانون توهددددو الشددددخص الدددد ي ي :المجنااااي عليااااه .6

ل وهدددددو أحدددددد أفدددددراد األسدددددرة المنصدددددوص علددددديهن فدددددي (173)مدددددن العندددددف األسدددددري  الحمايدددددة

 .(3المادة )

( 9وهددددي إدارة حمايددددة األسددددرة وفقددددا لددددنص المددددادة ) :ويةتسااااالجهااااة المكلفااااة باااا  راء ال .3

فددددي مديريددددة  ةانشددددلم التنظيميددددةوحدددددة الحمايددددة مددددن العنددددف األسددددريل وهددددي ال مددددن قددددانون 

 . (174)ة بحماية األسرةختصوالم األمن العاز

وية الندددددزا  فدددددي قضدددددايا العندددددف األسدددددريل بجدددددرائن تسددددد مدددددا ويحددددددد النطددددداق المو دددددوعي ل

العندددددف األسدددددري وهدددددي الجدددددرائن الواقعدددددة علدددددق األشدددددخاص التدددددي يرتمبهدددددا أحدددددد أفدددددراد األسدددددرة فدددددي 

( مددددددن 9لددددددح الجددددددرائن بموجددددددب المددددددادة )تر المشددددددر  نطدددددداق صددددددمواجهددددددة أي مددددددن أفرادهددددددال وح

  فقددددو دون ايرهددددا مددددن الجددددرائنل وقددددد نمل الجددددتشددددريل وهددددي سدددداأل قددددانون الحمايددددة مددددن العنددددف

                                                                                                                                                                          

ة شرطة االقامة في عين الثالثة والرابجتالدر اهرة من مصواألقارب بال الرابعة الدرجةاقارب بالنسب من  .5
 .سري االالبيت 

 الناف ةه وفقا ألحكاز التشريعات ديلي أو أسرة بيعشخص طب بحضانةمول شالطفل الم .1
 ( من قانون الحماية من العنف األسري.1المادة ) ( 172
 ( من قانون الحماية من العنف األسري.1المادة ) ( 173
 الحماية من العنف األسري.( من قانون 1المادة ) ( 174
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ية فدددددي حدددددال زدددددان الفعدددددل يشدددددكل جنايدددددةل تسدددددو إدارة حمايدددددة األسدددددرة مدددددن إجدددددراء ال  ر شدددددمندددددع الم

ص إلجددددراء المقتضددددق خددددتما  علددددق المدددددعي العدددداز النددددز وأوجددددب عليهددددا فددددي هدددد ه الحالددددة إحالددددة ال

ويةل زمددددددا تسددددددعددددددن النطدددددداق المو ددددددوعي لهددددددده ال تخددددددرعل وعليدددددده فددددددرن الجنايددددددات (175)القددددددانوني

وفددددز أحكدددداز  اأسددددري افددددنويةل بعددددض الجددددن  التددددي شددددكل عتسددددلددددح الترع أيضددددا عددددن نطدددداق خددددوي

ر بهددددددا يكددددددون نظددددددال اختصدددددداصهدددددد ا القددددددانونل إال أن أحكامدددددده لددددددن تطبددددددز عليهددددددال وأللددددددح ألن 

 .(176)الزمة مع الجناياتتزالجن  الممحا ن الجناياتل ل

 ة النزاع في قضايا العنف األسري شروح وإ راءات تسويالفرع الثاني: 

وية النددددزا  فددددي العنددددف األسددددري تسددددصدددداص إدارة حمايددددة األسددددرة فددددي خشددددرط النعقدددداد إي

 ما يلي:

أن تمدددددون الجريمدددددة المرزبدددددة صدددددورة مدددددن صدددددور العندددددف األسدددددري والتدددددي يقدددددع مدددددن أحدددددد  .1

لددددددح الجريمددددددة مددددددن تاألسددددددرة فددددددي مواجهددددددة أي مددددددن أفرادهددددددال ويجددددددب أن تمددددددون  أفددددددراد

 الجنايات.   دون نالج

ويةل زمدددددددا تسددددددعلددددددق إجددددددراء هددددددد ه ال اوندددددددنبشددددددرط موافقددددددة الطدددددددرفين أو مددددددن يمثلهمددددددا قا .6

ل (177)ها حتددددددق تحقددددددز األهددددددداف المرجددددددوة منهدددددداتجلسددددددا احضددددددورهما شخصددددددي ويوجددددددب

صددددددة بندددددداء علدددددق طلددددددب حمايددددددة األسددددددرة ختلدددددد لح المحكمدددددة الشددددددرعية الم اعددددددتبولق تدددددوت

                                                            
 .سري األ العنف( من قانون الحماية من /ب1) المادة ( 175
(ل التفريز بين الجرائن واثره في االختصاص القضائيل دراسة مقارنةل 1011( العبداالتل حسن عبد الحلين ) 176
 .101 -191ل دار حامد لنشر و التوزيعل عمانل ص 1ط

 .سري األ العنفمن ( من قانون الحماية /أ1) ( المادة 177
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عبدددددين مدددددن يمثدددددل فاقدددددد األهليدددددة أو ناقصدددددهال فدددددي حدددددال عار دددددت مصدددددلحة أي مدددددنهن ت

 .(178)مع مصلحة من يمثله

وية فدددددي الفعدددددل الجرمدددددي والفمدددددر المعلقدددددة بدددددهل دون البحدددددث فدددددي تسددددد دددددرورة حصدددددر ال .3

 . (179)أفعال أخرى  أية

وية بدددددددين تسدددددددبدددددددرجراءات ال مباشدددددددرتهاد ندددددددر  إدارة حمايدددددددة األسدددددددرة عشدددددددوقدددددددد أوجدددددددب الم

 :األطراف التياز باإلجراءات التالية

 .(180)ويةل مع إثبات أللح في ملف خاصتسا ل وعقد جلسة النز أطراف ال استدعاء .1

وية موقعددددددة مددددددن أطددددددراف النددددددزا ل بعددددددد إعددددددداد تسدددددديددددددت التثبويةل و تسددددددمباشددددددرة إجددددددراءات ال .6

يعددددددددها األخصدددددددائي االجتمددددددداعي والنفسددددددديل  إجماعيدددددددهبددددددد لح مرفدددددددز بددددددده دراسدددددددة  ريدددددددرتق

 .(181)ألسرة و روفهاا مراعية فيه و ع

عقدددددد أول  نا  خدددددالل أر عدددددة عشدددددر يومدددددا مدددددن تددددداريندددددز وية لتسدددددمدددددن إجدددددراءات ال االنتهددددداء .3

ة إألا زاندددددت ثلددددديدددددد هددددد ه المددددددة لمدددددرة واحددددددةل ولمددددددة مماتمدحمايدددددة األسدددددرة  ل وإلدارةجلسدددددة

 .مددددددداعي والنفسددددددديتبدددددددرأي األخصدددددددائي االج االسدددددددتئناسسدددددددوية متدددددددوافرةل بعدددددددد تإمكانيدددددددة ال

(182) 

 وية إلددددقتسددددن إحالددددة ملددددف التيدددد اوية المشددددار إليهددددا سددددابقتسددددو عددددد االنتهدددداء مددددن إجددددراءات ال .1

وية أيدددددا زاندددددتل تسدددددح التلدددددة للتصدددددديز علدددددق نتدددددائج ختصدددددالم (يةتسدددددو ي ال دددددالمحكمدددددة )قا

                                                            
 .سري األ العنف( من قانون الحماية من /ع1) ( المادة 178
 .سري األ العنف( من قانون الحماية من /أ1) ( المادة 179
 .سري األ العنف( من قانون الحماية من /أ1) ( المادة 180
 .سري األ العنف( من قانون الحماية من /ب. ع1) ( المادة 181
 .سري األ العنف( من قانون الحماية من /د1) ( المادة 182
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وية دون تسددددددل وللمحكمددددددة المصددددددادقة علددددددق قددددددرار ال(183)نتددددددتوية أز لددددددن تسددددددسددددددواء تمددددددت ال

سدددددبعة أيددددداز مدددددن تدددددارين ورود  اوزحضدددددور األطدددددرافل وأللدددددح خدددددالل مددددددة ال تتجددددد اشدددددتراط

وية تسدددددددددملدددددددددف التسدددددددددوية لقلدددددددددن المحكمدددددددددةل ويكدددددددددون قرارهدددددددددا بالمصدددددددددادقة علدددددددددق نجددددددددداح ال

 .(184)اقطعي

هدددددا نأو عددددددز صددددددور قدددددرار ع التسدددددويةوفدددددي حدددددال عددددددز مصدددددادقة المحكمدددددة علدددددق قدددددرار  .9

بددددددر تعتسددددددبعة أيددددددازل  دةمدددددد خدددددداللل ازافيدددددد تعلدددددديالر معلددددددل ايددددددويةل بقددددددرار تسددددددال بددددددرفض

 .(185)الحالة مرفو ة وية في ه هتسال

خددددالل عشددددرة أيدددداز مددددن  اسددددتئنافاا  الطعددددن فددددي قددددرار المحكمددددة لدددددى نددددز ويحددددز ألطددددراف ال .2

ل االسدددددتئنافاف النظدددددر فدددددي ئنصددددددور القدددددرارل وعلدددددق محكمدددددة االسدددددت ينار تدددددالي لتدددددال اليدددددوز

د الملددددف لقلددددن المحكمددددةل والفصددددل فيدددده خددددالل مدددددة ال تجدددداور عشددددرة أيدددداز مددددن تددددارين ورو 

 .(186)االشأن قطعي ا ويكون قرارها به

وية الحاصدددددددلة بدددددددين تسدددددددللمحكمدددددددة المصدددددددادقة علدددددددق الفوية تسدددددددأمدددددددا فدددددددي حدددددددال نجددددددداح ال .9

مددددداعي والنفسددددديل فدددددي تريدددددر األخصدددددائي االجقولهدددددا الصدددددالحيةل و نددددداء علدددددق ت األطدددددرافل

مددددن  حمايددددة( مددددن قددددانون ال/أ11أي مددددن التدددددابير المنصددددوص عليهددددا فددددي المددددادة ) اتخدددداأل

                                                            
 .سري األ العنف( من قانون الحماية من /أ9) ( المادة 183
 .سري األ العنف( من قانون الحماية من /ب9) ( المادة 184
 .من العنف األسري  الحماية( من قانون /أ10المادة ) ( 185
 .( من قانون الحماية من العنف األسري /ب10المادة ) ( 186
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بير فدددددي قدددددرار المصدددددادقة علدددددق تدددددداح التلددددد ضدددددمينل علدددددق أن يدددددتن ت(187)العندددددف األسدددددري 

 .(188)ويةتسال

بير بشددددكل زلددددي أو جزئدددديل فيعاقددددب الجدددداني بددددالحبس مدددددة ال تدددددالددددح التفيددددد تنن توإألا لددددن يدددد .3

ل وللمحكمددددة و ندددداء علددددق الطلددددب إعددددادة النظددددر فددددي أي مددددن (189)رشددددهعلددددق ثالثددددة أ يدددددز ت

 .(190)ويةتسالتوصل إليها من خالل التن  التي رالتدابي

 فددددز علددددقتدابير المتددددمددددب العنددددف األسددددري للتمر   فيددددتنولق إدارة حمايددددة األسددددرة متابعددددة تتددددو  .5

ريددددددرا بهدددددد ا الخصددددددوص إلددددددق المحكمددددددة التددددددي تققدددددددز تويةل و تسددددددها بموجددددددب قددددددرار ال فيددددددتن

 .(191)ويةتسعلق قرار ال صادقت

  تسوية قضايا العنف األسري  وسيلةلنجاح الضمانات القانونية الفرع الثالث: 

ا  فدددددددي قضدددددددايا العندددددددف األسدددددددريل يمكدددددددن ندددددددز وية التسدددددددمدددددددة لنا صدددددددوص النال باسدددددددتقراء

 د:ص بتتلخات التي وفرها المشر  من أجل نجاح ه ه الوسيلة نالقول بأن الضما

 .(192)ت أللح في الملفتثبل و اوية خطيتسموافقة أطراف النزا  علق ال اشتراط .1

                                                            
رير األخصائي تقة المختصة بناء علق حكممل( من قانون الحماية من العنف األسري ل/أ11) تنص المادة ( 187

 التسوية:علق  المصادقةية علق أن يتن تسميتها في قرار لاتال دابيراالجتماعي والنفسي اتخاأل أي من الت
د حه عمل في اعسا أر عون لمدة ال تزيد علق  بخدمة للمنفعة العامةز مرتمب العنف األسري التياز از ال .1

 ها الوزير وموافقة األطرافيعتمدالعامة أو الجمعيات التي  فزالمرا
 ل لمدة ال تزيد علق ستة أشهرحاد أي مكان أو متيالحظر علق مرتمب العنف األسري ار  .1

أو أي  جمعيةمها الوزارة أو أي نظت اجتماعيالحاق أطراف النزا  برامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو  .1
 ستة أشهر. علقها الوزير لمدة ال تزيد عتمدأخري يجهة 

 /أ( من قانون الحماية من العنف االسري.11( المادة ) 188
 ( من قانون الحماية من العنف األسري /ب10المادة ) ( 189
 ( من قانون الحماية من العنف األسري /د10المادة ) ( 190
 ( من قانون الحماية من العنف األسري 15المادة ) ( 191
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ل مدددددددع  دددددددرورة نددددددداهن قانو ثلحضددددددور األطدددددددراف أو مدددددددن يمددددددوية بتسدددددددتن إجدددددددراءات التددددددأن  .6

ل فاقددددد األهليددددة أو ناقصددددها فددددي حددددال تعار ددددت مصددددلحة أي مددددنهن مددددع ثدددديم عددددين مددددنت

 .(193)هثليم مصلحة من

 .(194)ويةتس رورة مراعاة و ع األسرة و روفها أثناء إجراءات ال .3

 وية أو فدددددي إجدددددراءاتتسدددددالسدددددرعة فدددددي إجدددددراءات تسدددددوية الندددددزا ل سدددددواء فدددددي إجدددددراءات ال .1

 .(195)المحكمة

ع زافددددددددة اإلجددددددددراءاتل والمعلومددددددددات المعلقددددددددة بقضددددددددايا العنددددددددف األسددددددددري بالسددددددددرية تددددددددمت .9

 .(196)مةتاال

  وية بفددددددر تسدددددي ال دددددالحية قاصدددددويةل مدددددع تسددددداإلشدددددراف القضدددددائي علدددددق إجدددددراءات ال .2

 سي.لنفوا االجتماعيقرير األخصائي تاسب بناء علق نالم بيرتعال

 بدددر قابدددلاعدددي طوية قتسدددنجددداح ال قه علدددقدسدددوية فدددي حالدددة مصددداتجعدددل قدددرار قا دددي ال .9

جعددددل قددددراره تل أمددددا فددددي حالددددة رفددددض المصددددادقة أو عدددددز المصددددادقة عليهددددا ف(197)للطعددددن

 .(198)استئنافا قابال للطعن

ا  الدددددد ي نددددددز ر فددددددي مو ددددددو  النظددددددوية تحددددددت طائلددددددة الددددددبطالن التسددددددال يجددددددور لقا ددددددي ال .3

 .(199)ويةتسأحيل إليه للمصادقة علق إجراء ال سبز وأن
                                                                                                                                                                          

 ( من قانون الحماية من العنف األسري /ع1/أ  و 1المادة ) ( 192
 ( من قانون الحماية من العنف األسري /أ1/أ. ح و 1المادة ) ( 193
 ( من قانون الحماية من العنف األسري /ب1المادة ) ( 194
 ( من قانون الحماية من العنف األسري /ب10/ب و 9/د و 1المادة ) ( 195
 العنف األسري.( من قانون الحماية من 11المادة ) ( 196
 .ب( من قانون الحماية من العنف األسري /9المادة ) ( 197
 ( من قانون الحماية من العنف األسري./ب10المادة ) ( 198
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مددن خددالل إقدراره لهدد ا النظدداز مددن التسددوية المتطددور قددد ي دنددالمشددر  األر ويمكدن القددول بددأن 

إلنهددداء الخصدددومة  (الوسدددائل البديلدددة) تبنيدددةخطدددا خطدددوة ال بدددأس بهدددا فدددي االتجددداه الصدددحي  نحدددو 

وية فددي قضددايا العنددف األسددريل خاصددة إألا مددا تسددع الألو نمددالجنائيددة بمفهومهددا القددانونيل عددد إقددراره ل

حيددث أن قضددايا األسددرة  لهال زونهددا تعلددز باألسددرةتويتسددتددي تعمددل علددق لطبيعددة الجددرائن ال تضددرنا

فعددل المشددر  باسددتحداث إدارة  ناسددحت مددن القضددايا التددي يتوجددب منحهددا المزيددد مددن االهتمددازل و تدداب

ز يدحقتاألسدرةل و  ويةل للحفداظ علدق زينوندةتسدل منوطة بهدا التيداز بهد ه ال(200)خاصة لحماية األسرة

 .مصال  أفرادها

ة النددزا  فددي يو تسدد إلجددراءاته يددنتبد نددر  األردنددي عشددل المافددوعلددق الددران مددن أللددحل فقددد 

ر فيدده إجددراءات تباشددقضددايا العنددف األسددريل الددنص صددراحة علددق اإلطددار الزمنددي الدد ي يمكددن أن 

وية ومدى إمكانية اللجوء إليها في حالة تحريدح دعدوى الحدز العداز فدي مواجهدة مرزدب العندف تسال

أ يد علدق  درورة الدنص صدراحة علدق أنده يمكدن اللجدوء إليهدا فدي أي حالدة يكدون األسريل مع الت

 لح تحتيقا لمصلحة األسرة.ألعليها النزا ل و 

 

  
                                                                                                                                                                          

 ( من قانون الحماية من العنف األسري.11) المادة ( 199
االت متخصصه في التعامل مع ح شرطه زردارةتأسيس إدارة حماية األسرة في مديرية األمن العاز  جاء ( 200

مع الجهات  والتشارزيةيةل صةل والخصو ياألسريل واالعتداءات الجنسية من منظومة عمل أساسها السر  العنف
ال جإدارة متخصصة في ه ا الم باستحداث( 1991المختصةل حيث بادرت مديرية األمن العاز نهاية عاز )

األسرة  قضاياة جالعالشرق األوسو لمة عمانل وهي أول إدارة شرطية متخصصة في صموزانت البداية في العا
ي الطفولة والمرأة االهتماز المافي عطاق ايالجهات الملمية بتو ل اويعود تأسيس االدارة لعدة مبررات أهمها: تجسيد

ي عامتجساسي واالعيل الدور االفتلل و جتمعرا للدور المبير للمرأة والطفل في المظلتقدين أفضل الخدمات لهنل ن
 رورة ت يير  الق فةا ةل إيسجنال داءاتتععاز في متابعة ومعالجة قضايا العنف األسريل وااللجهاز األمن ال
ةل وللمزيد تخصصالم ةإلق األجهز  وى كشز بالتقده ه القضايال وتحفيزهن بال  حايات مع بالوالمقا قيزأساليب التح

 (. www.pid.gov.jo /:/httpsرل موقع مديرية األمن العاز االلمتروني )نظأ
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والنتائج والتوصيات الخاتمة  

الوساااااااائل )انقضااااااااء الااااااادعوى الجزائياااااااة بوفدددددددي نهايدددددددة هددددددد ه الدراسدددددددة الموسدددددددومة بددددددددد

األردن والعدددددراق قدددددد أدرجدددددت الوسدددددائل أتضددددد  لندددددا أن التشدددددريعات المقارندددددة بمدددددا فيهدددددا  (البديلاااااة

البديلدددددة للددددددعوى الجزائيدددددةل خاصدددددة فدددددي  دددددل طديدددددان أزمدددددة العدالدددددة الجنائيدددددةل فمدددددان اللجدددددوء 

إليهددددا للتخايددددف مددددن الضدددد و علددددق المحددددا ن مددددن المددددن الهائددددل مددددن القضددددايا المفتددددر  الفصددددل 

 لجنائيدددددةفيهدددددال فمدددددان التندددددازل عدددددن الشدددددكوى والوسددددداطة الجنائيدددددة والصدددددل  الجندددددائي والتسدددددوية ا

مدددددن البددددددائل المطبقدددددة فدددددي أالدددددب الددددددول فدددددي إطدددددار سياسدددددتها الجنائيدددددة المعاصدددددرة خاصدددددة وأن 

رزيزتهدددددا ر دددددا أطدددددراف الددددددعوى الجزائيدددددة علدددددق وسدددددلة إنهائهدددددال و ددددد لح يتحقدددددز بفعدددددل اإلنهددددداء 

الر ددددائي للددددددعوى الجزائيدددددة بعدددددد أن زاندددددت ملمدددددًا للدولدددددة ال يجدددددوز التندددددازل عنهدددددا أو التفددددداو  

 ارها من المحرمات التي ال يجوز االقتراب منها.بخصوصهال باعتب

وقدددددد أخددددد  المشدددددر  األردندددددي بنمدددددوألجين عصدددددرين مدددددن الوسدددددائل البديلدددددة وهمدددددا )العدالدددددة 

الصددددددالحية لألحددددددداث/ تسددددددوية قضددددددايا األحددددددداث( و)تسددددددوية القضددددددايا األسددددددرية( و الفعددددددل زانددددددا 

مبددددادئ والعدددددادات نمددددوألجين عصددددرين فددددي تطبيددددز الوسددددائل البديلددددة فددددي األردن لوافقهمددددا مددددع ال

 والتقاليد االجتماعية للمجتمع األردني.

هدددددا هددددد ه الدراسدددددة بالبحدددددث والتحليدددددلل تاولتنألهميدددددة هددددد ه الوسدددددائل البديلدددددة فقدددددد  ونظدددددراً 

التعريددددددف بالدددددددعوى  اول الفصددددددل األولتنددددددل ولفصددددددثددددددالث مت هدددددد ه الدراسددددددة إلددددددق قسددددددحيددددددث 

وتددددددن تهدددددداء الخصددددددومةل الجزائيددددددة وأطرافهددددددا وتمييزهددددددا عددددددن ايرهددددددا مددددددن الدددددددعاوىل وأسددددددباب ان

إ ددددددافة إلددددددق لتو ددددددي  ماهيددددددة بدددددددائل الدددددددعوى الجزائيددددددة التطددددددرق مددددددن خددددددالل الفصددددددل الثدددددداني 

رزددددز مددددن هددد ه الدراسدددة  لدددثالفصدددل الثاأمدددا  التعدددرع إلدددق االختالفدددات حددددول اعتمددداد هددد ا النظدددداز
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فدددددددددي األنظمدددددددددة القانونيدددددددددة جنائيدددددددددة ومة الخصدددددددددالوسدددددددددائل البديلدددددددددة إلنهددددددددداء ال اسدددددددددتقراءعلدددددددددق 

التوصدددددياتل و  وصدددددل الباحدددددث لمجموعدددددة مدددددن النتدددددائجتالمعاصدددددرةل وفدددددي نهايدددددة هددددد ه الدراسدددددة 

 يمكن إجمالها بما يلي:

 أوال: النتائج

 قااااد فاااا نني الرسااااالة موضااااوع تفاصاااايل كافااااة بشاااارح قماااا  أ  وبعااااد سااااب  مااااا علااااى وبناااااءً 

 :اآلتية االستنتا ات إلى خلص 

 هددددا إلددددقتالقانونيددددة المعاصددددرة دفع االنظمددددةعلددددق  االتقليديددددة واقعددددفر ددددت السياسددددة الجنائيددددة  .1

ةل مددددددن أجددددددل إيجدددددداد حداثيددددددومات الخصددددددإلنهدددددداء ال (الوسددددددائل البديلددددددة) اسددددددتحداث ددددددرورة 

 االعتدددددرافوية وصدددددفقات تسدددددوال وسددددداطةال اسدددددتحدثتألزمدددددة العدالدددددة الجنائيدددددةل حيدددددث  لحلدددددو 

بددددددديال عددددددن العدالددددددة ل مفهددددددوز العدالددددددة الصددددددالحية ال ددددددأهن هدددددد ه الوسددددددائل مددددددن أجددددددل إحدددددد

مسددددددداعدة فدددددددي حدددددددل لل أسدددددددلوب عصدددددددري  (الوسدددددددائل البديلدددددددة)هددددددد ه  التقليديدددددددةل حيدددددددث تعدددددددد

 .جنائية جديدة سياسة المنازعات الجنائية علق نحو يقود إلق رسن

تعتبددددددر )الوسددددددائل البديلددددددة( إجددددددراًء توفيتيددددددًا وتعويضدددددديًا يسددددددعق إلددددددق إيجدددددداد حددددددل ودي بددددددين  .6

قدددددز ر ددددداء متبددددداداًل بينهمدددددال ولددددد لح فهدددددو حدددددل الطدددددرفين المتندددددازعين علدددددق النحدددددو الددددد ي يح

مدددددن البحدددددث عدددددن حتيقدددددة المشدددددكلة أو الندددددزا ل و معندددددق قخدددددر نقدددددول أن )الوسدددددائل البديلدددددة( 

تبحددددددت عددددددن تحقيددددددز العدالددددددة االجتماعيددددددة دون أن االهتمدددددداز بالبحددددددث عددددددن العدالددددددة التددددددي 

ن تسدددددعق السدددددلطة القضدددددائية إلدددددق المشدددددف عنهدددددال ألنددددده فدددددي إجدددددراء الوسدددددائل البديلدددددة ال يدددددت

 البحث عن م نب بل البحث عن حل الخالف. 
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تعتبدددددددر بددددددددائل الددددددددعوى الجزائيدددددددة خيدددددددر وسددددددديلة يمكدددددددن ألجهدددددددزة العدالدددددددة االعتمددددددداد عليهدددددددا  .3

للتخايدددددف مدددددن أزمدددددة العدالدددددة الجنائيدددددةل مدددددن خدددددالل التخايدددددف مدددددن العدددددبء الثقيدددددل الملقدددددق 

علدددددق زاهدددددل أجهدددددزة القضددددداء عبدددددر حسدددددن الخدددددالف فدددددي عددددددد زبيدددددر مدددددن القضدددددايا المتزايددددددة 

 والمترا مة والمعرو ة أمامه.

لتمددددددون أداة فاعلدددددددة  الجزائيدددددةبددددددائل الدددددددعوى  لتنظدددددين وتشددددريعية فقهيددددةشدددددهد العددددددالن حرزددددددة  .1

ة يدددددوصددددددونا للحقددددددوق وحما واالجتماعيدددددة الجنائيدددددة بشدددددقيهاالعدالددددددة  وترسدددددين لتحقيدددددزومددددددؤثرة 

 .قهاينها ثن تطبينقضمن له ه البدائل تيجاد إطار مالئن ياتل وأللح من خالل إيللحر 

  أطددددراف الخصددددومة حددددز نعلددددق أسدددداس الر ددددائية هدددددفها مدددد (الوسددددائل البديلددددة)وز هدددد ه تقدددد .9

 ز المالحقة.دقليص نطاقها إلق حد قد يصل إلق عتتعديل مسار الدعوى الجنائيةل و 

 مددددددة القانونيددددددة المعاصددددددرة فددددددي تطبيقاهددددددا للوسددددددائل البديلددددددة إلنهدددددداء الخصددددددومةنظاأل اختلفددددددت .2

زيايددددددة اللجددددددوء الددددددق هدددددد ه الوسددددددائلل والنطدددددداق المو ددددددوعيل والسددددددعي  الحداثيددددددة مددددددن حيددددددث

الحية السددددلطات القضددددائية فددددي تحديددددد العقو دددداتل علددددق الددددران مددددن وجددددود العديددددد صددددلهددددال و 

رافل وقابليدددددة تدددددألهدددددداف التدددددي تسدددددعق لتحتيقهدددددال و دددددرورة االعزامدددددن السدددددمات المشدددددابهة 

 .لطعنل العقو ة

 مدددددة العدالدددددةز هدددددا أتد المشدددددكالت التدددددي أقرر  ددددد ناي لدددددن يكدددددن محصدددددندددددالنظددددداز القدددددانوني األرد .9

 تبنيدددددهل خدددددالح المشدددددكالت مدددددن تلدددددالجنائيدددددةل وقدددددد عمدددددل المشدددددر  األردندددددي علدددددق التصددددددي ل

 لرةجؤ صدددددال  المدددددالي فدددددي قضدددددايا معيندددددةل واألصدددددول المدددددتللعديدددددد مدددددن الوسدددددائل البديلدددددةل زال

 اعات العنف األسري.نز عات األحداثل وصورة ناز والوساطة في حل م
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عدددددددات باألحدددددددداث بموجدددددددب قدددددددانون ناز وية متسدددددددل اامدددددددظالنظددددددداز القدددددددانوني األردندددددددي ن قندددددددتب .3

وية( وهددددددو فددددددي الحتيقددددددة تسددددددل مطلقددددددا عليدددددده مسددددددمق )ال6311( لسددددددنة 66رقددددددن ) األحددددددداث

اعدددددات العندددددف األسدددددري نز وية تسدددددرا لخدددددأ اامدددددنظالقدددددانونيل و  نقر نظددددداز وسددددداطة بدددددالمعتبددددديع

 .6319( لسنة 19العنف األسري رقن ) بموجب قانون 

أجددددددل إنجدددددداح  اتل والضددددددوابو القانونيددددددة مددددددننماضددددددي العديددددددد مددددددن الدنددددددفددددددرد المشددددددر  األر أ .5

 عات العنف األسري.ناز عات األحداثل ومناز م لفض و عتالوسائل البديلة التي 

ل االعتددددرافاز صددددفقات نظددددشددددريعات العر يددددة تشددددأنه شددددأن ال دندددديالمشددددر  األر  قندددديتبن لدددد .13

ن مددددددن أن االعددددددالن المختلفددددددةل وعلددددددق الددددددر يقاتدددددده العمليددددددة فددددددي دول طبت انتشددددددارمددددددن ان بددددددالر 

  دددددددمن الي هددددددد ا النظددددددداز موجدددددددود فعدددددددتبنيددددددداألسددددددداس اللدددددددي يمكدددددددن االنطدددددددالق منددددددده نحدددددددو 

 .ائي األردنيقضشريعل واالجتهاد التال

  انيا: التوصيات

 ألات الرسدددددددمية الجهدددددددات علدددددددق يتمندددددددق الباحدددددددث فدددددددرن سدددددددبزل مدددددددا علدددددددق و نددددددداءً 

 مددددا وتبنددددي الدراسددددة هدددد ه إليهددددا خلصددددت التددددي التوصدددديات دراسددددة فددددي النظددددر العالقددددة

 :اآلتي النحو علق وهي منهال للتنفي  قابل هو

 التشددددددريعدراسدددددددة مددددددددى موا بدددددددة  األردنددددددي والعراقدددددديعلدددددددق فقهددددددداء ورجدددددددال القدددددددانون  ينب ددددددي -1

داز يدددددددمددددددددن خددددددددالل الق الحديثدددددددة الجنائيدددددددة السياسدددددددةلمتطلبددددددددات  فدددددددي زدددددددال البلددددددددينالجنددددددددائي 

ة بالتعددددددداون مدددددددع نظدددددددرائهن فدددددددي الددددددددول ميدددددددؤتمرات علمدددددددة و يداز دراسددددددديدددددددبورشددددددددات عمددددددددل وأ

دة يددددددددعيل ودراسددددددددة مدددددددددى إمكانير األخددددددددرىل و لمعرفددددددددة موا ددددددددع القصددددددددور والددددددددنقص التشدددددددد

دات أللددددددحل ومدددددددى يدددددقلاألردندددددي والعراقدددددي و ع ية فدددددي التشددددددر يدددددن بدددددددائل الدددددددعوى الجزائيتضددددددم
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دة يدددددددى إمكانلهددددددددال ومدددددددددين مدددددددددى حاجددددددددة المجتمددددددددعفدددددددي زدددددددال البلددددددددينل و مالئمتهددددددددا للواقددددددددع 

دةل وو دددددع حلدددددول يدددداعتبدددددار تلدددددح البددددددائل مدددددن األسدددددباب الخاصدددددة النقضددددداء الددددددعوى الجزائ

عيل وصدددددوال يتجددددداوز القصدددددور التشدددددر يالل اقتدددددراح مشدددددرو  قددددددانون ن خدددددة مددددديدددددة وقانونيدددددعلم

 المعاصر. ابمفهومه ةيحقز العدالة الجنائيع يلتشر 

الدددددعوى الجزائيددددة واالسترشدددداد بمددددا توصددددل نوصددددي باعتمدددداد األسدددداليب الحديثددددة فددددي تسددددوية  -6

إليدددددده قدددددددانون اإلجددددددراءات الفرنسدددددددي زنظدددددداز الوسددددددداطة الجنائيددددددة ونظددددددداز التسددددددوية الجنائيدددددددةل 

وإيجدددددددداد الطددددددددرق وقليددددددددات للعدالددددددددة الجنائيددددددددة التصددددددددالحية ارع اإلطددددددددار التقليدددددددددي للقضدددددددداء 

 الجنائي من اجل المساهمة في حل النزاعات والتخايف علق المحا ن.

 ادي بهددددداتنددددديرل والعقو دددددات الر دددددائية البديلدددددةل والتدددددي تدددددداباح المجدددددال أمددددداز الرورة إفسددددد ددددد -3

 دابير موقدددددعتددددح التلددددالوسددددائل البديلددددة إلنهدددداء الخصددددوز الجنائيددددةل بالشددددكل األ بددددرل وو ددددع 

 ية الحديثة.ئانالفعلي من أجل تحقيز أهداف السياسة الج  يتنفال

مدددددات المجتمدددددع المددددددني فدددددي نوصدددددي بضدددددرورة إشدددددراك جميدددددع أفدددددراد المجتمدددددع وتحديددددددًا منظ -1

البحدددددددث عدددددددن حلدددددددول تشدددددددجع علدددددددق اإلصدددددددالح والمصدددددددالحة واالطمئندددددددان ألن هددددددد ه الدددددددنظن 

البديلددددة تتددددي  إمكانيددددة زبيددددرة فددددي مجددددال الجهددددود الجماعيددددة لخفددددض عدددددد القضددددايا الجزائيددددة 

واإلسددددددهاز فددددددي إيجدددددداد مجتمعددددددات أ ثددددددر سددددددلمًا وأمنددددددًا وإطمئنانددددددًال فبدددددددائل الدددددددعوى الجنائيددددددة 

حتياجددددددات المجنددددددي علدددددديهن و ددددددنفس الوقددددددت تقدددددددز حلددددددواًل خالقددددددة لمحاسددددددبة تلبددددددي بو ددددددوح ا

المتهمدددددينل فجدددددوهر هددددد ه السياسدددددة الجنائيدددددة المعاصدددددرة هدددددو إشدددددراك المدددددواطنين فدددددي بعدددددض 

أوجددددده نظددددداز القضددددداء الجندددددائي ممدددددا يدددددؤدي إلدددددق زيدددددادة إحسددددداس شدددددعورهن بالمسدددددؤولية تجددددداه 

 تأمين مجتمعاتهن لتمون أ ثر أمنًا.  
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تل وصدددددددالحيات أعضددددددداء النيابدددددددة العامدددددددة  مدددددددن خدددددددالل مدددددددنحهن سدددددددلطا توسددددددديع ةرور  ددددددد -9

مددددة لتصددددرف بالدددددعوى العموميددددة علددددق الوجدددده األمثددددلل و عيدددددا عددددن الدددددعوى الءم سددددلطات

 ائية.ز الج

 ومة الجنائيدددددة فدددددي النظددددداز القدددددانونيخصددددداللجدددددوء لهددددد ه الوسدددددائل البديلدددددة إلنهددددداء ال ةرور  ددددد -2

 دددددددمن  االعتدددددددرافقات ويةل وصدددددددفتسدددددددبندددددددي قليدددددددات الوسددددددداطةل والتاألردنددددددديل مدددددددن خدددددددالل 

هدددددددال وأثارهدددددددا اتتشدددددددريعية خاصدددددددة بحيدددددددث يدددددددتن تحديدددددددد شدددددددروطهال ونطاقهدددددددال وإجراء مدددددددةنظأ

ي المشدددددر  فددددبصددددورة مسددددتقلة وأللددددح لمددددا لهدددد ه الوسددددائل مددددن أهميددددة زبيددددرةل مددددع  ددددرورة تال

الوسدددددائل  تلدددددحين نددددداألردندددددي للعيدددددوبل واالنتقدددددادات الموجهدددددة لهددددد ه الوسدددددائل بحيدددددث يدددددتن تق

 .لل و عيدة عن التأوي مو  ة خالية من الومفصل في نصوص وا حة

فددددي حددددال إقددددرار هدددد ه الوسددددائل البديلددددة يوصددددي الباحددددث المشددددر  بضددددرورة و ددددع مجموعددددة  -9

ة علدددددق سدددددمعة الجهددددداز ظدددددوالضدددددمانات القانونيدددددة الالزمدددددة مدددددن أجدددددل المحاف الضدددددوابو مدددددن

وابو مدددددن ضدددددلدددددح التندددددع تمرسدددددالته السددددداميةل بحيدددددث ل تأديتدددددهالقضدددددائيل ودوره المبيدددددر فدددددي 

ل والهيئددددداتل واألشددددخاص الددددد ين زالجمعيدددداتعددددة سددددلطة القضددددداء مددددن أي جهدددددة زانددددتل ز انم

 واإلفتددددددداتفدددددددي أعمدددددددال السدددددددلطة القضدددددددائية  تددددددددخلهنيمارسدددددددون أعمدددددددال الوسددددددداطةل خشدددددددية 

ا ل ندددددددز علدددددددق حقدددددددوق أطدددددددراف ال ظات القانونيدددددددة إلدددددددق الحفدددددددانماضدددددددالتدددددددؤدي عليهدددددددال زمدددددددا و 

 ومصالحهنل وعدز إهدارها. 

تن بالدراسددددات المقارنددددة والبحددددوث المتعلقددددة ببدددددائل الدددددعوى ر ددددي يهددددع ددددرورة إنشدددداء مرزددددز  -3

الجزائيدددددددة سدددددددواء ا اندددددددت بدددددددين القدددددددوانين العر يدددددددة مدددددددع بعضدددددددها الدددددددبعض أو مدددددددع القدددددددوانين 
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األجنبيددددةل نظددددرًا لتزايددددد أهميتهددددا فددددي الوقددددت الحا ددددرل ألن تطبيددددز بدددددائل الدددددعوى الجزائيددددة 

 علق أر  الواقع هو إعمال لنظاز العدال االجتماعية.

ةل من خالل يف أزمة العدالة الجنائاي ي علق أجهزة العدالة والقضداء المساهمة في تخبين -5

نب ي ية الصادرة عن القضاء لتحقز العقو ة أهدافهال ز لح ي  األحكاز الجزائيامهدا بتنفي 

نب ي ية. ز لح فرنه يالمفداءة والمهن ي ة باالعتماد علدق عنصر يار أعضاء السلطة القضائياخت

علق مرا دز اإلصدالح  ينب ين بالمفالةل وز لح فرنده ير اإلفراع عن المتهماييبو معهدا  يعل

قا يل تحتمثاز بدورها وواجبها المنوط بها وأداء رسالتها علدق الوجده األيل فدي الدولة التيوالتأه

 .مة في المجتمعيل وخفضا لمعدالت الجر يةللعدالة الجنائ

بأ  تجد هذه التوصيات استجابة لدى المشرع يتمنى  الباحثختامًا ف   و 

تطبي  فّعال تحقي  والجهات ذات العالقة  وذلك لضما   العراقياألردني و 

 .للسياسة والعدالة الجنائية الحديثة 

 وآخر دعوانا أ  الحمد لله رب العالمين
 

 

 

 

 

 

 



117 

 الفصل الخامس

 المراجع والمصادر المستخدمة

 أواًل: الكتب

(ل لسدددددان العدددددربل المجلدددددد الرابدددددعل القددددداهرةل 2113أبدددددن منظدددددورل محمدددددد بدددددن مكدددددرز ) -1

 دار الحديثل مادة بدل. 

(ل العدالدددددددددددة التصدددددددددددالحية لألحدددددددددددداث فدددددددددددي القدددددددددددانون 1011بدددددددددددراكل احمدددددددددددد محمدددددددددددد) -1

 .ي للنشر والتوزيعل راز اللهالفلسطينيل الشام

القددددددانون ل التطبيقددددددات المعاصددددددرة للنظدددددداز االتهددددددامي فددددددي 1991بددددددالل احمددددددد عددددددو   -1

   .دار النهضة العر يةل القاهرة االنجلو امريكيل

 منشددددددددددددأة وتحلددددددددددددياًلل تأصددددددددددددالً  الجنائيددددددددددددة اإلجددددددددددددراءات ل(1911)رمسدددددددددددديس بنهددددددددددددازل  -5

 .115ص اإلسكندريةل المعارفل

 اإلنشدددددددددداءل مطبعددددددددددة الجزائيددددددددددةل المحا مدددددددددات أصددددددددددول ل(1911)حسددددددددددن جوخددددددددددارل  -1

 .151ص دمشزل

 القدددددددانونل  ليدددددددة الجزائيدددددددةل المحا مدددددددات قدددددددانون  اصدددددددول ل(1015)فخدددددددري  الحدددددددديثيل -6

 .ب داد جامعة

(ل العقو ددددددددددات البديلددددددددددة )دراسددددددددددة فقهيددددددددددة تحليليددددددددددة 2113خلفدددددددددديل عبددددددددددد الرحمددددددددددان ) -3

 .طرابلسل المؤسسة الحديثة للمتاب ل1تأصيلية مقارنة( ل ط
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اة ل منشدددددددد1ل ط ا دف(ل اإلخددددددددالل بحددددددددز المددددددددتهن فددددددددي الدددددددد1006) لل محمدددددددددخمدددددددديس -1

 .المعارفل االسكندرية

 رقددددن الجزائيددددة المحا مددددات أصددددول قددددانون  شددددرح ل(1011)اللدددده عبددددد سددددلمان الز يددددديل -9

 .51ص ب دادل والوثائزل المتب دار المعدلل 1911 لسنة 11

 (ل نحدددددددو تيسدددددددير اإلجدددددددراءات الجنائيدددددددة: دراسدددددددة مقارندددددددةل1991سدددددددالنل عمدددددددر) -10

 دار النهضة العر يةل القاهرة.

دار يددددددددددددةل ائنججددددددددددددراءات الاإلرعية و شدددددددددددد(ل ال1911) فتحدددددددددددديسددددددددددددرورل أحمددددددددددددد  -11

 .يةل القاهرة النهضة العر 

(. الشددددددرعية الدسددددددتورية وحقددددددوق اإلنسددددددان فدددددددي 1991) د فتحدددددديحمددددددسددددددرورل أ -11

 اإلسكندريةل منشأة المعارف.جراءات الجنائيةل اال

 اإلجددددددددراءات قددددددددانون  فددددددددي الوسدددددددديو ل(1991)سددددددددرور فتحددددددددي أحمددددددددد سددددددددرورل  -11

 .96 القاهرةل. بمصر القضاة نادي الجنائيةل

بدددددددددائل الدددددددددعوى الجزائيددددددددةل مجلددددددددة القددددددددانون (ل 1911سددددددددرورل أحمددددددددد فتحددددددددي) -15

 .واالقتصاد للبحوث القانونية واالقتصاديةل مطبعة جامعة القاهرةل القاهرة

(. الشددددددرعية الدسددددددتورية وحقددددددوق اإلنسددددددان فددددددي 1991سددددددرورل أحمددددددد فتحدددددديل ) -11

 .10ص ل يةل مرجع سابزئاجناإلجراءات ال

الجنايددددددات (ل اسدددددتئناف أحكددددداز 1001الشدددددحاتل حددددداتن عبدددددد الددددددرحمن منصدددددور) -16

بدددددين مقتضددددديات العدالدددددة وصدددددعو ات الواقدددددع: دراسدددددة مقارندددددةل دار النهضدددددة العر يدددددةل 

 القاهرة.
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النهضدددددددة (ل الوسددددددداطة والعدالدددددددة الجنائيدددددددةل دار 1001الشدددددددوال محمدددددددد سدددددددامي)  -11

 .العر يةل القاهرة

(ل الوسددددديو فدددددي شدددددرح قدددددانون المرافعدددددات المدنيدددددة 1991صددددداويل أحمدددددد السددددديد) -11

 11ر يةل القاهرةل صوالتجاريةل دار النهضة الع

(ل المعددددددددالن األساسددددددددية لقضددددددددية العدالددددددددة فددددددددي مرحلددددددددة 1001الظفيددددددددريل فددددددددايز) -19

االسدددددددتدالل والتحقيدددددددز االبتددددددددائيل مجلدددددددس النشدددددددر العلمددددددديل جامعدددددددة المويدددددددتل ص 

111. 

. األردنيددددددددةد العشددددددددائرية عندددددددداء قضددددددددلا(ل 1911) هويددددددددديلل أحمددددددددد عبدددددددداديال  -10

 .االردن (ل دار البشير للنشر والتوزيعل عمانل1)ط

ودورهددددددددا فددددددددي  جنائيددددددددةل الوسدددددددداطة ال(1001)رمضددددددددان شددددددددرفعبددددددددد الحميدددددددددل أ -11

 .151صالقاهرةل دار النهضة العر يةل  هاء الدعوى العموميةلان

(ل التفريددددددز بددددددين الجددددددرائن واثددددددره فددددددي 1011العبددددددداالتل حسددددددن عبددددددد الحلددددددين )  -11

لنشددددددددددر و التوزيددددددددددعل ل دار حامددددددددددد 1االختصدددددددددداص القضددددددددددائيل دراسددددددددددة مقارنددددددددددةل ط

 .عمان

 المكتددددددب اإلسددددددالميل الفقدددددده فددددددي الجنائيددددددة الدددددددعوى  ل(1001)فددددددؤاد عبدددددددالمنعنل -11

 .11ص زل1001 اإلسكندريةل الحديثل العر ي

 مطبعددددددة دار الجزائيددددددةل المحا مددددددات أصددددددول ل(1911األميددددددر) عبددددددد العكيلدددددديل  -15

 .ب داد جامعة

 دار الجزائيدددددةل المحا مدددددات أصدددددول قدددددانون  شدددددرح ل(1011)منددددد ر بدددددراء  مدددددالل -11

 ..11ص الموصلل األثيرل ابن
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(ل الظددددددداهرة اإلجراميدددددددة: دراسدددددددة تحليليدددددددة 1001المرااددددددديل أحمدددددددد عبدددددددد اإللددددددده) -16

العر يدددددددة للنشدددددددر والتوزيدددددددعل تأصددددددديلية مقارندددددددة ألسدددددددباب الجريمدددددددةل مرزدددددددز الدراسدددددددات 

 .مصر

 الجزائيدددددددةل لإلجدددددددراءات العامدددددددة القواعدددددددد شدددددددرح ل(1001)عبددددددددالرؤوف مهددددددديل  -11

 .  161النهضةلص دار القاهرةل

 دار الجزائيددددددددةل المحا مددددددددات أصددددددددول قددددددددانون  ل(1000)صددددددددبحي محمددددددددد نجددددددددنل -11

 .51ص والنشرل للتوز  الثقافة

دار ل فددددددددي محا مددددددددة سدددددددددريعة المددددددددتهن ز(ل حدددددددد1991ز )نظددددددددال محمددددددددد نظدددددددداز -19

 .النهضة العر يةل القاهرة

  انيًا: الرسائل الجامعية

وى العموميدددددة ( بعندددددوان  بددددددائل الددددددع2113محمدددددد إبدددددراهين محمدددددد ) أبدددددو مخدددددول -31

 –ل رسدددددالة ماجسدددددتير ايدددددر منشدددددورةل جامعدددددة محمدددددد خيضدددددر الجزائدددددري فدددددي التشدددددريع 

 ل الجزائر.-بسكرة

(ل النظريدددددددة العامددددددة للصدددددددل  وتطبيقاتهدددددددا 1001محمدددددددد حكددددددين حسدددددددين) لحكددددددين -11

فددددددددي المددددددددواد الجنائيددددددددة: دراسددددددددة مقارنددددددددةل أطروحددددددددة دزتددددددددوراه منشددددددددورةل دار المتددددددددب 

   معيةل القاهرةالجا

 بددددددائل الددددددعوى الجزائيدددددة ( 2113الددددددمياطيل محمدددددد صدددددالح عبدددددد الدددددرؤوف ) -32

ودورهددددا فددددي تحقيددددز العدالددددة فددددي فلسددددطينل رسددددالة ماجسددددتير ايددددر منشددددورةل الجامعددددة 

 اإلسالميةل ازةل فلسطين.
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(ل الصدددددددل  فدددددددي قدددددددانون اإلجدددددددراءات الجنائيدددددددةل 1001بيددددددددل أسدددددددامة حسدددددددين)ع -11

ار النهضددددددة العر يددددددةل ماهيتدددددده والددددددنظن المرتبطدددددده بددددددهل أطروحددددددة دزتددددددوراه منشددددددورةل د

 .القاهرة

جنددددددائي اإلجرائددددددي (ل الوسدددددداطة فددددددي القددددددانون ال1010قا دددددديل رامددددددي متددددددولي)ال -15

 .هل جامعة القاهرةل القاهرةدزتورا المقارنل أطروحة 

  الثًا: الدوريات والمجالت واألبحاث

(ل  التسددددددوية الجزائيددددددة طريقددددددة مسددددددتحدثة فددددددي 2112جبددددددوريل هندددددداء محمددددددد )  -33

النجدددددددف األشدددددددرفل  حسدددددددن الددددددددعوى الجزائيدددددددةل مجلدددددددة المليدددددددة اإلسدددددددالمية الجامعدددددددةل

 .2ل المجلد 41العددل

فددددددي العدالددددددة التصددددددالحية: دراسددددددة  الوسدددددداطة( دور 1016د )ر يددددددةل احمددددددد داوو  -16

 .(. الجزائر51دراسات العدد ) جلةالقانون المقارنل م تحليلية في

جريمدددددة االاتصددددداب فدددددي  دددددوء  ل(1011)نبدددددياليل عدددددادل يوسدددددف عبدددددد ر كشدددددال -11

ةل سياسددددددة التجددددددرين والعقدددددداب المعاصددددددرةل مجلددددددة الموفددددددة للعلددددددوز القانونيددددددة والسياسددددددي

 .القاهرةل دار النهضة العر ية

(ل السياسددددددددددددة الجنائيددددددددددددة المعاصددددددددددددرة 1011فددددددددددددرعل محمددددددددددددد عبددددددددددددد اللطيددددددددددددف) -11

 ئيل مطابع الشرطةل القاهرة.واتجاهات تطوير القانون الجنا

بدددددددددائل الدددددددددعوى الجزائيددددددددة: دراسددددددددة مقارنددددددددةل  (ل1011الفيددددددددلل علددددددددي عدددددددددنان) -19

 . 1ل عدد11ليةل مجلدبحث منشورل إر د للبحوث والدراساتل جامعة إر د األه
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 رابعًا: القوانين واألنظمة

 1911لسدددددددددددنة  11قدددددددددددانون أصدددددددددددول المحا مدددددددددددات الجزائيدددددددددددة األردندددددددددددي رقدددددددددددن  -50

 وتعديالته

 .1015لسنة  11قانون األحداث األردني رقن  -51

 .1011لسنة  11رقن  من العنف األسري  الحمايةقانون  -51

 

 

 

 

 


