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مقدمة
مقدمة:
تعتبر الدعوى الجزائية األسموب التقميدي الوحيد الذي تتبعو الدولة إلقتضا حقيا في العقاب،
متبعة في ذلؾ مجموعة مف اإلج ار ات تباشرىا النيابة العامة ممثمة في وكيؿ الجميورية ،بإعتبارىا
صاحبة اإلختصاص في تحريؾ الدعوى الجزائية ،وممثمة عف المجتمع في ذلؾ.
غير أف التطور الذي عرفتو الظاىرة اإلجرامية في مختمؼ المجاالت وما أدى ذلؾ إلى ظيور
نماذج إجرامية جديدة ،دفع بالمشرع إلى اإلسراؼ في إستخداـ السبلح العقابي مف خبلؿ تجريـ أفعاؿ ليس
بالخطورة التي تيدد أمف وسبلمة المجتمع ،ما نتج عنو زيادة في عدد القضايا نتيجة كثرة القوانيف التي
تجرـ ىذه الممارسات ،األمر الذي ترتب عنو إزدياد معدؿ القضايا التي تعرض عمى المحاكـ السيما منيا
التي تتميز بالخطورة البسيطة ،وما واكب ذلؾ عجز األجيزة القضائية عف مواجية ىذا التزايد المستمر في
الممفات التي يتـ التعامؿ معيا أما بالحفظ اإلداري ،أو تحريؾ الدعوى بشأنيا ،وما تقتضيو ىذه األخيرة
مف زمف لمفصؿ فييا ،دوف اف يقابؿ ىذا التزايد بزيادة أعداد القضاة األمر الذي أثبت عجز القضا عف
تأذية دوره في تحقيؽ األغ ارض المرجوة منو في مجاؿ مكافحة اإلجراـ ،بحيث أصبح رد الفعؿ العقابي
الذي توقعو الدولة عمى المتيـ ال يحقؽ الغاية التي أوجد ألجميا في إصبلحو ،وارضا شعور الضحايا،
إضافة إلى عدـ ضماف تحقيؽ التوازف بيف فاعمية اإلج ار ات وحماية حقوؽ وحريات الخصوـ.
وفي سبيؿ معالجة األزمة التي يعاني منيا نظاـ العدالة الجزائية ،إتجيت أغمب التشريعات
الجزائية اإلج ارئية إلى إنتياج سياسة جزائية رضائية تقوـ عمى أنظمة إجرائية أساسيا الرضا الصادر عف
طرفييا ،وذلؾ بتفعيؿ مشاركة أطراؼ النزاع في تسير إج ار ات الدعوى الجزائية ،مف خبلؿ فتح مجاؿ
الحوار والتفاىـ والتفاوض بشأف السبؿ المناسبة لتسوية الخصومة مستبعدة في ذلؾ القواعد القانونية
التقميدية المعتادة لمفصؿ في الخصومات الجزائية ،مف خبلؿ اإلتفاؽ عمى جبر الضرر المترتب عمى
الجريمة المرتكبة بحؽ الضحية بالشكؿ الذي يرضي شعوره بالعدالة ،دوف أف تكوف أي متابعة جزائية
بحؽ المشتكى منو ومف بيف ىذه األنظمة نجد نظاـ الوساطة الجزائية الذي يعد أسموب مف أساليب العدالة
التفاوضية التعويضية التي تقوـ عمى فكرة التعويض كعقوبة رضائية ،مراعية في ذلؾ العبلقات اإلنسانية
التي تجمع طرفي النزاع ،عف طريؽ حؿ الخصومة وفؽ إج ار ات تتميز بالمرونة والسرعة في إنيا
الدعوى الجزائية تحت إشراؼ ورقابة طرؼ ثالث محايد يدعى " الوسيط" والذي يتطمب فيو شروط معينة
لممارسة وظيفتو ،حيث نجد المشرع الجزائري إعتمد ىذا األسموب بموجب األمر  02-15بالنسبة
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لؤلشخاص البالغيف والقانوف رقـ  12-15بالنسبة لؤلحداث الجانحيف كنظاـ رضائي لحؿ الخصومات
ذات الطابع الجزائي وذلؾ مف خبلؿ توسيع صبلحيات قضاة النيابة عمى مستوى مرحمة المتابعة الجزائية
بمنحيـ سمطة حؿ الخصومة الجزائية دوف الخوض في اإلج ار ات المعتادة بيدؼ التخفيؼ مف العب
الممقى عمى عاتؽ القضا  ،وذلؾ بتحقيؽ السرعة واإلختصار في اإلج ار ات فحسب التصريحات الرسمية
الصادرة عف و ازرة العدؿ الجزائرية في المذكرة التوضيحية بشأف التعديؿ الذي مس قانوف اإلج ار ات
الجزائية بموجب األمر رقـ  02-15المؤرخ في  23يوليو  ،2015بتفعيؿ دور النيابة العامة في مختمؼ
مراحؿ الدعوى الجزائية ،وذلؾ بمنحيا سمطة حؿ النزاع عف طريؽ إج ار الوساطة كرد فعؿ جزائي يتبل ـ
ويناسب القضايا قميمة الخطورة ،بإعتبارىا آلية بديمة لممتابعة الجزائية في مواد المخالفات ،وبعض الجنح
البسيطة التي ال تؤذي إلى المساس بالنظاـ العاـ ،والتي جا ذكرىا عمى سبيؿ الحصر ويتـ المجو إلييا
إما تمقائيامف قبؿ وكيؿ الجميورية ،أو بنا عمى طمب الضحية ،أو المشتكى منو ،متى كاف مف شأنيا
وضع حد نيائي لئلخبلؿ الناتج عف الجريمة وضماف جبر األضرار الحاصمة لمضحية.
ينحصر نطاؽ الدراسة عمى نظاـ الوساطة الجزائية كنظاـ إجرائي لحؿ الخصومة الجزائية في
التشريع الجزائري.
وتتجمى أىمية موضوع الوساطة الجزائية في شقيف بارزيف ىما:
الشؽ النظري الذي يتمثؿ في حداثة الموضوع بإعتباره إستجابة لمتطمبات السياسة الجزائية
المعاصرة التي ولت إىتماميا لطرفي الخصومة بفتح قنوات اإلتصاؿ ،والتفاوض أماميـ لتقرير مصير
الدعوى الجزائية ،وكذا أىمية الدور الذي أسنده المشرع إلى وكيؿ الجميورية المكمؼ باإلشراؼ ورقابة
تنفيد عممية الوساطة عمى نحو يحقؽ األىداؼ التي شرعت لتحقيقيا.
والشؽ العممي ،حيث يعد نظاـ الوساطة األسموب األمثؿ لحؿ الخصومات الجزائية بعيدا عف
القواعد المتبعة في التقاضي ،وذلؾ لتقميؿ مف األعبا الممقاة عمى األجيزة القضائية التي اصبحت تعاني
مف أزمة تضخـ أعداد القضايا التي تنظرىا ،إضافة إلى اإلشكاالت التي يثيرىا تطبيؽ ىذا النظاـ في
الواقع العممي والعمؿ عمى محاولة إيجاد حموؿ مناسبة ليا.
يتجسد اليدؼ مف الدراسة تسميط الضو عمى نظاـ الوساطة في القانوف الجزائري ،مف خبلؿ
دراسة طريقة تطبيقو  ،وكذا دور أطراؼ الدعوى في إدارة ىذا اإلج ار  ،وكذلؾ محاولة الوقوؼ عمى
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نجاعتو في التقميؿ مف األزمة التي يعاني منيا نظاـ العدالة الجزائية ،مف خبلؿ بياف مواطف ضعؼ وقوة
ىذا النظاـ.
ومف أىـ أسباب إختيارنا ليذا الموضوع اإلجرائي الحديث نسبيا بالمقارنة مع غيره مف
جر ات ىو ث ار ه بإشكاالت قانونية أثارت التطبيقات العممية ،وىو األمر الذي يستدعي النظر
اإل ا
فيياو التمعف في حقيقتيا إليجاد حموؿ قانونية معتبرة تفيد في فيميا.
أما عف الصعوبات التي واجيتنا خبلؿ دراستنا ىذه ىو صعوبة الموضوع مف خبلؿ قمة
الدراسات والقوانيف المتعمقة بالوساطة  ،إظافة إلى قمة المراجع المتخصصة  ،والسيما منيا المراجع
بالمغة األجنبية .
وقد تـ التطرؽ لموضوع الوساطة الجزائية في دراسات عديدة سابقة ومف زوايا متعددة ومف
بيف ىذه الدراسات نذكر:
أطروحة دكتوراه مقدمة مف طرؼ الباحث منصور عبد السبلـ عبد الحميد حساف العجيؿ،
العدالة الرضائية في اإلج ار ات الجنائية ،دراسة مقارنة ،كمية الحقوؽ  ،جامعة القاىرة  ،القاىرة،
. 2016
توصؿ الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى مساىمة العدالة الرضائية في القميؿ مف األزمة
التي يعاني منيا نظاـ العدالة الجزائية  ،وذلؾ بإرسا نظـ بديمة عف تحريؾ الدعوى الجزائية ،
تجنب المشتكى منو مساؤى العقوبة السالبة لمحرية السيما منيا قصيرة المدة  ،وتضمف جبر
األضرار التي لحقت بالضحايا.
الجديد في دراستنا دراسة نظاـ الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري بالتفصيؿ  ،خبلفا
لمدراسة السابقة التي تناولت نظاـ الصمح الجزائي بشكؿ رئيسي  ،مع تطرقيا لنظاـ الوساطة
الجزائية واألمر الجزائي في التشريع المصري .
أطروحة دكتوراه مقدمة مف الباحث نبيمة بف الشيخ تحت عنواف :بدائؿ الدعوى الجزائية
دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة قسنطينة  ،1الجزائر2019 ،
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توصمت الباحثة إلى أف السياسة الجنائية الحديثة تتجو نحو التحوؿ مف عدالة عقابية إلى عدالة
رضائية تقوـ عمى مراعاة البعد اإلجتماعي في حؿ الخصومات الجنائية مع مراعاة حقوؽ المجني عميو.
الجديد في دراستنا ىذه أنيا إقتصرت عمى دراسة نظاـ الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري ،
خبلفا لمدراسة السابقة التي تناولت إلى جانب الوساطة بدائؿ أخرى لمدعوى الجزائية والتي تتمثؿ في
الصمح الجزائري  ،األمر الجزائي  ،التسوية الجزائية ونظاـ التفاوض عمى اإلعتراؼ.
وانطبلقا مما سبؽ حاولنا بمورة تساؤال رئيسيا ىو :ما ىو الدور ال ي تمعبو الوساطة الجزائية
كنظام إجرائي رضائي في حل الخصومات في الشق الجزائي ؟
تتفرع عف ىذه اإلشكالية  ،عدة تساؤالت فرعية منيا :
ىؿ أصاب المشرع الجزائري بتبنيو ىذا النظاـ ؟ىؿ يعد نظاـ الوساطة بديؿ أو مكمؿ لنظاـ العدالة الجزائية ؟فيما تتمثؿ إج ار ات تطبيقو ىذا اإلج ار في التشريع الجزائري ؟ ما ىي األثار المترتبة عمى نظاـ الوساطة الجزائية  ،سوا بالنسبة لئلج ار ات الجزائية التقميدية ؟أو بالنسبة لنظاـ العدالة واألطراؼ ؟
ولئلجابة عف اإلشكالية التي طرحناىا في ىذا الموضوع ،تـ اإلعتماد عمى المنيج التحميمي بصفة
أساسية مف أجؿ تحميؿ النصوص المنظمة إلج ار الوساطة الجزائية ،في التشريع الجزائري في محاولة منا
لموقوؽ عمى النقص الذي يشوبيا وايجاد الحموؿ الممكنة مع اإلستعانة بالمنيج الوصفي كمما دعت إليو
الضرورة وذلؾ حيف التطرؽ لممفاىيـ ودراسة الجوانب الموضوعية المعرفة ليذا النظاـ والمميزة لو عف
غيره مف اإلج ار ات  ،كما إستعنا بالمنيج المقارف كمنيج مساعد في بعض مواطف النقص عمى سبيؿ
اإلسترشاد.
وقد قسمناىذا العمؿ إلى فصميف أساسيف :يتناوؿ األوؿ اإلطار العاـ لموساطة الجزائية كنظاـ
إجرائي مستحدث ،ويتناوؿ الثاني :الضوابط اإلجرائية لنظاـ الوساطة الجزائية.
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الفصل األول

اإلطار العام لموساطة الجزائية كنظام إجرائي مستحدث

تمييد:
يتصؿ وكيؿ الجميورية بممؼ الدعوى الجزائية إما عف طريؽ إحالتيا إليو عف طريؽ ضباط
الشرطة القضائية ،أو عف طريؽ اإلدعا المباشر مف قبؿ المتضرر مف الجريمة واألصؿ أنو يفصؿ في
ىذه الدعاوى وفقا لئلج ار ات التقاضي العادية ،ولكف نظ ار لزيادة نوعية الجرائـ التي تتسـ بالبساطة
وعدـ الحاجة فييا إلى إتباع اإلج ار ات العادية لما تتميز بو مف تعقيد واستغراؽ لممدد الطويمة ،فقد
أخذت الدوؿ في تشريعاتيا بنظاـ الوساطة الجزائية كنظاـ إجرائي مستحدث في اإلج ار ات الجزائية لما
يتسـ بو مف إج ار ات مبسطة.
وىنا تبرز الحاجة إلى تحديد ماىية الوساطة الجزائية ،وذلؾ مف خبلؿ التأصيؿ التاريخي ليذا
النظاـ ( المبحث األوؿ ) ،وتحديد مفيوميا( المبحث الثاني ) ،وكذلؾ التطرؽ إلى الخبلؼ الفقيي حوؿ
طبيعتيا ( المبحث الثالث ).
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المبحث األول :التأصيل التاريخي لنظام الوساطة الجزائية
أدت التطورات التي عرفتيا البشرية إلى إظيار الحاجة إلى ما يعرؼ باألنظمة الرضائية البديمة
عف الدعوى ،التي أصابيا الشمؿ في أدا وظيفتيا نتيجة الزيادة اليائمة والمستمرة في عدد القضايا
والميمات الممقاة عمى عاتؽ الجياز القضائي ،والتي تصؿ إلى حد ما يعرؼ بأزمة العدالة الجزائية ،حيث
لمواجية ىذه األزمة التي يعاني منيا القضا إنتيجت السياسة الجزائية أنظمة إجرائية ،التي مف بينيا
نظاـ الوساطة الجزائية ،التي تعد نظاـ إجرائي مستحدث في إدارة الدعوى الجزائية ،إال أف شريعتنا
اإلسبلمية الغ ار قد عرفت منذ قروف الوساطة في نظاميا الجزائي ،لذلؾ سوؼ نخصص ىذا المبحث
اإلضطراب لنعرج عمى تطور نظاـ الوساطة الجزائية (المطمب األوؿ) ،ثـ نتطرؽ لعوامؿ ظيور نظاـ
الوساطة الجزائية (المطمب الثاني).
المطمب األول:تطور نظام الوساطة الجزائية
القت الوساطة الجزائية إنتشار واسعا في النظـ القانونية نظ ار لمنتائج التي ترتبيا والتي ال تترتب
عمى الحكـ الجزائي ،وىو ما دفع بالتشريعات المقارنة إلى تبنييا السيما في الدوؿ األوروبية نذكر منيا:
أمريكا ،كندا ،ألمانيا ومف ثـ فرنسا . . .إلخ وحتى التشريعات الجزائية العربية ،األمر الذي يستدعي
التطرؽ إلى تطور الوساطة الجزائية فيالشريعة اإلسبلمية ،ثـ في األنظمة اإلجرائية المقارنة ،والمؤتمرات
الدولية الداعية إلى إعتماد نظاـ الوساطة الجزائية.
الفرع األول :تطور الوساطة الجزائية في الشريعة اإلسالمية
في بادئ األمر البد مف أف نشير إلى أف الشريعة االسبلمية كانت سباقة في تبني ىذا النظاـ،
وذلؾ مف خبلؿ إرسا قيـ التصالح والتسامح بيف األفراد ،مما أدى ذلؾ إلى إضفا طابع انساني تفتقده
التشريعات الوضعية ،وتسعى إليو السياسة الجزائية المعاصرة حيث تستمد مشروعيتيا مف الكتاب والسنة،
فمف الكتاب قوؿ اهلل تعالى " :إف طائفتاف مف المؤمنيف إقتتموا فأصمحوا بينيما" ،1حيث تدعو ىذه اآلية
إلى التوسط بيف المتخاصميف لمصمح بينيما ،وذلؾ إرضا هلل عز وجؿ ،لما في الصمح مف خير ومودة،
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وما يترتب عميو زواؿ الشقاؽ بيف الناس ،1وقولو تعالى " :والصمح خي ار " 2فبإعتبار أف الوساطة مف
السبؿ الودية التي جا ت بيا الشريعة اإلسبلمية لمكافحة الجريمة ،فإنيا خير لطرفي النزاع فبالنسبة
لمجاني تجنبو العقاب ،أما الضحية فتضمف لو الحصوؿ عمى تعويض مبلئـ لمضرر الذي الحؽ بو ،وما
يؤكد ذلؾ قولو تعالى " :إنما المؤمنوف إخوة فأصمحوا بيف أخويكـ واتقوا اهلل لعمكـ ترحموف" ،3أما عف أدلة
مشروعيتيا في السنة فقد وردت عدة أحاديث بشأنيا مف بينيا ،قوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ألبي
أيوب " :أال أذلؾ عمى صدقة يحبيا اهلل ورسولو تصمح بيف الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينيـ إذا تباعدوا"
وقاؿ األوزاعي " ما خطوة أحب إلى اهلل عز وجؿ مف خطوة إصبلح ذات البيف ،ومف أصمح بيف إثنيف
كتب اهلل لو ب ار ة مف النار" ،غير أف التساؤؿ الذي يطرح بيذا الشأف حوؿ مدى جواز تطبيؽ الوساطة في
الشريعة اإلسبلمية ؟ وىؿ تجوز في كؿ أنواع الجرائـ؟ أـ أنيا تجوز في جرائـ معينة فقط؟
ليس لمعفو في جرائـ الحدود أي أثر ،ألنيا حدود خالصة هلل تعالى ،4غير أنو ىناؾ مف يرى

جواز العفو فييا ،غير أنو يتـ التفريؽ فييا بيف حالتيف ،حالة أولنى قبؿ الترافع والحالة الثانية بعد الترافع،
فبالنسبة لمحالة األولى فالوساطة في ىذه المرحمة جائزة ومستحبة بيف طرفي النزاع ،إذا لـ يبمغ اإلماـ

الحد لقولو تعالى " :إف تبدوا خي ار أو تخفوه أو تعفوا عف سو فإف اهلل كاف عفوا قديرا" ،5ولقوؿ رسوؿ اهلل

صمى اهلل عميو وسمـ " :إشفعوا ما لـ يصؿ إلى الوالي فإذا وصؿ إلى الوالي فعفا فبل عفا اهلل عنو"،6

ولقولو أيضا صمى اهلل عميو وسمـ" :تعافوا فيما بينكـ ،فما بمغني مف حد فقد وجب".7

أما بالنسبة لمحالة الثانية فالوساطة ال تجوز في الحد إذا رفع إلى اإلماـ ،حتى ولو تنازؿ وعفى
المجني عميو فبل أثر ليذا التنازؿ والعفو ،إعماال لقولو تعالى " :تمؾ حدود اهلل فبل تعتدوىا" 8وقوؿ الرسوؿ
1
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صمى اهلل عميو وسمـ ألسامة بف زيد حينما شفع لديو في حد " :أتشفع في حد مف حدود اهلل يا أسامة؟ ثـ
قاـ وخطب فقاؿ :أييا الناس ،إنما ىمؾ الذيف مف قبمكـ أنيـ كانوا إذا سرؽ فييـ الشريؼ تركوه ،واذا سرؽ
فييـ الضعيؼ أقاموا عميو الحد والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدىا" ،وقولو
أيضا صمى اهلل عميو وسمـ " :مف حالة شفاعتو دوف حد مف حدود اهلل فقد ضاد اهلل في أمره" ،1ومعنى
ذلؾ أنو متى أصبح الحد في حوزة القضا ال يجوز لمقاضي قبوؿ الشفاعة حتى لو كاف مف ولي األمر،
ويجب إقامة الحد عمى الجاني ،ولكف التساؤؿ الذي يطرح ىؿ ىذه القاعدة تسري عمى جميع جرائـ
الحدود؟ سوا تعمقت بحقوؽ اهلل أو حقوؽ العبد؟ ىناؾ حدود تتعمؽ بحقوؽ اهلل وأخرى تتعمؽ بحقوؽ الفرد
كجريمة القذؼ والسرقة ذلؾ ألف فييا اعتدا عمى ماؿ الفرد وكرامتو وسمعتو.
فالقذؼ الذي يستوجب إقامة الحد ىو رمي المحصف بالزنا أو نسبو ،وما دوف ذلؾ فيو يستوجب

التعويض ،2إختمؼ الفقو اإلسبلمي حوؿ مسألة التعويض في جرائـ القذؼ فمنيـ مف يرى بجواز العفػ ػ ػو

أو الصمح أو الشفاعة في جريمة القذؼ سوا قبؿ رفع الدعوى إلى القاضي أو بعدىا ،وذلؾ لكوف الحد

ىنا ىو حؽ خالص لمعبد الذي تعرض عرضو لمقذؼ أو نسبو ،والحد ىو بدؿ حقو ولو الحؽ في العفو
عنو إذا ما أراد الستر عمى نفسو.3

وىناؾ مف يرى بعدـ جواز العفو في جريمة القذؼ ،بعد رفع الدعوى إلى القضا سوا كاف حؽ

خالص هلل أو حؽ لمعبد ،فإذا كاف حؽ خالص هلل تعالى ،فبل يجوز أخذ عوضو عنو ،واذا كاف خالصا
لمعبد فبل يجوز أخذ عوضو عنو بإعتباره ليس ماال ،ولذلؾ ال يسقط إلى بدؿ بعكس القصاص ،فحد
القذؼ شرع لحماية العرض ،وبالتالي فبل يقبؿ أف يعوض العرض بماؿ.4
أما بالنسبة لمسرقة فيرى جانب كبير مف الفقيا إلى جواز العفو عف السرقة ،سوا قبؿ رفع
الدعوى أماـ القضا  ،أو بعد رفعيا ،وقبؿ إثبات الحد في تمميؾ الماؿ المسروؽ يسقط الحد ،كما أنو مف
قبؿ الستر ،والتستر عمى الجرائـ مستحسف في اإلسبلـ ،ألنو يحوؿ دوف شيوع الفاحشة ،5وىناؾ مف يرى
-1
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بعدـ جواز العفو أو الصمح أو الشفاعة لدى المجني عميو طالما ثبت الحد عمى الجاني ،فبعد إثبات الحد
يزوؿ حؽ العبد ،ويصبح حثا خالصا هلل وال يممؾ أحد إسقاطو ،1كما ىناؾ مف يرى بجواز العفو في أي
مرحمة كانت عمييا الدعوى حتى بعد تماـ تنفيذ العقوبة ،إستنادا إلى تمميؾ الماؿ المسروؽ بموجب
الصمح.2
أما بالنسبة لما يتعمؽ بجرائـ القصاص والدية ،فيجوز لممجني عميو أو ولي أمره العفو في جرائـ
القصاص والدية في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى ،وذلؾ ألف حؽ العبد في ىذه الجرائـ أغمب عمى حؽ
اهلل تعالى ،3عمبل بقولو تعالى " :يا أييا الذيف آمنوا كتب عميكـ القصاص في القتمى الحر بالحر والعبد
بالعبد واألنثى باألنثى فمف عفا لو مف أخيو شي فاتباع بمعروفا" ،4ىذا وروي عف الرسوؿ صمى اهلل
عميو وسمـ " :إشفعوا إلي ويقضي اهلل عمى لساف نبيو ما شا " ،كما روي عنو أيضا " :مف قتؿ لو قتيؿ
فيو يخير النظر بيف إما أف يقتص أو يدي" ،5ىذا وجعؿ التشريع اإلسبلمي ألوليا األمور في جرائـ
القصاص والدية حؽ العفو أو القصاص وكذلؾ توقيع عقوبة تعزيرية عمى الجاني في حالة العفو ،وذلؾ
متى كاف في ذلؾ مصمحة.6
أما بخصوص جرائـ التعزير فمنيا يتعمؽ بحقوؽ اهلل تعالى ،وأخرى تتعمؽ بحؽ الفرد ،7فبالنسبة
لما يتعمؽ بحقوؽ اهلل تعالى ال يجوز فييا العفو إطبلقا ،أما المتعمقة بحقوؽ الفرد فيجوز الشفاعة والعفو
فييا ،وذلؾ في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى.
ومف خبلؿ ما سبؽ يتضح فإنو يجوز العفو في حد السرقة والقذؼ في مرحمة قبؿ تحريؾ
الدعوى ،أما في حالة رفع الدعوى أماـ القضا فبل يجوز ذلؾ متى ثبت الحد ،أما بالنسبة لموساطة جائزة
في جرائـ القصاص والدية ،متى عفى المجني عميو وفي أي مرحمة كانت عميو الدعوى ،كما أعطت
-1
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الشريعة االسبلمية لولي األمر حؽ توقيع عقوبة تعزيرية إذا كاف في ذلؾ تحقيقا لممصمحة العاـ والردع
العاـ.
الفرع الثاني  :تطور الوساطة الجزائية في األ نظمة اإلج ارئية المقارنة
أما بالرجوع إلى التشريعات الوضعية فنجد الدوؿ األنجموسكسونية عمى غرار الواليات المتحدة
األمريكية ،إنجمت ار ،كند ا ، 1منشأ لنظاـ الوساطة الجزائية واألساس الذي إعتمدتو غالبية التشريعات
اإلجرائية ( ،حيث تشيد الواليات المتحدة األمريكية العديد مف برامج الوساطة الجزائية ،والتي بمغ عددىا
نحو  123برنامجا تـ إحصاؤه عاـ  1993وىـ يعالجوف  1650حالة وساطة سنويا) ،2تباشر األجيزة
القضائية الوساطة الجزائية مف خبلؿ نوعيف ،يتمثؿ النوع األوؿ في الوساطة التي تطبؽ دوف تنظيـ
قانوني ،وتتـ خبلؿ المرحمة السابقة عف تحريؾ الدعوى الجزائية ،تطبؽ في الجرائـ التي تتميز بوجود
روابط أسرية بيف أطرافيا ،حيث يعيد بميمة الوسيط فييا إلى جمعيات مساعدة ضحايا الجريمة.
أما بالنسبة لمنوع الثاني فيتجسد في الوساطة التي تتـ بموجب قانوف ينظميا ،تختمؼ عف سابقتيا
في أنيا تتـ بعد تحريؾ الدعوى الجزائية ،ويتولى وظيفة الوسيط فييا قاضي الصمح ،الذي يكوف لو وظيفة
مزدوج ،فيو قاضي تحقيؽ في الجرائـ التي تتميز بالخطورة اإلجرامية كالجنايات ،والجنح الخطيرة ،إضافة
إلى وظيفتو كقاضي حكـ في الجرائـ البسيطة ،3ىذا ويكوف لو سمطة إج ار وساطة بيف طرفي النزاع قبؿ
 -1اوؿ قضية تـ بشأنيا تطبيؽ الوساطة الجزائية كانت في قضية عرفت باسـ "كيتشنز" نسبة الى المدينة التي طبقت فييا وذلؾ عاـ

 ،1975حيث تتمخص وقائع القضية اف  ( :شخصيف تتراوح اعمارىـ ما بيف  18و 19سنة قاما تحت تأثير السكر بإتبلؼ وتحطيـ
زجاج واطارات  22مركبة فتقدـ محاميما بطمب الى القاضي قصد التوسط بيف الشابيف والمجني عمييـ وتعويض االضرار التي

ارتكبيا الشابيف وتجنيبيـ مف تسجيؿ القضية في سجميـ القضائي وكذا تجنب تسميط عقوبة عمييـ خاصة ا نيـ لـ يسبؽ ليـ اف

ارتكبوا افعاؿ اجرامية كما اف اىتماـ اصحاب المركبات ال ينصب عمى تسميط العقوبة عمى الشابيف بقدر رغبتيـ في الحصوؿ عمى

تعويض ،وقد كانت المشكمة التي اعترضت القاضي ىو عدـ وجود نص قانوني يفسر امكانية المجو الى مثؿ ىذه الوساطة اال انو

كاف مقتنعا بالفكرة وسمح بمجو االطراؼ الى عقد اتفاؽ وساطة يرضي كؿ مف المجني عمييـ والشابيف وبالفعؿ تحقؽ ذلؾ خبلؿ 3
اشير مف ابراـ عقد وساطة حصؿ بموجبيا المجني عمييـ عمى مبمغ لمتعويض عف الضرر البلحؽ بمركباتيـ ) نقبل عف جماؿ

دريسي ،بدائؿ اقامة الدعوى العمومية ،حوليات جامعة الجزائر ،العدد  ،24الجز االوؿ ،الجزائر ،جويمية  ،2013ص = ،58 -57

=منصور عبد السبلـ عبد الحميد حساف العجيؿ ،العدالة الرضائية في اإلج ار ات الجنائية ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،دار النيضة
العربية ،القاىرة ،2016 ،ص.340

la médiation pénale en France et aux états – unis réseau
3

Jean pierre bohafe –schmitt

2-

européen droite société a la maison des sciences de l homme ،L. G. D. J ،paris ،1998 ،p111 .

 -رامي متولي عبد الوىاب إبراىيـ القاضي ، ،الوساطة في القانوف االجرائي المقارف ،الطبعة األولى ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

 ،2010ص.314
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تحريؾ الدعوى الجزائية وتسوية الخصومة وديا ،مف خبلؿ تعيد الجاني بإصبلح األضرار التي ألحقيا
بالضحية كما يجوز لقاضي الصمح فضبل عمى تعيد الجاني أف يحكـ عميو بعقوبة سالبة لمحرية أوبتدبير
احترازي.1
أما بالنسبة لمنظاـ اإلجرائي الفرنسي ،عرؼ تطبيؽ نظاـ الوساطة الجزائية في بداية الثمانينات،
وذلؾ في غياب أي نص قانوني ينظميا ،2فكانت تتـ بنا عمى مبادرات أعضا النيابة العامة ،أو بتدخؿ
جمعيات مساعدة المجني عمييـ ،3التي كانت ليا مساىمة فعالة في إضفا الطابع الشرعي عمى تمؾ
الممارسات العرفية لنظاـ الوساطة الجزائية ، 4أدى ظيور الوساطة إلى إنتشار عدة جمعيات مساعدة
ضحايا الجريمة ،والتي كانت ليا أثر بالغ في إنتشار الوساطة نذكر منيا :جمعية دعـ المجني عمييـ
بالمعمومات ،جمعية التنسيؽ عمى قيد السجنا ومساعدة المجني عمييـ ، 5ساعدت عمى تطوير نظاـ
الوساطة مف خبلؿ عقد عدة مؤتمرات عمى المستوى القومي ،حيث تـ إعتماد أوؿ تجربة لموساطة في
مدينة "فالنس" والتي تـ إج ارؤىا مف قبؿ أعضا النيابة العامة ،وذلؾ بيدؼ الحد مف تزايد أعداد القضايا
التي تعرض عمى المحاكـ ،6أماـ النتائج اإليجابية التي حقتيا الوساطة دفع بو ازرة العدؿ الفرنسية إلى
منحيا األولوية في مكافحة الجريمة ،حيث صدرت في عاـ  1992ثبلث مذكرات إرشادية لمتعريؼ بمجاؿ
تطبيؽ تجربة الوساطة ،وتعميـ اآلخذ بيا في معظـ أرجا التراب الفرنسي ،7غير أف التدخؿ التشريعي
مف طرؼ المشرع الفرنسي عاـ  1993بموجب قانوف  4جانفي  1993المعدؿ لممادة  41مف ؽ إج
ؼ ،8أيف تـ وضعيا في إطار قانوني مف خبلؿ إضافة الفقرة السابعة لنص المادة  41ؽ إ ج ؼ والتي
أصبحت تنص عمى أنو " :لمنيابة العامة قبؿ إتخاذ قرار بشأف الدعوى الجزائية ،وباإلتفاؽ مع األطراؼ
المجو إلى الوساطة إذا ما تبيف ليا أف ىذا اإلج ار يمكف أف يؤدي إلى إصبلح الضرر الذي لحؽ
- 1
- 2

أشرؼ عبد الحميد ،مرجع سابؽ ،ص .109

ر ات الجنائية إلنيا الدعوى الجنائية ،دراسة مقارنة  ( ،دوف طبعة ) ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
مدحت عبد الحميـ رمضاف ،اإلج ا

 ،2000ص .23
- 4

Jean pierre bohafe –schmitt ,opcit,p29.
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محمد حكيـ حسيف عمي الحكيـ ،النظرية العامة لمصمح وتطبيقاتيا في المواد الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص.17

- 5

أسامة عبيد حسنيف ،الصمح في قانوف اإلج ار ات الجنائية ماىيتو والنظـ المرتبطة بو ،الطبعة األولى ،دار النيضة العربية،

- 6

أشرؼ عبد الحميد ،المرجع نفسو  ،ص.80

القاىرة ،2005 ،ص .520
7

 -شريؼ سيد كامؿ ،الحؽ في سرعة اإلج ار ات الجنائية دراسة مقارنة ( ،دوف طبعة ) ،دار النيضة العربية ،دوف دكر بمد النشر ،

 ،2005ص .134

Thierry gara. Catherine gineste. Droit pénale procédure pénal. 9 édition. Dalloz. 2016. p 303.
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بالضحية ،وانيا اإلضطراب الذي ترتب عف إرتكاب الجريمة ،ويساىـ في إعادة إدماج المتيـ في
المجتمع".1
كما تـ تعديؿ نص المادة  1-41ؽ إج ؼ مف طرؼ المشرع لعدة مرات ،أخرىا كاف في إطار
إصبلحات المتعمقة باإلج ار ات الجزائية لعاـ  2010كرد فعؿ جزائي عمى اإلنحرافات المرتكبة ،2أيف قاـ
قاـ المشرع بوضع نظاـ قانوني لموساطة الجزائية موضحا مف خبللو الطبيعة القانونية ،والنطاؽ ،فضبل
عمى األثار القانونية ليذه األخيرة ،ما أدى ذلؾ إلى حدوث جدؿ ،األمر الذي دفع المشرع الفرنسي إلى
تدارؾ ىذا القصور مف خبلؿ سف مواد قانونية تضمنيا قانوف اإلج ار ات الجزائية لعاـ  ،2010معتبر
إياىا أحد البدائؿ البسيطة ،التي يجوز لمنيابة العامة المجو إلييا بدؿ تحريؾ الدعوى الجزائية.
أما بالنسبة لمتشريعات العربية فنجد التشريع التونسي الذي كاف سباقا لتبني نظاـ الوساطة الجزائية
مف خبلؿ قانوف اإلج ار ات الجزائية وقانوف حماية الطفؿ تأثر بالمشرع البمجيكي ،حيث نص عمى إج ار
الصمح بالوساطة في المادة الجنائية بموجب القانوف رقـ  93المؤرخ في  29أكتوبر ،2002

3

وذلؾ

بيدؼ ضماف تعويض األضرار الناجمة عف الجريمة ،إزكا روح المسؤولية لدى المشتكى بو ،وكذلؾ
العمؿ عمى إعادة إدماجو في المجتمع ،4حيث حدد مجاؿ تطبقيا في المخالفات المحددة عقوبتيا بكؿ
جريمة يعاقب عمييا بالحبس لمدة ال تتجاوز خمسة عشرة يوما أو أكثر ،التي ال تتجاوز ستيف دينار بدوف
استثنا  ،إضافة لمجنح التي تـ تحديدىا عمى سبيؿ الحصر.5
عمى غرار التشريع التونسي إستحدث المشرع الفمسطيني نظاـ الوساطة في المواد الجزائية ،سنة
 2016في مجاؿ جرائـ األحداث ،وذلؾ بموجب القانوف رقـ  4لسنة  2016المتعمؽ بحماية األحداث في

Article 41 loi N0° = 93 -2 du 4 janvier 1993 portant reforme de la procédure et relatif a la

1-

médiation pénale.

Paul Mbanzoulou. la médiation pénal l Harmattan. 2012. p11.

2 -

-3

مجمة اإلج ار ات الجزائية التونسية المؤرخة في  1968-8-6الرائد الرسمي  32المعدلة والمتممة بمقتضى القانوف  93المؤرخ في

-4

الفصؿ  335مكرر مج إ ج ت ،المرجع نفسو.

 ،2002-10-29المتوفرة عمى الموقع االلكتروني. .wrcati. cawtar. org/assents/documents/pdf/cpp. pdf:
-5

العابد الميمودي العمراني ،الوساطة الجنائية في التشريع الفرنسي والتونسي نموذجا ،المجمة المغربية لموساطة والتحكيـ ،المركز

الدولي لموساطة والتحكيـ ،المغرب ،العدد  ،6ديسمبر  ،2012ص .51
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فمسطيف ،1وبذلؾ يكوف المشرع الفمسطيني إلتحؽ بركب التشريعات الجزائية المقارنة التي نصت عمى ىذه
اآللية ضمف منظومتيا القانونية.
تبني نظاـ الوساطة جا إستجابة لممطالب التي نادت بضرورة إنتياج سياسة جزائية جديدة قواميا
المصالحة والتوافؽ والتفاىـ ،وذلؾ بفتح قنوات اإلتصاؿ والتشاور بيف أطراؼ النزاع مف خبلؿ تسوية
النزاع وديا ،ىذا ويتـ المجو إلى الوساطة قبؿ مرحمة تحريؾ الدعوى الجزائية وىو ما يدؿ عمى إعتبار
المشرع ليذه اآللية كحد لممتابعة ضد الحدث الجاني ،كما أف المجو إلييا يكوف إما بنا عمى ذلؾ نيابة
األحداث طبقا لسمطة المبل مة المخولة ليا قانونا متى تبيف ليا أف المجو إلى الوساطة مف شأنو أف
يحقؽ إحدى األىداؼ التالية :إصبلح الضرر الحاصؿ بالمجني عميو ،أو إنيا اإلضطراب الذي أحدثتو
الجريمة ،أو اإلسياـ في تأىيؿ فاعمو ،أو بطمب مف الحدث أو متولي أمره أو محاميو ،ىذا ويشترط لمجو
إلى الوساطة الحصوؿ عمى موافقة الحدث أو متولي أمره والمجني عميو.2
عمى خطى التشريع التونسي والفمسطيني تبنى المشرع الجزائري نظاـ الوساطة في المادة الجزائية،
مف خبلؿ تعديؿ قانوف إج ج ج بموجب األمر رقـ  02-15الصادر في  2015-7-23أيف تـ إضافة
فصؿ ثاني مكرر تحت عنواف "في الوساطة" مف الباب األوؿ مف الكتاب األوؿ تحت عنواف "في مباشرة
الدعوى العمومية" ،ىذا واستحدث المشرع الجزائري في قضايا األحداث إج ار الوساطة وذلؾ بموجب
القانوف المتعمؽ بحماية الطفؿ رقـ  12-15المؤرخ  ،2015-7-15حيث تطرؽ سوا في مجاؿ قضايا
البالغيف أوقضايا األحداث إلى أحكاـ الوساطة وذلؾ بموجب المواد مف  37مكرر إلى  37مكرر ،39وكذا
المواد مف  110إلى .4115

 -1وحدة عدالة األطفاؿ ،الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ ،الوساطة في نظاـ عدالة األحداث نيج نحو تحقيؽ العدالة "دراسة تحميمية

مقارنة" ،2017 ،ص.6

-2المادة  23فقرة  1و 2مف القانوف رقـ  4لسنة  2016المتعمؽ بحماية األحداث ،المتوفر عمى الموقع االلكتروني muqtafi. :

Birzeit. edu
-3

المواد مف  37مكرر إلى  37مكرر  9مف األمر رقـ  02-15المؤرخ في  23جويمية  2015المتضمف تعديؿ قانوف اإلج ار ات

-4

المواد مف  110إلى  115مف قانوف رقـ  12-15المؤرخ في  15جويمية  2015المتضمف قانوف حماية الطفؿ ،ج ر ع 39

الجزائية ،ج ر ع  40الصادرة بتاريخ  23جويمية .2015
الصادرة بتاريخ  19جويمية .2015
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الفرع الثاث :المؤتمرات الدولية الداعية إلى إعتماد نظام الوساطة الجزائية
إعتمدت العديد مف المؤتمرات الدولية بنظاـ الوساطة الجنائية ويبرز ذلؾ مف خبلؿ وضع خطط
عمؿ واستراتيجية لتنفيذىا ،1في الياباف فقد إنعقدت حمقة طوكيو ،وذلؾ عاـ 1983والتي تناولت موضوع
التحوؿ عف الخصومة الجنائيةوالوساطة ،2إضافة إلى ندوة دورالمجتمع المدني في منع الجريمة ،والذي تـ
عقده في أكاديمية الشرطة بالقاىرة.
كما نجد المجمس األوروبي لمكافحة البعض مف الجرائـ إعتمد عدة توصيات ،ألزـ مف خبلليا
مختمؼ الدوؿ إلعتماد بدائؿ لمدعوى الجزائية ،مف بينياالتوصية التي تـ إصدارىا عاـ  1987المتعمقة
بأىمية تنظيـ الوساطة بيف الجناة والمجني عمييـ ،مع إعداد برامج لمساعدة المجني عمييـ ،إضافة إلى
التوصية الصادرة في 1989والخاصةبتطويراإلج ار ات الغير قضائية والوساطة ،كما صدرت عنو أيضا
عاـ  1999توصية خاصة بمجو الدوؿ األعضا إلى إج ار الوساطة في المواد الجزائية ،لكوف ىذه
األخيرة تتميز بالمرونة ،وتعتبر بديؿ مف البدائؿ اليامة لئلج ار ات الجزائية التقميدية ،مع وجوب السماح
لكؿ مف المجني عميو ،والمتيـ بالمشاركة الفعالة في اإلج ار ات الجزائية.3
كما نص إعبلف فيينا بشأف الجريمة والعدالة الذي صدر عف مؤتمر األمـ المتحدة العاشر لمنع
الجريمة ومعاممة المجرميف المنعقد في فيينا ما بيف  10إلى  17ابريؿ  2000مف خبلؿ البند  26عمى
حث الدوؿ عمى إستحداث خطط عمؿ وطنية واقميمية ودولية لدعـ الجريمة ،كألية الوساطة والعدالة
التصالحية.4
وباإلضافة لما سبؽ تضمف مؤتمر األمـ المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
الذي عقد في بانكوؾ تايبلند تطرؽ في إحدى حمقات بحثو موضوع تعزيز إصبلح العدالة الجنائية والتي
كانت حوؿ موضوع الوساطة الجنائية كألية مف أليات العدالة التصالحية ،حيث تمت اإلشارة مف خبلؿ
ىذه الحمقة إلى الوساطة الجنائية بإعتبارىا عامؿ فعاؿ يسمح بفتح قنوات الحوار بيف الجاني والمجني عميو
-1

نعيمة مجادي ،الوساطة الجنائية في التشريع الجزائري والقانوف المقارف ،مجمة البحوث في الحقوؽ والعموـ السياسية ،المجمد ،2

-2

الندوة الدولية لقانوف العقوبات التي عقدت في طوكيو الياباف ما بيف  16- 14مارس .1983

العدد  ،2016 ،4ص 123
3
4

 شريؼ سيد كامؿ ،الحؽ في سرعة اإلج ار ات ،مرجع سابؽ ،ص.135-134 -اعبلف فيينا لمنع الجريمة ومعاممة المجرميف المتوفر عمى الموقع االلكتروني:

.Hrlibrary. umr-edu/arab/vi2000
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والتي تكوف ليا منفعة عمى الطرفيف وذلؾ بتحقيؽ المصالحة بينيما ،ىذا ونص إعبلف بانكوؾ الصادر
عف المؤتمر عمى ضرورة تبني الدوؿ أشكاؿ العدالة التصالحية والتي مف بينيا الوساطة الجنائية ،حيث
نص البند  32منو عمى أنو تعزيز مصالح الضحايا وإلعادة تأىيؿ الجناة تعترؼ بأىمية المضي في
تطوير سياسات العدالة التصالحية واج ار اتيا وبرامجيا التي تشمؿ بدائؿ المبلحقة القضائية ،مما يتيح
تفادي أثار السجف السمبية المحتممة ويساعد عمى خفض عدد القضايا المعروضة عمى المحاكـ الجنائية
ويعزز إعادة إدماج نيوج العدالة التصالحية في نظـ العدالة الجنائية حسب اإلقتضا .1
المطمب الثاني :عوامل ظيور نظام الوساطة الجزائية
تعاني أغمب التشريعات الجزائية اإلجرائية مف صعوبات ومشاكؿ في نظاـ عدالتيا الجزائية ،نتيجة
فشؿ أجيزتيا القضائية عف مجابية التزايد المستمر ألعداد القضايا التي تعرض عمييا األمر الذي أدى
إلى صعوبة تحقيؽ عدالة ناجزة ،نتيجة توسع المشرع الجزائي في التجريـ والعقاب ،وظيور أنماط إجرامية
جديدة ،األمر الذي أدى إلى ظيور نظاـ الوساطة الجزائية لوسيمة لعبلج ىذه األزمة ،وكاف ذلؾ نتيجة
عوامؿ متعمقة بنظاـ العدالة الجزائية ،وأخرى متعمقة بالخصوـ.
الفرع األول :عوامل متعمقة بنظام العدالة الجزائية
أثبتت العدالة الجزائية التقميدية التي تستند عمى فكرة الردع فشميا في مكافحة الجريمة وىو ما أدى
إلى ظيور أزمة العدالة الجزائية التي كاف مف بيف أسبابيا اإلسراؼ في إستخداـ الج از الجزائي وعدـ
فعاليتو ،واكتظاظ المؤسسات العقابية وعجزىا في تأدية دورىا ،وظيور نماذج إجرامية مستحدثة وارتفاع
تكمفة مكافحتيا ،ثـ صعوبة الوصوؿ إلى عدالة جزائية ناجزة.
الفقرة األولى :اإلسراف في إستخدام الجزاء الجزائي وعدم فعاليتو
وبإعتبار أف الدعوى تمثؿ الوسيمة القانونية الوحيدة التي تتخذىا الدولة إلقتضا حقيا في العقاب،
ضمانا لحقوؽ وحريات المجتمع مف خبلؿ تجريـ كؿ فعؿ يمس بيذه األخيرة بكونو جريمة يعاقب عميو
القانوف بتوقيع عقوبة جزائية عمى مرتكبيا ،األمر الذي أدى إلى تضخـ حجـ "التجريـ القانوني" ،والذي
-1

رامي متولي عبد الوىاب ابراىيـ القاضي ،العدالة التصالحية في القانوف الجنائي الوساطة الجنائية نموذجا ،محاضرة القيت بمناسبة

المؤتمر الدولي الثامف ألكاديمية الشرطة بدبي بالتعاوف مع كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرة ،ص  ،4-3متوفر عمى الموقع االلكتروني :
issuu. Com
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ساىـ بدوره بظيور أزمة العدالة الجزائية ،التي تتجسد في زيادة أعداد القضايا المعروضة عمى المحاكـ
والتي تتسـ بالخطورة البسيطة دوف أف يواكب ذلؾ زيادة في أعداد القضاة ،نتيجة إسراؼ المشرع في
إستخداـ الج از الجزائي وما ترتب عنو كثرة القوانيف التي تجرـ أفعاؿ ال ترقى لمخطورة التي تشكؿ خط ار
عمى كياف المجتمع واستق ارره ،1فتدخؿ المشرع في مختمؼ المياديف بتوسيع نطاؽ التجريـ أدى إلى فقداف
أجيزة القضا فعاليتيا في مكافحة الظاىرة اإلجرامية ،وذلؾ نتيجة تزايد أعداد القضايا التي تعرض عمييا،
األمر الذي أدى إلى إثقاؿ كاىؿ القضاة بيا ،وبالنتيجة بط في إج ار ات الفصؿ فييا ،وىو ما جعؿ
مرفؽ القضا يعاني مف أزمة ،ما أدى إلى صعوبة بموغ عدالة جزائية فعالة أمر صعب التحقيؽ ،ما أدى
بالمتقاضيف إلى عدـ الرضا بجياز القضا  ،ما دفع بيـ إلى البحث عف حموؿ بديمة.
وباإلضافة إلى التطور الذي عرفتو البشرية في شتى المجاالت وعدـ مبلئمتيا مع القوانيف الجزائية
نتيجة إعتماد ىذه األخيرة عمى فكرة النص القانوني المكتوب ىو المصدر الوحيد لمتجريـ والعقاب ،2ما
أدى إلى خمؽ أزمة لقطاع العدالة ،نتيجة إزدياد أعداد القضايا التي تعرض عمى القضا  ،والتي يتـ
التعامؿ معيا بالفصؿ فييا بعقوبات سالبة لمحرية والتي أثبتت عدـ نجاعتيا في إصبلح المحكوـ عميو،
واعادة إدماجو في المجتمع ،وىو مايدؿ عمى عجز النظاـ الجزائي عف تحقيؽ األغراض التي تسعى إلييا
العقوبة ،3األمر الذي يكوف لو أثار سمبية عمى المحكوـ عميو ،وعمى المجتمع ،وعمى العدالة في حد
ذاتيا.4
الفقرة الثانية :إكتظاظ المؤسسات العقابية وعجزىا في تأدية دورىا
يعتبر السجف مكاف مخصص لتنفيذ العقوبات السالبة لمحرية ،لغرض تأىيؿ واعادة إدماج
المحكوـ عمييـ في المجتمع واصبلحيـ ،5إال أنيا أصبحت تعتبر مف العوامؿ المساعدة عمى اإلجراـ،
1

 -السيد عتيؽ ،التفاوض عمى اإلعتراؼ في قانوف اإلج ار ات الجنائية الفرنسي في ضو أحدث التعديبلت دراسة مقارنة  ( ،دوف

2

 -ناصر حمودي ،أزمة العدالة الجزائية دراسة في األسباب والحموؿ ،مجمة معارؼ ،قسـ العموـ القانونية ،العدد  ،22السنة الثانية

3

 -مأموف سبلمة ،أصوؿ عمـ اإلجراـ والعقاب ( ،دوف طبعة ) ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،1979 ،ص .312

طبعة ) ،د ار النيضة العربية ،دوف دكر بمد النشر  ،2005 ،ص.22

عشر ،الجزائر  ،جواف  ،2017ص .26
4

 -فاطمة الزى ار فيرـ ،بدائؿ الدعوى الجنائية ودورىا في الحد مف أزمة العدالة الجنائية ،مجمة الحقوؽ والعموـ اإلنسانية ،الجزائر،

5

 -رامي متولي عبد الوىاب إبراىيـ القاضي ،إطبللة عمى أنظمة التسوية الدعوى الجنائية في القانوف الفرنسي ،الطبعة األولى ،دار

المجمد  ،10العدد  ،3دوف ذكر السنة ،ص .101
النيضة العربية ،القاىرة ،2011 ،ص .19
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وذلؾ نتيجة فشميا في القياـ بالدور اإلصبلحي الذي أنشئت ألجمو نتيجة إزدياد أعداد المحكوـ عمييـ ،ما
أثر بالسمب عمى دوره في إعداد البرامج التأىيمية واإلصبلحية تتناسب مع كؿ محكوـ عميو ،حيث أصبح
السجف المسبب األوؿ في إفساد المجرميف المبتدئيف ،وذلؾ بسبب مخالطتيـ لممجرميف معتادو اإلجراـ،
إضافة إلى إمكانية تعمميـ أساليب اإلجراـ ،األمر الذي يدفعيـ إلى العودة لعالـ الجريمة بمجرد خروجيـ
مف السجف ،فالسجف أثار سمبية سوا عمى الدولة في حد ذاتيا مف خبلؿ التكاليؼ التي تنفقيا عمى
بنا ىا ،فضبل عمى أف سجف المحكوـ عميو وما يترتب عميو مف إضاعة لطاقات بشرية يمكف اإلستفادة
منيا ،لو تـ عقابيـ بعقوبة أخرى غير السجف ، 1فكؿ ىذه السمبيات أثرت عمى وظيفة السجف ودوره
اإلصبلحي ،ما جعؿ البعض يشكؾ في قيمتو كج از وينادي بإستبدالو ببدائؿ أخرى ،تضمف لممحكوـ
عميو تأىيمو ،واعادة إدماجو في المجتمع وعدـ عودتو إلى عالـ الجريمة مف جديد ،2وىو ما نادى بو
مؤتمر األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاممة المجرميف الذي تـ عقده عاـ  ،1980وتـ مف خبللو
تقديـ ورقة عمؿ مف طرؼ الجمعية العامة نادت فييا بالتوسع في إستخداـ بدائؿ السجف يتـ مف خبلليا
بياف مساوئ العقوبة السالبة لمحرية.3
وعميو فإف قصور السجف في تأدية دوره في إصبلح وتأىيؿ المحكوـ عمييـ ،يدؿ عمى عجز
النظاـ العقابي في صورتو التقميدية ، 4وذلؾ أف السجف مؤسسة كغيره مف المؤسسات التابعة لجياز
العدالة ،تتأثر بالبيئة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ،5األمر الذي يستوجب البحث عف بدائؿ
بدائؿ أخرى تكوف أكثر تبلئما مع شخصية المجرـ ،ويكوف ليا أثر إيجابي بالنسبة ليـ ،ويساعدىـ عمى
إصبلحيـ واعادة إدماجيـ في المجتمع.

1

 -نبيمة بف الشيخ ،بدائؿ الدعوى الجزائية ،دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة قسنطينة  ،1الجزائر ،2019 ،ص14

2

 -عبد الطيؼ بوسري ،العقوبة الرضائية وأثرىا في ترشيد السياسة لعقابية ،دكتوراه  ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة باتنة

3

 -أحمد محمد براؾ ،العقوبة الرضائية في الشريعة اإلسبلمية واألنظمة الجنائية المعاصرة  ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،دار

4

 -محمود نجيب حسني ،عمـ العقاب ،الطبعة الثانية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1973 ،ص.414

 ،1الجزائر ،2018- 2017 ،ص.10

النيضة العربية القاىرة ، ،2010 ،ص. .37
5

 -إياد البرغوتي ،المؤسسات العقابية بيف الواقع والطموح ،دراسة إجتماعية قانونية ( ،دوف طبعة ) ،منشورات جامعة بير معيد

الحقوؽ ،فمسطيف ،2003 ،ص.16
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الفقرة الثالثة :ظيور نما ج إجرامية مستحدثة وارتفاع تكمفة مكافحتيا
أدى التقدـ العممي الذي عرفتو البشرية في مجاؿ التكنولوجيا إلى ظيور نماذج إجرامية جديدة ما
جعؿ األمف المعموماتي ميدد بأساليب إجرامية لـ يعرفيا القانوف مف قبؿ :كمحاوالت التسمؿ في وسائؿ
معالجة المعمومات وتخزينيا واسترجاعيا ونقميا بقصد التعديؿ أو التبديؿ فييا ،أو تعطيميا واإلعتدا عمى
الحقوؽ المرتبطة بيا وىو ما أدى إلى فتح مجاؿ لئلجراـ ،1وانتشار ىذا النوع مف النماذج اإلجرامية،
ونظ ار لحداثتيا وتعقيدىا أدى إلى إثقاؿ كاىؿ أجيزة العدالة الجنائية ،2فمع زيادة أعداد الجريمة المنظمة
وما يصاحبو مف إرتفاع تعقيد الجرائـ التي يتـ التحقيؽ فييا ،والتعقيد في الممفات الذي يتطمب الوقت،
والجيد وتوافر الخبرة لدى الجيات التي تناط بيا ميمة التحقيؽ فييا ،وىو ما يؤثر سمبا عمى الممفات
البسيطة التي تحاؿ بسيولة إلى الجيات المختصة ،فالجرائـ المعقدة تطوؿ إج ار اتيا ،ما يؤدي بالنيابة
العامة إلى حفظيا.3
إضافة إلى أ ف مكافحة ىذا النوع مف الجرائـ يتطمب نفقات مالية باىظة سوا بالنسبة لمدولة التي
يتوجب عمييا القياـ بدورىا في إدارة العدالة الجزائية مف خبلؿ دعـ م ارفقيا ،ذلؾ مف خبلؿ زيادة أعداد
القضاة ،والتوسع في إنشا محاكـ وسجوف إلستيعاب الزيادة اليائمة في أعداد القضايا ،وأعداد المحكوـ
عمييـ ،والقياـ بصيانة ىذه األخيرة ،والسير عمى تنفيد البرامج التأىيمية واإلصبلحية لممحكوـ عميو ،وكذا
توفير الرعاية الصحية وتأميف حراستيا فكؿ ىذه األمور تكمؼ الخزينة العامة أمواال طائمة ،إضافة إلى ما
يتكبده المتقاضيف مف مصاريؼ رفع دعوى ،واإلستعانة بمحامي ،وغيرىا مف النفقات التي تتطمبيا مباشرة
اإلج ار ات الجزائية.4

-1

محمد عبد المطيؼ فرج ،السياسة الجنائية المعاصرة واتجاىات تطوير القانوف الجنائي ودعـ التعاوف الدولي ،الطبعة األولى ،مطابع

-2

عمر سالـ ،نحو تسيير اإلج ار ات الجنائية ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1997 ،ص .30

الشرطة المعاصرة ،القاىرة ،2013 ،ص .33
-3

أحمد محمد براؾ ،المرجع السابؽ ،ص .35

 - 4رامي متولي عبد الوىاب إبراىيـ القاضي ،إطبللة عمى أنظمة التسوية الدعوى الجنائية في القانوف الفرنسي ،مرجع سابؽ ،ص

.22
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الفقرة الرابعة :صعوبة الوصول إلى عدالة جزائية ناجزة

1

مف مظاىر أزمة العدالة الجزائية ىي صعوبة الوصوؿ إلى عدالة ناجزة ،السبب في ذلؾ عجز
األجيزة القضائية النظر والفصؿ في القضايا المطروحة أماـ المحاكـ خبلؿ مدة معقولة ،ناىيؾ عف قمة
أعداد القضاة والتمسؾ بالشكميات اإلجرائية ،2ذلؾ أف اليدؼ العاـ الذي يسعى القانوف لتحقيقو ىو إحداث
توازف بيف المصالح العامة والخاصة بالشكؿ الذي يكفؿ فاعمية العدالة الجزائية ،وضماف الحرية الشخصية
لؤلفراد ،وغيرىا مف حقوؽ اإلنساف التي يكفميا القانوف ،فأي سياسة جزائية إجرائية يتوقؼ نجاحيا عمى
مدى التوفيؽ بيف الضمانات التي يكفميا صحة الحكـ ،واإلج ار ات التي تضمف عدـ اإلبطا في
إصدارىا 3كما أف ظاىرة زيادة أعداد القضايا التي يرجع سببيا إلى ظيور أنماط إجرامية جديدة كما سبؽ
اإلشارة إليو ،واسراؼ المشرع في استخداـ سبلح التجريـ والعقاب ،أو ما يعرؼ بظاىرة التضخـ العقابي
التي نجمت عف إفراط المشرع في مواجية الظاىرة اإلجرامية ،األمر الذي أدى إلى زيادة أعداد القضايا،
والتي ترتب عمييا قمة عدد القضاة وعدـ تخصصيـ ،كما أف إسراؼ المشرع في استخداـ ىذا السبلح
واكبو طوؿ اإلج ار ات الجزائية مف أجؿ الكشؼ عف الحقيقة ،األمر الذي أدى إلى المساس بحؽ
المتقاضيف في الوصوؿ إلى عدالة ناجزة.4
كما واكب ىذا اإلسراؼ نوع مف المعاناة المجتمع الذي أصبح يعاني منيا مف و ار النظاـ
اإلجرائي مف خبلؿ وجييف :وجو عقابي سببو التوسع في التجريـ ،مبلمحو العقوبة السالبة لمحرية ،ووجو
إجرائي سببو الدعوى الجزائية وطوؿ إج ار اتيا ،مبلمحو تعريض حرية المتيـ لمخطر طوؿ ىذه
اإلج ار ات ،وانتظار المحاكمة الجزائية والفصؿ فييا ،5وذلؾ نتيجة العب الممقى عمى عاتؽ األجيزة
القضائية بسبب إلتزاـ التشريعات اإلجرائية ببعض الشكميات التي تؤدي إلى إطالة إج ار ات التقاضي
بسبب طوؿ الفترة بيف وقوع الجريمة وتوقيع العقاب ،واحالة الممؼ عمى الجية المختصة ،والعب الممقى
1

 -تعتبر العدالة الجزائية الناجزة (سمة مف سمات المحاكمة العادلة ،فيو حؽ لممتيـ ولضحيتو ولممجتمع بأسره ،فيو ليس حؽ

يستأثر بو المتيـ فحسب ،ألف القوؿ ال يستقيـ اف قصرنا ىذا الحؽ عميو فتنازؿ عنو ،وانما ىو حؽ عاـ لو مقاصده لممتيـ ،وضحايا
الجريمة ،ولممجتمع كذلؾ) .معتز السيد الزىري ،الحؽ في عدالة جنائية ناجزة ،دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة ،الطبعة األولى ،دار

النيضة العربية ،القاىرة ،2018 ،ص .12
2

 -رامي متولي عبد الوىاب إبراىيـ القاضي ،إطبللة عمى أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية في القانوف الفرنسي ،مرجع سابؽ ،ص .12

-3

أحمد محمد براؾ ،مرجع سابؽ ،ص .38

-5

أحمد فتحي سرور ،بدائؿ الدعوى الجنائية ،مجمة القانوف واالقتصاد ،القاىرة ،العدد  ،1983 ،53ص .6

 -4عبد الحميد أشرؼ ،مرجع سابؽ ،ص .10-9
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عمى النيابة العامة يؤدي إلى عراقيؿ كثيرة في التحقيؽ مما يؤدي بأعداد كثيرة مف الممفات إلى تأجيؿ
النظر فييا لفترة طويمة ،ويستمر ىذا التأجيؿ إلى مرحمة المحاكمة ،1مما يفقد الحكـ قوتو بسبب الطعف
فيو ،أو عدـ تنفيذه بسبب العراقيؿ التي تحوؿ دوف تنفيذه ،2وىو ما دعا بالفقو إلى المناداة لتبسيط وتسيير
اإلج ار ات ،واألخذ باإلج ار ات الموجزة كالصمح ،واألمر الجزائي ،3فالعدالة البطيئة ىي صورة مف صور
الظمـ ،فبط التقاضي يفقد المتخاصميف ثقتيـ في القانوف ،والقضا  ،مما يؤدي إلى فقداف فاعمية األحكاـ
القضائية ،واضعاؼ آثار العقوبة.4
وفي نطاؽ ما سمؼ فإف مكافحة الجريمة ،ومتابعة مرتكبييا ،يستمزـ إحداث تنسيؽ بيف مختمؼ
الجيات القضائية ،ذلؾ أف مفيوـ مكافحة الجريمة لـ يعد مرتبط بالمفيوـ التقميدي لسمطة الدولة في
العقاب ،التي ال تتحقؽ إال باستخداـ الدعوى الجزائية وتوقيع العقوبة ،التي تعد السبلح األكثر حدة بيد
المجتمع ،بؿ أصبح مف الممكف تحقيقيا بغير المجو إلى الطريؽ التقميدي المعاد ،ذلؾ أف سمطة الدولة
في العقاب لـ تعد مقصورة في إيبلـ المجني عميو ،بؿ أصبحت تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ اجتماعية
واصبلحية.5
الفرع الثاني :عوامل متعمقة بالخصوم
يؤدي مباشرة الدعوى الجزائية وفقا لئلج ار ات التقميدية إلى عدـ رضا أطراؼ الخصومة بنظاـ
العدالة الجزائية نتيجة اإلضرار بمصالحيـ ،وما يترتب عف ذلؾ مف أثر سمبي عمى معنوياتيـ ،فمعالجة
القضايا التي تتميز بالخطورة البسيطة عف طريؽ وكيؿ الجميورية والذي يتخذ قرار بشأف الدعوى إما
بحفظ الدعوى ،أو تحريكيا والتي يكوف ليا أثر عمى نفسية المجني عميو ،لما ينتابو شعور بعدـ تحقيؽ
العدالة التي كاف ينتظرىا مف القضا نتيجة عدـ معاقبة الجاني وخوفو مف أف يكوف لو نية اإلنتقاـ بتكرار
اإلعتدا عميو مف جديد فضبل عمى أنو إذا تـ تحريؾ الدعوى الجزائية بشأف الواقعة فانو سيستغرؽ ذلؾ
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أحمد محمد براؾ ،مرجع سابؽ ،ص .43
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عادؿ خزنة كاتبي عبد اهلل ،اإلج ار ات الجنائية الموجزة ،رسالة دكتوراه  ،كمية الحقوؽ  ،الحقوؽ ،جامعة القاىرة ،1980 ،ص .39
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عمر سالـ ،نحو تيسير اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص  6وما بعدىا.
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حمدي رجب عطية ،دور المجني عميو في إنيا الدعوى الجنائية ،رسالة دكتوراه في الحقوؽ ،كمية الحقوؽ ،جامعة  ،القاىرة،
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وقت طويؿ مف أجؿ حصولو عمى حقوقو في التعويض ،إضافة إلى شعوره بأف ىيئة المحكمة لف تمكنو
مف اإلدال بأقوالو بالشكؿ الكافي.
وأما بالنسبة لمجاني فتحريؾ الدعوى ضده يؤدي إلى إنكاره إلرتكاب الجريمة ،كما يبرر فعمو
اإلجرامي بأنو رد فعؿ عف ما وقع عميو مف ظمـ إجتماعي ،وىو ما يؤدي إلى خمؽ الرغبة لديو بمعاودة
إرتكاب الفعؿ اإلجرامي ،يترتب عف ذلؾ عدـ تحممو مسؤولية أفعالو

إضافة إلى أف المحامي في أغمب

الحاالت يسعى إلى تبرير فعؿ الجاني نتيجة العوامؿ التي أثرت عميو ما دفعت بو إلى إرتكاب الجريمة،،
وىو األمر الذي يحسس ىذا األخير بعدـ المسؤولية ،وبصحة الفعؿ المجرـ الذي إرتكبو وأنو كاف عمى
صواب نتيجة لما أصابو مف ظمـ إجتماعي ،1ىذا وذىب الفقو بيذا الشأف إلى( أف وجود المحامي في
النزاع يؤدي إلى تحسيس الخصوـ بمصادرة حقيـ في تقرير مصير النزاع).2
واضافة إلى فقداف المتقاضيف ثقتيـ بنظاـ العدالة الجزائية نتيجة البط في اإلج ار ات وتعقيدىا،
واإلغراؽ في الشكميات ،3وما واكبو اإلسراؼ في إستخداـ الدعوى الجزائية وما ترتب عنو شؿ الجياز
القضائي عف مكافحة الجريمة ،وما يؤدي ذلؾ إلى خمؽ ثغرات مكنت المتيـ بإسا ة إستخداـ الحقوؽ
اإلجرائية ،فكـ مف أدلة ضاعت بسبب بط اإلج ار ات وتعقيدىا ،وكـ أبريا زجوا في السجف بسبب ذلؾ،
وكـ مف مجرميف بر وا بسبب فقداف أدلة إتياميـ ،فكؿ ىذا يؤدي إلى فقداف الثقة في القانوف ،واضعاؼ
ىيبتو ،فالمجتمع ال ييمو سوى الجريمة دوف العقوبة ،أما المجني عميو فما ييمو ىو تحقيؽ العدالة عف
طريؽ إنزاؿ العقاب بالمتيـ ،واشفا غميمو دوف اىتمامو بصحة الحكـ ،4فضبل عف الخطورة التي يرتبيا
فقداف فعالية وقيمة الحكـ بسبب الطعف فيو ،واشكاالت تنفيذه ،األمر الذي يجعمو مجرد ورقة بيضا
مجردة مف كؿ قيمة.5
وعميو فبط العدالة يؤدي إلى المساس بالردع العاـ والخاص معا ،لذا مف الضروري تيسير
إج ار ات التقاضي ،وضماف فاعميتيا وسرعتيا ،مع عدـ المساس بالضمانات القانونية لممتقاضيف.

-1
2

أسامة حسنيف عبيد ،مرجع سابؽ  ،ص .493

 -رامي متولي عبد الوىاب إبراىيـ القاضي ، ،الوساطة في القانوف االجرائي المقارف ،مرجع سابؽ ،ص . 102
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عمر سالـ ،نحو تيسير اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص  6وما بعدىا.
المرجع نفسو ،ص .65-62
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المبحث الثاني :ماىية نظام الوساطة الجزائية
تعد الوساطة الجزائية نظاما إجرائيا حديثا وغير تقميدي لحؿ الخصومات الجنائية ،يقوـ عمى
فكرة التحوؿ مف عدالة عقابية ردعية إلى عدالة تفاوضية تعويضية تقوـ عمى الرضائية والتفاوض بيف
أطراؼ النزاع ،لذلؾ تدعو الحاجة إلى بياف مفيوـ ىذا النظاـ ،مف خبلؿ التعريؼ بو وبياف خصائصو،
مع ذكر صورىا ومجاالتيا (المطمب األوؿ) ،ثـ بياف الجرائـ التي يجوز فييا إج ار

الوساطة

الجزائية(المطمب الثاني).
المطمب األول :مفيوم نظام الوساطة الجزائية
لـ تضع التشريعات الجزائية تعريفا لموساطة وىذا طبيعي ،فكما ىو متعارؼ عميو أف المشرع ليس
ميمتو التعريؼ بمصطمح ما ،وىو األمر الذي دعا بالفقو إلى تقديـ عدة تعريفات ،كما تتميز بعدة
خصائص ،إضافة لتمتعيا بعدة أشكاؿ الوساطة ،ىذا وتطبؽ الوساطة اضافة لممجاؿ الجزائي في عدة
مجاالت.
الفرع األول :تعريف نظام الوساطة الجزائية
نتطرؽ مف خبل ؿ ىذا الفرع إلى تعريؼ الوساطة الجزائية وذلؾ مف ثبلث نواحي ،مف الناحية
المغوية ،ثـ مف الناحية الفقيية ،وفي األخير مف الناحية التشريعية.
الفقرة األولى :التعريف المغوي
الوساطة في المغة مف الفعؿ وسط يسط وسطا وساطة ،أي صار في وسط الشي  ،ووسط القوـ
وفييـ وساطة أي توسط بينيـ بالحؽ والعدؿ.
والوسيط ىو المتوسط بيف المتخاصميف والمعتدؿ بيف الشيئيف وىي وسيطة وىـ وسطا .1
الفقرة الثانية :التعريف الفقيي لموساطة الجزائية
تعددت التعريفات الفقيية لموساطة الجزائية ،فيناؾ مف عرفيا بأنيا " :إج ار يتـ قبؿ تحريؾ
الدعوى الجنائية ،بمقتضاه تخوؿ النيابة العامة جية الوساطة أو شخص تتوافر فيو شروط خاصة،
-1

معموؼ عجيؿ وأخروف  ،المنجد في المغة العربية المعاصرة  ،الطبعة األولى ،دار الشروؽ ،بيروت ،لبناف ،2000 ،ص .1525
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وبموافقة األطراؼ ،اإلتصاؿ بالجاني والمجني عميو ،واإللتقا بيـ لتسوية اآلثار الناجمة عف طائفة مف
الجرائـ التي تتسـ ببساطتيا أو بوجود عبلقات دائمة بيف أطرافيا وتسعى لتحقيؽ أىداؼ محددة نص
عمييا القانوف ،ويترتب عمى نجاحيا عدـ تحريؾ الدعوى الجنائية".1
كما تعرؼ بأنيا " :إج ار يتوسؿ بمقتضاه شخص محايد لمتقريب بيف طرفي الخصومة الجنائية
بغية السماح ليما بالتفاوض عمى اآلثار الناشئة عف الجريمة ،أمبل في إنيا النزاع الواقع بينيما".2
وىناؾ مف يعرفيا بأنيا " :إج ار غير قضائي ،يعتمد عمى اقتراح النيابة العامة ،وتستمد وجودىا
مف الصمح الذي تـ بيف المجني عميو والجاني الذي تحقؽ مف مسؤوليتو الجنائية وتكمفو بتعويض المجني
عميو".3
كما تعرؼ بأنيا :عبارة عف إج ار جديد لحؿ المنازعات الجنائية بالوسائؿ التقميدية ،فيو إج ار
يجد مكانو خارج نطاؽ المؤسسة القضائية ،عمى الرغـ مف بقائو تحت رقابتيا ،فيي التي تأذف بيا
وتصادؽ عمى نيايتيا.4
كما نجد مف يعرفيا بأنيا " :وسيمة ال تتضمف شكمية محددة ،يقوـ مف خبلليا شخص ثالث بحؿ
نزاع قائـ ،فعادة ما يكوف مف إختصاص قاض موضوع إنيائو".5
ىذا ونجد جانب مف الفقو الفرنسي قدـ أيضا تعريفا لموساطة الجنائية ،حيث عرفيا بأنيا " :نظاـ
يستيدؼ الوصػ ػ ػ ػ ػوؿ إلى إتفػ ػ ػ ػاؽ أو مصالحة أو توفي ػ ػ ػ ػؽ بيف أشخاص أو أطراؼ ويستمزـ تدخؿ شخص
أو أكثر لحؿ المنازعات بالطرؽ الودية".6
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رامي متولي عبد الوىاب إبراىيـ القاضي ،الوساطة الجنائية كبديؿ عف الدعوى الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .61
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كما عرفيا جانب أخر بأنيا :طريقة لبنا وادارة الحياة اإلجتماعية بفضؿ تدخؿ طرؼ ثالث محايد
ومستقؿ مف دوف أف تكوف لو اي سمطة أخرى عدا تمؾ المعترؼ لو بيا مف قبؿ األطراؼ الديف يختارونو
أو يقبمونو بحرية.1
وىناؾ مف يعرفيا بأنيا بمثابة مجمس صمح ألنيا تستيدؼ الوصوؿ إلى إتفاؽ أو مصالحة بالرؽ
الودية .2
أما في الفقو األمريكي فيناؾ مف عرفيا بأنيا " :برامج يجري العمؿ بيا في عدد مف الدوؿ،
يسعى الجاني والضحية في ىذه البرامج إلى التوصؿ إلى إتفاؽ حوؿ كيفية قياـ الجاني بإصبلح الضرر
الذي أصاب الضحية".3
الفقرة الثالثة :التعريف التشريعي لنظام الوساطة الجزائية
عمى غرار المشرع الفرنسي لـ يضع المشرع الجزائري تعريؼ لموساطة في قانوف اإلج ار ات
الجزائية ،واكتفى بالنص عمى أحكاميا وآثارىا ،إال أنو عرفيا مف خبلؿ المادة  2مف قانوف الطفؿ رقـ
 12-15المؤرخ في  2015-7-15والمتعمؽ بحماية الطفؿ بأنيا " :4آلية قانونية تيدؼ إلى إبراـ إتفاؽ
بيف الطفؿ الجانح وممثمو الشرعي مف جية ،وبيف الضحية وذوي حقوقيا مف جية أخرى ،وتيدؼ إلى
إنيا المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت لو الضحية ووضع حد آلثار الجريمة والمساىمة في إعادة
إدماج الطفؿ".
ىذا ونجد القانوف البمجيكي يعرفيا بأنيا " :عممية يتـ السماح فييا لؤلطراؼ في نزاع ما بالمشاركة
بفاعمية ،وفي حاؿ موافقتيـ عمى ذلؾ بحرية وبشكؿ سري لمتوصؿ إلى حموؿ لمصعوبات الناجمة عف
جريمة ما بمساعدة طرؼ مف الغير محايد عمى أساس منيجي محدد ،وأنيا تيدؼ إلى تسييؿ االتصاالت

- Christian – NILS ROBERT. LA MEDIATION. ACTES DU COLLAQUE DU 10 OCTOBRE 1996
CENTRE D ETADE. DE TECHNIQUE ET D EVALUATION LE GISLATIVES.

TRAVOUX CETEL

.N 49. FACULTE DE DROIT UNIVERSITE DE GENEVE. SEPTEMBRE 1997. P 2
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1

Paul Mbanzoulou. op. cite. p 16- 17.
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عادؿ يوسؼ عبد النب ي الشكري ،الوساطة الجزائية وسيمة مستحدثة وبديمة لحؿ المنازعات الجنائية والمجتمعات ،مجمة الكوفة،

العدد ،9دوف سنة ،ص .65

 -4المادة  2مف ؽ ح ط ج ،مرجع سابؽ .
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ومساعدة األطراؼ عمى التوصؿ إلى إتفاؽ حوؿ األحكاـ والشروط التي تسمح بتضميد الجراح
واإلصبلح".1
كما عرفيا القانوف البرتغالي مف خبلؿ نص المادة  4مف القانوف رقـ  21لسنة  2007بأنيا" :
عممية غير رسمية ومرنة ،تتـ عف طريؽ طرؼ ثالث محايد وىو الوسيط ،والذي يسعى إلى جمع الجاني
والمجني عميو سويا ،ودعميـ في محاولة الوصوؿ إلى إتفاؽ بشكؿ فعاؿ ،حيث يتـ إصبلح الضرر
الناجـ عف الفعؿ المخالؼ لمقانوف ،والمساىمة في إعادة السبلـ االجتماعي".2
أما المشرع الفرنسي فمـ يضع تعريؼ لموساطة الجزائية ،رغبة منو في عدـ وضع تحديد مقيد
لموساطة الجزائية ،غير أف وزير العدؿ حدد مفيوميا أثنا المناقشات التي دارت حيف إقرار ىذا القانوف،
حيث أشار إلى أف الوساطة الجنائية في القانوف الفرنسي " :تتمثؿ في البحث وبنا عمى تدخؿ مف
شخص مف الغير – طرؼ ثالث – عف حؿ يتـ التعارؼ بشأنو وبحرية بيف أطراؼ النزاع الذي أحدثتو
الجريمة ذات الخطورة البسيطة ،وباألخص المنازعات العائمية ،ومنازعات الجيرة وجرائـ الضرب أو العنؼ
المتبادؿ أو اإلتبلؼ أو االختبلس".3
وبنا عمى التعريفات السابقة نبلحظ أف معظميا عرؼ الوساطة مف خبلؿ أطرافيا وكذلؾ مف
خبلؿ األىداؼ التي تسعى الوساطة إلى تحقيقيا ،ونحف بدورنا نؤيد التعريؼ الذي تضمنتو المادة  2ؽ ح
ط ج وذلؾ لشمولو عمى جميع عناصر والشروط التي يقوـ عمييا نظاـ الوساطة الجزائية ،ومف جانبنا
نعرؼ الوساطة الجزائية بأنيا :إج ار قضائي ييدؼ إلى تسوية النزاع بيف الضحية والمشتكى منو بطريقة
ودية ،وذلؾ مف خبلؿ جبر الضرر الناتج عف الجريمة ،ووضع حد لبلضطراب الناتج عنيا.
الفرع الثاني :خصائص الوساطة الجزائية
بإعتبار أف نظاـ الوساطة الجزائية نظاـ قائـ بذاتو ،فيو يتميز ببعض الخصائص الذي تميزه عف
غيره مف األنظمة اإلجرائية األخرى ،وسنحاوؿ إبراز ىذه السمات وذلؾ عمى النحو التالي:
-1

نورة بف بو عبد اهلل ،الوساطة الجنائية في قانوف اإلج ار ات الجزائية الجزائري ،مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية ،العدد العاشر،
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الفقرة األولى :الوساطة الجزائية إجراء قضائي
بالنسبة لمتشريع الجزائري وبإستق ار النصوص المنظمة لنظاـ الوساطة الجزائية سوا

تمؾ

المنصوص عمييا في قانوف اإلج ار ات الجزائية ،أو تمؾ المتعمقة بقانوف حماية الطفؿ يتبيف أف الوساطة
إج ار مف اإلج ار ات القضائية التي تباشرىا النيابة العامة ،وذلؾ لكوف القائـ بيا شخص ينتمي إلى
الجياز القضائي ،فضبل عمى أف وكيؿ الجميورية ينتمي إلى شعبة قضائية ،كما أف الوساطة تتـ بمعرفتو
وذلؾ مف خبلؿ إشرافو عمى إدارة جمساتيا فحسب القواعد القانونية التي تنظميا نجد أف المشرع الجزائري
لـ ينص عمى الوسيط ،كما لـ يقـ بإحالتيا إلى التنظيـ كما فعؿ في مجاؿ المادة المدنية ،جعؿ سمطة
مبلئمة المجو إلى الوساطة مف إختصاص وكيؿ الجميورية.
وبإعتبار أف الوساطة الجزائية مف اإلج ار ات القضائية مف خبلؿ كفالتيا لحقوؽ طرفييا كالحؽ
في المساواة ،فالوساطة إج ار إختياري لطرفييا ليـ حؽ قبوليا ،أو رفضيا ،كما أف الرضا ىنا ال يقتصر
عمى الضحية والمشتكى منو فقط ،وانما يمتد إلى وكيؿ الجميورية فالمشتكى منو بمجأ إلى طمب الوساطة
بإرادة حرة غير معيبة ،حتى واف كاف مقدار التعويض الذي يفرض عميو لجبر الضرر الذي الحقو
بالضحية باىض ،مقارنة مع قيمة المصاريؼ القضائية التي يتكبدىا في حاؿ تمت متابعتو وفقا
لئلج ار ات المعتادة وىو ما يحقؽ مبدا المساواة ،1وما يؤكد ذلؾ ما جا في نص المادة  37مكرر ؽ إج
ج بنصيا عمى ضرورة موافقة كؿ مف الضحية ،والمشتكى منو لصحة إج ار الوساطة.
كما تكفؿ الوساطة لطرفييا حؽ الدفاع ،فحسب نص المادة  37مكرر 1ؽ إ ج ج أجازت لكؿ مف
طرفييا الحؽ في اإلستعانة بمحامي خبلؿ عممية الوساطة لتقديـ المساعدة واإلستشارة القانونية ليـ.2
وبالرجوع لمتشريعات المقارنة نجد أف الوساطة الجزائية إج ار غير قضائي عمى غرار التشريع
الفرنسي ،حيث تعتبر الوساطة إج ار مستحدث لحؿ الخصومة الجنائية ،كماأف القائـ بو شخص مستقؿ
عف القضا كونو ،فحسب جانب مف الفقو فإف العمؿ القضائي يتـ تحت إشراؼ قاضي ،وتتوفر فيو
ضمانات المحاكمة العادلة ،3وىو ما ال يتوفر في عممية الوساطة التي تشترط أف يكوف القائـ بيا ال
ينتمي إلى الجياز القضائي ،كما أنيا ال يتوفر فييا ضمانات العمؿ القضائي كالعبلنية مثبل ،فيي تتـ في
-1
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فايز عايد الظفيري ،مرجع سابؽ ،ص .140

 -المادة  37مكرر 1ؽ ا ج ج  ،مرجع سابؽ .
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أحمد فتحي سرور ،القانوف الجنائي الدستوري ،الطبعة الثانية ،دار الشروؽ ،مصر ،2002 ،ص .362
28

الفصل األول

اإلطار العام لموساطة الجزائية كنظام إجرائي مستحدث

سرية بحضور أطراؼ النزاع والوسيط فقط ،وذلؾ ألف القائـ بيا ( الوسيط ) يشترط عميو كتماف
المعمومات وعدـ إفشائيا لؤلخريف ،اإل بموافقة طرفييا ،بالرغـ مف أنيا تتـ تحت رقابة واشراؼ النيابة
العامة في إطار السمطة التقديرية الممنوحة ليا قانونا في مبل مة إج ار عممية الوساطة وفي تقدير نتائج
الوساطة.1
فالوساطة الجزائية نظاـ ييدؼ إلى إرسا السمـ واألمف اإلجتماعي ،وذلؾ بتعويض الضحية،
واصبلح الجاني واعادة ادماجو في المجتمع ،وىو األمر الذي ال يحققو اإلج ار القضائي الذي يسعى إلى
الكشؼ عف الحقيقة ،والبحث في مسؤولية الجاني.2
كما تتـ ببساطة اإلج ار ات وذلؾ لعدـ تقيدىا بقواعد قانونية تحدد كيفية تطبيقيا فضبل عمى أنو في
نطاقيا يمكف لؤلطراؼ في حالة عدـ التوصؿ إلى حموؿ ودية مرضية ،إتباع إج ار ات التقاضي العادية،
كماأنيا تتـ خارج المحاكـ واألجيزة القضائية فيمكف أف تتـ عند الضحية ،أو المشتكى منو ،أو في أماكف
أخرى كالجمعيات المؤىمة لذلؾ ،3كما تبرز ميزة المرونة في إمكانية منح الوسيط حرية في إدارة عممية
الوساطة مف خبلؿ تحديد مكاف وزماف إقامة الوساطة ،وكذلؾ تقريب وجيات نظر طرفي النزاع ،وامكانية
اإلجتماع بيما سوا بشكؿ منفرد كؿ طرؼ عمى حدا أو جماعي ،والعمؿ عمى تقريب وجيات نظرىـ،
وىو األمر الذي ال يتوفر في الطريؽ العادي لمتقاضي.4
وتجدر اإلشارة إلى أف إج ار الوساطة الجزائية بعيدا عف مرفؽ القضا ال يعني عدـ خضوع ىذه
األخيرة لرقابتو ،وانما عدـ تقيدىا بالجوانب اإلجرائية التي يتـ إتباعيا في الحاالت العادية ،فرغـ إجرائيا
خارج ساحات المحاكـ اإل أنيا تبقى تخضع إلشراؼ ورقابة النيابة العامة ،التي يتوجب عمى الوسيط
إخطارىا بالنتائج المتوصؿ إلييا حتى تتخذ ما تراه مناسب بشأف الدعوى.5
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الفصل األول
الفقرة الثانية :جوىر الوساطة الجزائية الرضائية

يعتبر اج ار الوساطة مف االنظمة الرضائية التي تستند عمى موافقة طرفييا ،إضافة إلى موافقة
وكيؿ الجميورية ،فباستق ار المادة  37مكرر ؼ 1ؽ ا ج ج يتضح أف المشرع الجزائري جعؿ سمطة إحالة
النزاع لموساطة الجزائية مف صبلحية وكيؿ الجميورية وذلؾ متى تبيف لو إمكانية تحقيقيا لؤلىداؼ التي
شرعت ألجميا فيجوز لو طبقا لنص المادة  37مكرر ؼ  1ؽ ا ج ج قبؿ أي متابعة جزائية تقرير تسوية
الخصومة الجزائية عف طريؽ إج ار الوساطة ،وتجنب مباشرة الدعوى الجزائية وفقا لمقواعد العامة.
وإضافة لموافقة وكيؿ الجميورية التي تعتبر شرط مف الشروط الجوىرية لصحة إج ار الوساطة،
فإف المشرع إشترط كذلؾ مف خبلؿ نص المادة  37مكرر ؼ  2ؽ ا ج ج موافقة كؿ مف الضحية،
والمشتكى منو عمى المجو إلى الوساطة ،فرضا الطرفيف مف الشروط البلزمة التي يشترطيا القانوف لقياـ
ىذه األخيرة ، 1والذي يتوجب توافره خبلؿ جميع المراحؿ التي تمر عمييا ، 2بحيث ال يجوز لوكيؿ
الجميورية احالة النزاع لموساطة دوف الحصوؿ مسبقا عمى موافقة طرفي النزاع ،والعكس غير صحيح
بحيث بإخطارىما بإحالتو لمقضية لموساطة ،فاذا تمت موافقة االطراؼ عمى ذلؾ ،يستمر إج ار الوساطة،
أما في حالة عدـ موافقتيما يتخذ وكيؿ الجميورية وفقا لسمطة المبلئمة المخولة لو ما يراه مناسبا.
فمف نتائج مبدأ الرضائية أنو يجوز لؤلطراؼ العدوؿ عف عممية الوساطة ،وعدـ اإلستمرار فييا،
كما ليما كامؿ الحرية في تحديد التدابير التي يتـ تسوية النزاع بينيما فدور وكيؿ الجميورية يقتصر عمى
مجرد ادارة ورقابة النزاع ،دوف التدخؿ في فرض التدابير التي يتضمنيا محتوى اإلتفاؽ المتوصؿ اليو.3
الفقرة الثالثة :قيام الوساطة الجزائية عمى التعويض
يعتبر التعويض مف األىداؼ األساسية التي تسعى الوساطة الجزائية لتحقيقيا مف خبلؿ جبر
الضرر الذي الحؽ بضحية الجريمة ،وذلؾ بتعويض األضرار والخسائر التي ألحقت بو ،فالتعويض في
عممية الوساطة يتخذ عدة أشكاؿ تختمؼ ب إختبلؼ الضرر المترتب عف الجريمة فقد يكوف:4

- Paul MBANZOULOU. op. cite. p 15 .

- Françoise tulkns. la justice négociée. document de travail du de parement de criminologie et de
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droit pénal. université catholique de Louvain. n 37. Belgique. 1995. p 12 .
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Faget , La cadre Juridique et éthique de la médiation pénal. médiation pénale entre répression
محمد فوزي إبراىيـ ،المرجع السابؽ ،ص .294-293

4-

et reparution logique juridique. l Harmattan. 1997 , p 56
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تعويض مالي :يتمثؿ ىذا النوع مف التعويض في قياـ المشتكى منو بدفع مبمغ مالي لمضحية
نقدا ،أو شيكا بحسب إتفاؽ الطرفيف ،كما قد يتـ دفعة واحدة ،أو عمى أقساط.
أو التعويض المادي ،أو العيني :فيتجسد في قياـ المشتكى منو بإصبلح الشي الذي اتمفو ،فيو
صورة إلعادة الشي إلى الحاؿ الذي كاف عميو قبؿ وقوع الجريمة كإصبلح السيارة ،أو دراجة ،مكتب
الذي تـ اتبلفو.
أما الشكؿ الثالث الذي يتخذه التعويض في عممية الوساطة فيتمثؿ في التعويض الرمزي أو المعنوي،
يتمثؿ ىذا النوع مف التعويض في حصوؿ الضحية عمى جبر معنوي لؤللـ النفسي الذي لحؽ بو نتي ػجة
الفعؿ اإلجرامػ ػ ػ ػي المرتكب عميػ ػ ػ ػ ػو ،كقيػ ػ ػ ػ ػاـ المشتكى منو باالعتذار منو ،سوا كاف ذلؾ عمنا ،أو شفاىة
أو كتابة.
إضافة إلى أشكاؿ التعويض السابؽ ذكرىا ،يمكف لموساطة الجزائية أف تتضمف تدابير أخرى
تتمثؿ في التزاـ المشتكى منو بالقياـ ببعض التصرفات ،أو اإلمتناع عف القياـ بسموكات معينة كعدـ
التعرض لمضحية ،أو عدـ إرتياد اماكف معينة ،أو االختبلط بأشخاص معينيف.1
الفرع الثالث :أشكال الوساطة الجزائية
أكدت ندوة طوكيو عمى أف األصؿ أف تقوـ جيات القضا بإحالة ممؼ القضية إلى جية الوساطة
وبعد الحصوؿ عمى موافقة أطراؼ النزاع ،2وىو ما يطمؽ عمى ىذا النوع مف الوساطة بالوساطة المفوضة
التي تشكؿ الغالبية العظمى مف صور الوساطة الجزائية ،إلى جانب ىذا النوع مف الوساطة ،يمارس شكؿ
أخر مف الوساطة تدعى الوساطة المحتفظ بيا.
الفقرة األولى :الوساطة التي يتم االحتفاظ بيا
يقوـ نظاـ الوساطة الجزائية عمى فكرة الرضائية ،وذلؾ مف خبلؿ رضا وموافقة طرفييا إال أنيا
ليس نوع واحد تختمؼ ب إختبلؼ الشخص القائـ بيا ،يتمثؿ الشكؿ األوؿ في الوساطة التي يتـ االحتفاظ
بيا ،وىي الوساطة التي تبناىا المشرع الج ازئري كإج ار لحؿ الخصومة الجزائية ،ونص عمييا مف خبلؿ
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والتي تعني بإنفراد النيابة العامة بحقيا في إدارة الوساطة الجنائية ،دوف أف

تعيد بيا إلى شخص آخر كالوسيط وانما تقصر ذلؾ عمى أحد أعضائيا ،1كما تعرؼ بأنيا تمؾ الوساطة
التي تقوـ بيا دوائر حكومية تمارس دور الوسيط وتخضع لمرقابة واإلشراؼ المباشر لمنيابة العامة ،فيي
تسير مباشرة مف قبؿ قضاة النيابة عمى مستوى دور العدالة.2
يتميز ىذا النوع مف الوساطة التي يتـ االحتفاظ بيا بأف ممؼ الدعوى يبقى بحوزة وكيؿ
الجيورية ،مع إحالة النزاع إلى الوساطة وذلؾ لتسويتو وديا مف خبلؿ التوسط والتقريب بيف األطراؼ،
عميو فيذا النوع مف الوساطة مكف وكيؿ الجميورية مف القياـ بدور جديد يتمثؿ في التقريب بيف الخصوـ،
وىو ما أضاؼ بعدا جديدا في وظيفتو ،بعد أف كانت تقتصر عمى سمطة االتياـ ،واليدؼ مف ذلؾ تفعيؿ
دوره في مرحمة المتابعة الجزائية.3
يتحدد مجاؿ الوساطة المحتفظ بيا في التشريع الجزائري في مجموعة الجرائـ المحددة عمى سبيؿ
الحصر في نص المادة  37مكرر  2ؽ ا ج ج تتمثؿ في مجموعة الجنح والمخالفات التي تنطوي عمى
أضرار بسيطة ،فضبل عمى تميزىا بوجود روابط وعبلقات بيف طرفي النزاع.
عمى غرار المشرع الجزائري ،فالمشرع الفرنسي ىو األخر ىذا النوع مف الوساطة وذلؾ بإستحداثو
لدور العدالة والقانوف التي تكوف مندمجة في الجياز القضائي ،تتـ اداراتيا واالشراؼ عمييا مف قبؿ أحد
أعضا النيابة العامة وأحد قضاة الحكـ ،4تعمؿ ىذه األخيرة عمى تقريب المواطف مف جياز العدالة ،كما
تسعى إلى تسوية النزاعات بطريقة إنسانية ،وىو ما جعؿ جانب مف الفقو يطمؽ عمييا اسـ "عدالة
التقريب" ،5حيث تيدؼ إلى معالجة القضايا التي تعرض عمييا بعيدا عف الجياز القضائي ،كما تقوـ
بتوعية سكاف األحيا بالتشريع الساري العمؿ بو ،مف خبلؿ اطبلعيـ عمى إج ار ات التقاضي في المجاؿ
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droit Belgique. in la médiation on actes du colloque du 10 octobre 1996. publie par Christian –Nils
robertetauters. ouvrage collecitifs op. cite. p 46.

-3

رامي متولي عبد الوىاب إبراىيـ القاضي ،الوساطة كبديؿ عف الدعوى الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .65

-5

أحمد محمد براؾ ،مرجع سابؽ ،ص .491-490

-4

أشرؼ عبد الحميد ،مرجع سابؽ ص ،ص .47

32

الفصل األول

اإلطار العام لموساطة الجزائية كنظام إجرائي مستحدث

الجزائي ،فضبل عمى احاطتيـ عمما بمختمؼ الحقوؽ والواجبات المتاحة ليـ وذلؾ لوقاية المجتمع مف
االجراـ.1
كما تقوـ بمساعدة الضحايا مف خبلؿ بياف موقؼ القانوف مف قضاياىـ ،مف خبلؿ الحمبلت
االعبلمية التي تنظميا بمشاركة مختصيف ،التي تيدؼ إلى احبلؿ السمـ بيف سكاف االحيا  ،ىذا وتمارس
دور العدالة والقانوف انشطة قضائية مف خبلؿ تطبيؽ أنظمة بديمة لممتابعة الجزائية ،وذلؾ لتذكير الجناة
بالقواعد القانونية المنظمة لعممية الوساطة.2
ىذا ويتـ تطبيؽ ىذا النوع مف الوساطة في التشريع الفرنسي في الجرائـ البسيطة التي تكوف محؿ
لمحفظ االداري ،ولمتدليؿ اثبت دراسة أجريت عمى نشاط دور العدالة والقانوف أف نسبة %80مف الشكاوي
التي كانت تعرض عمى النيابة العامة قبؿ إنشا ىذه الدوائر كاف محميا الحفظ االداري ،وىو ما يعبر عف
التحوؿ في السياسة الجزائية المطبقة التي اصبحت تولي اىتماما اكثر لمضحية ،وذلؾ مف خبلؿ اشراكو
في ادارة الدعوى الجزائية بواسطة عممية الوساطة.3
عمى غرار التشريعيف الجزائري والفرنسي ،فالمشرع التونسي تبنى ايضا ىذا النوع مف الوساطة،
وذلؾ بتخويؿ وكيؿ الجميورية بإحالة القضية إلى الصمح بالوساطة في المادة الجزائية.
الفقرة الثانية :الوساطة التي يتم تفويضيا
إضافة لموساطة التي يتـ االحتفاظ بيا ،ىناؾ شكؿ أخر مف الوساطة يتجسد في الوساطة التي
يتـ تفويضيا والتي لـ يأخذ بيا المشرع الجزائري كإج ار لحؿ الخصومة الجزائية سوا بالنسبة لوساطة
األشخاص البالغي ػ ػ ػ ػ ػف ،أو بالنسبة لؤلحداث ،والتي يقصد بيا تسوية النزاع عف طري ػ ػ ػ ػ ػؽ شخص طبيع ػي
أو جمعيات مساعدة المجني عمييـ أو غيرىا مف الجمعيات األىمية التي تختص بحؿ النزاع.4
يتميز ىذا النوع مف الوساطة بأنو يتـ بموجب تفويض مف طرؼ النيابة العامة ،لشخص طبيعي،
أو معنوي لتسوية الخصومة وديا ،عمى أف تتـ عممية الوساطة تحت رقابة النيابة العامة الذي يكوف لو
-1
-2
3

محمد حكيـ حسيف عمي الحكيـ ،النظرية العامة لمصمح وتطبيقاتو في المواد الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .472

رامي متولي عبد الوىاب ابراىيـ القاضي ،الوساطة في القانوف الجنائي اإلجرائي المقارف ،مرجع سابؽ ،ص .85-84

 -أشرؼ عبد الحميد ،مرجع سابؽ ،ص ،54-53ابراىيـ خميؿ عوسج ،الوساطة الجزائية المشروعة ،مجمة جامعة األنبار لمعموـ

القانونية والسياسية ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة االنبار ،العراؽ ،العدد الخامس ،2012 ،ص .73

- jean pierre- bonafe shim citt, op, cité, p 40.
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سمطة التصرؼ في الدعوى ،1غير أف ىذا األخير يعتبر في ىذا الصنؼ مف الوساطة بمثابة مركز لفرز
النزاعات التي تعرض عميو ،والتي يكوف لو سمطة مبلئمة المجو إلى عممية الوساطة ،بإعتباره الجية
المختصة في تقرير ما ىو مناسب بشأف القضية المطروحة عميو ،وما يترتب مف نتائج عمى عممية
الوساطة ،األمر الذي جعؿ غالبية الفقو يعتبر ىذا الصنؼ مف الوساطة ،شكؿ مف أشكاؿ الحفظ تحت
شرط التعويض.2
وبالرجوع لمتشريع الفرنسي فقد تبنى ىذا الشكؿ مف الوساطة مف خبلؿ قياـ النيابة العامة
بتفويض وسيط سوا كاف شخص طبيعي ،أو معنوي مف الوسطا المعتمديف قانونا إلج ار عممية
الوساطة ،ىذا ويشترط في األخير أف يكوف خاضع لرقابة النيابة العامة بموجب إتفاؽ بينيما ،الذي ال
يشترط القانوف أي صيغة معينة لو ،فقد يكوف صريحا أو ضمنيا ،فإذا كاف صريحا يتوجب أف يكوف
مكتوبا ،كما أف القانوف ال يمنع أف يكوف اإلتفاؽ شفوي ،غير أنو يتوجب أف يكوف مفصبل ومتضمنا
لجميع حقوؽ والتزامات الجية التي تـ تفويضيا لمقياـ بالوساطة ،كما قد يكوف اإلتفاؽ ضمنيا وفي ىذه
الحالة يشترط عدـ معارضة النيابة العامة لبرامج الوساطة التي تنظميا ىذه الجمعيات ،التي يشترط عمييا
مراعاة حقوؽ الخصوـ ،وخاصة ما يتعمؽ منيا بالرضائية.3
ىذا ويتـ تطبيؽ ىذا الشكؿ مف الوساطة في التشريع الفرنسي في الجرائـ ذات الخطورة البسيطة
كتمؾ التي تقع بيف الجيراف ،جرائـ القذؼ ،السب ،اإلىانات والمضايقات و إستعماؿ القسوة مع األطفاؿ،
الخبلفات العائمية التي تقع بيف الزوج والزوجة ،4فعمى خبلؼ التشريع الجزائري والفرنسي ،فإف المشرع
التونسي إنفرد فقط بالوساطة التي يتـ االحتفاظ بيا دوف تبنيو لمصنؼ الثاني.
وعميو بنا عمى ما سبؽ بيانو ،يتضح أف المشرع الجزائري إعتمد في مجاؿ المسائؿ الجزائية،
سوا بالنسبة لوساطة البالغيف أو وساطة األحداث صنؼ الوساطة التي يتـ اإلحتفاظ بيا مف قبؿ وكيؿ
الجميورية ،وذلؾ مف خبلؿ احتفاظو بممؼ الدعوى ،وقيامو بدور الوسيط لتقريب وجيات نظر الخصوـ
وصوال إلى تسوية النزاع وديا ،أما بالنسبة لوساطة األحداث الجانحيف فزيادة عمى ذلؾ فقد اجاز لوكيؿ
الجميورية المختص القياـ بتكميؼ أحد مساعديو ،أو ضابط شرطة قضائية القياـ بإج ار الوساطة ،وذلؾ
-1
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تحت رقابة وكيؿ الجميورية المختص ،وىو دور جديد اضطمع بو قانوف اإلج ار ات الجزائية المعدؿ
بموجب األمر رقـ  02-15وكيؿ الجميورية إلى جانب سمطتو في مباشرة الدعوى العمومية واليدؼ مف
ذلؾ تفعيؿ دوره في مرحمة المتابعة الجزائية.
الفرع الرابع :مجاالت الوساطة
عمى إعتبار أف الوساطة آلية لمتسوية وديا فبل يقتصر المجو إلييا في المواد الجزائية فحسب،
وانما يمتد ليشمؿ مجاالت أخرى تصمح أف تكوف محؿ لموساطة كقضايا منازعات العمؿ ،والقضايا
التجارية ،والقضايا المدنية ،وقضايا الممكية الفكرية.
الفقرة األولى :الوساطة في قضايا منازعات العمل
تعتبر الوساطة في مجاؿ العمؿ وسيمة حديثة ومستحدثة وغير تقميدية في حسـ النزاعات التي
تنشأ بيف العماؿ وأرباب العمؿ مف جية ،وبيف العماؿ مف جية أخرى ،وذلؾ عف طريؽ التسوية الودية
ليذه النزاعات مف خبلؿ إج ار ات وقائية التي مف بينيا الوساطة.
عرؼ النظاـ الجزائري الوساطة في مجاؿ قضايا العماؿ كوسيمة ودية وقائية لتسوية النزاعات
العمالية ،حيث عرفيا المشرع العمالي بموجب المادة  10مف القانوف رقـ  102-90بأنيا" :إج ار يتفؽ
بموجبو طرفا الخبلؼ الجماعي عمى إسناد ميمة اقت ارح تسوية ودية لمنزاع إلى شخص مف الغير يدعى
الوسيط ويشتركاف في تعيينو" ،فمف خبلؿ نص المادة السالفة الذكر يتضح أف المشرع منح ألطراؼ النزاع
الحرية المطمقة في إحالة النزاع عمى الوساطة بعد فشؿ إج ار ات المصالحة التي وفؽ أحكاـ قانوف رقـ
 02-90إجبارية ،2ىذا واشترط اشتراؾ طرفي النزاع في تعييف الوسيط.
فطبقا لنص المادة  11مف القانوف رقـ  02-90حدد المشرع العمالي واجبات الوسيط التي يتعيف
القياـ بيا أثنا عممية إدارة الوساطة وذلؾ بتمقيو مف أطراؼ النزاع جميع المعمومات والوثائؽ التي مف
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شأنيا أف تساعده في نجاح عممية الوساطة ،والتي قد تكوف اقتصادية ،تجارية ،مالية ،بما أف نص المادة
لـ يحدد طبيعتيا.1
المقابؿ عمى األخيريف إفادة الوسيط بكؿ ما مف شأنو أف يساعده في إيجاد حموؿ مناسبة لمنزاع.
غير أنو ما يتوصؿ إليو الوسيط مف حموؿ تعتبر اقتراحات وتوصيات يعرضيا عمى طرفي النزاع
الذيف ليـ الحرية في قبوليا أو رفضيا طبقا لنص المادة  12مف القانوف رقـ  02-90والتي تكوف في
شكؿ توصية معممة ترسؿ نسخة منيا إلى مفتشية العمؿ المختصة إقميميا.
ففي حالة قبوؿ األطراؼ اقتراحات الوسيط ففي ىذه الحالة تصبح التوصية إلزامية إذا اتفقا عمى
ذلؾ ،أما في حالة عدـ رضا األطراؼ باالقتراحات ،أو عدـ الوصوؿ إلى تسوية ودية فينا يتـ إحالة
النزاع عمى التحكيـ.2
فمف خبلؿ ما سبؽ نتوصؿ إلى أف الوساطة في مجاؿ قضايا العماؿ تختمؼ عنيا في المجاؿ
الجزائي ،فالوساطة في مجاؿ العمؿ تتميز بنوع مف الخصوصية التي تتمثؿ في:
الوسيط في مجاؿ العمؿ ،إشترط القانوف عمى األطراؼ تعيينو مع شرط االشتراؾ في ذلؾ بمعنى اليكفي مجرد تعيينو مف طرؼ واحد فقط.
الحموؿ التي يتوصؿ إلييا الوسيط ،تأخذ شكؿ توصية معممة التي ال تكوف ليا قوة الزامية ،عمى عكسإتفاؽ الوساطة في مجاؿ الجزائي الذي يجوز قوة الشي المقضي فيو.
غياب مركز الوسيط في القضايا الجزائية فوكيؿ الجميورية ىو الذي يتولى ىذه الميمة وفقا لنص المادة 37مكرر مف ؽ إ ج ج ج ،أما بالنسبة لمقضايا العمالية فالوسيط وجوده الزامي وضروري.
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مف حيث اآلجاؿ ففي مجاؿ العمؿ حددت مدة الوساطة بػ  3أشير قابمة لمتجديد مرة واحدة بطمب مفالوسيط عند اإلقتضا بعد موافقة األطراؼ ،1في حيف لـ يحدد المشرع الجزائي مدة الوساطة في القضايا
الجزائية.
الفقرة الثانية :الوساطة في القضايا التجارية
عرفت النزاعات التجارية تطور كبير مف حيث طرؽ تسويتيا ،حيث لجأت إلى آليات التسوية
الودية المستحدثة التي مف بينيا الوساطة التي تناسب طبيعة المنازعات التجارية ،فمف خبلؿ ىذه الوسيمة
يمكف لممؤسسات والشركات التجارية الحفاظ عمى مكانتيا في السوؽ التي في العادة ما تخسر سمعتيا
وتدمر في حالة المجو إلى القضا وصدور حكـ قضائي ضدىا ،2إضافة إلى ما توفره الوساطة مف
فعالية كبيرة وتوفير الوقت والماؿ والجيد والحفاظ عمى األسرار التجارية ،ذلؾ أف قواـ المعامبلت التجارية
السرعة واالئتماف ،وىو ماال يتوفر إال مف خبلؿ المجو إلى الوساطة.
الفقرة الثالثة :الوساطة في القضايا المدنية
تبنى المشرع الجزائري مف خبلؿ قانوف اإلج ار ات المدنية واإلدارية رقـ  09-08المؤرخ في 25
فبراير  2008سياسة الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات المتمثمة في الصمح ،التحكيـ والوساطة مف خبلؿ الباب
الخامس مف القانوف السابؽ الذكر ،ويعتبر نظاـ الوساطة آلية مستحدثة تسعى إلى إنيا النزاع بطريقة
ودية ،نظـ المشرع الوساطة مف خبلؿ المواد  994إلى  1005مف قانوف اإلج ار ات المدنية واإلدارية.
فالمشرع الجزائري عمى غرار التشريعات المقارنة لـ يعرؼ الوساطة واكتفى بالنص عمييا مف
خبلؿ المادة  994التي جا ت بصيغة إلزاـ القاضي بعرض إج ار الوساطة عمى أطراؼ النزاع في جميع
المواد باستثنا قضايا شؤوف األسرة والقضايا العمالية ،وكؿ ما مف شأنو أف يمس بالنظاـ العاـ ،وىذا
راجع إلى طبيعة ىذه القضايا ،حيث أخذ المشرع في األولى بنظاـ الصمح الذي يقوـ بو القاضي بيف
الزوجيف ،أما الثانية فراجع الشتراط القانوف القياـ بالمصالحة أماـ مفتشية العمؿ كخطوة أولى قبؿ المجو
إلى الوساطة.
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فالوساطة في المواد المدنية ال يشترط فييا أف تشمؿ كؿ عناصر النزاع ،فقد تشمؿ جز منو،
وذلؾ إذا ما تبيف لمقاضي أف الجز اآلخر متفؽ عميو مف قبؿ الخصوـ ،فحينيا يتـ عرض ىذا الشؽ
لموساطة ،ويتابع التقاضي وفقا لئلج ار ات العادية في الشؽ اآلخر وتتـ متابعة القاضي لمقضية
المعروضة عميو ،ولو سمطة اتخاذ أي تدبير مف شأنو أف يساىـ في تسوية النزاع.1
تستغرؽ الوساطة في المادة المدنية ثبلثة أشير قابمة لمتجديد مرة واحدة ،بنا عمى طمب مف
الوسيط بعد الحصوؿ عمى موافقة الخصوـ ، 2فإذا لـ يتـ التوصؿ إلى تسوية النزاع وديا عف طريؽ
الوساطة خبلؿ ىذه المدة ،يتـ السير في الخصومة وفقا إلج ار ات التقاضي العادية ،ىذا وتتـ الوساطة إما
مف طرؼ شخص طبيعي أو معنوي ممثؿ في الجمعيات التي يقوـ رئيسيا بتعييف أحد أعضائيا لمقياـ
بإج ار ات الوساطة باسميا ،وفي ىذه الحالة يتـ إخطار القاضي بذلؾ.
يشترط القانوف في القائـ بوظيفة الوساطة عدة شروط عددتيا المادة  998مف قانوف رقـ 09-08
تتمثؿ فيما يمي :أف يكوف مف األشخاص المعترؼ ليـ بحسف السموؾ واالستقامة ،أف ال يكوف قد حكـ
عميو بعقوبة عف جريمة مخمة بالشرؼ ،وأف يكوف متمتع بجميع حقوقو المدنية ،أف يكوف ذو خبرة وتأىيؿ
لمنظر في المنازعات المعروضة ،أف يتصؼ بالحياد واالستقبللية أثنا القياـ بعممية الوساطة ،ىذا
وأضافت المادة  1005مف نفس القانوف شرط آخر يتمثؿ في الحفاظ عمى السر الميني بخصوص كؿ ما
يتعمؽ بموضوع النزاع ،وعدـ إفشائيا لمغير الخارج عف الخصومة.
يعيف الوسيط القضائي بموجب أمر مف القاضي الذي يتضمف موافقة أطراؼ النزاع ،تتـ مف
خبللو تحديد آجاؿ القياـ بالوساطة مع تحديد تاريخ رجوع الوساطة إلى الجمسة ،وفي حالة قبوؿ الوسيط
لمقياـ بالوساطة في ىذه الحالة يتـ تبميغ الخصوـ بذلؾ ،ويقوـ الوسيط بعقد لقا ات بيف الخصوـ وذلؾ
لسماع كؿ منيما ولتقريب وجيات النظر بينيما ،ومحاولة التوفيؽ بينيما ،وفي حالة اعتراضو صعوبات
أثنا قيامو بميامو يخطر القاضي بذلؾ ،وفي حالة التوصؿ إلى حؿ ودي يحرر محضر يتضمف محتوى
اإلتفاؽ الذي تـ التوصؿ إليو موقع عميو مف طرفو ،ومف الخصوـ ،ويرجع القضية أماـ القاضي في
التاريخ المحدد يصادؽ عميو بموجب أمر غير قابؿ لمطعف فيو ،ويمير بالصيغة التنفيذية.3
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تنتيي عممية الوساطة إما تمقائيا مف طرؼ القاضي إذا ما تبيف لو استحالة االستمرار في عممية
الوساطة ،أو في حالة إذا لـ يتـ التوصؿ إلى حموؿ ،ففي ىذه الحالة يتـ النظر في القضية وفقا لمطريؽ
العادي لمتقاضي ،وفي كبل الحالتيف ترجع القضية لمجمسة ،ويتـ استدعا الوسيط والخصوـ عف طريؽ
أميف الضبط.
وعميو فمف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف الوساطة في المادة المدنية تتميز بما يمي:
يتـ المجو إلى الوساطة في القضايا المدنية في أي مرحمة كانت عمييا الخصومة.تحديد المشرع لمدة الوساطة عمى خبلؼ الوساطة في المواد الجنائية لـ يحدد مدتيا.إحالة تطبيؽ المادة  998إلى تنظيـ عف طريؽ المرسوـ التنفيذي المحدد لكيفيات تعييف الوسيطالقضائي رقـ  100-09المؤرخ في  10مارس  ،2009الذي أضاؼ شروط أخرى يجب أف تتوفر في
الوسي ػط لـ يتضمنيا نص المادة المذكػ ػ ػ ػ ػ ػورة سابقا منيا أف ال يكػ ػ ػ ػ ػوف الوسيػ ػ ػ ػ ػط ضابط عمومي تـ عزلو
أو يمارس مينة المحاماة.
الفقرة الرابعة :الوساطة في قضايا الممكية الفكرية
تعتبر الممكية الفكرية مف المواضيع الحديثة واليامة ،لما تضمنو مف حقوؽ لجميع األفراد تتمثؿ
في الحقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوؽ االبداعية مثؿ :ب ار ات االختراع وحق ػ ػ ػ ػ ػ ػوؽ النشر ،الحقوؽ التي تشيػ ػ ػر إلى أصؿ السمعة
أو الخدمة مثؿ العبلمة التجارية ،االسـ التجاري ،أو العبلمات الفارقة ،حقوؽ المعمومات السرية والخبرة،
والمعرفة الفنية.
كما ورد في نص المادة  02مف إتفاقية المنظمة العالمية لمممكية الفكرية (  )WIPOحددت أنواع
الحقوؽ التي تتعمؽ بالممكية الفكرية والتي تتمثؿ في :األعماؿ األدبية والفنية والعممية ،االختراعات في
كافة مجاالت مساعي اإلنسانية ،االكتشافات العممية ،التصاميـ الصناعية ،العبلمات التجارية وعبلمات
الخدمة واألسما والمؤشرات التجارية ،الحماية ضد المنافسة غير المشروعة.
تنشأ منازعات الممكية الفكرية 1في العادة بيف شركات تربطيا عبلقة تتميز باالستم اررية ولمحفاظ
عمى ىذه العبلقة فمف مصمحة أطراؼ النزاع تسوية ىذه المنازعات وديا وبعيدا عف ساحات المحاكـ نظ ار
لما تتميز إج ار اتيا بالتعقيد والتكاليؼ الباىظة ،والمدد الطويمة التي تستغرقيا ،وىو ما يؤدي إلى فقداف
النزاع قيمتو التطور التكنولوجي ،أما الطرؽ الودية كالوساطة وما تتميز بو مف بساطة ومرونة في
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اإلج ار ات ،وما تضمنو لؤلطراؼ المتنازعة مف عدة مزايا ،فمف خبلليا يكوف لدى األطراؼ الثقة الكاممة
في أف قضيتيـ يتـ النظر فييا مف قبؿ مختص يتمتع بالخبرة في مجاؿ المؤلؼ أو العبلمة التجارية،
أوب ار ات االختراع إضافة لما تضمنو ليـ مف سرية في التعامؿ بيف أطراؼ النزاع ،وما يتعمؽ بموضوع
النزاعات مف معمومات ووثائؽ سرية تقتصر معرفتيا إال عمى فئة معينة مف األطراؼ ،زيادة عمى أف
الوساطة تكوف أقؿ تكمفة ،كما تحافظ عمى استم اررية العبلقات بيف األطراؼ التي يعتبر أساس بقائيا،
ويتـ تسوية النزاع وديا والوصوؿ إلى نتائج مرضية لطرفيو ،فالدافع مف و ار المجو إلى الوساطة في مثؿ
ىذه القضايا تكوف في الحقيقة المصالح التجارية واإلقتصادية ،وليس القواعد القانونية.1
المطمب الثاني :الجرائم التي يجوز فييا الوساطة الجزائية
تطبؽ الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري في نطاؽ معيف مف الجرائـ المحددة عمى سبيؿ
الحصر ،حيث اجاز المشرع الجزائري تطبيقيا بصفة مطمقة في مواد المخالفات ،عمى خبلؼ ذلؾ حدد
مجموعة الجنح التي يجوز حؿ النزاع فييا عف طريؽ الوساطة حص ار بينما منع ذلؾ في مادة الجنايات
وذلؾ لجسامة الضرر المترتب عمييا ،واستحالة جبره ،ىذا بالنسبة لوساطة األشخاص البالغيف ،أما
بالنسبة لؤلحداث الجانحيف فالمشرع اجاز إج ار الوساطة بصفة مطمقة في مواد الجنح والمخالفات ،في
حيف منع ذلؾ في مادة الجنايات ،وعميو سنبيف مف خبلؿ ىذا المطمب االساليب المعتمدة في تحديد
الجرائـ محؿ الوساطة الجزائية( الفرع األوؿ ) ،ثـ طبيعة الجرائـ محؿ الوساطة الجزائية ( الفرع الثاني ).
الفرع األول :األساليب المعتمدة في تحديد الجرائم محل الوساطة الجزائية
إ عتمدت التشريعات الجزائية المقارنة في تحديدىا لمجاؿ تطبيؽ نظاـ الوساطة الجزائية مف حيث
الجرائـ عمى ثبلث اساليب تتمثؿ فيما يمي:
الفقرة األولى :أسموب التعداد الحصري
يتـ مف خبلؿ ىذا األسموب تحديد مجموعة الجرائـ التي يجوز إج ار الوساطة فييا وذلؾ عمى
سبيؿ الحصر ،2مف خبلؿ قياـ المشرع بالنص عمى طائفة الجرائـ التي يجوز حؿ الخصومة فييا عف
طريؽ إج ار الوساطة ،وتكمف العمة مف ذلؾ أنيا تمثؿ استثنا عمى القاعدة ،لذلؾ يمزـ تطبيقو في الحدود
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التي وضعيا فيو المشرع دوف التوسع فييا ،1حيث يتميز ىذا األسموب بسيولة التطبيؽ العممي ،وبعدـ
جواز ادراج جرائـ أخرى لـ ينص عمييا القانوف ،وىو ما يؤدي إلى وحدة التصرؼ بيف االجيزة القضائية،2
إال أنو يؤخذ عميو الجمود وذلؾ بحصر تطبيؽ الوساطة في جرائـ دوف أخرى مماثمة ليا في الجسامة.
فبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجدأنو أخذ بيذا األسموب مف خبلؿ إدراج مجموعة الجرائـ الجائز
إج ار الوساطة فييا وذلؾ عمى سبيؿ الحصر بموجب المادة  37مكرر  2ؽ ا ج ج ج ،حيث نص مف
خبلليا عمى مجموعة الجنح الجائز فييا إج ار الوساطة ،كما جعؿ حؿ الخصومة في مواد المخالفات
سوا تمؾ المنصوص عمييا في قانوف العقوبات أو القوانيف الخاصة ،بينما إستبعد الجنايات وذلؾ لصعوبة
جبر الضرر ،وجسامة العقوبة المترتبة عنيا ،اما بالنسبة لمتشريعات المقارنة نجد المشرع التونسي ىو
األخر إتبع األسموب الحصري في تحديد الجرائـ محؿ الوساطة الجزائية ،وذلؾ بموجب الفصؿ  335ثالثا
مف مج ا ج ت التي نصت عمى أنو " :لوكيؿ الجميورية عرض الصمح بالوساطة في المادة الجزائية قبؿ
اثارة الدعوى العمومية ،إما مف تمقا نفسو ،أو بطمب مف المشتكى منو ،أو مف المتضرر ،أو مف محامي
أحدىما

وذلؾ في مادة المخالفات وفي الجنح المنصوص عمييا

بالفقرة األولى مف الفصؿ 218

والفصوؿ  220و 225و 247و 248و 255و 256و 277و 280و 282و 2286و 293والفقرة
األولى مف الفصؿ  297والفصوؿ  298و 304و 309مف المجمة الجزائية وفي القانوف عدد  22لسنة
 1962المؤرخ في  24ماي  1962المتعمؽ بجريمة عدـ احضار المحضوف".3

 -1رامي متولي عبد الوىاب إبراىيـ القاضي ،الوساطة كبديؿ عف الدعوى الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .240
2
3

 -معتز السيد زىري ،الوساطة كبديؿ عف الدعوى الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .36

 -تتمثؿ مجموعة الجنح التي اجاز المشرع التونسي فييا الوساطة في  :العنؼ الشديد الفصؿ  218فقرة  2مج إ ج ت ،المشاركة

في معركة الفصؿ  220مج إ ج ،إحداث أو التسبب في أضرار بدنية لمغير عف غير قصد الفصؿ  225مج إ ج ت ،النميمة والقذؼ

 =247مجمة أ ج ت ،االدعا بالباطؿ الفصؿ  248مج إج ت ،افتكاؾ حوز بالقوة الفصؿ  255مج إ ج ت ،الدخوؿ لمحؿ الغير

بالرغـ مف إرادة صاحبو الفصؿ 256مج إ ج ت ،االستيبل عمى مشترؾ قبؿ القسمة الفصؿ  277مج إ ج ت ،االستيبل عمى لقطة
الفصؿ  280مج إ ج ت ،تكسير حد الفصؿ  286مج إ ج ت ،تتبع استخبلص ديف مرتيف الفصؿ  293مج إ ج ت ،الخيانة

المجردة الفصؿ  297مج إ ج ت ،االمتناع عف تنفيذ اتفاؽ الفصؿ  304مج إ ج ت ،اإلضرار عمدا بممؾ الغير الفصؿ  304مج إ
ج ت ،إحداث حريؽ عف غير قصد بمنقوؿ أو عقار الغير الفصؿ  308مج إ ج ت ،عدـ إحضار محضوف قانوف رقـ  22المؤرخ

في  .1962-5-24ميمود العابد عمراني ،مرجع سابؽ ،ص ،51نبيمة بف الشيخ ،مرجع سابؽ ،ص.198
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الفقرة الثانية :أسموب القاعدة العامة
وىو عبارة عف أسموب يتـ مف خبلؿ وضع ضابط أو معيار معيف لتحديد الجرائـ التي تخضع
لنظاـ الوساطة الجزائية ،1وقد اعتمد ىذا األسموب التشريع البرتغالي الذي حدد الجرائـ التي يمكف تسويتيا
عف طريؽ الوساطة الجزائية ،والمتمثمة في الجرائـ التي تخضع لقيد الشكوى ،أو ادعا خاص ،سوا تعمؽ
األمر بجرائـ اإلعتدا عمى األشخاص أو األمواؿ كما نجد التشريع البمجيكي ىو األخر اعتمد ىذا
األسموب مف خبلؿ قصر تطبيؽ الوساطة عمى الجرائـ التي ال تزيد العقوبة فييا عف عاميف حبس.2
غير أنو يعاب عمى ىذا األسموب بأنو يؤدي إلى إختبلؼ العمؿ بيف أعضا النيابة ،3إضافة
إلى أف النيابة العامة في ظؿ ىذا األسموب يمنح ليا سمطة مطمقة في تحديد الجرائـ الخاضعة لنظاـ
الوساطة الجزائية ،مما يؤدي ذلؾ إلى تبايف التصرؼ في واقعتيف متشابيتيف تحاؿ إحداىما لموساطة،
واألخرى تحرؾ بشأنيا الدعوى الجزائية.4
الفقرة الثالثة :األسموب المختمط
يتمثؿ ىذا األسموب في( دمج بيف األسموبيف السابقيف ،مف خبلؿ األخذ بأسموب القاعدة العامة

والذي يكوف بوضع مجموعة مف الضوابط التي يضعيا المشرع حتى يتسنى لمنيابة العامة اإلعتماد عمييا
لتقدير مدى مبلئمة إنيا الخصومة عف طريؽ الوساطة إضافة إلى تحديد طائفة الجرائـ التي يجوز إج ار

الوساطة فييا) ،5ومف التشريعات التي اخذت بيذا األسموب التشريع المغربي الذي اعتمد أسموب القاعدة
العامة لتحديد الجرائـ التي يجوز حؿ الخصومة فييا بالصمح بالوساطة ،وذلؾ مف خبلؿ وضعو لقاعدة
عامة تتمثؿ في تطبيؽ الوساطة في الجنح التي ال تزيد العقوبة فييا عف سنتيف حبس ،والتي تكوف فييا

مقدار العقوبة المحكوـ بيا ال تتجاوز مائة الؼ درىـ ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،كما اخد بالمعيار
الحصري مف خبلؿ حصره لمجموعة الجرائـ التي يجوز تسوية النزاع فييا عف طريؽ الصمح بالوساطة،

والمنصوص عمييا في الفصوؿ  ،401و (404البند )1و  ،445 425و ،505و ،524و ،525و،526

 -رامي متولي عبد الوىاب ابراىيـ القاضي ،الوساطة كبديؿ لمدعوى الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص. 1240

معتز السيد الزىري ،الوساطة كبديؿ عف الدعوى الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص37

2

 -محمد فوزي إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص .318

4

 -معتز السيد الزىري ،الوساطة كبديؿ عف الدعوى الجنائية ،المرجع نفسو  ،ص .38

3

 -ابراىيـ عيد نايؿ ،مرجع سابؽ ،ص.183

5

 -المرجع نفسو ،ص.32
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و ،538و ،540و ،542و 547و 549الفقرتاف األخيرتاف ،والمادة  571مف القانوف الجزائي ،والمادة
 316مف مدونة التجارة .1

باإلضافة إلى ما سبؽ بيانو نجد المشرع الفرنسي الذي لـ يأخذ باي أسموب مف األساليب السابقة

الذكر ،حيث جعؿ المسالة بيد النيابة العامة التي ليا سمطة تقديرية في تحديد الجرائـ الجائز إج ار

الوساطة فييا ،وذلؾ مف خبلؿ وضعو لمجموعة الضوابط التي تستند عمييا النيابة العامة في المجو إلى

الوساطة متى رات أنو بإمكاف ىذه االخيرة تحقيقيا وىو ما اعتبره البعض قصو ار مف طرؼ المشرع
يتوجب عميو تداركو ، 2األمر الذي دفع بالفقو إلى البحث عف معايير لتحديد نطاؽ تطبيؽ الوساطة

الجزائية ،3غير أنو بالرجوع إلى الواقع العممي لنظاـ الوساطة الجزائية نجد أنيا يقتصر تطبيقيا عمى
مجموعة الجرائـ التي تتميز بدرجة خطورة بسيطة ،كجرائـ التي تقع بيف أفراد األسرة الواحدة ،أو أشخاص

تجمعيـ عبلقات جوار.4

الفرع الثاني :طبيعة الجرائم محل الوساطة الجزائية
نص المشرع الجزائري مف خبلؿ المادة  37مكرر 2ؽ ا ج ج عمى مجموعة الجنح التي أخضعيا
لنظاـ الوساطة الجزائية ،والتي نجدىا في مواد متفرقة في قانوف العقوبات الجزائري ،فمنيا ما يتعمؽ بجرائـ
اإلعتدا عمى األشخاص ،ومنيا ما ىو متعمؽ بجرائـ اإلعتدا عمى األمواؿ.

1
2

 معتز السيد الزىري ،الوساطة كبديؿ عف الدعوى الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .32 -ابراىيـ عيد نايؿ ،مرجع سابؽ ،ص .183

 - 3تتنوع األساليب المعتمدة في تحديد الجرائـ محؿ الوساطة الجزائية مف طرؼ الفقو حيث تتمثؿ في  ( :اسموب الطابع المادي
لمخصومة حيث يرى البعض باف معيار تحديد مجاؿ الوساطة يتمثؿ في درجة خطورة الفعؿ المرتكب ،واف النيابة العامة عند تحديدىا

لنطاقة الوساطة تأخذ بمقدار العقوبة المقررة لمجريمة ،وبجسامة الضرر الذي الحؽ بالضحية ،اما االسموب الثاني فيتمثؿ في االسموب
الرابط المشترؾ والذي يتمثؿ نطاؽ الوساطة في ظمو عمى الخصومات التي تقع بيف اشخاص تربطيـ روابط مشتركة ،كالجرائـ التي

تقع بيف افراد االسرة الواحدة ،الجيراف ، . . .اما االسموب الثالث فيتمثؿ في االسموب الشامؿ والذي تستند النيابة العامة فيو عمى
مجموعة معايير ارشادية تحدد مف خبلليا نطاؽ =الوساطة تتمثؿ في اف تكوف الواقعة المكونة لمجريمة ثابتة بمحضر رسمي ،واف

الجاني مبتدئ ومعروؼ لدى النيابة العامة ،واف يكوف معترؼ بارتكابو لمجريمة ،واف يكوف الضرر المترتب عف الجريمة بسيط، ،واف=

=تكوف الجريمة المرتكبة وقعت في الدائرة التي تطبؽ فييا الوساطة ) .نبيمة بف الشيخ ،مرجع سابؽ ،ص  ،200رامي متولي عبد
الوىاب ابراىيـ القاضي ،الوساطة في القانوف الجنائي اإلجرائي المقارف ،مرجع سابؽ ،ص  165وما بعدىا.
4

 -محمد فوزي ابراىيـ ،مرجع السابؽ ،ص .318
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الفقرة األولى :جرائم اإلعتداء عمى األشخاص
أجاز المشرع الجزائري إج ار الوساطة في جرائـ اإلعتدا عمى األشخاص والتي تعتبر كؿ فعؿ
يشكؿ اعتدا عمى المصمحة المحمية لمشخص سوا في سبلمتو الجسدية أو بإعتباره وشرفو ،1وتتنوع ىذه
الجرائـ بإختبلؼ الحقوؽ التي تشكؿ اعتدا عميو ،والتي تتمثؿ في التالي:
أوال :جرائم ضد الشرف واإلعتبار والحياة الخاصة
ضمف المشرع الجزائري جرائـ اإلعتدا عمى الشرؼ واإلعتبار والحياة الخاصة في عدة نصوص
قانونية مف قانوف العقوبات واوردىا في عدة صور مختمفة منيا ما يتعمؽ ب:
-1

جريمة القدف
إعتبر المشرع الجزائري قدفا حسب نص المادة  296ؽ ع ج " :كؿ ادعا بواقعة مف شأنيا

المساس بشرؼ واعتبار األشخاص أو الييئة المدعى عمييا بو أو إسنادىا الييـ أو إلى تمؾ الييئة ويعاقب
عمى نشر ىذا االدعا أو ذلؾ اإلسناد مباشرة أو بطريؽ إعادة النشر حتى ولو تـ ذلؾ عمى وجو التشكيؾ
أو اذا قصد بو شخص أو ىيئة دوف ذكر االسـ ولكف كاف مف الممكف تحديدىم ػ ػا مف عبارات الحديػ ػ ػ ػث
أو الصياح أو التيديد أو الكتابة أو المنشورات أو البلفتات أو اإلعبلنات موضوع الجريمة".2
تتحقؽ جريمة القدؼ بتوفر شرطي اإلسناد ،والعمنية ،فيتجسد األوؿ في توجيو الجاني لمشخص
المقذوؼ كبلـ شائف بحقو سوا بصيغة كبلمية ،أو كتابية ،فحسب المادة السالفة الذكر يكوف شكؿ
االدعا صياح ،أو تيديد ،أو عف طريؽ الكتابة في منشورات ،أو الفتات ،أو إعبلنات ،كما قد يكوف
اخباريا وأكثر عداوة في صورة تيديد ،والذي يعتبر تعددا في حالة إقترانو بجريمة التيديد ،كما يجب أف
يكوف اإلسناد فعؿ مادي مشيف يمس بشرؼ واعتبار الشخص ،ىذا وال يشترط القانوف ذكر إسـ المقذوؼ
فيكفي مجرد االشارة اليو.
أما الشرط الثاني فيتحقؽ في االلفاظ التي عبر عنيا المشرع الجزائري بعدة مصطمحات مف
خبلؿ المادة  296ؽ ع ج والتي تكوف في شكؿ :حديث ،صياح ،تيديد ،التصريح غير أنو إشترط أف
تكوف ىذه التصرفات في اماكف عمومية سوا بطبيعتيا دوف إشتراط تواجد الجميور ،أو بالتخصيص
1
2

 -منصور عبد السبلـ عبد الحميد حساف العجيؿ ،مرجع سابؽ ،ص.399

 -المادة  296مف األمر رقـ  155-66المؤرخ في  8يونيو  1966المتضمف قانوف العقوبات ،ج ر ع  49المؤرخة في  11يونيو .1966
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كالمسرح ،كما يمكف أ ف تتحقؽ العمنية في مكاف خاص يطؿ عمى شارع عمومي يمكف سماع عبارات
القذؼ ،1إضافة إلى ما سبؽ يمكف أف يتحقؽ شرط العمنية ايضا حسب نص المادة  296ؽ ع ج عف
طريؽ الكتابة ،والتصوير مف خبلؿ المنشورات ،الفتات ،إعبلنات.2
تعد جريمة القذؼ مف الجرائـ العمدية التي تتحقؽ بتوافر القصد الجزائي العاـ الذي يقوـ عمى
افتراض سو نية الجاني بمجرد االدعا  ،أو اإلسناد ،بحيث يجب أف يكوف الجاني عمى عمـ مف أف إتيانو
لتمؾ األفعاؿ يمس بشرؼ واعتبار الضحية ،ومع ذلؾ تتجو ارادتو إلى إرتكػ ػ ػ ػ ػابيا ،دوف أف يكوف مكرىا،
أو ميددا.3
تػ ػ ػ ػوقع عقوبة الحبس مف شيريف إلى ستة أشير وبغرامة مف  25 .000دج إلى  50 .000دج
أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف في جريمة القذؼ الموجو إلى األفراد.
بينما توقع عقوبة الحبس مف شير إلى سنة وبغرامة مف  10 .000دج إلى  100 .000دج
عمى القذؼ المجو إلى شخص أو أكثر بسبب إنتمائيـ إلى مجموعة عرقية أو مذىبية أو إلػ ػ ػ ػ ػ ػى ديػ ػ ػ ػ ػف،
أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط إذا كاف الغرض ىو التحريض عمى الكراىية بيف المواطنيف أو السكاف.
-0

جريمة السب
يعتبر سب كؿ خدش لمشرؼ واإلعتبار ،4حيث تطرؽ المشرع الجزائري إلى جريمة السب في

القسـ الخامس تحت عنواف اإلعتدا عمى شرؼ واعتبار األشخاص ،فحسب نص المادة  297ؽ ع ج" :
يعد سبا كؿ تعبير مشيف أو عبارة تتضمف تحقي ار أو قدحا ال ينوي عمى إسناد اية واقعة".5
تتحقؽ جريمة السب بكؿ فعؿ يصدر عف الشخص يؤدي إلى المساس بشرؼ واعتبار الضحية،
عمى شرط أف يتضمف ىذا الفعؿ عبارات التحقير والقدح ،وأف يتـ بشكؿ عمني ،بالرغـ مف أف المشرع
الجزائري لـ ينص عمى عنصر العمنية ضمف المادة  297ؽ ع ج كركف مكوف لجريمة السب ،غير أنو
1

 -عز الديف طباش ،شرح القسـ الخاص مف قانوف العقوبات ( ،دوف طبعة )  ،دار بمقيس لمنشر ،الجزائر ،دوف ذكر سنة النشر ،

2

 -المادة  296مف ؽ ع ج ،المرجع السابؽ.

ص .117-116
3

 -محمد صبحي نجـ ،شرح قانوف العقوبات الجزائري " القسـ الخاص " ( ،دوف طبعة )  ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر،

4

 -محمد صبحي نجـ ،المرجع نفسو ،ص .104

 ،2003ص .103
5

 -المادة  297مف ؽ ع ج ،المرجع نفسو.
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في حالة تمت ىذه األخيرة في غير عمنية ففي ىذه الحالة يتحوؿ وصؼ الجريمة مف جنحة إلى مخالفة
حسب نص المادة  463ؼ  3ؽ ع ج.1
تعتبر جريمة السب مف الجرائـ العمدية التي تتحقؽ بإنصراؼ إرادة الجاني إلى المساس بشرؼ
واعتبار الضحية ،وأف يقوـ بتوجيو عبارات التحقير والقدح بشكؿ عمني.2
يعاقب كؿ مف يوجو سب إلى فرد أو عدة افراد بالحبس مف شير إلى ثبلثة اشير وبغرامة مف
 10 .000دج إلى  25 .000دج.3
 – 3جريمة الوشاية الكا بة
حسب نص المادة  300ؽ ع ج تعتبر وشاية كاذبة كؿ مف قدـ ببلغ كاذب ضد فرد أو أكثر
أماـ السمطة التي ليا صبلحية معاقبتو.
ىذا وتتحقؽ جريمة الوشاية الكاذبة بتوافر مجموعة مف العناصر والتي تتمثؿ في وجوب تقديـ
الببلغ مف شخص سوا كاف ىو الضحية أو غيره ،عمى أف يتـ ذلؾ بشكؿ تمقائي ،كما يجب أف يتضمف
إسناد لواقعة تشكؿ جريمة مف جرائـ قانوف العقوبات ،أو جريمة تأديبية ،عمى أف يقدـ ىذا الببلغ إما
الجية التي ليا سمطة معاقبة الموشي بو ،كما يستوجب إثبات كذب الواقعة الموشى بيا.4
يشترط في جريمة الوشاية الكاذبة إتجاه إرادة الجاني عمدا إلى اإلضرار بالضحية مف خبلؿ

التبميغ عنو بواقعة غير صحيحة ،مع عممو بأنو برئ.5

وقع المشرع الجزائري عمى كؿ مف يرتكب جريمة الوشاية الكاذبة عقوبة الحبس مف ستة أشير

إلى خمس سنوات وبغرامة مف  20 .000دج إلى  100 .000دج ،كما يجوز لمقضا زيادة عمى ذلؾ

أف يأمر بنشر الحكـ أو ممخص منو في جريدة أو أكثر عمى نفقة المحكوـ عميو.6

1

 -أحسف بوسقيعة ،الوجيز في القانوف الجزائي الخاص ،الجز االوؿ ( ،دوف طبعة )  ،دار ىومة لمطباعة النشر والتوزيع ،الجزائر،

2

 -محمد صبحي نجـ ،المرجع السابؽ ،ص .105

4

 -عز الديف طباش ،المرجع السابؽ ،ص 121وما بعدىا.

6

 -المادة  300مف ؽ ع ج ،المرجع نفسو.

 ،2006ص .214
3

 -المادة  299مف ؽ ع ج ،مرجع سابؽ.

5

 -محمد صبحي نجـ ،المرجع نفسو.109 ،
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 – 4جريمة اإلعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة
جرـ المشرع الجزائري التصرفات التي مف شأنيا المساس بحرمة الحياة الخاصة لؤلشخاص والتي
تمثؿ في ذات الوقت عناصر مكونة لجريمة اإلعتدا عمى الحياة الخاصة والتي تتجسد في قياـ الجاني

بأي تقنية بفعؿ أو أكثر مف األفعاؿ التػ ػ ػ ػ ػ ػالية :إلتقاط أو تسجيؿ أو نقؿ مكالمػ ػ ػ ػات أو أحاديث خاص ػ ػ ػ ػ ػة

أو سرية ،أو إلتقاط أو تسجيؿ أو نقؿ صورة لشخص في مكاف خاص بشرط عـ رضا أو اذف المجني
عميو .1

كم ػ ػ ػا ج ػ ػ ػرـ المشرع الجزائ ػ ػ ػري بم ػ ػ ػوجب المادة  303مكرر  1ؽ ع ج كذلؾ فع ػ ػ ػؿ االحتف ػ ػ ػاظ

أو اإلعبلف أو اإلستخداـ لمحديث الخاص أو الصورة المتحصؿ عمييا بطريؽ غير مشروع ،2سوا ارتكبت
ىذه األفعاؿ مف طرؼ أشخاص عادييف ،أو عف طريؽ الصحافة ،3كما يعاقب عمى الشروع في الجريمتيف

السابقتيف.
تعد جريمة اإلعتدا عمى حرمة الحياة الخاصة جريمة عمدية تفترض إتجاه إرادة الجاني إلى
تعمد إتياف األفعاؿ السابؽ ذكرىا عمدا.
يعاقب القانوف عمى جريمة اإلعتدا عمى حرمة الحياة الخاصة بعقوبة الحبس مف ستة اشير
إلى ثبلث سنوات وبغرامة مف  50 .000إلى  300 .000دج.4
ثانيا :جريمة التيديد
تتحقؽ جريمة التيديد في حؽ كؿ مف قاـ بتيديد شخص بواسطة محرر سوا كاف موقع عميو أـ
ال ،أو صور ،أو رموز ،أو شعارات بإرتكاب جريمة قتؿ أو سجف أو اعتدا عمى أشخاص.5
تعتد جريمة التيديد مف الجرائـ العمدية التي تفترض إتجاه إرادة الجاني إلى تيديد المجني عميو
مع عممو بانو فعؿ مجرـ قانونا.

1
2

 -المادة  303مكرر مف ؽ ع ج ،مرجع سابؽ.

 -عز الديف طباش ،مرجع سابؽ ،ص .136

3

 -ندى بوزيت ،الصمح الجنائي ،مذكرة ماجستير ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر- 2008 ،

4

 -المادة  303مكرر و 303مكرر  1مف ؽ ع ج ،المرجع نفسو.

 ،2009ص .206
5

 -احسف بوسقيعة ،المرجع السابؽ.64- 63 ،
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توقع عمى مرتكب جريمة التيديد بعقوبة اإلعداـ أو السجف المؤبد ،كما يعاقب عميو بالحبس مف
سنتيف إلى عشر سنوات وبغرامة مف  20 .000إلى  100 .000دج اذا كاف التيديد مصحوب بإيداع
مبمغ مف النقود في مكاف معيف ،أو بتنفيذ اي شرط أخر.
وإضافة إلى حرماف الجاني حؽ أو أكثر مف الحقوؽ الواردة  14وبالمنع مف اإلقامة لمدة سنة
عمى االقؿ إلى خمس سنوات عمى األكثر.1
ثالثا :الجرائم الماسة باألسرة
تعتبر األسرة الركيزة األساسية لبنا المجتمعات ،فإف صمحت صمح معيا المجتمع فمف اجؿ ذلؾ
أ وليا المشرع حماية خاصة بموجب نصوص قانونية تجرـ كؿ فعؿ يمس بكياف األسرة حفاظا عمى
العبلقات األسرية والتي تتمثؿ في:
 – 1جريمة ترك األسرة
تتحقؽ جريمة ترؾ األسرة بقياـ أحد الزوجيف بالتنصؿ مف مسؤوليتو األبوية ،أو وصايتو القانونية
مف خبلؿ التخمي عف اإللتزامات والواجبات الممقاة عمى عاتقو وذلؾ في الحاالت التي اوردىا المشرع
الجزائري في نص المادة  330ؽ ع ج:2
قياـ أحد الوالديف بترؾ مقر اسرتو لمدة تتجاوز شيريف بغير سبب جدي ،وال تنقطع ىذه المدة إال
بالعودة الة مقر األسرة عمى وضع ينبئ عف الرغبة في استئناؼ الحياة العائمية بصفة نيائية.
تخمي الزوج عمدا ولمدة تتجاوز شيريف عف زوجتو مع عممو بأنيا حامؿ وذلؾ لغير سبب جدي.
قياـ أحد الزوجيف بتعريض صحة أحد أوالده أو كميـ أو تعريض أمنيـ أو خمقيـ لخطر جسيـ
وذلؾ بإسا ة معاممتيـ أو اف يكوف مثاؿ سي ليـ باإلعتياد عمى السكؾ أو سو السموؾ ،أو يقوـ بإىماؿ
رعايتيـ ،أو عدـ قيامو باإلشراؼ الضروري عمييـ ،وذلؾ في حالة تـ اسقاط سمطتو األبوية عمييـ أو لـ
يتـ ذلؾ.

1
2

 -المادة  284مف ؽ ع ج ،مرجع سابؽ.

 المادة  330مف ؽ ع ج ،المرجع نفسو.48
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تعد جريمة ترؾ األسرة جريمة عمدية تتحقؽ بإتجاه إرادة الجاني إلى الحاؽ الضرر عمدا بأسرتو ،مف
خبلؿ تخميو عف القياـ بواجباتو والتزاماتو لمدة زمنية محددة.1
توقع عمى الشخص القائـ بأحد األفعاؿ السابقة بعقوبة الحبس مف شيريف إلى سنة وبغرامة مف
 25 . 000دج إلى  100. 000دج.2
كما تطبؽ إضافة إلى العقوبة السابقة الحكـ بالحرماف مف الحقوؽ الواردة في المادة  14ؽ ع
ج لمدة سنة عمى األقؿ إلى خمس سنوات عمى األكثر.3
 – 0جريمة اإلمتناع العمدي عن تقديم نفقة
تتحقؽ جريمة اإلمتناع العمدي عف تقديـ نفقة بإمتناع الجاني عمدا عف دفع مبمغ النفقة المحكوـ
بيا بموجب حكـ قضائي المقررة إلعالة اسرتو ،أو إمتناعو عف دفع المبمغ المالي كامبل لمنفقة المقررة إلى
زوجو أو اصولو أو فروعو لمدة تتجاوز شيريف.4
تعد جريمة اإلمتناع العمدي عف تقديـ النفقة مف الجرائـ العمدية التي تشترط إمتناع الجاني
عمدا عف تسديد مبالغ النفقة لمدة تفوؽ شيريف.5
يعاقب القانوف الممتنع عف تسديد بمبالغ النفقة عمدا بعقوبة الحبس مف ستة اشير إلى ثبلث
سنوات وبغرامة مف  50 . 000دج إلى  300. 000دج.6
ويعاقب زيادة عمى العقوبة السابقة بالحرماف مف الحقوؽ الواردة في المادة  14مف ؽ ع ج لمدة
سنة عمى األقؿ إلى خمس سنوات عمى األكثر.7

1

 -محمد صبحي نجـ ،مرجع سابؽ ،ص.71

3

 -المادة  332مف ؽ ع ج ،المرجع نفسو .

5

 -احسف بوسقيعة ،مرجع سابؽ ،ص.161

7

 -المادة  332مف ؽ ع ج ،المرجع نفسو .

2

 -المادة  330مف ؽ ع ج ،مرجع سابؽ.

4

 -المادة  331مف ؽ ع ج ،المرجع نفسو.

6

 -ا لمادة  331مف ؽ ع ج ،المرجع نفسو.
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 – 3جريمة عدم تسميم طفل

حسب نص المواد مف  327إلى  329ؽ ع ج تتحقؽ جريمة اإلمتناع عف تسميـ الطفؿ في
الحاالت التي يمتنع فييا الشخص عف تسميـ طفؿ إلى مف أوكمت لو حضانة الطفؿ بموجب حكـ
قضائي ،أو مف قاـ بخطفو ممف أوكمت حضانتو ،أو قاـ بإبعاده عف المكاف الذي وضعو فيو الحاضف،
أو قاـ بخطفو مف تمؾ األماكف سوا كاف ذلؾ بعنؼ أو بغير تحايؿ.1
تعتبر جريمة اإلمتناع عف تسميـ طفؿ مف الجرائـ العمدية التي تقتضي إتجاه إرادة الجاني إلى
إمتناعو عف تسميـ الطفؿ ،مع عممو بوجود حكـ قضائي نافد يقضي بذلؾ ومعارضتو لو.2
توقع عمى كؿ مف يرتكب جريمة عدـ تسميـ طفؿ عقوبة الحبس مف سنتيف إلى خمس سنوات،3
أما اذا كاف فعؿ اإلمتناع بعد صدور القضائي فتوقع عقوبة الحبس مف شير إلى سنة وبغرامة مف .20
 000إلى  000 .100دج بينما توقع عقوبة الحبس مف سنة إلى ثبلث سنوات عمى كؿ مف يمتنع عف
التسميـ بعد سقوط السمطة األبوية عف الجاني.4
رابعا :جرائم اإلعتداء عمى السالمة الجسدية
حدد المشرع الجزائري

الجرائـ التي تمثؿ اعتدا عمى السبلمة الجسدية والتي اجاز إج ار

الوساطة فييا في جريمة الضرب والجرح العمد بدوف سبؽ اصرار وترصد ،وجريمة الجروح الخطأ.
 -1جريمة الضرب والجرح العمد بدون سبق اصرار وترصد
تتحقؽ جريمة الضرب والجرح العمدي المرتكب بدوف سبؽ اصرار وترصد بقياـ الجاني بضرب
الغير أو احداث جروح ليا وغيرىا مف أعماؿ العنؼ والتعدي األخرى عمدا.5

1

 -ندى بوزيت ،مرجع سابؽ ،ص 209

3

 -المادة  327ؽ ع ج ،مرجع سابؽ.

5

 -المادة  264ؼ  1مف ؽ ع ج ،المرجع نفسو .

2

 -احسف بوسقيعة ،مرجع سابؽ ،ص .173

4

 -المادة  328مف ؽ ع ج ،المرجع نفسو.
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تقتضي جريمة الضرب والجرح العمدي إتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب فعؿ الضرب والجرح بنية
اإلضرار بسبلمة جسد المجني عميو ،وعممو باف فعمو مجرما قانونا.1
ويعاقب القانوف عمى جريمة الضرب والجرح العمد بحسب النتيجة المترتبة عمى الفعؿ المرتكب:2
اذا نتج عف فعؿ العنؼ المرتكب مرض أو عجز كمي عف العمؿ لمدة تزيد عف خمسة عشرة يوما

توقع عمى الجاني عقوبة الحبس مف سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مف  100 .000إلى 500 .000

دج  ، 3إضافة إلى حرماف الجاني مف الحقوؽ الواردة في نص المادة  14المنصوص عمييا في ىذا
القانوف لمدة خمس سنوات عمى األكثر.

أما إذا ترتب عمى اعماؿ العنؼ المرتكبة فقداف أو بتر أحد األعضا أو الحرماف مف إستعمالو

أو فقداف البصر أو فقداف بصر إحدى العينيف أو تسبب لو في عاىة مستديمة أخرى يعاقب بالسجف مف
خمس سنوات إلى عشر سنوات.

واذا أدى الضرب والجرح المرتكب عمدا إلى إحداث وفاة دوف قصد إحداثا فيعاقب بالسجف مف
عشر سنوات إلى عشريف سنة.
 – 0جريمة الجروح الخطأ
تتحقؽ جريمة الجرح الخطأ حسب نص المادة  289ؽ ع ج بقياـ الجاني بإحداث جروح عف

طريؽ الخطأ لممجني عميو ،بغض النظر عف طبيعة وجسامة ىذا الجرح.4

تعتبر جريمة الجرح الخطأ مف الجرائـ التي ينتفي فييا القصد الجزائي ،وذلؾ باف يرتكب فعؿ

الجرح نتيجة خطا الجاني بسبب رعونتو أو عدـ احتياطو أو انتباىو أو إىماؿ منو.

توقع عمى مرتكب جريمة الجرح الخطأ اذا ترتب عف ىذا الخطأ اصابة أو جرح أو مرض أدى

إلى عجز كمي عف العمؿ لمدة تتجاوز ثبلث اشير عقوبة الحبس مف شيريف إلى سنتيف وبغرامة مف

 . 20.000إلى  . 100.000دج أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف.5

1

 -عز الديف طباش ،مرجع سابؽ ،ص .34

3

 -المادة  442ؼ  1ؽ ع ج ،المرجع نفسو .

5

 -المادة  289ؽ ع ج ،المرجع نفسو .

2

 -المادة  264مف ؽ ع ج ،مرجع سابؽ .

4

 -احسف بوسقيعة ،مرجع سابؽ ،ص .68
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الفقرة الثانية :جرائم اإلعتداء عمى األموال
تتمثؿ جرائـ اإلعتدا عمى األمواؿ في الجرائـ التي تمس الحقوؽ ذات القيمة المالية 1حيث أجاز
المشرع الجزائري طبقا لنص المادة  37مكرر  2ؽ ا ج ج إج ار الوساطة الجزائية في مجموعة مف الجنح

التي تمثؿ إعتدا عمى األمواؿ والتي تتمثؿ في:
أوال :جرائم السرقات وابتزاز األموال

جرـ المشرع الجزائري الجرائـ المتعمقة بالسرقات وابتزاز األمواؿ مف خبلؿ عدة مواد قانونية والتي
تتجسد فيما يمي:
 – 1جريمة اإلستيالء بطريق الغش عمى أموال االرث قبل قسمتيا
تتحقؽ جريمة االستبل بطريؽ الغش عمى أمواؿ اإلرث قبؿ قسمتيا ،بقي ػ ػ ػاـ الشريؾ في الميراث
أو المدعي بحؽ في التركة باإلستيبل عف طريؽ الغش عمى كامؿ أمواؿ اإلرث أو عمى جزئو وذلؾ قيؿ
قسمتو.2
 – 0جريمة اإلستيالء بطريق الغش عمى اشياء مشتركة أو عمى مال الشركة
تتحقؽ جريمة اإلستيبل بطريؽ الغش عمى اشيا مشتركة أو عمى ماؿ الش ػ ػ ػركة بقياـ الشري ػ ػ ػؾ
أو في الممؾ أو أحد المساىميف باالستبل عف طريؽ الغش عمى اشيا مشتركة أو عمى ماؿ الشركة.3
تعتبر كؿ مف جريمتي اإلستيبل عمى أمواؿ االرث قبؿ قسمتيا ،أو عمى اشيا مشتركة أو عمى
ماؿ الشركة بطريؽ الغش مف الجرائـ العمدية التي تفترض قياـ الجاني باإلستيبل عف طريؽ الغش عمى
أمواؿ االرث قبؿ قسمتيا ،أو عمى اشيا مشتركة أو ماؿ الشركة ،مع عممو بأنيا ممموكة لمغير.
يعاقب القانوف الجزائري عمى الجريمتيف السابقتيف بالحبس مف شيريف إلى ثبلث سنوات وبغرامة
مف  20 .000إلى 100. 000دج.

1

 -أميف مصفى محمد ،انقضا الدعوى الجنائية بالصمح وفقا ألحكاـ القانوف رقـ  174لسنة  1997بتعديؿ بعض احكاـ قانوف

اإلج ار ات الجنائية وقانوف العقوبات ،دراسة مقارنة ( ،دوف طبعة )  ،مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية ،اسكندرية ،2002 ،ص .144
2
3

 -المادة  363فقرة  1ؽ ع ج ،مرجع سابؽ.

 المادة  363فقرة  2ؽ ع ج ،المرجع نفسو.52
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إضافة إلى حرماف الجاني مف حؽ أو أكثر مف الحقوؽ الواردة  14وبالمنع مف االقامة لمدة سنة
عمى االقؿ وخمس سنوات عمى األكثر.
ثانيا :جريمة إصدار شيك بدون رصيد
لـ يتضمف قانوف العقوبات الجزائري تعريؼ لمشيؾ ،واقتصر النص مف خبلؿ المادة  374ؽ ع
ج عمى الحاالت التي يعد الشخص مرتكب لجريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد وعمى العقوبة المقررة لذلؾ،
غير اف المشرع الجزائري عرؼ الشيؾ بموجب المادة  472ؽ ت ج وذلؾ مف خبلؿ تحديد البيانات التي
يجب اف يتضمنيا الشيؾ والتي تتمثؿ في ذكر كممة شيؾ مدرجة في نص السند نفسو بالمغة العربية التي
كتب بيا ،أمر غير معمؽ عمى شرط بدفع مبمغ معيف ،اسـ الشخص الذي يجب عميو الدفع ( المسحوب
عمي ػ ػ ػو) ،بياف المكاف الذي يجب فيو الدفع ،بياف تاريخ انشا الشيؾ ومكانو ،توقيع مف اص ػ ػ ػدر الشيؾ
(الساحب) ،1اال اف الفقو عرؼ الشيؾ بانو صؾ بأمر بمجوبو محرره (الساحب) شخصا أخر (المسحوب
عميو ) يكوف في الغالب مصرفا ،اف يدفع مبمغا مف الماؿ إما ألمره أو ألمر شخص بعينو بمجرد االطبلع
عمى الصؾ.2
تتحقؽ جريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد طبقا لنص المادة  374ؽ ع ج في حالة إرتكاب
الشخص لفعؿ مف األفعاؿ التالية :إصدار بسو نية شيكا ال يقابمو رصيد قائـ وقابؿ لمصرؼ أو كاف
الرصيد اقؿ مف قيمة الشيؾ أو قاـ بسحب الرصيد كمو أو بعضو بعد إصدار الشيؾ أو منع المسحوب
عميو مف صرفو ،كذلؾ مف يقبؿ أو يظير شيكا صاد ار في الظروؼ المشار الييا في الفقرة السابقة مع
عممو بذلؾ ،كؿ مف اصدر أو قبؿ أو ظير شيؾ أو إشترط عدـ صرفو فو ار.3
وتعتبر جريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد مف الجرائـ العمدية ،حيت تتحقؽ بمجرد إتجاه إرادة
الجاني إلى اعطا

شيؾ مع عممو باف ليس لو رصيد قائـ وكاؼ وقابؿ لمصرؼ.4

 -1المادة  472مف األمر رقـ  59 – 75المؤرخ في  26سبتمبر  1975المتضمف قانوف التجاري المعدؿ والمتمـ ،ج ر ع 101

الصادرة في  19ديسمبر .1975
2

 -عز الديف طباش ،مرجع سابؽ ،ص .231-230

4

 -منصور رحماني ،القانوف الجنائي لمماؿ واالعماؿ ،الجز االوؿ ( ،دوف طبعة )  ،دار العموـ لمنشر والتوزيع ،عنابة ،2012 ،ص

3

 -المادة  374ؽ ع ج ،مرجع سابؽ.
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يعاقب القانوف عمى جريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد بعقوبة الحبس مف سنة إلى خمس سنوات،
وبغرامة ال تقؿ عف قيمة الشيؾ ،أو ال تقؿ عف قيمة النقص في الرصيد.1
ثالثا :جريمة التخريب أو اإلتالف العمدي ألموال الغير
تتحقؽ جريمة التخريب أو اإلتبلؼ العمدي ألمواؿ الغير بقياـ الجاني عمدا بتخريب أو ىدـ
المباني ،أو الجسور ،أو السدود ،أو الطرؽ ،أو المنشآت سوا تعمؽ ذلؾ بالموانئ أو المنشآت
الصن ػ ػ ػاعية ،أو تسبب بانفجار ألة ،أو تخري ػ ػ ػب محرؾ يدخؿ ضمف منش ػ ػ ػأة صناعية سوا بصفة كمي ػ ػ ػة
أو جزئية ،وبأي وسيمة كانت مع عممو بأنيا ممموكة لمغير.2
تعد جريمة التخريب أو اإلتبلؼ العمدي ألمواؿ الغير جريمة عمدية تفترض إتجاه إرادة الجاني
عمدا إلى إرتكاب فعؿ اليدـ والتخريب والتفجير مع عممو بأنيا ممموكة لمغير.
يعاقب القانوف عمى فعؿ التخريب أو اإلتبلؼ العمدي ألمواؿ الغير بالحبس مف خمس سنوات
إلى عشر سنوات وب غرامة مالية مف  500.000 .إلى  1.000 .000دج.3
أما اذا نتج عف فعؿ التخريب أو اليدـ أو التفجير ازىاؽ روح انساف فتكوف العقوبة السجف المؤبد،
بينما اذا نتج عف ذلؾ جروح أو عاىة مستديمة لمغير فاف العقوبة تضاعؼ بالسجف المؤقت مف عشر
سنوات إلى عشريف سنة وبغرامة مف  1. 000 .000إلى  2.000 .000دج .4

 -1المادة  374ؽ ع ج ،مرجع سابؽ.

 -2المادة  406و 407ؽ ع ج ،المرجع نفسو .
3
4

 -المادة  406فقرة  1ؽ ع ج ،المرجع نفسو.

 المادة  406فقرة  2ؽ ع ج ،المرجع نفسو .54
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بينما يعاقب كؿ مف خرب أو اتمؼ عمدا أمواؿ الغير المنصوص عمييا في المادة  1396باي
وسيمة أخرى كميا أو جزئيا بالحبس مف سنتيف إلى خمس سنوات وبغرامة مف  20 .000إلى 100.000
دج دوف االخبلؿ بتطبيؽ المواد مف  395إلى  404اذا تطمب األمر.2
رابعا :جريمة التعدي عمى األمالك العقارية
تقوـ جريمة التعدي عمى األمبلؾ العقارية حسب نص المادة  386ؽ ع ج في حؽ كؿ مف قاـ
بانتزاع عقار ممؾ لمغير سوا خمسة أو عف طريؽ التدليس.3
تعتبر جريمة التعدي عمى الممكية العقارية مف الجرائـ العمدية التي تفترض إتجاه إرادة الجاني إلى
انتزاع العقار بنية السيطرة واالستحواذ عميو ،مع عممو بانو ممموؾ لمغير وقت إرتكاب ذلؾ.4
تطبؽ عقوبة الحبس مف سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية مف  20 .000دج إلى
100.000دج عمى مف قاـ بجريمة التعدي عمى األمبلؾ العقارية.
وتشدد العق ػ ػ ػوبة في حمة وقعت الجريم ػ ػ ػة ليبل عف طريؽ التيدي ػ ػ ػد والعنؼ أو بطريق ػ ػ ػة التس ػ ػ ػمؽ
أو الكسر مف طرؼ عدة أشخاص أو مع حمؿ سبلح ظاىر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر مف الجناة
بالحبس مف سنتيف إلى عشر سنوات وغرامة مف  20.000دج إلى  100 .000دج.

1

 -المادة  396ؽ ع ج ،مرجع سابؽ تنص عمى انو  " :يعاقب بالسجف المؤقت مف عشر سنوات الى عشريف سنة كؿ مف وضع

النار عمدا في اؿ أمواؿ االتية اذا لـ تكف ممموكة لو :

 -مباف او مساكف او غرؼ او خيـ او اكشاؾ ولو متنقمة او بواخر او سفف او مخازف او ورش اذا كانت غير مسكونة او غير

مستعممة لمسكنى= .

= -مركبات او طائرات ليس بيا اشخاص.

 غابات او حقوؿ مزروعة اشجا ار او مقاطع اشجار او اخشاب موضوعة في اكواـ وعمى ىيئة مكعبات.محصوالت قائمة او قش او محصوالت موضوعة في اكواـ او في حزـ.

 -عربات سكة حديد سوا محممة بالبضائع او باشيا منقولة أخرى او فارغة اذا لـ تكف ضمف قطار بو اشخاص" .

2
3

 -المادة  407ؽ ع ج ،المرجع نفسو .

 -المادة  386ؽ ع ج ،المرجع نفسو .

 - 4الطيب بمواضح ،جريمة التعدي عمى الممكية العقارية في قانوف العقوبات الجزائري ،مجمة الحقوؽ والعموـ االنسانية ،المجمد

العاشر ،العدد األوؿ ،2017 ،ص.310
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خامسا :جريمة التعدي عمى المحاصيل الزراعية
تتحق ػ ػ ػؽ جريمة التعدي عمى المحاصيؿ الزراعية بقياـ الجاني عمدا بتخري ػ ػ ػب محصوالت قائم ػ ػ ػة
أو أغراس سوا نمت بشكؿ طبيعي أو بعمؿ االنساف.1
تعتبر جريمة التعدي عمى المحاصيؿ الزراعية مف الجرائـ العمدية التي تفترض إتجاه إرادة الجاني
إلى تخريبيا عمدا ،مع عمـ وقت ذلؾ بأنيا ممؾ لمغير.
وتطبؽ عمى مرتكب جريمة التعدي عمى المحاصيؿ الزراعية عقوبة الحبس مف سنتيف إلى خمس
سنوات وبغرامة مالية مف  20 .000إلى  100 .000دج.2
كما يجوز إضافة إلى العقوبة السابقة اف يحكـ عمى الجاني بالحرماف مف حؽ أو أكثر مف
الحقوؽ الواردة في المادة  14مف ىذا القانوف وبالمنع مف اإلقامة.3
سادسا :جريمة الرعي في ممك الغير
تتحقؽ جريمة الرعي في ممؾ الغير بقياـ الجاني بإحدى التصرفات التالية:4
بإطبلؽ المواشي مف أي نوع كان ػ ػ ػت في أرض ممموكة لمغير وعمى األخص في المشاتؿ أو في الكروـأو مزارع الصفصاؼ أو الكبار أو الزيتوف أو التوت أو الرماف أو البرتقاؿ أو غيرىا مف األشجار المماثمة
أو في مزارع أو مشاتؿ االشجار ذات الثمار أو غيرىا المييأة بعمؿ االنساف.
بجعؿ مواشي أو دواب الجر أو الحمؿ أو الركوب تمر في أرض الغير المبذورة أو التي بيا محاصؿ فياي فصؿ كاف أو تركيا تمر فييا.
كؿ شخص جعؿ مواشيو أو دوابو المعدة لمجر أو الحمؿ أو الركوب تمر في أرض قبؿ جنيالمحصوؿ.

1
2
3
4

 -المادة  413ؽ ع ج ،مرجع سابؽ .

 -المادة  413فقرة  1ؽ ع ج ،المرجع نفسو .

 -المادة  413فقرة  2ؽ ع ج ،المرجع نفسو .

 -المادة  413مكرر ؽ ع ج ،المرجع نفسو.

56

الفصل األول

اإلطار العام لموساطة الجزائية كنظام إجرائي مستحدث

تعد جريمة الرعي في ممؾ الغير مف الجرائـ العمدية التي تفترض إتجاه إرادة الجاني بالرعي في
أرض أو ترؾ مواشيو أو دوابو سوا كانت مييأة لمجر أو الحمؿ أو الركوب تمر في أرض الغير مع
عممو بأنيا ممموكة لمغير.
يعاقب القانوف الجزائري عمى جريمة الرعي في ممؾ الغير بعقوبة الحبس مف ستة اشير إلى
سنتيف وبغرامة مف  20.000إلى  100.000دج.1
سابعا :الجرائم الممحقة بالسرقة
أدرج المشرع الجزائري جريمة إستيبلؾ مأكوالت أو مشروبات أو اإلستفادة مف خدمات أخرى عف
طريؽ التحايؿ ضمف الجرائـ الممحقة بالسرقة ،حيث جرـ األفعاؿ السابقة بموجب المادتيف  366و367
مف ؽ ع ج واعتبر كؿ مرتكب ليذه األخيرة مجرـ.
تتحقؽ جريمة إستيبلؾ مأكوالت أو مشروبات أو اإلستفادة مف خدمات أخرى عف طريؽ التحايؿ
حسب نص المادتيف  366و 367مف ؽ ع ج بتناوؿ الطعاـ أو الشراب دوف دفع الثمف ،واما في
الحصوؿ عمى غرفة في نزؿ أو استئجار سيارة ركوب دوف دفع األجرة ،إضافة إلى اشتراط المادة 366
ؽ ع ج عمى تجاوز مدة اقامة الجاني  10اياـ اذا كاف مقيما في نزؿ.2
تعتبر جريمة إستيبلؾ مأكوالت أو مشروبات أو اإلستفادة مف خدمات أخرى عف طريؽ التحايؿ
مف الجرائـ العمدية التي تتحقؽ بمجرد عمـ الجاني بانو ال يستطيع دفع الثمف وقت استفادتو مف تمؾ
الخدمات.3
ترجع عمة تجريـ المشرع ليذه الجريمة ىو ضماف حماية حؽ خاص ألصحاب المطاعـ والفنادؽ،
ووسائؿ النقؿ التي تتعارض مينتيـ عمى الحصوؿ مسبقا عمى الثمف قبؿ تقديميـ ليذه الخدمات ،وىو ما
دفع بالمشرع إلى ادراج ىذا النوع مف الجرائـ ضمف مجاؿ الوساطة الجزائية والتي يمكف تسوية النزاع وديا
عف طريقيا.4

1

 -المادة  413مكرر فقرة  1ؽ ع ج ،مرجع سابؽ .

2

 -احسف بوسقيعة ،مرجع سابؽ ،ص .296-295

4

 -اميف مصطفى محمد ،مرجع سابؽ ،ص .156

3

 -المرجع نفسو  ،ص.296
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وتوقع عمى كؿ مف ارتكب جريمة إستيبلؾ مشروبات أو مأكوالت ،سوا استيمكيا كميا أوبعضيا
مع عممو بانو ال يستطيع دفع ثمنيا عقوبة الحبس مف شيريف عمى االقؿ إلى ستة اشير عمى األكثر
وبغرامة مف 20. 000دج إلى100.000دج.1
كما تطبؽ نفس العقوبة عمى كؿ مف يستأجر غرفة في فندؽ مع عممو بانو غير قادر عمى دفع
ثمنيا ،شريطة اف ال تتجاوز مدة اقامتو مدة عشرة اياـ.2
أما في حالة إستأجر الشخص لسيارة ركوب مع عممو بعدـ استطاعتو لدفع ثمنيا فالمشرع شدد
العقوبة في حالة الحالة بالحبس مف ستة اشير إلى سنة وبغرامة مف  20 .000دج إلى 100.000دج.3
ومف خبلؿ ما سبؽ نتوصؿ إلى اف المشرع الجزائري قصر تطبيؽ نظاـ الوساطة الجزائية في
قضايا األشخاص البالغيف عمى بعض الجنح التي تتميز بالخطورة البسيطة التي يقتصر الضرر المترتب
عمييا عمى الضحية ،دوف مساسو بالمجتمع ،كما اف معظميا جنح عمدية تمس مجاالت متعددة،
والمبلحظ عمى ىذه الجنح أف معظميا قيد المشرع تحريؾ الدعوى بشأنيا عمى الشكوى ،كما أف معظميا
يجوز تطبيؽ نظاـ الصفح فييا ،كما أنيا ورد النص عمييا ضمف قانوف العقوبات ما يعني استبعاد
الجنح الواردة في القوانيف الخاصة ،عمى خبلؼ الوساطة بالنسبة لؤلحداث الجانحيف حيث لـ يقيد المشرع
الجية المخولة بإج ار الوساطة بمجاؿ معيف مف الجرائـ حيث أجاز اجرائيا بصفة مطمقة دوف استثنا
بالنسبة لمجنح طبقا لنص المادة  110ؽ ح ط ج حيث نص عمى جواز إج ار الوساطة في مادة
الجنح بصفة مطمقة ما يعني شموليا لمجنح الواردة في قانوف العقوبات ػوالقوانيف الخاصة ولعؿ غاية
المشرع مف ذلؾ لتوفير حماية اكبر لمحدث.4
إضافة إلى أنيا جنح تتميز بوجود روابط بيف أطرافيا سوا كانت روابط أسرية أوعبلقات عمؿ،
أو عبلقات جوار.

1

 -المادة  366فقرة  1ؽ ع ج ،مرجع سابؽ.

3

 -المادة  367ؽ ع ج ،المرجع نفسو .

2

 -المادة  366فقرة  2ؽ ع ج ،المرجع نفسو.

4

 -محمد الصالح لونيسي ،الضمانات القانونية لمطفؿ الجانح في اطار الوساطة الجزائية ،بحوث ،الجز االوؿ ،العدد  ،12الجزار،

 ،2018ص .268
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أما بالنسبة لممخالفات فالمشرع جعؿ إج ار الوساطة فييا بصفة مطمقة دوف إستثنا لكونيا جرائـ
تتميز باألىمية القميمة ،سوا تعمؽ األمر بالنسبة لؤلشخاص البالغيف أو األحداث الجانحيف.
في حيف األمر مختمؼ بالنسبة لمجنايات حيث تـ إستبعاد تطبيؽ الوساطة فييا وذلؾ بالنظر
لطبيعة وجسامة الضرر المترتب عمييا ،والتي يصعب جبره ،وذلؾ تعمؽ األمر بوساطة األحداث
الجانحيف ،أو البالغيف.
أما عف إج ار ات المتابعة في الجرائـ محؿ الوساطة الجزائية فنص المادة جا صريح حيث أجاز
المشرع إج ار الوساطة فييا طبقا لنص المادة  37مكرر  2ؽ ا ج ج ج ،وذلؾ في المرحمة السابقة عف
تحريؾ الدعوى ألف المصمحة المعتدى عمييا ىنا ،ىي مصمحة خاصة تمس بشرؼ واعتبار الضحية،
بينما استثنى بعض الجرائـ الموجية لمييئات النظامية كالقذؼ مثبل الموجو إلى رئيس الجميورية،
والرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ واألنبيا  ،وكذلؾ الموجو إلى الييئات النظامية كالجيش الشعبي الوطني،1
ومنح لمنيابة العامة سمطة مباشرة إج ار ات المتابعة ألنيا جريمة تمس بأجيزة الدولة وىيئات نظامية تتميز
بالسمطة ،وذلؾ حتى ال تنشر الفتف واإلضطراب في المجتمع.
وعميو بنا عمى ما سبؽ نتوصؿ إلى اف المشرع الجزائري اخد بأسموب التعداد الحصري عند
تحديده لمجموعة الجرائـ التي يجوز إج ار الوساطة الجزائية فييا ،وعميو كاف عمى المشرع اف يجعؿ
مبلئمة المجو إلى الوساطة بيد وكيؿ الجميورية مف خبلؿ وضع ضوابط يعتمد عمييا في ذلؾ ،دوف
حصر مجموعة الجنح التي يجوز فييا ذلؾ ،مثمما فعؿ في مجاؿ وساطة األحداث الجانحيف وذلؾ بتوسيع
النطاؽ الموضوعي إلج ار الوساطة لضماف حماية قانونية اكبر لمخصوـ.

1

 المادة  144مكرر و 146ؽ ع ج ،مرجع سابؽ.59
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المبحث الثالث :الخالف الفقيي حول طبيعة الوساطة الجزائية
وبإعتبار أف الوساطة الجزائية نظاـ قانوني يمثؿ تحوؿ مف عدالة عقابية إلى عدالة رضائية وىو
ما أدى إلى وجود جدؿ فقيي حوؿ طبيعة ىذا النظاـ ،وكذا دوره في تطور السياسة ،ما جعؿ لو مؤيدوف
ومعارضوف ،وعميو فمف خبلؿ ىذا المبحث سنتطرؽ إلى دراسة التكييؼ الفقيي لموساطة الجزائية
(المطمب األوؿ) ،وعميو فمف خبلؿ ىذا المبحث سنتناوؿ الطبيعة القانونية لموساطة الجنائية (المطمب
األوؿ) ،ثـ تميزىا عف األنظمة المشابية ليا (المطمب الثاني) ،موضع الوساطة الجزائية في السياسة
الجزائية (المطمب الثالث).
المطمب األول :التكييفات الفقيية لموساطة الجزائية
ثار جدؿ فقيي حوؿ طبيعة الوساطة الجزائية ،وذلؾ إلختبلؼ نظرتيـ إلييا فيناؾ مف يرى بأنيا
ذات طبيعة اجتماعية ،بينما آخروف يعتبرونيا بأنيا صمح بيف الضحية والمشتكى منو ،وىو ما أدى إلى
إختبلؼ طبيعة دورىا في القانوف ،فمنيـ مف يرى بأنيا مجرد بديؿ عف العدالة الجزائية التقميدية وىناؾ
مف يرى بأنيا موازية ليا.
الفرع األول :الطابع االجتماعي لموساطة الجزائية
يرى جانب مف الفقو الفرنسي بأف الوساطة الجزائية نموذج لتنظيـ اجتماعي ،يسعى إلى تحقيؽ
السمـ االجتماعي ،والعمؿ عمى مساعدة طرفي الخصومة عمى تسوية المنازعات الناشئة بينيما بشكؿ ودي
بعيدا عف التعقيدات الشكمية لمتقاضي.1
وىناؾ مف يرى بأنيا وسيمة مف وسائؿ التنظيـ االجتماعي تسعى إلى تخفيؼ العب عف كاىؿ
القضا  ،تعمؿ عمى إعادة الوئاـ بيف الخصوـ ،وىو ماال تحققو إج ار ات التقاضي العادية.2

-1
-2

رامي متولي عبد الوىاب إبراىيـ القاضي ،الوساطة في القانوف الجنائي اإلجرائي المقارف ،مرجع سابؽ ،ص .60
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ىذا وذىب جانب مف الفقو الفرنسي ،1إلى أف الوساطة الجزائية تعبر عف نموذج لعدالة غير
قسرية ،وأف اليدؼ مف مراكز العدالة والقانوف في فرنسا ىو بنا تنظيـ ذاتي اجتماعي لمنزاعات في
األحيا مف خبلؿ دعوة األطراؼ المتنازعة إلى مراكز العدالة قبؿ الشروع في اإلج ار ات القانونية ،وىو ما
يبرر ىذا الرأي أف ىياكؿ الوساطة في األحيا ليست مصممة لتحقيؽ العدالة ،وانما لمساعدة المجتمع.
وىناؾ مف يعتبر 2اف الوساطة الجزائية تنظيـ اجتماعي مستحدث يدور في فمؾ القانوف الجنائي،
وىناؾ مف يرى بأف الوساطة الجنائية ىي عبارة عف مزيج الفف االجتماعي بالقانوف.3
ىذا وذىب جانب مف الفقو ،4إلى أف الوساطة الجزائية تيدؼ إلى تحقيؽ السبلـ االجتماعي مف
خبلؿ التوفيؽ بيف طرفييا ،عف طريؽ إحيا روح الجماعة في تسوية المنازعات الجماعية.
وبالرغـ مف إقرار ىذا اإلتجاه الطابع االجتماعي لموساطة ،إال أنو لـ ينفي عنيا الصفة الجنائية
فنطاؽ تطبيقيا الن ازعات ذات الطابع الجنائي والتي مف خبلليا يتوصؿ طرؼ ثالث يتمتع بالحياد
واإلستقبللية ،وال يممؾ أي سمطة عمى األطراؼ التي تكوف ليـ حرية االختيار.5
ويدعـ أصحاب ىذا اإلتجاه رأييـ مستنديف عمى نموذج وساطة األحيا ومكاتب القانوف الموجودة
في فرنسا ،إضافة إلى نموذج مراكز عدالة الجوار في الواليات المتحدة األمريكية والتي ىي عبارة عف
ىياكؿ لموساطة ذات طابع اجتماعي تسعى إلى تحقيؽ السمـ واألمف االجتماعي في تمؾ األحيا  ،كما أف
الوسطا في ىذه المراكز يتـ اختيارىـ مف األشخاص الذيف يتمتعوف بمكانة اجتماعية عالية في تمؾ
األحيا .6
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لـ يسمـ ىذا اإلتجاه مف النقد بسبب إغفالو الغاية األساسية لموساطة والني تتمثؿ في إنيا
الخصومة ،إال أنو ال يمكف إنكار الدور االجتماعي لموساطة الجنائية ،الذي مف الصعب تغيره لمطبيعة
الجنائية لموساطة لكونيا وسيمة إلنيا الخصومة الجنائية ،1وال يمغي دور الدولة وىيمنتيا ،حيث يبقى ىذا
اإلج ار محكوما في ظؿ نظاـ قانوني جنائي ،عمى الرغـ مف طغياف الطابع االجتماعي فيو.2
الفرع الثاني :الوساطة صمح بين الضحية والمشتكى منو
إتجو انصار ىذا اإلتجاه إلى إعتبار الوساطة صمح أطرافو الضحية والمشتكى منو ،اال انيـ
اختمفوا في طبيعة الصمح التي ىذه االخيرة صورة مف صوره.
اإل تجاه األول :يرى أصحاب ىذا اإلتجاه أف الوساطة تعد مف إج ار ات الفصؿ في الخصومة
الجزائية ،حيث يعد الرضا شرط مف الشروط الضرورية لصحتيا ،والتي يستمزـ القانوف توفره مف قبؿ
طرفييا ،وىو ما يجعميا تعتبر مف اإلج ار ات المكممة لمصمح الجزائي ،3التي يسعى لتحقيقيا والمتمثؿ في
تسوية النزاع بطريقة ودية ،وضماف حصوؿ الضحية عمى تعويض مناسب لمضرر الذي الحؽ بو ،مع
تجنيب المشتكى منو مساوئ عقوبة الحبس قصير المدة ،4وىو نفس اليدؼ الذي يسعى الصمح الجزائي
إلى تحقيقو ،ما أدى بيذا اإلتجاه إلى إعتبار بأنيا بمثابة مجمس صمح ،5وما يدعـ ىذا اإلتجاه تأييد الفقو
البمجيكي ،حيث يعتبر أف الوساطة الجزائية المنصوص عمييا في قانوف اإلج ار ات الجزائية تقترب مف
الصمح الجزائي ،فيي عبارة عف مركب قانوني ،يعمؿ الوسيط عمى تقريب وجيات نظر طرفي النزاع،
وتشجيعيـ عمى تسوية النزاع وديا مف خبلؿ إقتراح حموؿ لمتسوية ،كما ىو مألوؼ في الصمح الجزائي.6
إال أف ىذا اإلتجاه تعرض لبلنتقاد مف طرؼ الفقو الفرنسي ،مؤسسيف نقدىـ عمى األثر المترتب
عمى كؿ مف الوساطة الجزائية ،والصمح الجزائي فاألخير يؤدي إلى إنقضا الدعوى الجزائية ،عمى خبلؼ
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اشرؼ عبد الحميد ،مرجع سابؽ ،ص .42
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الوساطة التي ال يترتب عنيا إنقضا الدعوى ،وانما يترتب عنيا حفظ الممؼ في حالة نجاحيا ،كما ال
تمنع النيابة العامة مف مباشرة الدعوى الجزائية في حالة فشميا.1
اإل تجاه الثاني :حسب ىذا اإلتجاه أف الصمح المدني ىو عبارة عف عقد تتطابؽ فيو إرادة
الطرفيف ،بيدؼ تسوية التبعات المالية الناجمة عف الجريمة ،2وىو اليدؼ التي تسعى الوساطة الجزائية
لتحقيقو ،ما يجعميا تكتسب صفة العقد المدني نتيجة إشتراطيا لقبوؿ كؿ مف الضحية والمشتكى منو عمى
ىذه التسوية وتوقيعيما عمى ىذا اإلتفاؽ 3ويتفؽ البعض مع ىذا اإلتجاه ،عمى إعتبار اف الوساطة
الجزائية عممية ثبلثية األطراؼ تيدؼ إلى التقميؿ مف اإلج ار ات الجزائية ،4غير أف ىذا التجاه تعرض
إلنتقاد مف طرؼ الفقو ،وذلؾ بإعتبار الوساطة الجزائية سياسة جزائية خاصة ،ألف موضوعيا جزائي،
وليس مدني وىو ما يجعميا ال تتماثؿ مع الصمح المدني.5
الفرع الثالث :الوساطة إجراء من اإلجراءات اإلدارية التي تباشرىا النيابة العامة
يعتبر جانب مف الفقو 6بأف الوساطة الجزائية إج ار مف اإلج ار ات اإلدارية التي تتخذىا النيابة
العامة في إطار سمطة المبلئمة الممنوحة ليا قانونا في نطاؽ مباشرة الدعوى الجزائية ،7فما يتوصؿ اليو
الطرفيف مف إتفاؽ ال يعتبر منيي لمدعوى ،وانما يخضع لتقدير النيابة العامة التي ليا سمطة إصدار أمر
بالحفظ ،الذي يمزـ المشتكى منو بتعويض الضحية عف األضرار التي لحقت بو مف ج ار الجريمة المرتكبة
عميو ،ومحو األثار المترتبة عف الفعؿ المرتكب ،ما يجعميا تعتبر شكبل مف أشكاؿ الحفظ تحت شرط،8
وبإعتبار اف قرار الحفظ الصادر عف النيابة العامة ذو طبيعة إدارية ،وبما اف الوساطة تستند عمى ىذا
األخير ،فإنيا تصبغ بالطبيعة اإلدارية.
1

 -عادؿ يوسؼ عبد النبي الشكري ،الوساطة الجزائية وسيمة مستحدثة وبديمة لحؿ المنازعات الجنائية والمجتمعات ،مرجع سابؽ،
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 -عادؿ يوسؼ عبد النبي الشكري ،الوساطة الجزائية وسيمة مستحدثة وبديمة لحؿ المنازعات الجنائية والمجتمعات ،المرجع نفسو،
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 -أشرؼ عبد الحميد ،مرجع سابؽ ،ص .35
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وخبلصة القوؿ أف طبيعة الوساطة الجزائية محؿ إختبلؼ لدى فقيا القانوف ،وىو ما يجعؿ مف
تحديد طبيعتيا أمر صعب ،وعميو فالسؤاؿ الذي يطرح نفسو ما ىي طبيعة الوساطة الجنائية في التشريع
الجزائري؟
وبنا عمى اآل ار الفقيية السابقة حوؿ طبيعة الوساطة الجزائية ،وطبقا لنص المادة  37مكرر ؽ
إج ج ج ،وحسب رأينا فإف الوساطة في التشريع الجزائري ذات طبيعة ازدواجية ،فيي مف جية إج ار
إداري تصدره النيابة العامة في إطار سمطة المبل مة المخولة ليا قانونا ،لكونيا تختص بتقدير الجرائـ
محؿ الوساطة ،وتقوـ باإلشراؼ والرقابة عمى إدارة وتنفيذ العممية ،إضافة لكونو إج ار غير قابؿ لمطعف
فيو وعميو فيو يأخذ شكؿ مف أشكاؿ التعويض تحت شرط ،ومف جية أخرى تعتبر إج ار مف اإلج ار ات
المستحدثة مف طرؼ المشرع لتسوية الخصومة الجزائية وديا ،بعيدا عف اإلج ار ات التقاضي المتعارؼ
عمييا وذلؾ لكونيا شرعت ألجؿ التخفيؼ عف كاىؿ القضا إلى جانب التقميؿ مف حجـ أعداد القضايا
ذات الخطورة البسيطة ،وىو ما يعطي فعالية أكثر لنظاـ العدالة الجنائية.
المطمب الثاني :مقارنة الوساطة الجزائية باألنظمة الرضائية المشابية ليا
لقد أصبح البحث عف بدائؿ الدعوى الجزائية مف الضروريات ،وذلؾ لمعالجة الزيادة اليائمة
والمطردة في عدد القضايا التي تعرض عمى المحاكـ ،مما تمخض عنو ظيور أنظمة أخرى إلى جانب
نظاـ الوساطة الجزائية ومف بينيا األمر الجزائي ،الصمح الجزائي ،األمر الذي يستمزـ عمينا التمييز بيف
نظاـ الوساطة الجزائية واألمر الجزائي ،ثـ التمييز بيف الوساطة الجزائية والصمح الجزائي ،الوساطة
الجزائية والتسوية الجزائية ،الوساطة الجزائية ونظاـ التفاوض عمى اإلعتراؼ ،الوساطة الجزائية والتحكيـ.
الفرع األول :الوساطة الجزائية واألمر الجزائي
يعتبر األمر الجزائي نظاـ بديؿ عف الدعوى الجزائية ،تبنتو أغمب التشريعات الجزائية اإلجرائية،
وذلؾ لمتخفيؼ العب الممقى عمى عاتؽ االجيزة القضائية ،وضماف سرعة الفصؿ في الدعاوى التي
تعرض عمى المحاكـ والتي تتميز بالخطورة البسيطة ،ففي ظؿ غياب أي تعريؼ لؤلمر الجنائي في
التشريعات الجزائية ،األمر الذي فتح المجاؿ لمفقو الجزائي إلى إعطا عدة تعريؼ لو :حيث يعرؼ بأنو
أمر قضائي بتوقيع العقوبة المقررة قانونا لمجريمة دوف اتخاذ اإلج ار ات العادية لمدعوى الجنائية مف
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تحقيؽ ومحاكمة ،ومف ثمة تنقضي بو سمطة الدولة في العقاب إذا قبؿ المتيـ ،واال تتبع اإلج ار ات
العادية.1
كما يعرؼ أيضا بأنو قرار قضائي يفصؿ في موضوع الدعوى الجنائية بدوف محاكمة ويصبح
واجب التنفيذ وتنقضي بو الدعوى الجنائية إذا أصبح نيائيا.2
يتفؽ نظاـ الوساطة الجزائية مع نظاـ األمر الجزائي في نقاط عديدة ،ويختمؼ في أخرى يمكف
حوصمتيا فيما يمي:
الفقرة األولى :أوجو التشابو بين نظامي الوساطة الجزائية واألمر الجزائي
يعتبر كؿ مف الوساطة الجزائية واألمر الجزائي مف إج ار ات حؿ الخصومة الجزائية وذلؾ
لمقضا عمى ظاىرة التضخـ التجريمي ،حيث كؿ منيما يسعى لتخفيؼ العب الممقى عمى عاتؽ جياز
القضا  ،وذلؾ بغية تحقيؽ عدالة ناجزة تولي إىتماميا لمقضايا ذات أىمية ،وتولييا العناية البلزمة.
يقوـ كؿ منيما عمى أساس الرضائية ،ذلؾ أف المجو الييما متعمؽ بإرادة األطراؼ ،بحيث أف
قبوؿ اجرائيما أو رفضو متعمؽ بقبوؿ األطراؼ.
الفقرة الثانية :أوجو اإلختالف بين نظامي الوساطة الجزائية واألمر الجزائي
تختمؼ الوساطة الجزائية عف األمر الجزائي في كونيا ذات طبيعة غير قضائية ( بالنسبة
لؤلنظمة التي تأخذ بنظاـ الوسيط ) تنيي الدعوى الجزائية وديا ،أما نظاـ األمر الجزائي فيو ذو طابع
قضائي وىو بمثابة بديؿ عف الحكـ الجزائي ،وبالتالي فيو يفصؿ في موضوع الدعوى عمى عكس
الوساطة التي ال تفصؿ في موضوع الدعوى.

3

أما بالنسبة لمسمطة المختصة بإجرائيما ،فالوساطة الجزائية األصؿ فييا أف النيابة العامة باإلتفاؽ مع
األطراؼ الحؽ في إحالة ممؼ القضية إلى الوساطة ،أما في األمر الجزائي فيي تقدـ فقط طمب بذلؾ إلى
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مدحت عبد الحميـ رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص .144-131
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المرجع نفسو  ،ص.48
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محمد الجابري إيماف ،األمر الجنائي دراسة مقارنة ( ،دوف طبعة )  ،دار الجامعة الجديدة ،أبو ظبي ،2011 ،ص .14
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القاضي الجنائي الذي لو سمطة إصداره ،باستثنا التشريعات التي منحت النيابة العامة سمطة إصدار
األمر الجنائي كالقانوف المصري.

1

تتطمب الوساطة الجزائية في أحد مراحميا مواجية أطراؼ النزاع ذلؾ بتبادؿ اآل ار وتقديـ وجيات
نظرىـ لمحموؿ المناسبة ،ويمثؿ ذلؾ شرطا ضروريا إلتماـ عممية التفاوض ،أما بالنسبة لؤلمر الجزائي
فاألمر يختمؼ ىنا فيو يصدر دوف إج ار تحقيؽ أو سماع مرافعة.

2

تيدؼ الوساطة الجزائية أساسا إلى ضماف تعويض األضرار التي لحقت بالمجني عميو ،ووضع
حد لبلضط ارب الناشئ عف الجريمة ،إعادة تأىيؿ الجاني ،أما األمر الجزائي فييدؼ إلى تبسيط وتسيير
اإلج ار ات وسرعة الفصؿ في القضايا المعروضة عمى المحاكـ.
الوساطة الجزائية عممية ثبلثية التركيب ،حيث تتـ عف طريؽ شخص ثالث مف الغير يسمى الوسيط
إلى جانب الجاني والمجني عميو ،لو دور فعاؿ في الوصوؿ إلى إتفاؽ الوساطة ،كما أنو يقوـ بمتابعة
تنفيذ بنود ىذا اإلتفاؽ ،بينما ينعدـ مثؿ ىذا اإلج ار في ظؿ نظاـ األمر الجنائي عمى إعتبار أنو إج ار
ثنائي األطراؼ يتـ بيف المتيـ والقاضي أو النيابة العامة (بالنسبة لمتشريعات التي تمنح النيابة العامة
سمطة إصداره).
أما مف حيث األثر المترتب عمى كؿ مف نظامي الوساطة الجزائية واألمر الجزائي يترتب عمى
عممية الوساطة الحفظ اإلداري ،أما بالنسبة لؤلمر الجزائي فيؤدي إلى إنقضا الدعوى الجنائية.
يتمثؿ المقابؿ في الوساطة الجزائية بما تـ اإلتفاؽ عميو بيف طرفي النزاع مف تدابير والتي تتميز
بالصفة االختيارية ،والتي تتخذ أكثر مف شكؿ فقد تكوف في صورة تعويض مال ػ ػ ػي أو مادي أو معن ػ ػ ػوي،
أو االلتزاـ بقواعد محددة لمسموؾ كاإلمتناع عف القياـ بتصرؼ معيف أو عدـ إرتياد أماكف محددة ،3عمى
عكس األمر الجزائي الذي تقتصر فيو العقوبة عمى الغرامة والعقوبات التكميمية ،مع دفع الجاني الغرامة
لخزينة الدولة.

-1
-2

نعيمة مجادي ،مرجع سابؽ ،ص.127

منير حسف شعير خالد ،االمر الجنائي دراسة تحميمية مقارنة ،دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرة ،2006 ،ص.76

-3محمد عبد المطيؼ فرج ،مرجع سابؽ ،ص.80
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يتحدد محؿ الجرائـ موضوع الوساطة الجزائية عمى الجرائـ قميمة الخطورة كالمخالفات والجنح
البسيطة التي يتـ الحكـ فييا بالحبس وليس فقط الغرامة ،عمى عكس األمر الجزائي الذي يقتصر محمو
عمى المخالفات والجنح البسيطة التي ال يتـ الحكـ فييا بعقوبة الحبس.

1

الفرع الثاني :الوساطة الجزائية والصمح الجزائي
يعتبر نظاـ الصمح الجزائي مف االنظمة الرضائية إلنيا النزاعات ذات طابع جزائي بطريقة
ودية ،وذلؾ مف خبلؿ عقد إتفاؽ بيف أطراؼ النزاع في نطاؽ معيف مف الجرائـ المحددة قانونا ،وىناؾ مف
يعرؼ الصمح الجزائي بأنو عبارة عف نزوؿ مف الييئة اإلجتماعية عف حقيا في الدعوى الجنائية مقابؿ ما
قاـ عميو الصمح ،ويحدث أثره بقوة القانوف سوا تـ الصمح في مرحمة التحقيؽ أو في مرحمة المحاكمة.

2

كما يعرؼ بأنو :إج ار يتـ عف طريقو التراضي عمى الجريمة بيف المجني عميو ومرتكبيا خارج
المحكمة والذي يمكف اتخاذه أساسا لسحب اإلتياـ في الجريمة ،بمعنى أف المجني عميو قد قدمت لو
ترضية ،أف يرغب في اإلمتناع عف اإلتياـ.

3

وبإعتبار الصمح الجزائي نظاـ رضائي يقوـ عمى حؿ الخصومة الج ازئية ،فانو يتشابو مع نظاـ
الوساطة الجزائية في نقاط ،ويختمؼ عنيا في نقاط أخرى ،وعميو سنتطرؽ مف خبلؿ ىذا الفرع إلى ىذه
النقاط.
الفقرة األولى :نقاط التشابو بين الوساطة الجزائية والصمح الجزائي
يتفؽ كؿ مف نظاـ الوساطة والصمح في كونيما مف الوسائؿ الغير تقميدية إلنيا النزاع بطريقة
ودية ،وذلؾ لتخفيؼ العب عمى كاىؿ القضا  ،وبالتالي تقميؿ أعداد القضايا القميمة الخطورة ،إضافة إلى

-1ىنا جبوري محمد ،الوساطة الجنائية كطريقة مف طرؽ انقضا الدعوى الجزائية ،دراسة مقارنة ،مجمة رسالة الحقوؽ ،السنة

الخامسة ،العدد الثاني ،2013 ،ص .2
-2

فايز السيد الممساوي ،أشرؼ فايز الممساوي ،الصمح الجنائي في جرائـ قانوف العقوبات واإلج ار ات الجنائية طبقا لمقانوف  174لسنة

1998ـ وقانوف التجارة  17لسنة 1999ـ والقوانيف الجزائية الخاصة ،الطبعة الثانية ،عماد لمكتب القانونية ،دوف ذكر بمد النشر ،
2002ـ ،ص.16
-3

حمدي رجب عطية ،مرجع سابؽ ،ص.213
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سعي كؿ منيما إلى محو االخبلؿ الذي أحدثتو الجريمة في المجتمع وىو ما يساعد لمقضا عمى مسببات
اإلجراـ.1
أساس كؿ مف الوساطة الجزائية والصمح الجزائي الرضائية ،حيث يقوـ كؿ منيما عمى الرضا
واتفاؽ األطراؼ ،فبدوف رضائيما ال يجوز اجرائيما.2
جوىر كؿ منيما ىو ضماف حصوؿ الضحية عمى تعويض مناسب عف األضرار التي الحقت بو
مف ج ار الجريمة المرتكبة عميو ،دوف تكبد مشاؽ التقاضي ،كما يجنباف الجاني مساوئ عقوبة الحبس.3
الفقرة الثانية :نقاط التباين بين الوساطة الجزائية والصمح الجزائي
يشترط القانوف لصحة إج ار الوساطة الجزائية ،اف تتـ في المرحمة السابقة عف تحريؾ الدعوى
الجزائية طبقا لنص المادة  37مكرر ؽ اج ج ج " :يجوز قبؿ اي متابعة جزائية " ،في حيف يجوز المجو
إلى الصمح الجزائي في اي مرحمة كانت عمييا الدعوى حتى ولو تـ الفصؿ فييا بصدور حكـ.4
تختمؼ الوساطة عف الصمح مف حيث شروط تطبيقيما ،فبالنسبة لموساطة يشترط لتطبيقيا التزاـ
المشتكى منو بتعويض الضحية عف الضرر الذي اصابو ،إضافة إلى مساىمتيا في تأىيؿ واعادة ادماجو
في المجتمع ،فالوساطة ال تتـ بمجرد إتفاؽ الطرفيف فبلبد مف تنفيد ىذا االخير ،وتحقيؽ االىداؼ المرجوة
منو ،في حيف الصمح الجزائي فاف القان ػ ػ ػوف ال يضع اي شروط إلجرائ ػ ػ ػو ،فيكفي اف يقدـ لمنيابة العامة،
أو المحكمة ما يدؿ عمى إتفاؽ الجاني والمجني عميو ،وال يشترط تنفيذه حتى ينتج أثاره.5
تتميز الوساطة الجزائية بكونيا تتـ عف طريؽ شخص ثالث يسمى الوسيط ،يقوـ بتقريب وجيات
النظر بيف طرفي النزاع ،لموصوؿ إلى إتفاؽ ودي ،في حيف اف الصمح الجزائي يتـ مباشرة بيف الجاني
والمجني عميو.

1

 -اشرؼ عبد الحميد ،مرجع سابؽ ،ص.61-60

-2عمر سالـ ،نحو تسيير اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ.109 ،
-3

عادؿ يوسؼ عبد النبي ،الوساطة الجزائية وسيمة مستحدثة وبديمة لحؿ المنازعات الجنائية والمجتمعات ،مرجع سابؽ ،ص.95

-5

إبراىيـ عيد نايؿ ،مرجع سابؽ ،ص ،18اشرؼ عبد الحميد ،المرجع نفسو .62 ،

-4

عمر سالـ ،نحو تيسير اإلج ار ات الجنائية ،المرجع نفسو  ،ص.108
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أما بالنسبة لؤلثر المترتب عمى كؿ مف النظاميف يختمؼ ،ففي الوساطة الجزائية ال تنقضي
الدعوى الجزائية بمجرد إتفاؽ الطرفيف ،بؿ يكوف لوكيؿ الجميورية السمطة التقديرية لتقدير نتائج الوساطة،
إلتخاذ ما تراه مناسب بشأف الدعوى إما تحريكيا ،أو حفظيا ،بينما يترتب عمى الصمح الجزائي إنقضا
الدعوى الجزائية ،وال يكوف لمنيابة العامة أي سمطة في تحريؾ الدعوى بعد ذلؾ
الفرع الثالث :الوساطة الجزائية والتسوية الجزائية
تعد التسوية الجزائية نظاـ بديؿ عف تحريؾ الدعوى الجزائية تبناه المشرع الفرنسي بموجب القانوف
رقـ  515-99الصادر فاإلج ار ات الجنائية ،1ىذا وتـ تعديؿ ىدا القانوف بموجب القانوف رقـ -2044
 204الصادر في  9مارس .22004
كما ىو معموـ بأنو ليس مف وظيفة المشرع إعطا تعريؼ لمصطمح ما ،األمر الذي فتح المجاؿ
أما الفقو الجزائي حيث عرفيا جانب منو بأنيا :إج ار يتيح لمنائب العاـ أف يقترح عمى الشخص الطبيعي
البالغ الذي يعترؼ بإرتكابو واحدة أو أكثر مف الجنح أو المخالفات التي حددىا التشريع في المادتيف
( 2-41و )3-41مف قانوف اإلج ار ات الجنائية بأف ينفذ تدابير معينة وينبغي أف يعتمد ىذا االقتراح مف
القاضي المختص ويترتب عمى تنفيذ تمؾ التدابير إنقضا الدعوى الجنائية.

3

كما يعرفيا جانب مف الفقو المصري والعربي بأنيا اإلج ار الذي تقوـ فيو النيابة العامة باالقتراح
عمى المتيـ بالقياـ بأعماؿ معينة في جرائـ محددة قانونا ،ويخضع ىذا اإلج ار لمتصديؽ عميو مف أحد
القضاة ،وينحصر أثره في إنقضا الدعوى الجنائية.

4

وىناؾ مف يعرؼ نظاـ التسوية الجنائية بأنيا أحد أنظمة العقوبة الرضائية البديمة القضائية ،يمنح
بموجو لمنيػ ػابة العامة أف تقترح عمى المتيـ المعت ػ ػ ػرؼ بإرتكابو أح ػ ػ ػد الجن ػ ػ ػح المعاقب عمييا بالغرام ػ ػ ػ ػ ػ ػة أو بالحبس

لمدة تقؿ أو تعادؿ خمس سنوات أو إحدى المخالفات المرتبطة بو ،أف تنفذ برضائو المطمؽ إحدى التدابير

NAAR FATIHA. LATRANSACTION PENALE EN MATIERE ECONOMIQUE. THESE POUR LE

1

DOCTORAT EN DROIT. UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU. 2013. P 48

Claire saas. De la composition pénal au plaider-coupable. . le pouvoir de sanction du procureur.
-3
-4

2

revue de scien ce criminelle et de droit compare. n° 4. Octobre- décembre 2004. p2 .
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المنصوص عمييا حص ار ،المقيدة لمحرية أو الحقوؽ ،بشرط إعتمادىا مف القاضي المختص ،وبذلؾ
تنقضي الدعوى الجنائية.1
بالرغـ مف اف التسوية الجزائية نظاـ رضائي قائـ بذاتو ،اال أنو يرتبط بنظاـ الوساطة الجزائية مف
خبلؿ نقاط تشابو ،وأخرى تميزه عنو ،لذلؾ سنتعرض مف خبلؿ ىذا الفرع إلى ىذه النقاط:
يتفؽ كؿ مف نظامي الوساطة الجزائية والتسوية الجزائية في كونيما مف اإلج ار ات اإلدارية التي
تباشرىا النيابة العامة في إطار سمطة المبلئمة الممنوحة ليا ،بحيث يكوف ليا سمطة التصرؼ في الدعوى
إما بتحريكيا ،أو إقتراح إج ار مف اإلج ار يف السابقيف ،وذلؾ بيدؼ تخفيؼ العب عف كاىؿ القضا ،
وتحقيؽ سرعة الفصؿ في القضايا.2
جوىر كؿ منيما الرضائية ،حيث يشترط فييما موافقة ورضا

طرفي النزاع بالنسبة لموساطة

الجزائية ،وموافقة المتيـ بالنسبة لمتسوية الجزائية ،وفي حالة الرفض يتـ السير في الدعوى الجنائية وفؽ
اإلج ار ات العادية.
يشترؾ كؿ مف نظاـ الوساطة الجزائية والتسوية الجزائية مف حيث النطاؽ الزمني حيث يتـ
اجرائيما في المرحمة السابقة عف تحريؾ الدعوى الجزائية ،أي قبؿ مرحمة البد في إج ار ات المتابعة.
يتميز كؿ مف الوساطة والتسوية بالطبيعة القضائية ،حيث يتـ مباشرتيا مف طرؼ النيابة العامة (
والقاض بالنسبة لمتسوية) ،حيث تعالج القضايا في نطاقيا بطريقة تفاوضية ،3رغـ مف اشتراؾ الوساطة
الجزائية في عدة نقاط ،اال أنو يمكف رصد العديد مف نقاط اإلختبلؼ بينيما.
يتـ المجو إلى إج ار الوساطة الجزائية بنا عمى طمب الضحية ،أو المشتكى منو ،كما يمكف اف
يتـ ذلؾ بمبادرة مف وكيؿ الجميورية طبقا لنص المادة  37مكرر ؽ اج ج ،بينما يتـ اقتراح التسوية
الجزائية مف طرؼ النيابة العامة ،إضافة إلى اشتراط تصديؽ القاضي عمييا.
تعتبر الوساطة الجزائية مف االنظمة الرضائية التفاوضية االصبلحية ،حيث تتمثؿ ميمة وكيؿ
الجميورية (الوسيط) في عقد لقا ات بيف الضحية والمشتكى منو ال بدا وجيات نظرىـ ،واقتراح الحموؿ
-1
-2

أحمد محمد براؾ ،مرجع سابؽ ،ص.363

إيماف مصطفى منصور مصطفى ،مرجع سابؽ ،ص.169

- 3
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المناسبة ،وبالتالي الحصوؿ عمى حؿ ودي يرضي الطرفيف ،أما بالنسبة لمتسوية الجزائية فاألمر مختمؼ
فعمى الرغـ مف كونيا مف صور العدالة الرضائية ،اال أنيا تعتمد عمى قرار النيابة العامة سوا مف حيث
اقتراحيا ،أو تضميف شروط اإلتفاؽ ،والمتيـ في ىذه الحالة ما عميو سوى قبوليا أو رفضيا ،بحيث ال
يكوف لو سمطة التفاوض.1
بالرغـ مف اشتراؾ كؿ منيما في المقابؿ المتمثؿ في دفع مبمغ مالي كتعويض ،إال أنو في حالة
أما الوساطة الجزائية فيدفع المقابؿ كتعويض لمضحية ويحدد وفقا لمضرر الذي أصابو مف الجريمة
المرتكبة ،في حيف بالنسبة لمتسوية يدفع المقابؿ كغرامة لصالح خزينة الدولة ،ويتـ تحديدىا بنا عمى ما
أصاب النظاـ العاـ مف اضطراب.2
أما بالنسبة لؤلثر المترتب عمى كؿ مف الوساطة الجزائية والتسوية الجزائية يختمؼ بالنسبة
لموساطة الجزائية ال يترتب عمى نجاحيا إنقضا الدعوى الجزائية ،وانما حفظيا وذلؾ لكوف النيابة العامة
تممؾ سمطة تقرير ما تراه مناسبا بشأنيا ،أما بالنسبة لمتسوية الجزائية فيترتب عمييا إنقضا الدعوى
الجزائية بمجرد تنفيد التدابير محؿ اإلتفاؽ.3
الفرع الرابع :نظام الوساطة الجزائية ونظام التفاوض عمى اإلعتراف
يعتبر نظاـ التفاوض عمى اإلعتراؼ نظاما قانونيا مستحدثا ،لـ يتبنى المشرع الجزائري ىذا النظاـ
ضمف قانوف اإلج ار ات الجزائية ،وىو ما يجعمو نظاما غامضا بالنسبة لمقارئ وعميو سنتطرؽ مف خبلؿ
ىذا الفرع إلى نشأتو أوال ،ثـ تحديد مفيوـ وطبيعتو القانونية ،في األخير التمييز بينو وبيف الوساطة
الجنائية.
الفقرة األولى :لمحة تاريخية عن نظام التفاوض عمى اإلعتراف
نشأ نظاـ التفاوض عمى اإلعتراؼ في الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب األىمية األمريكية
في أوائؿ القرف التاسع عشر ،وكاف ىذا النظاـ في بدايتو يمارس مف قبؿ النيابة العامة دوف أي نص

- 1

اسامة حسنيف عبيد ،مرجع سابؽ ،ص  – 486نبيمة بف الشيخ ،مرجع سابؽ ،ص.319
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قانوني يجيزه ،والقى نظاـ التفاوض عمى اإلعتراؼ عدـ قبولو لدى محاكـ االستئناؼ وباألخص في قضية
" "Sheltonالتي ألغت المحكمة العميا لمواليات المتحدة األمريكية حكـ إدانة المتيـ بجريمة السرقة ،حيث
جا إثر تفاوض النيابة العامة مع المتيـ عمى إعترافو بجريمة إخفا أشيا مسروقة بدال مف جريمة
السرقة ،إال أف ىذا النظاـ تمت إجازتو فيما بعد مف قبؿ المحكمة العميا في قضية  Bradyسنة ،1970
حيث قضت فييا بأف التيديد الذي مارستو النيابة العامة عمى المتيـ بأنيا ستحرؾ الدعوى الجنائية ضده
عف تيمة القتؿ العمد المشدد ،إذا لـ يعترؼ بالقتؿ العمد الغير المشدد يعتبر عمؿ قانوني ىو مف سمطة
النيابة العامة وال يفسد إعتراؼ المتيـ بإرتكابو القتؿ العمد غير المشدد.

1

إتسع نطاؽ التفاوض عمى اإلعتراؼ وأخذت بو معظـ الدوؿ األوروبية كالقانوف الكندي،
اإلسباني ،اإليطالي الذي ضمنو في نص المادة  444مف قانوف اإلج ار ات الجنائية اإليطالي والمعدلة
بالقانوف رقـ  134الصادر في  12يونيو  2003التي نصت عمى أنو" :يمكف لمطرفيف أف يطمبا مف
المحكمة تطبيؽ عقوبة وفقا لما اتفؽ عميو بينيما ،وىو ما يسمى في إيطاليا بالصفقة ،شرط أال يزيد الحكـ
عف سنتيف مف السجف ،ويقرر القانوف أنو في صفقة كيذه يمكف تخفيض ثمث العقوبة المناسبة لممتيـ،
ولكف في ظؿ غياب مواصفات واضحة لمعقوبة المستحقة يبقى لدى الطرفيف مجاؿ واسع لآل ار ".2
ىذا وتبنى المشرع الفرنسي ىو اآلخر نظاـ التفاوض عمى اإلعتراؼ بموجب قانوف اإلج ار ات
الجنائية رقـ  04-2004المؤرخ في 9مارس ،2004بشأف العمؿ عمى مبل مة العدالة لتطور الظاىرة
اإلجرامية ،في إطار استحداث وسائؿ بديمة إلدارة الدعوى الجنائية تيدؼ إلى تبسيط اإلج ار ات الجنائية.3
أما بالنسبة لمتشريعات الجزائية العربية فمـ تتضمف ىذا النظاـ ومنيا المشرع الجزائري الذي لـ
يتبناه ،وىو ما يفسر غياب أي تعريؼ تشريعي لنظاـ التفاوض عمى اإلعتراؼ ،ما دعا بالفقو إلى إعطا
عدة تعريفات.
يعرؼ البعض التفاوض عمى اإلعتراؼ بأنو اإلج ار الذي يمكف المتيـ الذي يقر بصحة الوقائع
المنسوبة إليو ،مف أف يقبؿ العقوبة التي يقترحيا عميو النائب العاـ وذلؾ لتوخي المحاكمة.4
-1معتز السيد الزىري ،التفاوض عمى االعتراؼ "دراسة مقارنة" ( ،دوف طبعة ) .،دار النيضة العربية ،القاىرة2017 ،ـ ،ص.2-1
 -2أحمد محمد براؾ ،مرجع سابؽ ،ص.147

 -3شريؼ سيد كامؿ ،الحؽ في سرعة اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص.169
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كما يعرفو البعض بأنو" :أحد أنظمة العقوبة الرضائية يتـ فيو التوصؿ بيف سمطة اإلتياـ ،والمتيـ
أو وكيمو لفرض عقوبة رضائية متفؽ عمييا مخففة ،عوضا عف العقوبة األصمية بشرط إعتراؼ المتيـ
بالواقعة الجرمية ،واعتماد القاضي ليا ،بيدؼ اختصار إج ار ات المحاكمة ،ولتخفيؼ العب عف كاىؿ
السمطة القضائية.1
كما يعرفيا آخروف بأنيا بدي ػ ػ ػؿ مف بدائ ػ ػ ػؿ الدعوى الجنائية يتفؽ فيو المتيـ مع سمط ػ ػ ػة اإلتي ػ ػ ػاـ
أو المحاكمة عمى اإلعتراؼ بإرتكابو الجريمة ،لقا تحسيف مركزه العقابي.2
الفقرة الثانية :التمييز بين نظام الوساطة الجزائية ونظام التفاوض عمى اإلعتراف
أوال :أوجو التشابو بين نظام الوساطة الجزائية ونظام التفاوض عمى اإلعتراف
يعتبر كؿ مف نظاـ الوساطة الجزائية والتفاوض عمى اإلعتراؼ مف األنظمة االجرائية التي
تيدؼ لمتخفيؼ مف التضخـ العقابي ،وتبسيط إج ار ات التقاضي.
يقوـ كؿ مف نظامي الوساطة الجزائية والتفاوض عمى اإلعتراؼ عمى اساس الرضائية ،حيث
يشترط فييما موافقة كؿ مف النيابة العامة والمتيـ (الضحية في حالة الوساطة) ،حتى تتـ مباشرتيما،
وينبغي أف تكوف إرادة األطراؼ صحيحة وغير معيبة.3
يشترؾ كؿ منيما في النطاؽ الزمني ،إذ أف كؿ منيما يتـ مباشرتو في مرحمة ما قبؿ تحريؾ
الدعوى الجزائية ،أي في مرحمة المتابعة وقبؿ أف تنتقؿ القضية إلى حوزة القضا (الحكـ).
ثانيا :أوجو اإلختالف بين نظام الوساطة الجزائية ونظام التفاوض عمى اإلعتراف
يختمؼ نظاـ الوساطة الجزائية عف نظاـ التفاوض عمى اإلعتراؼ في كوف األوؿ مف األنظمة
غير القضائية إلدارة الدعوى الجزائية ( بالنسبة لؤلنظمة التي تأخذ بنظاـ الوسيط ) في حيف أف الثاني مف
األنظمة القضائية التي تتميز بخصائص الحكـ القضائي الصادر باإلدانة.

 -1أحمد محمد براؾ ،مرجع سابؽ ،ص.414
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تيدؼ الوساطة الجزائية إلى تعويض الضحية عف الضرر البلحؽ بو واعادة تأىيؿ المشتكى منو
ووضع حد لبلضطراب الناتج عف الجريمة ،في حيف أف نظاـ التفاوض عمى اإلعتراؼ ييدؼ إلى تخفيؼ
العقوبة عف المتيـ أو الحكـ بالعقوبة مع وقؼ التنفيذ.
مف حيث الطعف في قرار اإلتفاؽ الصادر عف كؿ مف نظامي الوساطة والتفاوض عمى
اإلعتراؼ ،فبالنسبة لموساطة ال يجوز الطعف فيو بأي طريؽ مف طرؽ الطعف ،في حيف أف التفاوض عمى
اإلعتراؼ قرار التصديؽ عمى نظاـ التفاوض عمى اإلعتراؼ قابؿ لمطعف فيو سوا مف قبؿ النيابة العامة
أو المتيـ.
يتميز نظاـ الوساطة الجزائية عف نظاـ التفاوض عمى اإلعتراؼ ،بكوف الوساطة نظاـ ثبلثي
األطراؼ ،تتـ عف طريؽ تدخؿ شخص ثالث يدعى الوسيط ،المجني عميو ،الجاني في حيف أف نظاـ
التفاوض عمى اإلعتراؼ فيو نظاـ ثنائي يتـ بيف النيابة العامة والمتيـ.
أما بالنسبة لؤلثر المترتب عمى كؿ منيما ،فيترتب عمى عممية الوساطة الجزائية حفظ الدعوى
الجزائية في حالة نجاح الوساطة ،أو تحريكيا في حالة فشميا ،أما نظاـ التفاوض عمى اإلعتراؼ فيترتب
عميو الحكـ بعقوبة مخففة عمى المتيـ.
الفرع الخامس:الوساطة الجزائية والتحكيم.
يعد التحكيـ آلية بديمة لتسوية النزاعات وديا ،بعيدا عف ساحات المحاكـ الجزائية ،وىو نظاـ
عرفتو البشرية منذ األزؿ ،يتسـ بسرعة البت في الدعاوى التجارية وغير التجارية.
يعرؼ التحكيـ أسموب لفض المنازعات بحكـ نيائي يصدره شخص ثالث يكوف حكما ممزما
ألطرافو ،وكأنو حكـ قضائي ممزـ ألطرافو ،وبذلؾ يقوـ عمى أساسو اختيار الخصوـ بإرادتيـ أفراد عادييف،
لمفصؿ فيما يثور بينيـ ،أو ما يحتمؿ أف يثور بينيـ مف نزاع.1
كما يعرؼ أيضا بأنو نظاـ يفصؿ بمقتضاه شخص مف الغير في نزاع بيف خصميف أو أكثر بما
يقرره لو ىؤال مف سمطة في ىذا الشأف.2
يتفؽ كؿ مف الوساطة الجزائية والتحكيـ في اشتراط كؿ منيما موافقة طرفي النزاع حيث ال يجوز
المجو الييما دوف الحصوؿ عمى موافقة األطراؼ.3
-1رامي متولي عبد الوىاب إبراىيـ القاضي ،الوساطة كبديؿ عف الدعوى الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص.106
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تتفؽ الوساطة الجزائية مع التحكيـ مف حيث عدد القائميف بالتسوية ،حيث يجوز إحالة الدعوى
عمى وسيطيف أو أكثر كما ىو مطبؽ في برنامج الوساطة في مدينة باريس عمى األقؿ وسيطيف ،بينما
ىناؾ تشريعات التي ال تشترط العدد الفردي لممحكميف.
ويكمف اإلختبلؼ بيف الوساطة والتحكيـ ،مف حيث كيفية تعييف كؿ مف الوسيط والمحكـ ،فبالنسبة
لموسيط يتـ تعيينو مف طرؼ النيابة العامة بنا عمى تفويض منيا دوف مشاركة طرفي النزاع في ذلؾ
فيقتصر األمر ىنا بإخطارىـ بذلؾ فقط ،في حيف أف المحكـ يتـ اختياره بنا عمى إتفاؽ الطرفيف.
أما بالنسبة إلزامية قرار كؿ منيما ،فدور الوسيط سمبي يقتصر عمى إدارة عممية التفاوض مف
خبلؿ تقديـ االقتراحات وتقريب وجيات النظر ،ورأيو غير إلزامي بالنسبة لطرفي النزاع وتكوف ليـ مطمؽ
الحرية في القبوؿ أو الرفض ،ويمكف إعتباره وسيمة اتصاؿ بيف األطراؼ ،في حيف أف دور المحكـ في
الخصومة إيجابي ،حيث أف ق ارره ممزـ لؤلطراؼ وفاصؿ في موضوع النزاع.1
يتحدد نطاؽ الوساطة بالنزاعات الجزائية ،بينما التحكيـ فيتحدد نطاقو بالمنازعات ذات الطبيعة
المدنية ،فينشأ بسبب خبلؼ قانوني حوؿ تنفيذ عقد مدني.2
الفرع السادس :الوساطة الجزائية والمصالحة الجزائية
حفاظا عمى امف واستقرار المجتمعات مف خطر الجرائـ التي تيدده اقرت التشريعات الجزائية
بدائؿ لممبلحقة الجزائية التي مف بينيا نظاـ المصالحة الجزائية ،تباشرىا اجيزة العدالة ،وذلؾ ربحا لموقت
والجيد ،وتخفيضا لمعب الممقى عمى عاتؽ القضا ج ار تراكـ القضايا الج ازئية ،3وظؿ غياب اي تعريؼ
ليا في القانوف سنتطرؽ لتعريفيا في الفقو ،حيث يعرفيا جانب منو بأنيا :عقد رضائي بيف رفي الجية
اإلدارية المختصة مف ناحية ،والمتيـ مف ناحية أخرى بموجبو تنازؿ الجية اإلدارية عف طمب رفع الدعوى
الجنائية مقابؿ دفع المخالؼ البدؿ المحدد في القانوف كتعويض أو تنازؿ عف المضبوطات.4
كما يعرفيا البعض األخر بأنيا إحدى صور العدالة الرضائية ،وىي أسموب أو وسيمة إلنيا
المنازعات بطريقة ودية تفترض إتفاؽ بيف المتيـ والضحية في نمط معيف مف الجرائـ حددىا القانوف،
 -1محمد عمي عبد اهلل عفموؾ ،ياسر عطيوي عبود الزبيدي ،الوساطة في حؿ النزاعات بالطرؽ السممية في التشريع العراقي دراسة
مقارنة ،مجمة رسالة الحقوؽ ،السنة السابعة .العدد الثاني  .2015ص.194

 -2فايز عايد الظفيري ،مرجع سابؽ ،ص.132

 - 3احمد بيطاـ .دور وكيؿ الجميورية في المصالحة والوساطة الجنائية في التشريع الجزائري .مجمة الباحث لمدراسات االكاديمية.

جامعة باتنة  .1كمية الحقوؽ والعموـ السياسية .العدد الحادي عشر .جواف  .2017ص .714

 .- 4محمد حكيـ حسيف عمي الحكيـ .النظرية العامة لمصمح وتطبيقاتيا في المواد الجنائية .مرجع سابؽ .ص 31
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يترتب عنيا إنقضا الدعوى العمومية ،لجأت إلييا التشريعات الجنائية بيدؼ تفادي طوؿ اإلج ار ات
الجنائية وتعقيدىا ،تخفيؼ العب عمى كاىؿ القضا .1
يتشابو كؿ مف نظامي الوساطة والمصالحة في كونيما مف االنظمة الرضائية التي تقوـ عمى
رضا وقبوؿ طرفي النزاع إلنيا الخصومة بطريقة ودية ،وذلؾ بيدؼ تخفيؼ العب الممقى عمى عاتؽ
القضا .
يتحدد مجاؿ تطبيؽ كؿ مف الوساطة الجزائية والمصالحة الجزائية بمجموعة الجرائـ المحددة
قانونا ،وتتميز بالخطورة البسيطة كالمخالفات.2
يشترؾ كؿ مف نظاـ الوساطة والمصالحة في المقابؿ ،والذي يتمثؿ في التعويض النقدي.
يكمف اإلختبلؼ بيف نظامي الوساطة الجزائية والمصالحة الجزائية ،مف حيث األطراؼ حيث
تتـ عممية الوساطة الجزائية بيف الضحية والمشتكى منو ،في حيف تتـ عممية المصالحة الجزائية بيف
المتيـ والنيابة العامة.
أما مف حيث زمف إجرائيما ،فالوساطة تتـ في المرحمة السابقة عف تحريؾ الدعوى الجزائية ،في
حيف اف نظاـ المصالحة الجزائية يتـ اجراؤىا في اي مرحمة كانت عمييا الدعوى.
وفي األخير نتوصؿ إلى اف الوساطة الجزائية نظاـ رضائي لو ذاتية خاصة بو تجعمو مختمؼ
عف غيره مف االنظمة الرضائية المشابية.
المطمب الثالث :الوساطة الجزائية والسياسة الجزائية
تعرؼ السياسة الجزائية بأنيا ( :مجموعة الوسائؿ التي يمكف اتخاذىا في وقت معيف في بمد ما
مف أجؿ مكافحة اإلجراـ فيو) ،3ىذا وتعد الوساطة الجزائية أبرز الوسائؿ الحديثة لمواجية الجريمة في
ظؿ السياسة الجزائية المعاصرة ،والتي تمثؿ نموذج تحوؿ مف عدالة عقابية إلى عدالة رضائية ،وىو ما

 - 1نعيمة مجادي .مرجع سابؽ .ص .126
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أثار خبلؼ فقيي حوؿ موضعيا في السياسة الجزائية ،ما أدى إلى إثارة التساؤؿ التالي :حوؿ مكانتيا في
السياسة الجزائية ،وكذلؾ عف دور الوساطة في تحقيؽ اىداؼ السياسة الجزائية المعاصرة.
الفرع األول :مكانة الوساطة في السياسة الجزائية
إخ تمؼ الفقو الجزائي حوؿ المكانة التي يحتميا نظاـ الوساطة الجزائية في السياسة الجزائية حوؿ
ما اذا كانت الوساطة الجزائية نموذج لمعدالة التفاوضية ،أواف الوساطة توسيع لصبلحيات وكيؿ
الجميورية في الدعوى الجزائية ،أو الوساطة الية لتكريس السرعة في اإلج ار ات ،وفيما تتمثؿ عبلقتيا
بنظاـ العدالة الجزائية
الفقرة األولى :الوساطة الجزائية نمو ج لمعدالة التفاوضية
ادت االزمة التي تعاني منيا العدالة الجزائية إلى فشميا في معالجة الكـ اليائؿ مف القضايا التي
تعرض عمى المحاكـ ما دفع بالقضا إلى إصدار أوامر الحفظ بشأنيا ،األمر الذي أدى إلى المساس
بحقوؽ المتقاضيف ،السيما الحؽ في سرعة اإلج ار ات الجزائية ،الذي يقتضي تسوية الخصومة في فترة
وجيزة مف الزمف ،ما جعؿ االجيزة القضائية تفقد فعاليتيا في مجابية كافة الجرائـ عمى قدر مف المساواة،
ما اثبت عجز العدالة التقميدية عف مواجية الزيادة اليائمة في أعداد الجريمة لما صاحب ذلؾ مف شكميات
تقؼ عائؽ أماـ سرعة الفصؿ في الدعاوى ،1ما دفع بالتشريعات الجزائية إلى البحث عف وسائؿ اجرائية
لتجاوز ىذه االزمة ،وذلؾ بتبنييا نظاـ الوساطة الجزائية كنموذج جديد لمعدالة الجزائية ،والتي تزامف
ظيورىا مع االصبلحات التي ادخمت عمى القانوف الجزائي سوا مف الجانب الموضوعي منو الذي كاف
ييتـ بالسموؾ اإلجرامي لممجرـ والحكـ عميو بعقوبة سالبة لمحرية ،دوف مراعاة المصمحة

الخاصة

لمخصوـ ،غير انو مع التطورات التي عرفيا اصبح يسعى إلى اصبلح واعادة تأىيؿ الجاني أكثر مف
عقابو ،اصبحت مسالة تعويض الضحية مف االىداؼ التي يسعى الييا ،أما مف الجانب االجرائي مع
تطور اإلج ار ات المتبعة لمفصؿ في الخصومة فأصبحت تولي اىتماما أكثر بالضحية ،وذلؾ بتفعيؿ دوره
في ادارة الدعوى الجزائية ،وذلؾ مف خبلؿ التحوؿ مف عدالة عقابية ردعية تقوـ عمى احتكار الدولة لحؿ
النزاع ،مف خبلؿ تطبيؽ العقوبة بإعتبارىا الوسيمة الوحيدة التي تحقؽ مف خبلليا الردع ،إلى عدالة
تفاوضية تقوـ عمى مبدا التفاوض والتراضي ،وذلؾ باشراؾ طرفي الخصومة في ادارة النزاع بفتح مجاؿ
1
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التفاوض وباب تبادؿ اآل ار بالشكؿ الذي يسمح بالتصالح بينيما ،وذلؾ باإلتفاؽ عمى سبؿ ودية لتسوية
النزاع ،دوف اتباع اإلج ار ات التقميدية ،األمر الذي يساعد عمى إعادة إحيا الروابط اإلجتماعية بيف
طرفيو ،دوف البحث في أسباب النزاع ،ومسؤولية الجاني.
فالوساطة الجزائية نموذج يسعى إلى تحقيؽ بعد انساني بيف األطراؼ ،مف خبلؿ التزاـ المشتكى
منو بجبر األضرار التي ترتبت عف الجريمة ،ؿ عمى نحو يؤدي إلى إعادة ادماجو في المجتمع ،حتى واف
كانت إج ار تـ استحداثو لتسوية الخصومة وديا ،تقوـ عمى التفاوض والتحاور بيف طرفييا ،اال أنيا ال
تعتبر تنازؿ لمدولة عف حقيا في العقاب وانما تعد بمثابة نقطة تحوؿ مف مسيرة لمخصومة إلى مراقبة
ليا ،وذلؾ بتعزيز دور النيابة العامة في تسيير الدعوى الجزائية.1
وعميو فالوساطة كنموذج رضائي يقوـ عمى التفاوض والتشاور ،يعتبر انسب طريؽ يسمكو
المتقاضيف لتحقيؽ العدالة التي يرجونيا مف النظاـ القضائي ،والتي تتناسب مع الواقع المعاش ،حيث
تساىـ في مساعدة العدالة بتسوية النزاع بطريقة سممية ودية ،وذلؾ بيدؼ التقميؿ مف االعبا
والضغوطات الممقاة عمى عاتقيا.
الفقرة الثانية :الوساطة توسيع لصالحيات وكيل الجميورية في الدعوى الجزائية
تعد النيابة العامة ممثمة في وكيؿ الجيورية الجية الوحيدة المختصة بمباشرة وتحريؾ الدعوى
الجزائية ،بإعتباره الجية النائبة عف المجتمع في إقتضا حؽ الدولة في العقاب لذلؾ خصو المشرع
بوظيفة اإلتياـ ،حيث يممؾ سمطة التصرؼ في الدعوى مف خبلؿ طريقتيف :إما حفظ الممؼ لعدـ كفاية
االدلة ،أو عدـ معرفة الفاعؿ ،أو تحريكو ،اال أنو مع ظيور االزمة التي تعاني منيا اجيزة العدالة
الجزائية ،وما اسفر عنيا مف بط وطوؿ اإلج ار ات وزيادة معدؿ انتشار اإلجراـ في المجتمع ،وما ترتب
عنيا تراكـ لمممفات المعروضة عمى المحاكـ ،وفي إطار سعي المشرع إلى انتياج سياسة الطرؽ الودية
لتسوية النزاعات مف خبلؿ تحقيؽ البعد اإلنساني والتقميؿ مف أعداد العقوبات السالبة لمحرية ، 2اطافة
أدى ذلؾ إلى توسيع صبلحيات وكيؿ الجميورية في الدعوى الجزائية مف خبلؿ استحداث نظاـ الوساطة
1

 -ناصر حمودي ،الوساطة كبديؿ لمدعوى العمومية في القانوف الجزائري ،المجمة الجزائرية لمعموـ القانونية والعموـ السياسية ،العدد

2

 ، -فيصؿ يحي ،الوساطة الجنائية أية عدالة؟ مجمة األبحاث والدراسات القانونية ،المركز المغربي لمدراسات واالستشارات القانونية

 ،1الجزائر ، ،2018 ،ص.176

وحؿ المنازعات ،العدد األوؿ ،جانفي  ،2013ص .184
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في اإلج ار ات الجزائية بموجب األمر  ،02-15حيث تضمنت التعديبلت التي أدخمت عميو تفعيؿ دور
النيابة العامة خبلؿ مختمؼ مراحؿ الدعوى الجزائية ،وذلؾ بمنح وكيؿ الجميورية سمطة احالة النزاع
لموساطة كألية تضمف رد فعؿ جزائي يتبل ـ ويتناسب مع طبيعة القضايا التي تتميز بالخطورة البسيطة
التي ال تمس النظاـ العاـ والمحددة عمى سبيؿ الحصر ،إما تمقائيا ،أو بنا عمى طمب أحد الطرفيف ،متى
رات أنو مف شأنيا وضع حد نيائي لئلخبلؿ الناتج عف الجريمة ،وضماف جبر الضرر المترتب عمييا،1
وذلؾ بفتح مجاؿ الحوار والتشاور بيف طرفي النزاع ،تحت اشراؼ ومتابعة وكيؿ الجميورية الذي يكوف لو
سمطة انتقا الجرائـ التي تصمح اف تكوف محؿ لموساطة وادارة التفاوض ،إضافة إلى تقدير نتائج الوساطة
باتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.
وبذلؾ يكوف المشرع قد وسع مف صبلحيات وكيؿ الجميورية في نطاؽ الدعوى الجزائية ،وذلؾ
بتمديد إختصاصيا إلى جانب وظيفة التياـ ،إلى ادارة عممية الوساطة بيف طرفي الخصومة الجزائية.
الفقرة الثالثة :الوساطة ألية لتكريس السرعة في اإلجراءات
تعتبر مشكمة البط في التقاضي مف المشاكؿ التي تعرقؿ سير العدالة الجزائية ،األمر الذي أدى
إلى زيادة االعبا التي تعاني منيا االجيزة القضائية ،فاتباع نفس إج ار ات التقاضي العادية التي يتـ
تطبيقيا في الجرائـ ذات الجسامة الكبيرة ،في جرائـ تتميز بالخطورة بسيطة يؤدي إلى عدـ تحقيؽ العدالة
المنتظرة مف القضا  ،فضبل عمى اف ذلؾ يؤدي إلى زيادة حجـ التكاليؼ التي يتكبدىا المتقاضيف ،دفع
بالتشريعات الجزائية إلى انتياج سياسة جزائية جديدة تحقؽ السرعة والتبسيط في اإلج ار ات الج ازئية ،مف
خبلؿ إعتمادىا الية الوساطة الجزائية التي تسعى إلى حؿ النزاع الجزائي بعيدا عف الشكميات والتعقيدات
التي يتميز بيا الطريؽ العادي ،وما يترتب عنو مف سمبيات التي تسفر عنو سوا بالنسبة لطرفي النزاع،
أو لممجتمع في حد ذاتو ،فمف خبلؿ عممية الوساطة يتـ تسوية الخصومة بشكؿ مرضي لطرفييا ،دوف
المجو إلى تحريؾ الدعوى الجزائية ،كما تحقؽ مزايا عديدة سوا بالنسبة لمضحية مف خبلؿ ضماف
تعويضو في مدة قصيرة ،وذلؾ بسرعة تنفيد اإلتفاؽ ،فضبل عمى أنيا تسمح بمشاركة االيجابية والفعالة
لو في الخصومة ،مف خبلؿ سماعو وتفعيؿ دوره في ادارة النزاع ،تحسيسا لو بأنو ليس طرؼ منسي وغير
معترؼ بو ،كما كاف في ظؿ اإلج ار ات التقميدية ،فتيسير اإلج ار ات وسرعة الحسـ في الخصومة تؤدي
 -1بدر الديف يونس ،الوساطة في المادة الجزائية ق ار ة تحميمية في األمر رقـ  02-15المؤرخ في  23جويمية  ،2015مجمة البحوث
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إلى تحقيؽ العدالة التي يطمح الييا الضحية في مدة زمنية وجيزة ،1كما تحقؽ ايضا لممشتكى منو مزايا
مف خبلؿ تجنيبو لمساوئ السمبية التي تترتب عمى طوؿ وبط إج ار ات التقاضي ،وما يترتب عنيا زيادة
في مدة الحبس االحتياطي اذا كاف المتيـ محبوس 2إضافة إلى المساىمة في اصبلحو واعادة ادماجو في
المجتمع بفعؿ الية الوساطة التي تسعى إلى االسراع في سير اإلج ار ات الجزائية ،وما يؤدي ذلؾ إلى
سرعة الفصؿ في القضايا البسيطة ،والتقميص مف أعداد الممفات المعروضة عمى المحاكـ ،فالسرعة في
اإلج ار ات وما تحققو في المجتمع مف ردع الذي كاف في اإلج ار ات التقميدية غير منتج ألثاره نتيجة
طوؿ المدة الزمنية مف وقوع الجريمة ،وزمف الحكـ بالعقوبة ،فضبل عمى التقميؿ مف أعداد األحكاـ
الجزائية القاضية بعقوبة الحبس السيما قصيرة المدة منيا.
فالسرعة في اإلج ار ات تعتبر غاية تسعى الوساطة الجزائية لتحقيقيا ،مف خبلؿ تبسيط وتيسير
اإلج ار ات ،نظ ار لما تحققو ىذه الخيرة مف اغراض نفعية سوا بالنسبة ألطراؼ الدعوى ،أو المجتمع.3
الفقرة الرابعة :عالقة الوساطة الجزائية بنظام العدالة الجزائية
ثار جدؿ فقيي حوؿ مسألة عبلقة الوساطة بنظاـ العدالة الجزائية ،حيث انقسـ الفقو حوؿ ىذه
المسألة إلى رأييف فمنيـ مف يرى بأف الوساطة بديؿ لمعدالة الجزائية ،ورأي آخر يعتبرىا نظاما مكمبل
لمعدالة الجزائية.
أوال :الوساطة نظام بديل لمعدالة الجزائية
يعتبر البعض 4بأف الوساطة إج ار بديؿ عف العدالة التقميدية ،يؤسس رأييـ عمى أف الوساطة

نظاـ يسعى إلى إصبلح العبلقات واعادة بنائيا مف جديد بيف طرفي النزاع ،وذلؾ مف خبلؿ تسوية النزاع
وديا بعيدا عف إج ار ات التقاضي العادية ،كما أنيا تسعى إلى ترضية الخصوـ مف خبلؿ حصوؿ المجني
عميو عمى تعويض عادؿ مف الجاني الذي تسعى إلى إعادة تأىيمو ،وىو عكس ما ينادي وييدؼ إليو

القانوف الجنائي الذي يضع المصمحة العامة في المقاـ األوؿ مف خبلؿ سعيو إلى تطبيؽ العقوبة دوف

مراعاة المصمحة الخاصة لؤلطراؼ ويبرر ىؤال رأييـ باالستدالؿ بنموذج الوساطة المطبؽ في كؿ مف
1

 -عمر سالـ ،نحو تيسير اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .72- 71

2

 -غناـ محمد غناـ ،حؽ المتيـ في محاكمة سريعة  ( ،دوف طبعة )  ،دار النيضة العربية ،دوف ذكر بمد النشر  ،2003 ،ص

3

 -السيد عتيؽ ،مرجع سابؽ ،ص .34
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الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا ،التي تمت مف خبلؿ تسوية العديد مف المنازعات التي تتسـ بوجود

روابط بيف طرفييا كمنازعات الجيرة واألسرة ،دوف أف يتبع في ذلؾ اإلج ار ات التقميدية.1
ثانيا :الوساطة نظام مكمل لمعدالة الجزائية

يرى ىذا اإلتجاه ،2أف الوساطة الجزائية ليست بديؿ لمعدالة الجزائية ،لما في ذلؾ مف إخبلؿ
بمبدأ قضائية العقوبة ،زيادة عمى أف معظـ صور الوساطة التي تطبؽ وساطة قضائية تتـ تحت إشراؼ
ورقابة النيابة العامة كما ترسؿ بمعرفتيا القضايا لموساطة إلى جمعيات مساعدة ضحايا الجريمة 3 ،فضبل
عمى أف المشرع الفرنسي أحدث دو ار لمعدالة والقانوف ،وقنوات العدالة ،وىي ىياكؿ مندمجة في الجياز
القضائي وىو ما يؤدي إلى تبديد كؿ المخاوؼ حوؿ ذلؾ.
وعميو وبنا عمى ما سبؽ بيانو توصمنا إلى أف الوساطة الج ازئية ليست بديؿ وال مكمؿ لمعدالة
الجزائية ،وانما ىي إج ار رضائي استحدثو المشرع يسعى إلى تسوية النزاع وديا ،بعيدا عف القواعد
التقميدية لمتقاضي.
الفرع الثاني :دور الوساطة في تحقيق أىداف السياسة الجزائية المعاصرة
تعتبر الدعوى الجزائية األسموب التقميدي الوحيد إلقتضا الدولة لحقيا في العقاب ،حيث مف
ار لمبدا قضائية توقيع
لحظة وقوع الفعؿ اإلجرامي تتخذ الدولة مجموعة مف اإلج ار ات لمباشرة الدعوى إقر ا
العقوبة الجزائية ،اال أنو مع تطور اإلج ار ات وفي ظؿ اتباع الدولة لوسائؿ اجرائية عمى غرار الوساطة
مف شأنيا تحقيؽ االىداؼ المسطرة مف طرؼ الدولة في مجاؿ العقاب ،السيما منيا التقميؿ مف العقوبات
السالبة لمحرية قصيرة المدة ،واإلىتماـ بالضحية وتفعيؿ دوره في نطاؽ الدعوى الجزائية ،مدى مساىمة
الوساطة الجزائية في تحقيؽ اغراض العقوبة.

-1

منصور عبد السبلـ عبد الحميد حساف العجيؿ ،مرجع سابؽ ،ص.367

-3

أشرؼ عبد الحميد ،مرجع سابؽ ،ص.68

-ABEL (R) : « Règlement formel de Scoflits analyse d’une alternative » ,sociologie du travail, n°1,
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الفقرة األولى :دور الوساطة في التقميل من العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة
نظ ار لسمبيات تنفيد العقوبة السالبة لمحرية ،خاصة قصيرة المدة منو سوا بالنسبة لممحكوـ عميو
أو بالنسبة لممجتمع ،كاف توجو المشرع نحو استبداليا بعقوبات بديمة كالعقوبات المالية ،أو مف خبلؿ
توجيو القاضي إلى عدـ الحكـ بيا ،فتعددت ال ار وتباينت حوؿ مدى فعاليتيا ،وبالتالي حوؿ مدى االبقا
عمييا ،أو استبداليا.
فيناؾ إتجاى ات نادت بضرورة االبقا عمييا نظ ار لما ليا مف اثار ايجابية خاصة بالنسبة لطائفة
المجرميف بالمصادفة الذيف يرتكبوف جرائميـ عف طيش واستيتار بحقوؽ األخريف ،وال يجدي في ردعيـ
اال عقوبة سمب الحرية ،لما تحققو ىذه االخيرة مف ردع عاـ فيي تحدر الجميع وترىبيـ مف إرتكاب
الجرائـ حتى ال يوقع عمييـ الج از  ،كما تعتبر ج از لما تحدثو الجريمة مف ضر ،وبالتالي يعتد الجاني
منيا ،1إضافة إلى اىميتيا بالنسبة لؤلشخاص الذيف يرتكبوف جرائـ نتيجة عدـ االحتياط ،كما ىو الحاؿ
في جرائـ القتؿ الخطأ فيي جرائـ تحدث أضرار جسيمة في المجتمع ،ولكف ال تكشؼ عف الخطورة
اإلجرامية لدى مرتكبيا ،مما يدفع القاضي إلى توقيع عقوبة الحبس قصيرة المدة ،وذلؾ لتحقيؽ العدالة
والردع العاـ.2
كما أف ىناؾ طائفة مف المجرميف لـ تتحكـ فييـ العوامؿ اإلجرامية بالدرجة التي تجعميـ بحاجة
إلى برامج اصبلحية وتيذيبية ،بؿ يكفي توقيع ج از عمييـ حتى يؤدي ذلؾ إلى ردعيـ ،ىذا ويرى
المؤيدوف لئلبقا عمى عقوبة الحبس قصير المدة إلى وجوب توقييا في نطاؽ التي يمكف اف يتحقؽ فيو
الغرض المنتظر منيا ،3فعقوبة الحبس قصير المدة حققت نجاحا كبي ار حسب ىذا اإلتجاه ،لذلؾ حسبيـ
وجب اآلخذ بيا حتى نمنع المجرميف مف العودة إلى اإلجراـ مرة أخرى.4

1

 -ايياب يسر انور عمي ،البدائؿ العقابية في السياسة الجنائية المعاصرة ( ،دوف طبعة )  ،دار النيضة العربية ،دوف ذكر بمد

2

 -عمر خوري العقوبة السالبة لمحرية وظاىرة اكتظاظ المؤسسات العقابية في الجزائر ،المجمة الجزائرية لمعموـ القانونية واالقتصادية

3

 -سيد شريؼ كامؿ ،الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث ( ،دوف طبعة )  ،دار النيضة العربية ،دوف ذكر ابمد النشر

4

 -ايياب يسر انور عمي ،المرجع نفسو ،ص .21-20

النشر ،2000 ،ص .21- 20

والسياسية ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر العدد  ،1981 ،4ص .578

 ،القاىرة ،ص .10
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أما أخروف يروف اف ىذا النوع مف العقوبات تنطوي عمى العديد مف المساوئ ،ما يجعؿ ضررىا
أكثر مف نفعيا ،ما جعميـ يطالبوف بإلغائيا واحبلؿ مكأنيا بدائؿ تكوف أكثر نفعا منيا ،1كما يترتب عمى
عقوبة الحبس قصير المدة اثار سمبية ال تقتصر عمى المحكوـ عميو فحسب ،بؿ تمتد إلى اسرتو
والمجتمع.
فبالنسبة المحكوـ عميو فاف الزج بو في السجف وابعاده عف المحيط االجتماعي المعتاد عميو يؤدي
إلى احساسو باإلحباط والميانة ،ذلؾ بسبب فقده لييبتو واحترامو أماـ عائمتو واصدقائو ،والوسط
االجتماعي الذي ينتمي اليو ،األمر الذي يولد لديو حالة مف اؿ حقد والسخط عمى المجتمع الذي زج بو
في السجف دوف سبب وجيو ،كما يرتبط ذلؾ احساسو بالظمـ نتيجة عدـ تناسب العقوبة الموقعة عميو مع
درجة جسامة الفعؿ المرتكب مف طرفو ،وىو ما يؤدي إلى اصابتو باالكتئاب واالغتراب النفسي
واالجتماعي والقمؽ الذي يعود بالتأثير السمبي عمى سموكاتو داخؿ المؤسسة العقابية تجاه المساجيف معو،
أو القائميف عمى ادارتيا.2
فبالنسبة ألسرتو فتتعرض لمكثير مف المصائب والمشاكؿ بسبب غيابو عنيا ،فقد يكوف ىو مصدر
قوتيا التي تعتمد عميو ،وىو ما يدفع افرادىا إلى اإلجراـ ،فضبل عمى وصمة العار التي تمحؽ بيا نتيجة
دخولو إلى السجف.3
أما بالنسبة لممجتمع فيرتب أضرار أكثر جسامة ،الف المحكوـ عميو في حالة فشمو باالندماج في
المجتمع بعد خروجو مف السجف ،وعجزه في الحصوؿ عمى عمؿ شريؼ يدفعو ذلؾ إلى معاودة إرتكاب
جرائـ ،طالما اف قصر المدة لـ يفقده ىيبة السجف ،كما اف دخولو السجف ألوؿ مرة يؤدي بو إلى االختبلط
بأشخاص معتادو اإلجراـ ،ما يترتب عمى ذلؾ مف ربطو عبلقات معيـ ،ما يؤدي إلى اكتسابو خبرة في
مجاؿ اإلجراـ.4

1

 -سيد شريؼ كامؿ ،الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث ،المرجع السابؽ ،ص .8

2

 -ايمف رمضاف الزيتي ،العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة وبدائميا ،دراسة مقارنة ،الطبعة االولى ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

3

 -جاسـ محمد راشد الخديـ العنتمي ،بدائؿ العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة في دولة االمارات العربية المتحدة ومصر

4

 -عصاـ السيد محمد الشامي ،العقوبات السالبة لمحرية بيف النظرية والتطبيؽ ،دراسة نظرية وعممية لممعاممة العقابية ،دكتوراه ،كمية

 ،2003ص  40وما بعدىا.

وفرنسا ،دراسة مقارنة ( ،دوف طبعة )  ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2000 ،ص .83
الحقوؽ ،جامعة االسكندرية ،1998 ،ص .137
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أماـ عجز العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة عف تحقيؽ االغراض المرجوة منيا ،أدى ذلؾ إلى
استحداث انظمة اجرائية تسعى إلى ارسا

نظاـ العقوبة الرضائية ،التي تقوـ عمى فكرة العقوبة

التعويضية ،والتي مف بينيا نظاـ الوساطة الجزائية التي تيدؼ إلى انيا النزاع بعيدا عف تطبيؽ عقوبة
سالبة لمحرية ،وبالتالي تجنيب المشتكى منو اثار االدانة والحكـ بعقوبة سالبة لمحرية ،مف خبلؿ الزامو
بتنفيذ تدابير ال تتضمف سمب لمحرية ،كقيامو بتعويض الضحية عف الضرر الذي لحؽ بو ،أو إعادة
الحاؿ إلى ما كاف عميو ،وىو ما يساىـ في التقميؿ مف العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة في نطاؽ جرائـ
تتميز بالخطورة البسيطة.
الفقرة الثانية :دور الوساطة في تحقيق اإلىتمام بالضحية وتفعيل دوره في نطاق الدعوى الجزائية
لتطوير نظاـ العدالة الجزائية ،وجب البحث عف وسائؿ إجرائية تستوعب األىداؼ التي تسعى ليا
كؿ مف نظرية الحد مف التجريـ ،والحد مف العقوبات السالبة لمحرية ،إضافة إلى تحقيؽ عدالة ناجزة
ومنصفة ،1مف خبلؿ اإلعتماد عمى المفيوـ الجديد لسمطة الدولة في العقاب ،والتي ولت اىتماميا نحو
المجني عميو ،والدفاع عف حقوقو المادية والمعنوية ،وذلؾ بضماف حقوقو في التعويض عف الضرر الذي
حاؽ بو مف ج ار الجريمة المرتكبة عميو إضافة إلى تدعيـ دوره في إدارة الدعوى الجنائية ،وذلؾ بوجوب
االستماع إليو وتمكينو مف الدفاع عف حقوقو ،2والنظر إليو كطرؼ فعاؿ وايجابي في سير اإلج ار ات
الجنائية ،ذلؾ أف المفيوـ الجديد لمدعوى الجنائية يقوـ عمى ثبلثة أطراؼ :الجاني ،النيابة ،المجني عميو
الذي أصبح محور أساسي في الدعوى ،ألف األمر ال يتوقؼ عمى التعويض فحسب بالنسبة إليو وانما
يمتد إلى مشاركتو في إدارة الدعوى الجنائية ،التي تستوجب أف يكوف في مركز قانوني قوي.3
فيذا التحوؿ في السياسة الجزائية المعاصرة بشأف تدعيـ حقوؽ المجني عميو في اإلج ار ات
الجزائية ،يسند إلى إعتبارات إنسانية تقوـ عمى فكرة تعويض الضرر الذي أصاب المجني عميو نتيجة
الجرـ المقترؼ عميو ،كما أف الدعوى الجنائية في ظؿ ىذا التحوؿ تولي اىتماميا نحو األشخاص ،أكثر

-1

إيماف مصطفى منصور مصطفى ،مرجع سابؽ ،ص .50

-3

عمر سالـ ،نحو تسيير اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .70

-2

شريؼ سيد كامؿ ،الحؽ في سرعة اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .75-74
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مف إىتماميا لمفعؿ الجرمي ،وأخرى اجتماعية تسعى إلى مساعدة المجني عميو في الحصوؿ عمى
حقوقو.1
وبنا عمى ما سبؽ فإف االىتماـ بحقوؽ المجني عميو وتفعيؿ دوره في نطاؽ الدعوى الجزائية،
وجب تطوير وتنمية الوسائؿ المستحدثة إلدارة الدعوى الجزائية ،وخاصة التفاوضية منو كنظاـ الوساطة
الجزائية.
الفقرة الثالثة :مدى مساىمة الوساطة الجزائية في تحقيق الردع
يعتبر الردع غرض تسعى السياسة الجزائية المعاصرة إلى تحقيقو مف خبلؿ توقيع العقوبة عمى
الجاني ،بإعتبار اف ىذه االخيرة ىي الوسيمة الوحيدة التي تمجا الييا الدولة لمكافحة اإلجراـ ،دوف اف
يؤدي ذلؾ إلى المساس بحقوؽ األفراد ،اال أنو ومع تطور المفيوـ التقميدي لمعقوبة مف مفيوـ عقابي إلى
تعويضي ورضائي ،وذلؾ باستحداث انظمة اجرائية لتسوية الخصومة الجزائية ،كإج ار الوساطة الجزائية،
األمر الذي يؤدي إلى التساؤؿ التالي :ما مدى مساىمة الوساطة الجزائية في تحقيؽ الردع؟
لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ يقتضي التطرؽ إلى الردع بنوعيو ،والذي يتجسد في الردع العاـ،
والخاص.
أوال :الوساطة الجزائية والردع العام
يتحقؽ الردع العاـ مف خبلؿ انذار الجميع بسو عاقبة اإلجراـ حتى ال يقمد المجرـ فيما ارتكبو،2
فكمما كاف تطبيؽ العقوبة اسرع مف خبلؿ تيسير اإلج ار ات الجزائية بتسوية النزاع عف طريؽ عممية
الوساطة الجزائية التي تسعى إلى فض الخصومة في مدة زمنية وجيزة حتى واف كانت العقوبة المترتبة
عنيا عقوبة تعويضية ،فإنيا تخمؽ أثر ردعيا لدى الجاني مما يؤدي ذلؾ إلى كفالة الردع العاـ ،3بالشكؿ
الذي ال يتحقؽ في حالة توقيع العقوبة عمى الجاني ،ذلؾ أنو كمما كانت تطبيؽ العقوبة اسرع ،كمما كانت
محققة ألغ ارضيا فاستغراؽ اإلج ار ات الفصؿ في الخصومة لمدة زمنية طويمة مف يوـ إرتكاب الجرـ إلى

-1
2
3

شريؼ سيد كامؿ ،الحؽ في سرعة اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .75

 عمر سالـ ،نحو تيسير اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .74 -اسامة حسنيف عبيد ،مرجع سابؽ ،ص .56
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غاية الفصؿ فييا بحكـ قضائي ،يجرد العقوبة مف فاعميتيا في تحقيؽ الردع العاـ ، 1وبالتالي فتسيير
إج ار ات التقاضي عف طريؽ الوساطة ،يعتبر بمثابة إعتراؼ مف السمطات القضائية بعدـ فعالية العقوبة.2
كما اف فاعمية العقوبة في تحقيؽ الردع العاـ ،لو عبلقة بمدى السرعة في توقيعيا فحسب ىذا
اإلتجاه فاف الغاية التي تسعى الييا الوساطة الجزائية لتحقيقيا تتمثؿ في سرعة توقيع الج از بيدؼ تحقيؽ
الردع العاـ ،بالشكؿ الذي يضمف فاعمية توقيع العقوبة.3
غير أنو ىناؾ مف يرى بخبلؼ ذلؾ ،باف الوساطة الجزائية حتى واف كانت تحقؽ لنا الردع العاـ،
اال أنو ليس بذلؾ األثر الذي يتحقؽ مف خبلؿ العقوبة ،واف كانت محميا جرائـ تتميز بالخطورة البسيطة،
فاف الردع العاـ الذي ترتبو متعمؽ بإرادة الخصوـ إما قبولو أو رفضو بإعتباره إج ار متوقؼ عمى اختيار
األطراؼ ،عمى خبلؼ العقوبة بشكميا التقميدي الذي تتسـ إج ار ات توقيعيا باإللزامية ( ما يجعؿ البعض
يرى بأنيا الردع الوحيد الذي يعتد بو لمواجية اإلجراـ ،بما تحققو مف اصبلح وتأىيؿ الجاني بالشكؿ الذي
يحوؿ معو العودة إلى عالـ اإلجراـ).4
وعميو بنا عمى ما سبؽ يتضح بأف عبلقة الوساطة الجزائية بالردع العاـ مرتبطة بالسرعة التي
تحققيا الوساطة في توقيع العقوبة ،واف كانت عقوبة تعويضية ،وىو ما يضمف فاعميتيا في تحقيؽ الردع
العاـ الذي يعتبر غرض مف اغراض العقوبة ،ما يؤدي إلى خمؽ أثر ردعيا لدى الجناة.
ثانيا :الوساطة الجزائية والردع الخاص
مف االىداؼ التي تسعى الييا العقوبة في صورتيا التقميدية الردع الخاص ،وذلؾ مف خبلؿ
التأثير عمى شخصية الجاني ،بالقضا عمى الخطورة اإلجرامية الكامنة فيو بالشكؿ الذي يمنع عودتو إلى
إرتكاب الجريمة مرة أخرى.5
وبإعتبار أف التأىيؿ واالصبلح وسيمتاف يتـ مف خبلليما تحقيؽ الردع الخاص ويمثبلف في نفس
1

 -شريؼ سيد كامؿ ،الحؽ في سرعة اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص.33

2

 -عمر سالـ ،نحو تيسير اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ  ،ص  .79اسامة حسنيف عبيد ،مرجع سابؽ ،ص .56

3

 -طبلؿ جديدي ،اإلج ار ات الموجزة إلنيا الدعوى العمومية في التشريع الجزائري ،دكتوراه ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة

4

 -رامي متولي ابراىيـ عبد الوىاب القاضي ،الوساطة كبديؿ عف الدعوى الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص.93

العربي التبسي ،الجزائر ،2017- 2016 ،ص .109
5

 -المرجع نفسو  ،ص.186
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الوقت اىداؼ تسعى الوساطة الجزائية لتحقيقيما ،وذلؾ مف خبلؿ فرض الت ازمات عمى الجاني يمتزـ
بتنفيذىا ،ما يؤدي ذلؾ إلى احساسو بمسؤولية الجرـ الذي ارتكبو ،االمر الذي يؤدي إلى إعادة تأىيمو في
المجتمع.1
فسرعة الفصؿ في الخصومة الجزائية التي تحققيا الوساطة الجزائية مف خبلؿ الفصؿ فييا بعقوبة
تعويضية تؤدي إلى القضا عمى الخطورة اإلجرامية الكامنة في الجاني ،ويؤدي ذلؾ إلى منعو مف معاودة
إرتكاب الجريمة ،2ما يؤكد ذلؾ ما ذىب اليو البعض إلى اف الوساطة الجزائية وما تقوـ عميو مف تفاوض،
وتقريب وجيات نظر طرفي النزاع يؤدي إلى تحسيس الجاني بالمسؤولية إتجاه الضحية ،دوف تيميشو
وتقييد حريتو بعقوبة سالبة لمحرية توصمو بوصمة العار ،وتكوف عائؽ أماـ إعادة ادماجو في المجتمع،3
فالوساطة وما تقوـ عميو مف تحقيؽ الشخصية ،والمشاركة الطوعية في اصبلح الضرر المترتب عف
الجريمة والقواعد المحددة لمسموؾ ،تساىـ في اصبلح وتأىيؿ الجاني.4
وعميو فتأىيؿ الجاني واعادة ادماجو في المجتمع كغرض تسعى اليو الوساطة الجزائية إلى
تحقيقو ،يساىـ في تحقيؽ الردع الخاص وذلؾ مف خبلؿ سرعة الفصؿ في الخصومة الجزائية دوف توقيع
عقوبة سالبة لمحرية التي تبت عجزىا في تحقيؽ ىذا األخير.

1

 -اسامة حسنيف عبيد ،مرجع سابؽ ،ص.60

3

 -عمر سالـ ،نحو تيسير اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ .ص .85

2

 -طبلؿ جديدي ،المرجع السابؽ ،ص .111شريؼ سيد كامؿ ،الحؽ في سرعة اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص.33
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خالصة الفصل األول

خالصة الفصل األول
نخمص في نياية ىذا الفصؿ إلى أف الوساطة الجزائية نظاـ تبناه المشرع الجزائري بموجب األمر
 02-15بالنسبة لؤلشخاص البالغيف  ،وكذلؾ القانوف رقـ  12-15بالنسبة لؤلحداث الجانحيف كنظاـ
رضائي لحؿ الخصومة في الشؽ الجزائي ،مف خبلؿ تبنيو لصورة الوساطة التي يتـ اإلحتفاظ بيا وذلؾ
بمنحو وكيؿ الجميورية صبلحية إجرائو بموجب سمطة المبلئمة المخولة لو قانونا ،كما أخد المشرع
بالمعيار الحصري في تحديده طائفة الجرائـ التي تصمح أف تكوف محؿ ليذا اإلج ار  ،غير أنو كاف عميو
أف يجعؿ ذلؾ في يد وكيؿ الجميورية مف خبلؿ وضع ضوابط يعتمد عمييا مثمما عمؿ مع قضايا
األحداث  ،ضمانا لحماية قانونية أكبر لمخصوـ .
كما توصمنا أف نظاـ الوساطة نظاـ قائـ بذاتو  ،لو خصائص تميزه عف غيره مف األنظمة
الرضائية المشابية لو ،إضافة إلى أنو ليس مكمؿ وال بديؿ لنظاـ العدالة ،وانما نظاـ رضائي إستحدثو
المشرع لحؿ الخصومة الجزائية بعيدا عف أروقة المحاكـ ،وذلؾ بيدؼ التقميؿ مف األزمة التي يعاني منيا
القضا .
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الفصل الثاني
تمييد:

خص المشرع الجزائري الوساطة الجزائية بنظاـ خاص بإعتبارىا إج ار لحؿ الخصومة الجزائية،
حيث إشترط توفر مجموعة مف الشروط القانونية لصحتيا تتعمؽ بطرفييا ،إضافة إلى سمطة وكيؿ
الجميورية في تقرير المجو إلى ىذا (المبحث األوؿ) ،فعمى الرغـ مف عدـ تنظيمو إلج ار اتيا بموجب
نصوص قانونية ،ترؾ األمر لمنيابة العامة تجتيد في ذلؾ بتنظيـ مراحؿ ليذا النظاـ( المبحث الثاني)،
كما يترتب عمى ىذا النظاـ آثار قانونية سوا عمى المبادئ العامة لئلج ار ات الجزائية ،أو عمى الدعوى
الجزائية ،وىو ما سنبينو مف خبلؿ (المبحث الثالث).
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المبحث األول :الشروط القانونية لتطبيق نظام الوساطة الجزائية
يتطمب تطبيؽ نظاـ الوساطة الجزائية جممة مف الشروط القانونية ،حتى يمكف لوكيؿ الجميورية
مف تقدير مبلئمة المجو إلى ىذا اإلج ار  ،والتي تمثؿ في ذات الوقت شروط ضرورية لصحة الوساطة
الجزائية ،حيث تتجسد ىذه الشروط في كؿ مف شروط متعمقة باألطراؼ(المطمب األوؿ) ،وشروط متعمقة
بسمطة وكيؿ الجميورية في تقرير المجو إلى الوساطة الجزائية(المطمب الثاني).
المطمب األول :شروط متعمقة باألطراف
تتمثؿ الشروط المتعمقة بطرفي الوساطة ،والتي يتوجب توافرىا في شروط مرتبطة بكؿ مف
الضحية والمشتكى منو ،وكذلؾ شروط خاصة بالمشتكى منو كطرؼ في الوساطة الجزائية.
الفرع األول :شروط مرتبطة بالضحية والمشتكى منو
تتجسد الشروط المرتبطة بالضحية والمشتكى منو في وجوب توفر األىمية اإلجرائية لمباشرة
الوساطة ،فضبل عمى ضرورة رضا األط ارؼ بمبدأ الوساطة.
الفقرة األولى :األىمية اإلجرائية لمباشرة الوساطة
تعتبر الوساطة الجزائية نظاـ رضائي يقوـ عمى موافقة طرفييا ،لذلؾ يشترط في كؿ مف الضحية
والمشتكى منو أف يتمتعا باألىمية الكاممة لمباشرة إج ار اتو ،وىذه األخيرة يشترط توافرىا في جميع المراحؿ
التي تمر بيا الوساطة ،وعميو فالمقصود باألىمية الجزائية ىي (صبلحية كؿ طرؼ عمى حدا لمباشرة
اإلج ار ات الجزائية بصفة عامة).1
رغـ عدـ نص المشرع الجزائري عمى شرط األىمية ضمف النصوص القانونية المنظمة لعممية
الوساطة في قانوف اإلج ار ات الجزائية ،إال أنو يفيـ مف نص المادة  2قانوف حماية الطفؿ بأف األىمية
الجزائية تتحدد في التشريع الجزائري ببموغ سف الرشد الجزائي ،أي  18سنة كاممة ،كما يشترط في كؿ مف
الضحية والمشتكى منو زيادة عمى شرط األىمية ،تمتعيما بكامؿ قواىما العقمية لصحة إج ار الوساطة،
حتى واف لـ يبمغا سف المسؤولية الجزائية ،أنو في ىذه الحالة نكوف أماـ وساطة األحداث ،ويكوف طرفي
الوساطة ولي الحدث والمشتكى منو ،أما الضحية فيشترط فيو توافر أىمية التعاقد المدني ،وفي حالة عدـ
-1رامي متولي إ براىيـ عبد الوىاب القاضي ،إطبللة عمى أنظمة التسوية الجنائية المستحدثة في الدعوى الجنائية في القانوف الفرنسي،

مرجع سابؽ ،ص.152
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توافر ىذا السبب فينوب عنو الوصي ،أو الولي غير أف التساؤؿ الذي يطرح ىنا ىؿ يشترط في مجاؿ
الوساطة أىمية التعاقد المدني أـ بموغ سف الرشد المدني؟
ذىب الفقو في ىذه المسألة إلى إتجاىيف ،إتجاه يرى بأنو لكي تتـ مباشرة إج ار الوساطة البد مف
توفر أىمية التعاقد المدني ،ذلؾ أف الوساطة ىي بمثابة عقد ناتج عف تبلقي إرادة طرفييا ،وما يتطمب
التوقيع عميو .في حيف يرى اإلتجاه اآلخر بأف األىمية المطموبة في مجاؿ الوساطة ىي بموغ سف الرشد
الجزائي ،وذلؾ ألف الوساطة حسب إعتقادىـ ىي تزاوج بيف العقوبة والتعويض في نفس الوقت.
ونحف في اعتقادنا أف األىمية التي يشترط توافرىا في مجاؿ الوساطة الجزائية ىي أىمية التعاقد
المدني ،ذلؾ ألف األىداؼ التي تسعى إلييا الوساطة تقتصر عمى التعويض دوف الخوؼ في تحديد
مسؤولية المشتكى منو.
الفقرة الثانية :رضا األطراف بمبدأ الوساطة
في حالة تقرير النيابة العامة تسوية النزاع عف طريؽ الوساطة ،يتعيف عمييا قبؿ السير في
إج ار اتيا الحصوؿ مسبقا عمى موافقة طرفي النزاع ،ذلؾ أف قبوؿ األطراؼ بعممة الوساطة يعد مف
الشروط الجوىرية لقياميا ،فضبل عف أف إتفاقيما عمى تسوية النزاع عف طريؽ الوساطة يعتبر ضماف
لنجاح ىذه األخيرة ،1كما أف الوساطة تعد نظاـ رضائي يقوـ عمى الحوار والتفاىـ بيف األطراؼ لتسوية
النزاع بينيـ وديا.2
وبإعتبار أف الوساطة نظاـ اختياري يقوـ عمى مبدأ حرية اإلرادة ،فيشترط في ىذه األخيرة أف
تكوف سميمة مف العيوب كاإلكراه ،الغمط ،التدليس ،فبل يجوز إجبار كؿ مف الضحية والمشتكى منو عمى
المجو إلى الوساطة ولو كاف ذلؾ بموافقة النيابة العامة والعكس صحيح وىو ما أكدتو المادة  37مكرر
ؽ إج ج أيف نص المشرع الجزائري صراحة عمى شرط موافقة كؿ مف الضحية والمشتكي منو عمى
إج ار الوساطة ،حتى واف لـ يحدد الشكؿ الذي يتـ فيو التعبير عف الرضا بالوساطة ،إال أنو يجب أف
يكوف رضائيا صريحا وواضحا فضبل عمى أنو يشترط في ىذا الرضا توافره في جميع مراحؿ عممية
الوساطة بد ا مف الحصوؿ عمى الموافقة األطراؼ إلى غاية تنفيذ ما تـ التوصؿ إليو 3ويتحقؽ ذلؾ مف
1

 -2شريؼ سيد كامؿ ،الحؽ في سرعة اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .143

- Paul Mbanzoulou ،op cite ، ،p15

- Françoise TULKENS , op, cité, p12.
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خبلؿ قياـ وكيؿ الجميورية بشرح المعالـ القانونية وكؿ الجوانب المتعمقة بالوساطة ،فقد يعدؿ كؿ مف
الضحية والمشتكى منو عف اإلستمرار في الوساطة ،إذا ما تبيف ليـ أنو يمكف ليـ الحصوؿ عمى حقوقيـ
بشكؿ أفضؿ في حالة إتباع إج ار ات التقاضي العادية ،فطبقا لمقواعد العامة لمبطبلف فإنو ال يجوز إجبار
طرفي النزاع عمى المجو إلى الوساطة تحت أي ضغط 1 ،وفي حالة تـ المجو إلى الوساطة وكانت
إرادة أحد األطراؼ معيبة بعيب مف عيوب اإلرادة في ىذه الحالة يكوف ليذا الطرؼ إما قبوؿ الوساطة
واإلستمرار فييا لتسوية النزاع وديا ،أو العدوؿ عمييا ومتابعة الدعوى وفؽ الطريؽ العادي طبقا لمبدأ
الرضائية التي يقوـ عمييا نظاـ الوساطة ،غير أنو مف الناحية العممية ال يمكف اإلجماع عمى أف المجو
إلى إج ار الوساطة يتـ برضا حقيقي ألطرافيا ،وذلؾ أنو يمكف لمنيابة العامة أف تمارس ضغط عمى
المشتكى منو بتيديده بمتابعتو قضائيا في حالة رفضو الوساطة حتى واألمر كذلؾ بالنسبة لمضحية
بإمكانية إصدار أمر بحفظ الممؼ في حالة عدـ قبولو لموساطة ،فالواقع العممي قد يفرض حموال ال تتبل ـ
مع ما تقرره النصوص القانونية.2
أما بالنسبة لقضايا األحداث فالشرع الجزائري عكس ما نص عميو في قانوف اإلج ار ات الجزائية
أيف نص صراحة عمى شرط قبوؿ األطراؼ بمبدأ الوساطة ،فمـ ينص المشرع في قانوف حماية الطفؿ عمى
شرط موافقة طرفي الوساطة ،وما يؤكد ذلؾ ما جا في نص المادة  111قانوف ح ـ ج الذي ينص عمى
إستدعا وكيؿ الجميورية لمطفؿ وممثمو الشرعي والضحية ،وذلؾ إلستطبلع رأييـ بشأف حؿ النزاع عف
طريؽ الوساطة ،3غير أنو مف غير المنطقي أف يتـ المجو إلى الوساطة دوف أف يكوف طرفييا موافقيف
عمى ذلؾ ،بما أف عممية الوساطة إج ار رضائي يقوـ عمى رضا األطراؼ فمجرد طمب أحد طرفي النزاع
بتسوية النزاع وديا عف طريؽ الوساطة يعد قبوؿ أولي عمى المجو إلى الوساطة.
غير أف التساؤؿ الذي يطرح في ىذا الصدد أماـ الصمت وعدـ نص المشرع الجزائري عمى
الشكؿ الذي تكوف فيو الموافقة ،ىؿ تكوف شفاىة أماـ وكيؿ الجميورية؟ أـ أنو يشترط أف تكوف كتابة؟
بإستق ار نص المادة  37مكرر  2إ ج ج التي تنص عمى أنو " :تتـ الوساطة بموجب إتفاؽ مكتوب بيف
مرتكب األفعاؿ المجرمة والضحية " ،نبلحظ أف المشرع إشترط إفراغ مضموف إتفاؽ الوساطة في قالب

 -1رامي متولي عبد الوىاب إبراىيـ القاضي ،الوساطة في القانوف الجنائي اإلجرائي المقارف ،مرجع سابؽ ،ص154
 -2محمد فوزي إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص .310
3

 -المادة  111ؽ ح ط ج ،مرجع سابؽ.
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مكتوب ،وذلؾ لكوف الكتابة وسيمة إثبات في حالة وقع إختبلؼ حوؿ محتوى ما تـ التوصؿ إليو  ،1لذلؾ
ألزـ المشرع الجزائري القائـ بعممية الوساطة حسب نص المادة  37مكرر  3ؽ إ ج ج أف يضمف ما تـ
اإلتفاؽ عميو أثنا عممية الوساطة في محضر يتضمف ىوية وعنواف األطراؼ وعرض وجيز لؤلفعاؿ
وتاريخ ومكاف وقوعيا ومضموف إتفاؽ الوساطة وآجاؿ تنفيذه ويتـ التوقيع عميو مف قبؿ كؿ مف وكيؿ
الجميورية وأميف الضبط واألطراؼ ،وتسمـ نسخة لكؿ مف ىؤال  ، 2وىو ما يدؿ عمى إلزامية كتابة
محضر إتفاؽ الوساطة بداية مف موافقة األطراؼ إلى غاية الوصوؿ إلى إتفاؽ نيائي ،واألمر كذلؾ
بالنسبة لموساطة في مجاؿ قضايا األحداث فنص المادة  112مف ؽ ح ط ج تنص عمى شرط الكتابة
وذلؾ بتحرير إتفاؽ الوساطة في محضر موقع عميو مف قبؿ جميع األطراؼ.
الفرع الثاني :شروط خاصة بالمشتكي منو بصفتو طرف في الوساطة الجزائية
رغـ عدـ نص المشرع الجزائري عمى ىذه الشروط التي يتوجب توافرىا في المشتكي منو بصفة
طرؼ في عممية الوساطة الجزائية ،إال أنو مف البدييي أف يكوف المشتكى منو معترؼ بإرتكابو الوقائع
المنسوبة إليو وذلؾ لصحة إج ار الوساطة ،فبل يتصور أف المشتكى منو قبؿ الوساطة وىو ناكر إلرتكابو
الجريمة ،3وىو ما يطرح إشكاؿ حوؿ إمكانية إعتبار قبوؿ المشتكى منو بالوساطة بمثابة إعتراؼ منو
بإرتكابو الجريمة؟
إف إعتراؼ المشتكى منو بإرتكاب الوقائع المنسوبة إليو أمر ضروري والبد منو ،بشرط أف يكوف
صادر عف إرادة حرة غير معيبة بعيوب اإلرادة ،أو متأثرة بأي وسيمة مف الوسائؿ الغير المشروعة التي
تضعؼ اإلرادة ،أو تعدميا ،كما يشترط أف يكوف صريحا ليس فيو أي غموض ،كما يجب أف يكوف
صادر عف شخص تتوفر فيو األىمية ،متمتعا بالتمييز واإلدراؾ ،4وذلؾ حتى يتسنى تسوية النزاع وفقا لما
يؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف الوساطة 5كما يتوجب في المقابؿ تقديـ ضمانات مف وكيؿ
الجميورية لو بعدـ إستخداـ إعترافاتو ىذه في حالة با ت الوساطة بالفشؿ ،األمر الذي أكدتو الندوة الدولية لقانوف
1

 -رفيقة خالفي ،أحكاـ الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري ،مجمة القانوف والعموـ السياسية ،العدد  ،2كمية الحقوؽ والعموـ

2

-المادة  37مكرر  3ؽ إج ج ،مرجع سابؽ.

السياسية ،المركز الجامعي نور البشير البيض ،2017 ،ص .394

-3معتز السيد الزىري ،الوساطة كبديؿ عف الدعوى الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص.216

-4حسيف مجباس حسيف ،إعتراؼ الميتـ في الدعوى الجزائية ،دراسة قانونية مقارنة ومعززة بق اررات محكمة التمييز االتحادية ،الطبعة

األولى ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عماف  ،2014ص.73
-5حمدي رجب عطية ،مرجع سابؽ ،ص.345
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العقوبات التي عقدت في طوكيو ،حيث نصت أنو" :ال يجوز اتخاذ إعترافات الجاني أثنا بحث تسوية
دليؿ عميو إذا ما رفعت الدعوى أماـ المحاكـ فيما بعد" ،1وىو ما اتجو إليو المؤتمر الدولي الثالث لقانوف
العقوبات المنعقد في القاىرة عاـ  1984بأنو ال يجوز إستعماؿ إعتراؼ الجاني الذي صرح بو خبلؿ
عممية الوساطة ،كدليؿ ضده في حالة با ت ىذه األخيرة بالفشؿ ،وتـ مباشرة الدعوى الجزائية وقؼ
الطريؽ العادي.2
واضافة إلى شرط اإلعتراؼ ،فإف المشرع الجزائري أغفؿ مسألة تطبيؽ الوساطة الجزائية بالنسبة
لممشتكى منو المبتدئ ،وىو ما يطرح التساؤؿ التالي :ىؿ تطبيؽ إج ار الوساطة الج ازئية يقتصر فقط عمى
المجرميف المبتدئيف؟أـ أنو يمتد ليشمؿ كذلؾ معتادو اإلجراـ؟ نظ ار لؤلىداؼ التي تسعى الوساطة لتحقيقيا
والمتمثمة في إعادة تأىيؿ المشتكى منو اجتماعيا ،فمف غير المتصور أف تطبؽ عمى المجرميف العائديف
والذيف لدييـ ميوؿ إجرامية الذيف يتطمب معاممتيـ معاممة مبلئمة ،إذف فمجاؿ تطبيقيا يكوف بالنسبة
لممجرميف المبتدئيف قميمو الخطورة اإلجرامية.3
المطمب الثاني :شروط متعمقة بسمطة وكيل الجميورية في تقرير المجوء إلى الوساطة الجزائية
لـ يجعؿ المشرع الجزائري سمطة وكيؿ الجميورية في تقرير المجو إلى الوساطة المطمقة وانما
وضع مجموعة مف الشروط التي يجب توافرىا حتى يمكف لوكيؿ الجميورية تقدير مدى مبلئمة المجو إلى
الوساطة وبالرجوع إلى قانوف اإلج ار ات الجزائية ،والقانوف المتعمؽ بحماية الطفؿ نجد أف المشرع نص
عمى شرطيف يتمثؿ األوؿ في وجوب إج ار الوساطة قبؿ مرحمة المتابعة الجزائية ،إضافة إلى مبلئمة
المجو إلى الوساطة.
الفرع األول :وجوب إجراء الوساطة قبل مرحمة المتابعة الجزائية
لتحريؾ الدعوى الجزائية مف طرؼ وكيؿ الجميورية يشترط توافر جممة مف المعطيات التي
تتمثؿ(في وجوب وقوع فعؿ مجرـ قانونا ،واسناده إلى شخص معيف ،كما يشترط أف يترتب عمى ىذا الفعؿ
ضرر) ،4وبإعتبار أف الوساطة مف اإلج ار ات التي تنتج أثارىا في المرحمة السابقة عف تحريؾ الدعوى

-1أشرؼ عبد الحميد ،مرجع سابؽ ،ص.23

-2عادؿ يوسؼ شكري ،مباحث معمقة في فقو اإلج ار ات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص.167

 -3رامي متولي إبراىيـ عبد الوىاب القاضي ،الوساطة في القانوف الجنائي اإلجرائي المقارف ،مرجع سابؽ ،ص 216
4

 -المرجع نفسو ،ص.134
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الجزائية ،فالمش ػ ػ ػرع الجزائري ألزـ وكي ػ ػ ػؿ الجميورية إح ػ ػ ػالة النزاع لموساطة سوا كاف ذلؾ بمب ػ ػ ػادرة منو
أو بطمب مف الضحية أو المشتكى منو قبؿ أي متابعة جزائية طبقا لنص المادة  37مكرر  1ؽ إ ج ج،
سوا كانت الدعوى في مرحمة التحق ػ ػ ػيؽ التمي ػ ػ ػيدي التي تباشره الضبطية القضائية طبقا عمى مست ػ ػ ػواىا،
أو خبلؿ مرحمة إستكماؿ التحريات األولية واتصاؿ وكيؿ الجميورية بالمحضر الذي تـ إعداده مف طرؼ
الضبطية القضائية ،أو إتصالو بممؼ القضية عف طريؽ شكوى الضحية ،1حيث يستشؼ مف نص المادة
 37مكرر ؽ إ ج ج أف إج ار عممية الوساطة مرىوف بعدـ تصرؼ وكيؿ الجميورية في الدعوى الجزائية
سوا بتحريؾ الدعوى الجزائية أو إحالة القضية أماـ جية الحكـ ،ففي ىذه الحالة وكيؿ الجميورية يفقد
سمطة إحالة الممؼ مف جديد إلى الوساطة لعدـ وجود نص قانوني يجيز ذلؾ ،2غير أنو في حالة حفظ
األوراؽ بسبب عدـ كفاية األدلة ،أو إذا كاف المتيـ الحفظ الصادر عنو ،3واحالة القضية إلج ار الوساطة
مف جديد إذا تبيف لو إمكانية حؿ الخصومة الجزائية عف طريؽ إج ار الوساطة ،4واألمر كذلؾ بالنسبة
لقضايا األحداث فالمشرع الجزائري نص مف خبلؿ المادة  110مف ؽ ح ط ج عمى جعؿ مسألة مجيوؿ

5

في ىذه الحالة بإعتبار أف مقرر الحفظ دو طبيعة إدارية فيجوز لوكيؿ الجميورية الرجوع عمى قرار تقرير
وكيؿ الجميورية بالمجو إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى إج ار الوساط ػ ػ ػ ػة يكوف في كؿ وقت مف لحظة إرتكػ ػ ػ ػ ػاب الطفؿ لمجنحة
أو المخالفة المعاقب عمييا ،أي قبؿ مرحمة تحريؾ الدعوى الجزائية.6
أما بالنسبة لمتشريعات الجزائية المقارنة نجد أف المشرع الفرنسي ىو اآلخر نص عمى شرط عدـ

تحريؾ الدعوى الجزائية مف قبؿ النيابة العامة بموجب المادة  41مف ؽ إج ؼ ىذا بالنسبة لموساطة

المتعمقة بقضايا األشخاص البالغيف ،أما فيما يتعمؽ بالوساطة في مجاؿ األحداث فالمشرع الفرنسي جعؿ

إج ار الوساطة في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى ،حيث أجاز لنائب الجميورية ولمقضاة التحقيؽ،
ولقاضي الحكـ إقتراح الوساطة عمى الحدث وذلؾ بعد الحصوؿ عمى قب ػ ػ ػوؿ كؿ مف ىذا األخير وأبوه أو الوصي

أو القيـ وأف يت ػ ػ ػـ إثبات ذلؾ في محض ػ ػ ػر يض ػ ػ ػاؼ إلى إج ػ ػ ػ ار ات ى ػ ػ ػذا إذا كانت الوساطة تتـ مباش ػ ػ ػرة
-1محمد حزيط ،الوساطة كآلية بديمة لممتابعة الجزائية في القانوف الجزائري ،حوليات جامعة الجزائر  ،3الجز الثاني ،العدد ،33

الجزائر ،جواف  ،2019ص .192

-2إبراىيـ عيد نايؿ ،مرجع سابؽ ،ص .10-09

 -3محمود سمير عبد الفتاح ،النيابة العامة وسمطتيا في إنيا الدعوى بدوف محاكمة ( ،دوف طبعة ) ،الدار الجامعية ،مصر،

 ،1991ص .233

-4رامي متولي القاضي ،الوساطة في القانوف الجنائي االجرائي المقارف ،مرجع سابؽ ،ص .314-313

-5عبد اهلل أوىابية ،شرح قانوف اإلج ار ات الجزائية ( ،دوف طبعة ) ،دار ىومة ،الجزائر ،2005 ،ص .47
 -محمد حزيط ،المرجع نفسو  ،ص .192

 -6المادة  110ؽ ح ط ج ،مرجع سابؽ.

97

الضوابط اإلجرائية لنظام الوساطة الجزائية

الفصل الثاني

في مرحمة قبؿ التصرؼ في الدعوى ،أما إذا كانت خبلؿ مرحمة المحاكمة ففي ىذه الحالة المحكمة

المختصة تتحصؿ عمى محضر القبوؿ.1

عمى غرار المشرع الجزائري والفرنسي ،فالمشرع التونسي ىو اآلخر بموجب المادة  335ثالثا مج
إ ج ت يشترط إلج ار الصمح بالوساطة في المواد الجزائية ،أف يتـ مباشرة في مرحمة قبؿ إثارة الدعوى
العمومية.2
وبنا عمى ما سبؽ تبيانو نتوصؿ إلي أف المشرع الجزائري جعؿ إج ار عممية الوساطة بالنسبة
لقضايا البالغيف في مرحمة تصرؼ وكيؿ الجميورية في نتائج إستدالؿ عمى خبلؼ الوساطة في قضايا
األحداث الجانحيف حيث أجاز إج ار ىا زيادة عمى مرحمة التصرؼ في االستدالؿ ،أف تتـ خبلؿ مرحمة
البحث والتحري أماـ الضبطية ،وما يدؿ عمى ذلؾ ما جا في نص المادة  111ؽ ح ط ج ،حيث منح
أيضا إختصاص إج ار الوساطة إلى كؿ مف وكيؿ الجميورية المساعد ،وضباط الشرطة القضائية ،كاف
عمى المشرع الجزائري أف يقتضي بالمشرع الفرنسي حيث وسع مف إختصاص الوساطة بالنسبة لؤلحداث
إلى قاضي األحداث وذلؾ لضماف حماية أكثر بالنسبة لمحدث الجانح.
الفرع الثاني :مالئمة المجوء إلى الوساطة
تعتبر النيابة العامة صاحبة اإلختصاص في تحريؾ الدعوى كأصؿ عاـ ،وذلؾ في إطار سمطة
المبلئمة الممنوحة ليا قانونا ،حيث يجوز لوكيؿ الجميورية بموجب المادة  37مكرر ؽ اإج ج المضي
في عممية الوساطة بيف الضحية ،والمشتكى منو ،إذا ما يتبيف لو أف ذلؾ سيؤدي إلى تحقيقو األغراض
التي شرعت ألجميا ،وعمييا فاألمر جوازي بالنسبة لوكيؿ الجميورية وليس وجوبي ،بحيث يعتبر الجية
الوحيدة التي خوليا المشرع سمطة قبوؿ أو رفض المجو إلى الوساطة ،3وبالتالي ال يجوز لؤلطراؼ المجو
إلى الوساطة دوف موافقة وكيؿ الجميورية ،كما ال يجوز ليما إجباره عمى ذلؾ ،أما بالنسبة لموساطة
المتعمقة باألحداث الجانحيف فالمشرع جعؿ أيضا المجو إلييا مف إختصاص وكيؿ الجميورية طبقا لنص
المادة  110ؽ ح ط ج ،وعميو فموكيؿ الجميورية السمطة المطمقة في تقرير المجو إلى الوساطة ،وذلؾ
مف خبلؿ تقدير إمكانية حؿ الخصومة الجزائية بالطريؽ الودي عف طريؽ الوساطة ،بنا عمى ظروؼ
 -1شريؼ سيد كامؿ ،الحؽ في سرعة اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .140
2

 -المادة  335ثالثا مج ا ج ت ،مرجع سابؽ.

- TDROU SSAOUSSANE ,la place de la victime dans le procès pénale. thèses pour le doctorat.

3

Université. M Montpellier. France. 2014. P 292.
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الجريمة محؿ الوساطة ،ومبلبساتيا.

كما وضع المشرع الجزائري عمى غرار التشريعات الجزائية التي تبنت نظاـ الوساطة الجزائية
كإج ار لحؿ الخصومة الجزائية في منظومتيا القانونية ،جممة مف األىداؼ التي تسعى الوساطة لتحقيقيا،
والتي تعتبر في نفس الوقت شروط ضرورية إلج ار ىذه األخيرة يمكف لمنيابة العامة اإلرتكاف إلييا لتقدير
مدى مبلئمة المجو إلى الوساطة ،تتمثؿ ىذه الضوابط في :قابمية اإلخبلؿ الناشئ عف الجريمة لمتوقؼ،
وقابمية الضرر الناشئ عف الجريمة لئلصبلح ،قابمية المشتكى منو لئلصبلح والتأىيؿ.
الفقرة األولى :قابمية اإلخالل الناشئ عن الجريمة لمتوقف
يترتب عمى إرتكاب سموؾ إجرامي وقوع أضرار تختمؼ بإختبلؼ المصمحة التي ألحؽ بيا الضر،
فقد يقتصر أثر ىذا السموؾ عمى المساس بالضحية فقط ،وىو ما يعبر عنو بالضرر الشخصي ،في حيف
قد تمتد آثار ىذا السموؾ إلى المساس باألمف والسكنية في المجتمع والذي يعبر عنو بالضرر
اإلجتماعي ،1وإلصبلح ىذا األخير نص المشرع الجزائري مف خبلؿ المادة  37مكرر ؽ إ ج ج عمى
الوساطة كإج ار يمجأ إليو وكيؿ الجميورية إذا ما تبيف لو خطورة الجريمة محؿ الوساطة ،فكمما كانت
الجريمة ذات خطورة بسيطة كاف إيقاؼ اإلخبلؿ المترتب عنيا سيبل ،أما إذا كانت الجريمة عمى درجة
مف الخطورة والجسامة بالشكؿ الذي يستحيؿ معيا إيقاؼ اإلخبلؿ الناتج عنيا في المجتمع ،ففي ىذه
الوساطة ،غير أف المبلحظ لمجاؿ تطبيؽ الوساطة

الحالة يمتنع عمى وكيؿ الجميورية المجو إلى إج ار

مف حيث الجرائـ نجد أف أغمبيا تتميز بالخطورة البسيطة ،وبوجود روابط أسرية بيف أطرافيا 2وىو ما
يجعؿ عممية الوساطة ذات فعالية في المحافظة عمى ىذه األخيرة.3
وذىب الفقو بشأف ىذا الغرض إلى إعتبار ىذا الشرط يؤدي إلى إضفا الطابع الجزائي عمى
نظاـ الوساطة ،وذلؾ بتحقيؽ األمف والسمـ في المجتمع في حدود ما تسمح بو الوساطة مف تحقيؽ ردع
ستمزمو في مجاؿ الوساطة يصمح أف يكوف أساسا لتمديد مجاؿ تطبيقيا وذلؾ بتمديدىا إلى
خاصو وا ا
الجرائـ التي ليا تأثير عمى الرأي العاـ ،4وىناؾ مف يرى بأف الوساطة بتحقيقيا ىذا اليدؼ يمكف إعتبارىا

-1محمد فوزي إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.314-313
_2

المادة  37مكرر  2ؽ إ ج ج ،مرجع سابؽ.

_4

أسامة حسنيف عبيد ،مرجع سابؽ ،ص.531

_3

العابد الميمودي العمراني ،مرجع سابؽ ،ص.46

99

الضوابط اإلجرائية لنظام الوساطة الجزائية

الفصل الثاني
بديؿ عف العقوبة.1

لـ يضع المشرع الجزائري معيا ار يتـ اإلعتماد عميو مف قبؿ وكيؿ الجميورية لتقدير توفر ىذا
الضابط وىو ما يؤدي إلى صعوبة التطبيؽ فالمبلحظ لنطاؽ تطبيؽ الوساطة مف حيث الجرائـ نجدىا
تقتصر عمى جرائـ تتميز بالخطورة البسيطة كما أف لوكيؿ الجميورية سمطة التقديرية في تحديد حجـ
األضرار المترتبة عمييا ،وذلؾ مف خبلؿ إعتماده عمى درجة الخطورة المترتبة عمى الجريمة المرتكبة
فضبل عمى حجـ اإلخبلؿ الذي يمكف أف تحدثو في المجتمع.

2

أما بالنسبة لممشرع الفرنسي فقد نص عمى ىذا الشرط ضمف النص المادة  1-41ؽ إج ؼ
واشترط توافره حتى يجوز لمنيابة العامة تطبيؽ نظاـ الوساطة ،إذا كاف يؤدي ذلؾ إلى إنيا اإلضطراب
الذي ترتب عف الجريمة في المجتمع ، 3عمى غرار المشرع الجزائري فالمشرع الفرنسي لـ يضع أيضا
ضابط تعتمد عميو النيابة العامة فضبل عمى عدـ تحديده لنطاؽ الوساطة مف حيث الجرائـ ،وىو ما يدؿ
عمى أف المشرع الفرنسي ترؾ لمنيابة العامة السمطة التقديرية في تقدير ذلؾ مف خبلؿ إعتمادىا عمى
درجو خطورة السموؾ اإلجرامي المرتكب وىو ما يدؿ عمى طبيعة الجرائـ التي تكوف محؿ الوساطة كجرائـ
التي تقع بيف الجيراف األسرة والتي يكوف إنيا اإلضطراب الناتج عنيا سيبل أما إذا كانت تمس بالنظاـ
العاـ ففي ىذه الحالة إصبلح اإلضطراب الناتج عف الجريمة يكوف صعبا ،فعمى خبلؼ المشرع الجزائري
والفرنسي ،فالمشرع التونسي لـ ينص عمى ىذا الشرط ضمف النصوص المنظمة لقواعد الصمح بالوساطة
إقتصر عمى شرطي جبر الضرر إعادة تأىيؿ وادماج المشتكى منو.4
الفقرة الثانية :قابميو الضرر الناشئ عن الجريمة لإلصالح
إشترط المشرع الجزائري مف خبلؿ المادة  37مكرر ؽ إ ج ج عمى أنو لتطبيؽ الوساطة في
المسائؿ الجزائية أف يكوف الضرر الذي أصاب الضحية قاببل لئلصبلح فإصبلح الضرر مف بيف
األغراض األساسية لموساطة الجزائية ،5فإذا كاف الضرر الواقع عمى الضحية ال يمكف إصبلحو في ىذه
_1

إبراىيـ عيد نايؿ ،مرجع سابؽ ،ص .10

 -مدحت رمضاف عبد الحميـ ،مرجع سابؽ ،ص.25

2

_3

 -محمد حزيط ،مرجع سابؽ.196 ،

رامي متولي إبراىيـ عبد الوىاب القاضي ،إطبللة عمى أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية في القانوف الفرنسي ،مرجع سابؽ ،ص

.49-48

 _4المادة  335مج إ ج ت ،مرجع سابؽ.

- : Paul Mbanzoulou ،op ,cité ,p22
100

5

الضوابط اإلجرائية لنظام الوساطة الجزائية

الفصل الثاني

الحالة ال يكوف ىناؾ مجاؿ لتطبيؽ الوساطة الجزائية وذلؾ إلنتفا شرط إصبلح الضرر الذي يبتغيو
الضحية مف تطبيؽ الوساطة الجزائية ،حيث ال يجوز لوكيؿ الجميورية تقرير المجو إلى الوساطة إذا تبيف
لو أف الضرر غير قابؿ لئلصبلح أو أف المشتكى منو ليس عمى إستعداد إلصبلحو ففي ىذه الحالة ال
يتـ المجو إلى الوساطة ،1والمبلحظ عمى مجموعة الجرائـ التي خصيا المشرع الجزائري بإج ار الوساطة
أنيا ترتب أضرار تمس بالضحية ،كما تختمؼ ب إختبلؼ نوع الجريمة ،فقد تكوف أضرار تمس الشخص
في سبلمتو الجسدية ،أو أضرار مادية أو معنوية ،وبالتالي فإذا كانت طبيعة الجريمة التي تكوف محبل
لموساطة الضرر المترتب عمييا غير قابؿ لئلصبلح في ىذه الحالة يمتنع عمى وكيؿ الجميورية المجو
إلى الوساطة.
وبإعتبار أف تعوي ػ ػ ػض الضحية ىو الغاية األساسية لموساطة فإنو تتعدد ص ػ ػ ػوره فقد يكوف ماديا
أو معنويا ،أو إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو مف قبؿ ،2وىو ما يؤدي إلى طرح تساؤؿ ىو ما إذا كاف
بإستطاعة الضحية لمجو إلى القضا المدني لممطالبة بالتعويض؟
ذىب الفقو بشأف ىذه المسألة إلى عدة إتجاىات ،فيناؾ مف يرى ،3الوساطة الجزائية تعتبر بديبل
عف الدعوى المدنية ،وأنو في حالة نجاح الوساطة فإنو ال يكوف لمدعوى المدنية أية محؿ ،بينما ذىب
إتجاه آخر 4إلى أف الضحية يجوز لو أف يمجأ إلى المحكمة المدنية ويطالب بالتعويض إذا بيف لو أف
التعويض الذي حصؿ عميو عف طريؽ الوساطة ليس كافيا ،وىو الموقؼ الذي تبناه المشرع الفرنسي،
وأكده مف خبلؿ المذكرة التوضيحية الصادرة عاـ  ،1992والتي جا ت" بأف المجني عميو الذي يتـ
تعويضو ال يستطيع المجو إلى الدعوى المدنية إال في الحاالت التي ال يتـ فييا احتراـ الحموؿ ،إنتيت
إلييا الوساطة .5

_1

محمد فوزي إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص .312

_3

عبد الحميـ رمضاف مدحت ،مرجع سابؽ ،ص  ،25ىشاـ مفضي المجالي ،مرجع سابؽ ،ص.196

_2

المادة  37مكرر  4ؽ إ ج ج ج ،مرجع سابؽ.

 _4إبراىيـ عيد نايؿ ،مرجع سابؽ ،ص.10

 _5محمد فوزي إبراىيـ ،المرجع نفسو ،ص .313
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الفقرة الثالثة :قابميو المشتكي منو لإلصالح والتأىيل

عمى خبلؼ المشرع الجزائري ،راعى كؿ مف المشرع التونس ي ، 1والفرنس ي 2عند تبنيو لنظاـ
الوساطة مصمحة المتيـ ،حيث نص عمى شرط إعادة إدماج المتيـ ،ومنح النيابة العامة السمطة التقديرية
في تقدير مدى تحقؽ ىذا الشرط ،وذلؾ مف خبلؿ تقدير مدى مساىمو الوساطة في إعادة إدماج الجاني
في المجتمع ،ويتحقؽ ىذا الشرط في نطاؽ الجرائـ التي تتميز بوجود روابط بيف طرفييا كالجرائـ التي تقع
بيف أفراد األسرة ،الجيراف والتي يؤدي تحريؾ الدعوة بشأنيا إلى قطع العبلقات بيف أفرادىا ،كما اف توقيع
العقوبة عمى الجاني لو ال يزيد إال قطيعة بينيـ ،ويكوف إج ار عمميو الوساطة بيف الجاني والضحية وسيمة
إلعادة إدماجو في ىذه األوساط ،لما ليا مف اثر نفسي عمى شخص الجاني ،وما تسمح بإمكانية تأىيمو
واصبلحو ،وتتحقؽ النيابة العامة بمدى إمكانية تحقؽ ىذا الشرط مف خبلؿ فحص شخصيو الجاني،
إضافة إلى البحث الذي تقوـ بو حوؿ الوضعية المالية واجتماعية ليذا األخير ،إضافة إلى تقدير مدى
مساىمتو في الحياه العامة واألعماؿ التطوعية وحياتو العائمية ومدى نجاحو في العمؿ أو الدراسة.3
ويتحقؽ ىذا الشرط مف خبلؿ الوساطة الجزائية ،مف تجنيب الجاني إمكانية الحكـ عميو بعقوبة
سالبة لمحرية ،وما قد يترتب عمييا أثار اجتماعية ونفسية عميو ،إال أف المشرع الجزائري تدارؾ ىذا األمر
بالنص عميو ضمف قانوف حماية الطفؿ.
وبنا عمى ما سبؽ تحقؽ ىذا الشروط ،تثير تساؤال بشأف تحققيا ،ىؿ يشترط تحققيا مجتمعة؟
آر  ،حيث يرى جانب مف الفقو ،4بأف ىذه الشروط تبادلية ال
إنقسـ الفقو بيذا الشأف إلى عدة ا
يشترط توافرىا مجتمعة ،بؿ يكفي تحقؽ أحدىما أو بعضيا حتى يمكف المجو لموساطة ،في حيف ذىب
رأي آخر5إلى أف ىذه الشروط تكاممية تستمزـ توافرىا مجتمعو حتى تتحقؽ الغاية مف الوساطة.

_1

تنص المادة 335 :مكرر مج إ ج ت ،مرجع سابؽ عمى أنو  " :ييدؼ الصمح بالوساطة في المادة الجزائية ،إلى ضماف جبر=

= االضرار ج الحاصمة لممتضرر مف األفعاؿ المنسوبة إلى المشتكي بو ،مع إذ كاف الشعور لديو بالمسؤولية والحفا ظ عمى إدماجو
في الحياه االجتماعية ".
_2

نبيمة بف الشيخ ،مرجع سابؽ ،ص .190

_4

أسامة حسنيف عبيد ،مرجع سابؽ ،ص .529

 _3محمد فوزي إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص  ،315ىشاـ مفضي المجالي ،مرجع سابؽ ،ص .198
 _5شريؼ سيد الكامؿ ،الحؽ في سرعو اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .141
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وبالرجوع إلى نص المادة  37مكرر ؽ إج ج ،نجد أف المشرع الجزائري ربط بيف ىذه الشروط
بحرؼ "أو" بدؿ مف "واو" ،وىو ما يدؿ عمى أنو يكفي مجرد تحقؽ أحدىما حتى يقرر وكيؿ الجميورية
المجو إلى الوساطة الجزائية ،ونحف بدورنا نؤيد الرأي الثاني القائؿ بأف ىذه الشروط تكاممية ،فبل يكفي
تحقؽ أحدىما ،بؿ البد مف تحققيا معا ،وذلؾ ألف جبر الضرر شرط ضروري لتقرير المجو إلى
الوساطة ،ألف الضرر قد يقتصر عمى الضحية شخصيا كما أنو قد يمتد إلى الغير كما ىو الحاؿ في
الوساطة في قضايا األحداث ،فقد يكوف المتضرر مف الجريمة ذوي حقوؽ الضحية حسب نص المادة
 113ؽ ح ط ج.
المبحث الثاني :إجراءات الوساطة الجزائية
يقتضي المجو إلى الوساطة الجزائية قرار صادر عف وكيؿ الجميورية ،بإحالة ممؼ الدعوى إلى
الوساطة الذي يتولى اإلشراؼ وادارة العممية مف خبلؿ تقريب وجيات نظر كؿ مف الضحية والمشتكى منو
وذلؾ لموصوؿ إلى تسويو النزاع وديا ،عمى الرغـ مف أف المشرع الجزائري لـ يضع نصوص تشريعية
لتنظيـ إج ار ات الوساطة الجزائية ،حيث لـ يحدد ضوابط إج ار ىا إال أنو تبعا لممبادئ التي تسعى إلييا
الوساطة ،فيذه األخيرة تتـ عبر عدة مراحؿ ،ولذلؾ سنتطرؽ مف ىذا المبحث إلى األشخاص القائموف
عمى عمميو الوساطة ( المطمب األوؿ) ،ثـ مراحميا (المطمب الثاني).
المطمب األول :األشخاص القائمون عمى عممية الوساطة (أطرافيا)
يتـ المجو إلى الوساطة الجزائية أما بنا عمى مبادرة مف وكيؿ الجميورية ،أو بنا عمى طمب
طرفيف الن ازع ،األمر الذي يستوجب في كمتا الحالتيف موافقو مسبقة مف قبؿ األطراؼ والذيف يتجسدوف في
كؿ مف وكيؿ الجميورية الذي يمثؿ الجية المختصة بإج ار الوساطة والضحية والمشتكى منو المذاف
يمثبلف أطراؼ مجمس الوساطة.
الفرع األول :الجية المختصة بإجراء الوساطة
يناط بجياز النيابة العامة ممثمة في وكيؿ الجميورية وظيفة تحريؾ ومباشره الدعوى الجزائية،
بإعتبارىا الجية القائمة عمى الدعوة في معظـ التشريعات الجزائية اإلجرائية  ،1حيث تعد طرؼ أصمي في
الخصومة الجزائية ،إلى جانب الجاني والمجني عميو ،تمعب دو ار رئيسيا في إدارة الدعوة الجزائية بما ليا
 _1جميؿ عبد الباقي الصغير ،شرح قانوف اإلج ار ات الجنائية ،الجز االوؿ ( ،دوف طبعة )  ،دار النيضة العربية ،دوف دكر بمد

النشر  ،2015 ،ص.155
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مف سمطة تقديرية في تقدير مبلئمة تحريؾ الدعوى مف عدمو ،وفقا لممعطيات التي توصمت الييا ونظ ار
لتزايد أعداد القضايا التي تعرض عمى القضا  ،فإف المشرع الجزائري في مجاؿ جرائـ البالغيف بموجب
األمر  02-15أناط بوكيؿ الجميورية إختصاص إج ار عممية الوساطة الجزائية ،وجعميا حك ار عميو،
فطبقا لنص المادة  37مكرر ؽ إ ج ج التي تنص عمى أنو " :يجوز لوكيؿ الجميورية قبؿ أي متابعة
جزائية أف يقرر بمبادرة منو أو بنا عمى طمب الضحية أو المشتكى منو إج ار

الوساطة" ،وعميو يفيـ مف

سياؽ المادة أف لوكي ػ ػ ػؿ الجميورية السمطة التقديرية في مبلئم ػ ػ ػة مدى تقري ػ ػ ػر إحالة النزاع إلى الوساطة
أو إتباع إج ار ات التقاضي العادية ،متى تبيف لو أف مف شأنيا تحقيؽ األىداؼ التي شرعت ألجميا ،سوا
كاف ذلؾ بمبادرة مف وكيؿ الجميورية أو بنا عمى طمب أحد الطرفيف ،كما أنو ال يجوز إجبار وكيؿ
الجميورية عمى المجو إلى الوساطة حتى ولو كانت بموافقو األط ارؼ ،وىو ما يفيـ مف كممو "يجوز"
وعميو فإف المجو إلى الوساطة في المسائؿ الجزائية أمر جوازي لوكيؿ الجميورية ،وليس إجباري كما ىو
معموؿ بو في مجاؿ القضايا المدنية طبقا لنص المادة  944ؽ إ ج ـ وا .1
أما بالنسبة لمجرائـ المرتكبة مف قبؿ األحداث الجانحيف فالمشرع الجزائري مف خبلؿ المادة  110ؽ
ح ط ج ،قصر ميمة القياـ بعممية الوساطة عمى وكيؿ الجميورية المختص كأصؿ عاـ ،غير أنو اجاز
لو يكمؼ أحد مساعديو أو أحد ضباط الشرطة القضائية لمقياـ بعممية الوساطة ،فبالنسبة لوكيؿ الجميورية
المختص فالقانوف خولو سمطة إج ار الوساطة وفقا لمبدأ المبلئمة المخولة لو قانونا ،كما لو صبلحية
تكميؼ أحد مساعديو لمقياـ بذلؾ ،ىذا وأجاز القانوف لو كذلؾ سمطة تكميؼ أحد ضباط الشرطة القضائية
حصر مف خبلؿ نص المادة  15ؽ إ ج ج  ،2والذي يتعيف عميو رفع محضر إتفاؽ الوساطة
ا
المحدديف

_1

نصت المادة  994ؽ إ ج ـ وا ،مرجع سابؽ عمى أنو " :يجب عمى القاضي عرض إج ار الوساطة عمى الخصوـ في جميع

المواد ،باستثنا قضايا شؤوف األسرة والقضايا العمالية وكؿ ما مف شأنو أف يمس بالنظاـ العاـ

إذا قبؿ الخصوـ ىذا اإلج ار  ،يعني القاضي وسيطا لتمقي وجية نظر كؿ واحد منيـ ومحاولة التوفيؽ بينيـ لتمكينيـ مف إيجاد حؿ

لمنزاع ".
_2

تنص المادة  15ؽ إ ج ج  ،مرجع سابؽ عمى أنو" يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية:

رؤسا المجالس البمدية.-ضباط الدرؾ الوطني.

-الموظفوف التابعوف لؤلسبلؾ الخاصة لممراقبيف ومحافظيف وضباط الشرطة لؤلمف الوطني.

-ضباط الصؼ الذيف أمضوا في سمؾ الدرؾ الوطني ثبلث سنوات عمى األقؿ وتـ تعيينيـ بموجب قرار مشترؾ صادر عف وزير

العدؿ حافظ األختاـ ووزير الدفاع الوطني ،بعد موافقة لجنة خاصة".
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بعد التوقيع عميو مف قبؿ القائـ بو ،واألطراؼ إلى وكيؿ الجميورية المختص لمتأشير عميو ،وذلؾ سوا تـ
التوصؿ إلى إتفاؽ وبالتالي فض النزاع عف طريؽ الوساطة ،أو كذلؾ إذا ما با ت الوساطة بالفشؿ.1
غير أف السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا ،ماىي األسس التي إعتمد عمييا المشرع الجزائري حيف
خوؿ وكيؿ الجميورية سمطو إج ار الوساطة الجزائية؟
لعؿ تخويؿ المشرع الجزائري لوكيؿ الجميورية دور الوسيط يتمثؿ في األسس التالية:
 إختصاص وكيؿ الجميورية بتحديد المراكز القانونية ألطراؼ الدعوى الجزائية إطفا الطابع الجزائي إلج ار الوساطة بما أف عممية الوساطة يشترط تطبيقيا في مرحمة قبؿ تحريؾ الدعوى الجزائية ،أي خبللو مرحمةالمتابعة الجزائية وىي المرحمة التي يديرىا ويشرؼ عمييا وكيؿ الجميورية.
الفقرة األولى :المبادئ التي يتوجب عمى وكيل الجميورية التقيد بيا أثناء إجراء الوساطة
رغـ عدـ نص المشرع الجزائري مف خبلؿ النصوص المنظمة لموساطة عمى أف الوكيؿ الجميورية
ىو الشخص الذي عيد إليو ميمة إج ار الوساطة ،إال أنو بالرجوع إلى نصوص قانوف اإلج ار ات الجزائية
وكذا قانوف حماية الطفؿ يفيـ أف وكيؿ الجميورية ىو الجية المخوؿ ليا إج ار الوساطة ،عمى الرغـ مف
عدـ تنظيـ المشرع ليذا الدور إال أنو ىناؾ مبادئ وضوابط يتوجب عمى وكيؿ الجميورية إلتزاـ بيا أثنا
إج ار الوساطة في المسائؿ الجزائية والتي تتمثؿ في كؿ مف:
يتوجب عمى وكيؿ الجميورية التقيد بالحياد خبلؿ إدارتو لعممي الوساطة وذلؾ مف خبلؿ تأدية
ميامو بكؿ نزاىة وشفافية ،ويتجسد الحياد في إبتعاده عف السموكات التي يحتمؿ معيا تحيز لطرؼ عمى
حساب طرؼ آخر ، 2ويقصد بالحياد ىو(عدـ إنحياز الوسيط ألي طرؼ مف طرفي الخصومة عمى
حساب األخر) ،3وعميو فوكيؿ الجميورية يتوجب عميو أف يقتصر دوره عمى تسيير وادارة عممية الوساطة،
وتقريب وجيات نظر طرفي النزاع ومساعدتيما لموصوؿ إلى حموؿ تفاوضية دوف إجبارىما عمى القبوؿ
بالحموؿ المتوصؿ إلييا وذلؾ دوف تحيز لطرؼ عمى آخر

4

_1

المادة  112ؽ ح ط ج ،مرجع سابؽ.

_3

حساف منصور عبد السبلـ عبد الحميد عجيؿ ،مرجع سابؽ ،ص .379

_2

دليمة جموؿ ،مرجع سابؽ ،ص .82

_4

فتحي كماؿ دريسي ،الوسيط في المواد الجزائية طبقا لمتشريع الجزائري العموـ القانونية والسياسية ،مجمة العموـ القانونية والسياسية،

العدد  ،15الجزائر جانفي 2017 ،ص .87
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ويتـ تجسيد مبدأ اإللتزاـ بالحياد مف خبلؿ عدة ضوابط يبقى عمى وكيؿ الجميورية التقيد بيا:
وذلؾ بعدـ تقديـ إستشارات ونصائح قانونية لطرفي الوساطة ،حيث يتبقى عمى وكيؿ الجميورية عدـ
تقييد الطرفيف بحؿ معيف في سبيؿ إقرار إتفاؽ الوساطة ،كما ال يجوز لو إلزاميما بحؿ معيف ،وىو ما
يميزه عف المحكـ ،1أو تقديـ نصح ميني أو قانوني فينبغي عميو أدا ميمتو دوف أف يكوف في ذلؾ
إخبلؿ بما يتوجب عميو تقديـ مف المعمومات ومعطيات حوؿ ما يتعمؽ باإلطار القانوني لموساطة ،والحدود
التي يعمؿ في إطارىا ،فضبل عف إخطارىـ بالحقوؽ اإلجرائية الممنوحة ليـ وكذا حقيـ في اإلستعانة
بمحامي.2
وتقتصر ميمة وكيؿ الجميورية عمى التوفيؽ بيف األطراؼ مف خبلؿ عممية التفاوض وذلؾ مف
خبلؿ السماح لكبل الطرفيف بالتعبير عما يخالجو مف شعور تنتابو نتيجة الجريمة دوف أف يكوف في ذلؾ
تغميب مصمحة عمى أخرى ،ويتجسد ذلؾ مف خبلؿ تفيـ وكيؿ الجميورية لطبيعة النزاع وحجـ األضرار
سوا النفسية أو الجسدية التي يترتب عمييا.3
كما يتعيف عمى وكيؿ الجميورية عدـ اإلستمرار في إتماـ عممية الوساطة إذا كانت ىناؾ عبلقة
تجمعو بأحد األطراؼ بصرؼ النظر عف طبيعتيا سوا كانت عبلقو قرابة نسب أو جيرة ،وذلؾ تفاديا
بالتشكيؾ في نزاىتو ،وفي حالة عدـ تنحيو عمى إج ار الوساطة يجوز لطرفي الوساطة النزاع الدفع برد
القاضي طبقا لتوافر حالة مف الحاالت النصوص عمييا في المادة  554ؽ ا ج ج كما يتعارض مع مبدأ
الحياد عدـ التعامؿ مع األطراؼ عمى قدر مف المساواة ،ويظير ذلؾ في حالة إبدا إىتمامو بأقواؿ طرؼ
وعدـ اإلكتراث ألقواؿ اآلخر. 4

_1

إيماف مصطفى ايماف منصور ،مرجع سابؽ ،ص .305

_3

ىشاـ مفضي المجالي ،مرجع سابؽ ص .169

_2

إبراىيـ عبد النايؿ ،مرجع سابؽ ،ص .13 – 12

_4

أحمد محمد البراؾ ،مرجع سابؽ ص .506
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الفصل الثاني

ىذا ويباشر وكيؿ الجميورية ميامو في إطار الوساطة الجزائية بسرية تامة مف خبلؿ :إلتزامو
بعدـ إفشائو كؿ ما يتحصؿ عميو مف معمومات شخصية مف طرفي الخصومة بمناسبة الوساطة نظ ار
لذاتية المسائؿ التي تثار أثنا عمميو الوساطة ،وما يترتب عمييا مف أضرار جسدية ،أو معنوية تمحؽ
بخصوـ نتيجة إلفشائيا والتصريح بيا.1
و يترتب عمى مبدأ الحياد إلتزاـ وكيؿ الجميورية بالسمبية في إدارة عممية الوساطة فمو أف يتدخؿ
في إختيار الخصوـ الحموؿ ،وذلؾ مف خبلؿ عدـ فرض عمييـ حؿ بشأف النزاع أو توجيييـ  ،2إنما يتعيف
عميو القياـ بدوره بشكؿ سمبي وذلؾ أف لؤلطراؼ الحرية المطمقة في إختيار الحموؿ المناسبة لنزاعيـ
بمحض إرادتيـ ،3دوف أي ضغوط عمييـ  4بحيث يكوف ليـ حرية في رفض أو القبوؿ الحموؿ المقترحة
مف طرؼ وكيؿ الجميورية .5
وطبقا لما سبؽ فإف التساؤؿ المطروح حوؿ ماذا إلتزاـ وكيؿ الجميورية بالسمبية في إدارة عممية
الوساطة مف الناحية العممية؟ يرى البعض ،6أف إلتزاـ وكيؿ الجميورية بواجب السمبية مف الناحية العممية
أمر يصعب تحقيقو في األحواؿ ،وذلؾ ارجع لطبيعة عممية الوساطة التي تقتضي عمى وكيؿ الجميورية
التدخؿ في بعض األحياف ،وذلؾ مف خبلؿ تدخمو في تحديد مضموف اإلتفاؽ الوساطة ،فقد يكوف أحد
األطراؼ في وضع أقوى بحيث يمكنو إمبل إرادتو عمى الطرؼ اآلخر في ىذه الحالة يتوجب عمى وكيؿ
الجميورية التدخؿ ألحداث التوازف بينيما ،مف خبلؿ اقتراح حموؿ مف شأنيا تحقيؽ مصالح مشتركة
لمطرفيف ،كما لو تقديـ حموؿ لمنزاع في إطار المشورة ،دوف أف تكوف ممزمة ليما ،وذلؾ في حالة إستحالة
التفاوض بينيما ،ىذا وال يمتد إلتزاـ وكيؿ الجميورية بالسمبية إلى ما يتعمؽ بمسألة تقدير الضرر الواقع
عمى الضحية ،وذلؾ مف خبلؿ تحديد نسبة التعويض الواجب عمى المشتكى منو دفعيا  ،7فوظيفة وكيؿ
الجميورية خبلؿ عممية الوساطة مف الناحية العممية ذات طابع نسبي ،وذلؾ بحكـ اف دوره في عممية

_1

رامي متولي إبراىيـ عبد الوىاب القاضي ،اطبللو عمى انظمو التسوية في الدعوى الجنائية في القانوف الفرنسي ،مرجع سابؽ ،ص

_2

حساف منصور عبد السبلـ عبد الحميد عجيؿ ،مرجع سابؽ ،ص .382

.82
_3

إيماف مصطفى إيماف منصور ،مرجع سابؽ ،ص 205

_4

دليمة جموؿ ،مرجع سابؽ ،ص 81

_6

أسامة حسنيف عبيد ،مرجع سابؽ ،ص .549

 _5إيماف مصطفى إيماف منصور ،المرجع نفسو ،ص 305
 _7عادؿ يوسؼ عبد النبي شكري ،مباحث معمقة في فقو اإلج ار ات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص .175
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الفصل الثاني

الوساطة يقتصر عمى مجرد التفاوض والتوفيؽ بينيما ،دوف أف يمتد ذلؾ إلى مشاركتو في صياغة محتوى
اإلتفاؽ المتوصؿ إليو.1
وعميو فمما سبؽ يتضح أف تقيد وكيؿ الجميورية باإللتزاـ السمبية في إدارة عممية الوساطة مف
الناحية العممية أمر نسبي ،وذلؾ أف تدخؿ وكيؿ الجميورية في عممية الوساطة ال يكوف حيادي بشكؿ
مطمؽ خاصة ما يتعمؽ بتنظيـ وادارة عممية التفاوض.
الفقرة الثانية :وظيفة وكيل الجميورية خالل عممية الوساطة
لـ ينظـ المشرع الجزائري بموجب نصوص قانونية خاصة وظيفة وكيؿ الجميورية خبلؿ عممية
الوساطة الجزائية ،مثمما فعؿ في المسائؿ المدنية ،إال أف المتمعف في النصوص التي تضمنيا ؽ ا ج ج
وكذا ا ؽ ح ط ج ،يتضح أنو يناط بوكيؿ الجميورية وظيفة اإلشراؼ والمتابعة عمى عممية الوساطة.
وتتجسد وظيفتيا وكيؿ الجميورية في اإلشراؼ عمى عممية الوساطة مف خبلؿ إدارتيا وذلؾ
بتقدير مدى إمكانية المجو إلى الوساطة ،فضبل عمى إستطبلع رأي الخصوـ مف خبلؿ معرفة موقفيـ مف
الوساطة ،كما لو سمطة تحديد مدة الوساطة ىذا ويخطر طرفي النزاع بنظاـ الوساطة والنتائج المترتبة
عمييا ،2كما يض طمع بوكيؿ الجميورية تنظيـ جمساتيا بتسييؿ عممية الحوار والنقاش بيف أطرافيا مف

خبلؿ العمؿ عمى تقريب وجيات النظر بتوفير الجو المناسب لمتفاوض حوؿ مناقشة األسباب التي أدت

بالمشتكى منو إلى إرتكاب الفعؿ اإلجرامي عمى الضحية الذي لحؽ بو الضرر نتيجة ىذا الفعؿ ،وذلؾ

بتمكيف ىذا األخير بالتعبير عما ينتابو مف ألـ ومعاناة مف ج ار ذلؾ ،فوكيؿ الجميورية خبلؿ إدارتو أدار

لعممية الوساطة يسعى إلى البحث عف السبؿ المناسبة لجبر األضرار المترتبة عف الجريمة ،3دوف البحث

في مسؤولية المشتكى منو مف خبلؿ إعطا فرص متساوية لطرفي البساطة لمحديث بشكؿ متكافئو

واإلستماع ليـ عف مواقفيما.4

ىذا وال تقتصر وظيفة وكيؿ الجميورية في مجاؿ الوساطة عمى مجرد اإلشراؼ فقط بؿ تمتد إلى

متابعة تنفيذ اإللتزامات الموصؿ إلييا خبلؿ عممية الوساطة ،والتي تـ تضمينيا في محضر رسمي موقع
عميو مف قبؿ جميع األطراؼ ،وتأكده مف أف محتوى اإلتفاؽ ال يتعارض مع النظاـ العاـ ،والذي يكوف لو
1

 -أحمد خالد حسيف حواش ،مرجع سابؽ ،ص .107
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لمدراسات القانونية والسياسية ،العدد الخامس ،مارس  ،2017ص.11

العدد  ،1الجزائر ،2017 ،ص .90
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أثر بالغ في القرار الذي سيتخذه بشأف الدعوى ،1فإذا تـ تنفيذ إتفاؽ الوساطة مف قبؿ المشتكي منو يقوـ

وكيؿ الجميورية بحفظ الممؼ نتيجة إنقضا الدعوى بتنفيذ إتفاؽ الوساطة ،أما في حالة عدـ تنفيذ إتفاؽ
الوساطة بسبب تقصير مف المشتكى منو ففي ىذه الحالة يتخذ وكيؿ الجميورية ما يراه مناسبا بشأف

الدعوى الجزائية.

أما بالنسبة لممشرع الفرنسي ،فيو اآلخر جعؿ النيابة العامة صاحبة اإلختصاص في حالة إحالة
النزاع لموساطة مف عدمو وفقا لمسمطة التقديرية التي تتمتع بيا في تقدير مدى جدوى إنيا النزاع

بالوساطة ،أو تحريؾ الدعوى بشأنيا ،ىذا ووضع ضوابط تستند عمييا في تقدير ذلؾ ،سوا كاف األمر
متعمؽ بوساطة أشخاص البالغيف أو األحداث الجانحيف الذي أجاز إج ار ىا إضافة إلى النائب العاـ،

قاضي األحداث او قاضي الحكـ ،وذلؾ في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى ،2غير أف المشرع الفرنسي

عمى خبلؼ مشروع الجزائري فمـ يخوؿ النيابة العامة إدارة الوساطة وانما عيد بذلؾ إلى طرؼ محايد

خارج عف الجياز القضائي يدعى "الوسيط" الذي قد يكوف شخص طبيعي أو شخص إعتباري كجمعيات

مساعدة المجني عميو وبيوت العدالة والقانوف ،3الذي يتـ تعيينو وفقا إج ار ات قانونية محددة ،4فضبل عمى

إشتراط القانوف توافر جممة مف الشروط اإلجرائية التي يتوجب توافرىا في الوسيط الجزائي والتي تتمثؿ في
عدـ ممارستو وظيفة ليا عبلقة بالجياز القضائي ،وذلؾ ضمانا لمبدأ الحياد ويحضر ممارسة الوساطة

في التشريع الفرنسي طبقا لمتعميمة الصادرة في  18أكتوبر  1996عمى كؿ مف" :القضاة ،المحاموف،

المشاىدوف الرسميوف ،المحمفوف الخب ار القضائيوف المحضروف القضائيوف ،مستشاروف مجمس العمؿ

التحكيمي ،أمنا ضبط جيات القضائية واإلدارية"  ،5ىذا يشترط فيو أيضا صبلحيتو لممارسة الوساطة،
وذلؾ مف خبلؿ تمتعو بجميع حقوقو المدنية والسياسية ،وأف ال يحرـ منيا ،وأف ال يكوف مسبوقا قضائيا،
وأف يكوف أىبل لمقياـ بالوساطة ،حتى يكوف محؿ ثقة مف قبؿ أطراؼ النزاع ،زيادة عمى الشرطيف السابقيف
يشترط في الوسيط أف يكوف ذو كفا ة وذلؾ مف خبلؿ تخصصو ودرايتو بكؿ ما يتعمؽ باألنظمة
_1

نورة منصور ،دور الوساطة الجنائية في تحقيؽ رضا أطراؼ النزاع بنظاـ العدالة الجنائية ،مجمة الشريعة واالقتصاد ،المجمد

_2

شريؼ سيد كامؿ ،الحؽ في سرعة اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .140

السابع ،العدد الرابع عشر ،الجزائر  ،ديسمبر  ،2018ص .339
 _3إيماف مصطفى إيماف منصور ،مرجع سابؽ ،ص.332

 _4يتعيف فيمف يريد أف يكوف وسيط أف يتقدـ بػ" :

 -تقديـ طمب لمدعي الجميورية في دائرة اختصاص المحكمة االبتدائية أو االستئناؼ.

-عرض مدعي الجميورية الطمب عمى الجمعية العمومية لرجاؿ القضا والنيابة العامة بالمحكمة ،التي تتخذ ق ار ار بأغمبية الحاضريف

" مدحت عبد الحميـ رمضاف ،مرجع سابؽ ،ص  .26إبراىيـ عبد النايؿ ،مرجع سابؽ ،ص  .322محمود محمد عبد اهلل زىراف،
بدائؿ العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة ( دراسة مقارنة ) ،دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرة ،2016 ،ص .327

-5ليمى قايد ،الصمح في جرائـ اإلعتدا عمى األفراد ،فمسفتو وصوره وتطبيقو في القانوف الجنائي المقارف (،دوف طبعة )  ،دار

الجامعة الجديدة ، ،دوف ذكر بمد النشر  ،دوف ذكر تاريخ النشر  ،ص 300
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القضائية ،وعممو بمختمؼ فروع القانوف ،1فضبل عمى أف يكوف متمكف متمرس في إدارة عممية الوساطة
الذي يكتسب ميارة ذلؾ مف خبلؿ خضوعو لدورات تكوينية في ىذا المجاؿ ،2وأف تتوفر فيو تتوفر فيو

صفات اإلستقبلؿ والحياد ،3أما إذا كانت الوساطة بشأف األحداث فضبل عمى الشروط السابقة يتوجب
عميو أف يثبت إىتمامو بيذه القضايا ،كما يمتزـ بالحفاظ عمى السر الميني ،4ىذا وأضاؼ المشرع الفرنسي

إضافة إلى الشروط السابقة شروط أخرى خاصة بالوسيط شخص معنوي.5

ييدؼ الوسيط خبلؿ عممية الوساطة إلى التوفيؽ والتقريب بيف األطراؼ ،بعد إطبلعيـ عمى كؿ

الجوانب المتعمقة بالوساطة ،وكذا إخطارىـ بحقيـ باإلستعانة بمحامي ،حيث يقوـ بدور المسيؿ لمحوار

والنقاش بيف األطراؼ ومساعدتيـ عمى إيجاد تسوية ودية لمنزاع القائـ بينيـ ،6ىذا يتوجب عميو إفراغ ما
تـ التوصؿ اليو في محضر موقع عميو مف طرفو ومف طرؼ األطراؼ ،7فالنيابة العامة غير مقيدة بما

جا في محضر إتفاؽ الوساطة فحسب سمط ػ ػ ػة المبل مة المخولة ليا ،ليا الح ػ ػ ػرية في قبوؿ ىذا اإلتفاؽ
أو رفضو ،كما تتأكد مف تنفيذىا ثـ التوصؿ إليو مف خبلؿ التقرير الذي يعده الوسيط الذي يقوـ بمراقبة
تنفيذ الجاني لئللتزامات المفروضة عميو ،وكؿ ذلؾ تحت إشراؼ النيابة العامة ، 8فعمى غرار المشرع

الجزائري ،فالمشرع التونسي ىو اآلخر أناط بوكيؿ الجميورية ميمة الوسيط ،وذلؾ خبلؿ مرحمة المتابعة أي

 _1حساف منصور عبد السبلـ عبد الحميد عجيؿ ،مرجع سابؽ ،ص .378
 _2نبيمة بف الشيخ ،مرجع سابؽ ،ص .207

 _3محمد فوزي إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص 320

 _4ألزـ المشرع الفرنسي الوسيط بأدا القسـ التالي:

« Je jure d’exercer mes fonctions avec rigueur loyauté, impartialité et dignité et de respecter le

» .secret professionnel

 _5نص المشرع الفرنسي عمى شروط شكمية خاصة بالوسيط كالشخص المعنوي تتمثؿ في" :

 -تقديـ نسخة مف الجريدة الرسمية التي تتضمف نشر اإلعبلف القاضي بتأسيس الجمعية أو مستخرج مف سجؿ الجمعيات لدى

المحكمة.

 -تقديـ نسخة مف سجؿ الجمعيات لدى المحكمة

 تقديـ نسخة مف القانوف األساسي المنظـ لمجمعية-تحديد مكاف الجمعية.

 -تحديد أعضا مجمس إداره الجمعية ومكتبيا والممثميف المحمييف ليا أيف وجدوا " العابد ميمودي العمراني ،مرجع سابؽ ،ص.47

- JOSEPH-RATINEAU Yannick, La privatisation de la répression pénale, Thèse de doctorat en

6

Droit privé, Faculté de Droit et de Science Politique, Université Paul Cézanne- Aix-Marseille, 2013.
p39.
7

- Article 41 c pp f.

 -8فتحي كماؿ دريسي ،مرجع سابؽ ،ص .88
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الفصل الثاني

خبلؿ مرحمة التحريات األولية التي تجرى فور وقوع الجريمة ،سوا يقوـ بيا وكيؿ الجميورية بنفس ػ ػ ػو أو
بواسطة أعوانو أو مف قبؿ ضابط العدلية.1

وتعقيبا عمى ما سبؽ فإف المشرع الجزائري لـ يوفؽ في إسناد وظيفة الوسيط لوكيؿ الجميورية،
سوا تعمؽ األمر بالوساطة في مجاؿ األشخاص البالغيف أو األحداث الجانحيف فبقياـ وكيؿ الجميورية
بإنيا الخصومة الجزائية عف طريؽ الوساطة ،يكوف بذلؾ مساسا بوظيفو القاضي الذي مف ميامو إنيا
النزاعات بموجب أحكاـ ،فضبل عمى ما تتطمبو الوساطة مف إىتماـ وتفرغ تاـ حتى تحقؽ النتائج المنتظرة
منيا ،فمنحيا لوكيؿ الجميورية يؤدي إلى الكاممة بقضايا تتميز بالخطورة البسيطة ،زيادة عمى ما تتطمبو
الوساطة مف وقت الكافي وىوماال يمكف تحقيقو في حالة إسنادىا لوكيؿ الجميورية ،كاف عمى المشرع
الجزائري إستحداث منصب الوسيط ،كما فعؿ في المسائؿ المدنية وذلؾ لضماف حياد النيابة بإعتبارىا
طمب طرؼ أصيؿ في الدعوى الجزائية.
وعميو نرى أف المشرع الجزائري لـ ينص صراحة عمى منصب الوسيط ،وفي ىذا الصدد نبدي
أرينا كاف عمى المشرع الجزائري أف يعيد بإج ار الوساطة لشخص مؤىؿ ومتخصص دوف سواه ،ومف ثـ
استبعاد وكيؿ الجميورية ،وكيؿ الجميورية مساعد ،ضباط الشرطة القضائية ،ألف كؿ منيـ تنقصو
التكويف والخبرة في ىذا المجاؿ.
الفرع الثاني :أطراف مجمس الوساطة الجزائية
يتمثؿ أطراؼ مجمس الوساطة في التشريع الجزائري في كؿ مف الضحية كطرؼ أوؿ في عممية
الوساطة الجزائية ،والمشتكى منو كطرؼ ثاني في عممية الوساطة الجزائية ،إضافة لمضمانات اإلجرائية
التي تكفميا الوساطة الجزائية لؤلطراؼ.
الفقرة األولى :الضحية كطرف أول في عممية الوساطة الجزائية
يعتبر الضحية طرؼ أساسي في عمميو الوساطة الجزائية ،فوجوده شرط ضروري لقياـ ىذه
األخيرة ،فموافقتو عمى عمميو الوساطة مف الشروط الضرورية التي نص عمييا المشرع ضمف النصوص
المنظمة لنظاـ الوساطة ،األمر الذي يستدعي تحديد المقصود مف الضحيةفضبل عمى إبراز اىمية إشراكو
في عممية الوساطة.

 -1المادة  33مج إ ج ت ،مرجع سابؽ.
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الفصل الثاني
أوال :المقصود بالضحية

يعد الضحية طرؼ أساسي في عممية الوساطة الجزائية ،وجود شرط ضروري لقياـ ىذه األخيرة،
كما ىو معموـ أنو ليس مف وظيفة المشرع التعريؼ بالمصطمحات ،وىو ما فتح المجاؿ أماـ الفقو الجنائي
الذي عرؼ الضحية " :بأنيا كؿ مف إصابة الضرر دوف أف يمثؿ إعتدا عمى المصمحة التي يحمييا
نص التشريع.1
كما بيف مؤتمر األمـ المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاممة المجرميف ،والذي تـ عقده في ميبلنو
سبتمبر  ،1985المقصود بضحية الجريمة مف خبلؿ الفقرة األولى منو بأنو " :يقصد بمصطمح الضحايا،
أشخاص الذيف اصيبوا بضرر فردي أو جماعيا بما في ذلؾ الضرر البدني أو العقمي أو المعاناة النفسية
أو الخسارة اإلقتصادية أو الحرماف بدرجو كبيرة مف التمتع بحقوقيـ األساسية عف طريؽ أفعاؿ أو حاالت
إىماؿ تشكؿ إنتياكا لمقوانيف الجنائية النافذة في الدوؿ األعضا  ،بما فييا القوانيف التي تحرـ اإلسا ة
الجنائية إلستعماؿ السمطة 2وطبقا لما سبؽ فيتضح مف خبلؿ تعريؼ مصطمح الضحية يختمؼ في
مفيومو عف كؿ مف المضرور والمجني عميو ،ىذا األخير الذي يقصد بو الشخص الذي وقعت عميو
نتيجة الجريمة ،3وىناؾ مف يعرفو بأنو الشخص الذي أصابو الضرر مف الجريمة بسبب سوا أكاف ضر ار
مباش ار أو غير مباشر ،4كما يعرؼ المجني عميو بأنو كؿ شخص طبيعي أو معنوي ممف الفعؿ اإلجرامي
إحدى مصالحو المحمية بنصوص قانوف العقوبات أو القوانيف المكممة لو.5
إستعمؿ المشرع الجزائري في مجاؿ الوساطة الجزائية مصطمح الضحية سوا تعمؽ األمر بوساطة
البالغيف ،أو وساطة األحداث الجانحيف ،وحسب رأينا فالمشرع كاف عمى صواب حيف إستعمؿ ىذا
المصطمح وذلؾ لشمولو فيو يشمؿ المجني عميو فضبل عف شمولو المضرور مف الجريمة ،فكؿ ضحية
ىو مجني عميو وليس العكس ،6كما أف مصطمح الضحية يتسع ليشمؿ كؿ مف طالتو الجريمة بضرر

-1عمر سالـ ،نحو تسيير اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .69

-2معتز السيد الزىري ،الحؽ في عدالة جنائية ناجزة ،مرجع سابؽ ،ص .55

-3محمود محمود مصطفى ،حقوؽ المجني عميو في القانوف المقارف ،الطبعة االولى ،دوف دار النشر  ،القاىرة ،1975 ،ص .112

-4فيد فالح مطر المصيريع ،النظرية العامة لممجني عميو ،دراسة مقارنة ،دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرة ،القاىرة ،1991 ،ص

.59

-5حمدي رجب عطيو ،مرجع سابؽ ،ص .21
 _6المرجع نفسو ،ص .33
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الفصل الثاني

سوا كاف مجني عميو نالو السموؾ اإلجرامي بشكؿ مباشر ،أو مضرور مف الجرمية بشكؿ غير مباشر،1
فحسب نص المادة  37مكرر  2ؽ إج ج نجد المشرع نص عمى جريمتي ترؾ األسرة واإلمتناع العمدي
عف تقديـ النفقة ،وعدـ تسميـ الطفؿ ،ففي ىذه الجرائـ يكوف المتضرر مف ىذه الج ارئـ والتي تمس
مصمحتو ىـ األطفاؿ ،الذيف يكونوا ضحايا ليذه الجرائـ ،وعميو فنرى أف المشرع الجزائري أصاب حيف
إستعمؿ مصطمح الضحية ،وذلؾ لشمولو لمختمؼ أطراؼ الدعوى الجزائية الذيف أصابيـ ضرر مف
الجريمة.
غير التساؤؿ الذي يطرح ىنا بشأف وضع الضحية ناقص األىمية ،إضافة إلى حالة تعدد
الضحايا؟
فبالنسبة لمضحية ناقص األىمية ،فالمشرع الجزائري نص عمى ىذه المسألة مف خبلؿ قانوف حماية
الطفؿ ،ونكوف أماـ وساطة األحداث حيث يتمثؿ الضحية في مجاؿ قضايا األحداث الطفؿ ،2والذي ليس
لو أىمية التقاضي ،فالمشرع الجزائري لـ يمنح أىمية التقاضي لعديمي التمييز ،أو ناقص األىمية وانما
ينوب عميو وليو ،أو ممثمو الشرعي أو كافمو ،3وذلؾ ألف اإللتزامات التي يتضمنيا إتفاؽ الوساطة دائرة
بيف النفع والضرر ،وفي حالة عدـ وجود مف ينوب عنو فالمحكمة تعيف لو.
وفي حالة تعدد ضحايا الجريمة الجائز إج ار الوساطة فييا ،ففي ىذه الحالة يجب عمى كؿ
الضحايا القبوؿ بمبدأ الوساطة ،حتى تكوف منتجة آلثارىا بشأف الدعوى الجزائية فبل يكوف لموساطة
الجزائية أثر في إنيا الدعوى الجزائية ،في حالة إبدا بعضيـ الموافقة عمى الوساطة دوف اآلخروف.
ثانيا :أىمية إشراك الضحية في عممية الوساطة
تكفؿ الوساطة الجزائية لمضحية الحصوؿ عمى تعويض مناسب لمضرر الذي ألحؽ بو وذلؾ مف
خبلؿ مدة معقولة ،مقارنة باإلج ار ات التقميدية التي يستغرؽ األمر فييا زمف مف الوقت ،فضبل عمى ما
العب الذي تضيفو عمى عاتؽ القضا  ،فالضحية في ظؿ إج ار ات التقاضي العادية كاف دوره محدود
مقارنة بالجاني والنيابة العامة المذاف يعتبراف طرفاف أصمياف في الدعوى ،إال أنو في ظؿ التطورات التي

 _1عمر سالـ ،نحو تسيير اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .68

 _2يعرؼ الطفؿ حسب نص المادة  2ؽ ح ط ج ،مرجع سابؽ بأنو " :كؿ شخص لـ يبمغ الثامنة عشر ( )18سنة كاممة" . . .
 _3المادة  111ؽ ح ط ج ،المرجع نفسو .
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الفصل الثاني

عرفتيا السياسة الجزائية اإلجرائية أصبح لمضحية دور فعاؿ في إدارة الدعوى الجزائية .1وذلؾ مف خبلؿ
إشراكو في عممية الوساطة

بإعتبار أف ىذه األخيرة تقوـ عمى مبدأ الرضائية ،الذي يعد مف الشروط

الجوىرية التي تقوـ عمييا الوساطة مف خبلؿ الحصوؿ المسبؽ عمى موافقة الضحية عمى إج ار
الوساطة ،2وىو ما يتضح مف نص المادة  37مكرر  1ؽ إ ج ج التي تتـ في العادة بيف الضحية
والمشتكى منو ،دوف أف يكوف لمنيابة العامة أي دخؿ في اإلتفاؽ المتوصؿ إليو ،حيث يمعب دو ار ميما في
عممية الوساطة ،3ومف أجؿ ذلؾ يجب عمى الضحية أف تكوف مشاركتو فييا مشاركة ايجابية ،وذلؾ عف
طريؽ التفاوض وتقدير حجـ األضرار التي لحقت بو ومناقشة أسباب النزاع بالشكؿ الذي يحتمؿ مع
تسوية النزاع وديا.4
ىذا وترجع العمة مف إشراؾ المشرع لمضحية في حؿ الخصومة الجزائية بواسطة إج ار الوساطة،
إلى تحقيؽ العديد مف المصالح ،أىميا :تخفيؼ الضغط عمى القضا  ،فضبل عمى تجنب مباشرة الدعوى
الجزائية وفقا إلج ار ات التقاضي العادية ،األمر الذي يتطمب الجيد والوقت ،إضافة إلى ضماف حصوؿ
الضحية عمى تعويض في أسرع وقت ،وتجنيب المشتكى منو مساوئ العقوبة السالبة لمحرية خاصة قصيرة
المدة.
الفقرة الثانية :المشتكى منو كطرف ثاني في عممية الوساطة الجزائية
في بادئ األمر ال بد أف نشير إلى أف المشرع الجزائري إستعمؿ مصطمح المشتكى منو في مجاؿ
الوساطة الجزائية ،والذي يقصد بو مرتكب الجريمة سوا كاف فاعبل أصمي أو شريكا ،5غير أف الفقو ميز
بيف مصطمحيف يدؿ كؿ منيما إلى الجاني.6
فالمتيـ ىو الشخص الذي يوجو إليو اإلتياـ بواسطة تحريؾ الدعوى الجنائية ضده ،فيو الطرؼ
 _1رفيقة خالفي ،مرجع سابؽ ،ص .387

 _2حمدي رجب عطية ،مرجع سابؽ ،ص .344

- TDROU SSAOUSSANE ,opicite,p266

3

 _4رامي متولي ابراىيـ عبد الوىاب القاضي ،الوساطة في القانوف الجنائي االجرائي المقارف ،مرجع سابؽ ،ص .211
 _5عبد المطيؼ بوسري ،مرجع سابؽ ص .32

 _6لـ تأخذ أغمب التشريعات الجزائية المقارنة التي تبنت نظاـ الوساطة الجزائية بمصطمح المتيـ أو المشتبو فيو في مجاؿ الوساطة،
وذلؾ لعدـ تناسبيما مع طبيعة العممية ،وذلؾ الشتراطيا إج ار ىذا النظاـ في المرحمة السابقة عف تحريؾ الدعوى الجزائية ،فالجاني ال

يكتسب صفة المتيـ إال إذا تـ تحريؾ الدعوى الجزائية مف قبؿ النيابة العامة ضده ،كما ال يكتسب صفة المشتبو فيو أثنا مرحمة

االستدالؿ وفي األخير قد يتبيف أنو ليس لو أي عبلقة بالجرـ ،المرتكب وبالتالي قد يكوف الجاني مشتبو فيو ،ولكنو ليس بالضرورة أف

كؿ مشتبو فيو جانبا ،مشار إليو في اليامش رقـ  ،03عبد الحميد أشرؼ ،مرجع سابؽ ،ص .21-20
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األوؿ في الدعوى الجنائية.1

أما المشتبو فيو فيقصد بو الشخ ػ ػ ػص الذي يقدـ ض ػ ػ ػده ببلغ أو شك ػ ػ ػوى أو يوجو معو تحري ػ ػ ػات
أو إستدالالت بغية تقوية دالئؿ إتصالو بالجريمة المرتكبة.2
وعميو نحف مف جانبنا نرى بأف مصطمح المشتكى منو أكثر تبل ما مع الوساطة الجزائية وذلؾ
ألف عممية الوساطة الجزائية إج ار يتـ في المرحمة السابقة عمى تحريؾ الدعوى الجزائية ،كما أنيا تسعى
إلى تسوية النزاع وديا دوف البحث في مسؤولية الجاني فضبل عمى اف المشتكى منو لـ تحرؾ ضده بعد
إج ار ات تحريؾ الدعوى الجزائية ،فمـ توجو إليو النيابة العامة اإلتياـ ،إذف فالشخص خبلؿ ىذه المرحمة
مازاؿ مشتبو فيو.
يعتبر المشتكى منو طرؼ أساسي في عممية الوساطة وحضوره ضروري فضبل عمى موافقتو عمى
تسوية الخصومة عف طريؽ الوساطة ،حيث نص المشرع الجزائري مف خبلؿ نص المادة  37مكرر  1ؽ
إ ج ج عمى شرط موافقة المشتكى منو عمى عممية الوساطة واعتبرىا مف الشروط الجوىرية التي يترتب
عمى مخالفتو بطبلف ىذه األخيرة ،وعميو فبل يجوز لوكيؿ الجميورية إجباره عمى القبوؿ بيا ،فمو الحؽ في
قبوؿ التسوية عف طريؽ الوساطة ،أو رفضيا والسير في الدعوى الجزائية وفقا لئلج ار ات المعتادة.3
ىذا ويستوي أف يكوف المشتكى منو الخاضع لموساطة الجزائية إما شخص الطبيعي الذي يشترط
فيو أف يكوف عمى قيد الحياة ،بما أف عممية الوساطة تشترط الموافقة المسبقة مف طرؼ المشتكى منو
عمى إجرائيا ،فإذا مات ىذا األخير قبؿ إج ار الوساطة ففي ىذه الحالة تنقضي الدعوى لسبب مف
األسباب العامة لئلنقضا  ،والمتمثمة في وفاة المشتكى منو فيصدر وكيؿ الجميورية أمر بحفظ األوراؽ.
أما إذا مات المشتكى منو وتـ السير في إج ار ات الوساطة فينا يصدر وكيؿ الجميورية أمر بأف
ال وجو لممتابعة ،4في حيف إذا مات خبلؿ عممية تنفيذ إتفاؽ الوساطة فقيي ىذه الحالة يصدر وكيؿ
الجميورية قرار بإنقضا الدعوى الجزائية ، 5أو قد يكوف شخص معنوي فطبقا لمقاعدة العامة فالمشرع
 _1بكري يوسؼ بكري محمد ،الوجيز في اإلج ار ات الجنائية ( ،دوف طبعة )  ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2016- 2015 ،ص

.56

 _2عادؿ يوسؼ عبد النبي الشكري ،الوساطة وسيمة مستحدثة وبديمة لحؿ المنازعات الجنائية والمجتمعات  ،مرجع سابؽ ،ص .69
 _3حمدي رجب عطية ،مرجع سابؽ ،ص .345

 _4بكري يوسؼ بكري محمد ،المرجع نفسو  ،ص .56
 _5المادة  6ؽ إ ج ج ،مرجع سابؽ.
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الجزائري يعتد بالمسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي طبقا لنص المادة  65مكرر ؽ إ ج ج التي تنص
عمى أنو« :يتـ تمثيؿ الشخص المعنوي في إج ار ات المتابعة مف طرؼ ممثمة القانوني.» . . .
كما يفترض في المشتكى منو أف يكوف معموم ا 1بإعتبار أف عممية الوساطة الجزائية تتـ في
مرحمة االستدالؿ فضبل عمى إشتراطيا أف يكوف كؿ مف المشتكى منو والضحية حاضر خبلؿ عممية
الوساطة بإعتبارىما طرفا المشكبلف لمجمس الوساطة ،وعميو فبل يجوز إج ار الوساطة الجزائية في الحالة
التي يكوف فييا المشتكى مجيوال حتى وكانت الجريمة محؿ النزاع تشمميا الوساطة ،وتوافرت الشروط
األخرى.
كما وقد يكوف المشتكى منو مف األشخاص المتمعف بالحصانة اإلجرائية ،والتي تتطمب تحريؾ
الدعوى ضدىـ الحصوؿ مسبقا عمى إذف مف الجية المنتميف إلييا .2فاإلذف كقيد مف قيود تحريؾ الدعوى
الجزائية ال يحوؿ دوف إج ار الوساطة ،ذلؾ أف اليدؼ الذي تسعى إليو الوساطة والمتمثؿ في ترضية
الضحية ،وتجنيب المشتكى منو مساوئ تحريؾ الدعوى الجزائية تختمؼ واليدؼ مف إقرار اإلذف كقيد
لتحريؾ الدعوى ،فضبل عمى أف اإلتفاؽ المتوصؿ إليو خبلؿ عممية الوساطة ال تشمؿ في محتواىا عقوبة
جزائية ،كما أف الوساطة الجزائية ال تعتبر مف إج ار ات التحقيؽ التي تتطمب تحريؾ الدعوى بشأنيا،
الحصوؿ المسبؽ عمى إذف ،وانما ىي إج ار لحؿ الخصومة الجزائية وعميو يجوز مباشرتيا دوف الحصوؿ
عمى إذف مسبؽ.3
أما إذا كاف المشتكى منو طفؿ ،فإنو يطبؽ عميو وساطة األحداث التي يكوف الطفؿ الجانح
وممثمو الشرعي طرفا في الوساطة مع الضحية طبقا لنص المادة  111ؽ ح ط ج.
رغـ عدـ نص المشرع الجزائري عمى حكـ تعدد المشتكى منيـ إال أنو في ىذه الحالة ينبغي إج ار
الوساطة الجزائية مع جميعيـ ،حتى ولو صدرت الموافقة مف قبؿ واحد منيـ فقط.
وفي األخير فإف موافقة طرفا الوساطة يعد أساس نجاح عممية الوساطة الجزائية ،التي رغـ نص
المشرع عمى ذلؾ إال أنو يتوجب توافر ىذا الرضا خبلؿ مراحؿ إج ار الوساطة

وأف يكوف خالي مف أي

عيب مف عيوب الرضا ،وىو يكفؿ ضمانات وحقوؽ مف خبلؿ نظاـ الوساطة الجزائية لكؿ طرفييا.
 _1عبد اهلل أوىايبية ،مرجع سابؽ ،ص .123
 _2المرجع نفسو  ،ص .123

 _3معتز السيد الزىري ،الوساطة كبديؿ لمدعوى الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .54
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الفقرة الثالثة :الضمانات اإلجرائية التي تكفميا الوساطة الجزائية لألطراف
تعتبر الوساطة الجزائية ضمانة قانونية أقرىا القانوف لتعزيز حقوؽ طرفييا لممشاركة في إدارة
الدعوى الجزائية ،وىو ما يكفؿ ليما ضمانات وحقوؽ تتمثؿ عموما في حقوؽ متعمقة بكؿ مف الضحية
والمشتكى منو ،إضافة إلى حقوؽ خاصة بكؿ طرؼ ما حدا.
أوال :الضمانات المشتركة بين الضحية والمشتكى منو التي يكفل نظام الوساطة الجزائية
يكفؿ نظاـ الوساطة الجزائية ضمانات إجرائية مشتركة بيف الضحية والمشتكى منو والتي تتمثؿ
فيما يمي:
 - 1حق قبول أو رفض عممية الوساطة
تعتبر الوساطة الجزائية عممية رضائية ،تقوـ عمى مبدأ حرية اإلرادة ،وىو ما نص عميو المشرع
الجزائري مف خبلؿ نص المادة  37مكرر  1ؽ إج ج وذلؾ مف خبلؿ نصو عمى أف موافقة كؿ مف
الضحية والمشتكى منو عمى إج ار الوساطة مف الضرورات لصحة ىذه األخيرة فبل يجوز لوكيؿ
الجميورية إجبار كؿ منيما إذا ما قرر تسمية الخصومة عف طريؽ الوساطة ،فبل يتوقع نجاحيا إذا كاف
قبوؿ طرفييا مبني عمى إكراه ،أو غمط ،فمصير ىذه األخيرة يكوف الفشؿ ،وذلؾ لعدـ قياميا عمى موافقة
طرفييا فييا ،األمر الذي يؤدي إلى ضياع الوقت والجيد بالنسبة ليما ،فضبل عمى أف ذلؾ يؤدي بوكيؿ
الجميورية إلى اتخاذ ما يراه مناسب بشأف الدعوى.1
فيجوز لكؿ مف الضحية والمشتكى منو قبوؿ أو رفض عممية الوساطة ،كما يحؽ ليما العدوؿ
عمييا في أي مرحمة كانت عمييا ،بإعتبار أف الوساطة إج ار

لحؿ الخصومة الجزائية ،يمجأ إليو األطراؼ

بغية تجنب األثار السمبية لمتقاضي وفؽ الطريؽ العادي ،فبالنسبة لمضحية يضمف ليا سرعة الحصوؿ
عمى تعويض مناسب لمضرر الذي أصابيا ،أما بالنسبة لممشتكى منو فيجنبو مساوئ العقوبة السالبة
لمحرية ،فضبل عمى إعادة إدماجو في المجتمع.
ومف التشريعات المقارنة التي نصت عمى ىذه الضمانة ،نجد التشريع البرتغالي الذي نص بموجب
المادة الرابعة الفقرة الثانية مف قانوف الوساطة الجنائية عمى جواز رجوع كؿ مف الجاني والمجني عميو

 _1معتز السيد الزىري ،الوساطة كبديؿ عف الدعوى الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .56
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الفصل الثاني
العدوؿ عمى موافقتيا المشاركة في أي وقت.1

وعميو فإف قبوؿ الضحية والمشتكى منو إلج ار الوساطة ضمانة يكفميا نظاـ الوساطة لكمييما
ونصت عمييا مختمؼ التشريعات التي تبنت ىذا النظاـ ،فبالتالي يجوز ليما العدوؿ واإلنسحاب مف عممية
الوساطة في أي مرحمة كانت عمييا.
 - 0جواز االستعانة بمحامي
تكفؿ الوساطة الجزائية إلى جانب حؽ القبوؿ ورفض لطرفييا أيضا إمكانية إستعانتيما بمحامي،
وىو ما نصت عميو المادة  37مكرر  1ؽ إ ج ج ،حيث أجازت لكؿ مف الضحية والمشتكى منو الحؽ
في توكيؿ محامي خبلؿ إج ار ات عممية الوساطة ،والمبلحظ مف نص المادة أف المشرع الجزائري جعؿ
اإلستعانة بمحامي جوازي ،وليس وجوبي بحيث بحؽ ليما توكيؿ محامي أوال ،عمى أنو ال يجوز حرمانيما
مف ىذا الحؽ مف طرؼ وكيؿ الجميورية ،كما لـ يشر المشرع الجزائري مف خبلؿ القانوف حماية الطفؿ،
إلى ىذه المسألة بخصوص وساطة األحداث ،وانما إقتصر النص فيو عمى إمكانية طمب إج ار الوساطة
مف طرؼ محامي الطفؿ طبقا لنص المادة  111ؽ ح ط ج ،كما أف أغمب التشريعات المقارنة ال توقع
أي ج از في حالة عدـ اإلستعانة بمحامي مف قبؿ األطراؼ خبلؿ عممية الوساطة وىو ما يؤدي إلى
طرح التساؤؿ حوؿ دور المحامي في عممية الوساطة؟
يختمؼ دور المحامي خبلؿ عممية الوساطة عما ىو معموؿ بو في مجاؿ القضائي وفؽ
اإلج ار ات العادية ،بحيث يقتصر دوره في الوساطة عمى المساعدة القانونية لطرفييا مف خبلؿ تقديـ
النصائح واإلرشادات القانونية دوف اف يتعدى إلى اإلنابة عنيما ،ذلؾ أف الغاية األساسية مف الوساطة
تتمثؿ في تسوية الخصومة عف طريؼ التفاوض والتفاىـ لموصوؿ إلى حؿ النزاع وديا ،إضافة إلى أف
نطاؽ الوساطة مف حيث الجرائـ ،تتمثؿ غالبيتيا في جرائـ يقتصر النزاع فييا عمى أطراؼ تربط بينيما
روابط إما عائمية أو جيرة أو عمؿ ،2كما أف الوساطة إج ار ال يتـ وفؽ اإلج ار ات التي تمارس خبلليا
الدعوى الجزائية فضبل عمى أنيا إج ار يشترط تطبيقو في المرحمة السابقة عف تحريؾ الدعوى .3
يجوز لكؿ مف الضحية والمشتكى منو التنازؿ عف ىذا الحؽ وذلؾ في أي وقت مف عممية
 _1رامي متولي عبد الوىاب ابراىيـ القاضي ،الوساطة في القانوف الجنائي االجرائي المقارف ،مرجع سابؽ ،ص .220
 _2المادة  37مكرر  2ؽ إ ج ج ،مرجع سابؽ.

 _3معتز السيد الزىري ،الوساطة كبديؿ عف الدعوى الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .60
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الوساطة ،ىذا وال يرتب القانوف أي أثر قانوني عمى ذلؾ غير أنو في حالة حرماف أي مف األطراؼ مف
ىذا الحؽ األمر الذي يؤدي إلى فقدف الوساطة الجزائية مشروعيتيا وبالتالي بطبلف اإلج ار ات نتيجة
تعرض إرادة إحدى أطرافيا أو كمييما إلى عيب مف عيوب ىذه األخيرة.
ىذا ونجد التشريع البرتغالي نص مف خبلؿ المادة  8مف القانوف رقـ  21لعاـ  ،2008عمى
الحضور الشخصي لكؿ مف الجاني والمجني عميو إلجتماع الوساطة ويكوف ليـ الحؽ في إصطحاب
محامي ،1كما نص المشرع البمجيكي أيضا عمى ىذا الحؽ بموجب الفقرة  7مف المادة  216مكرر ثانيا
المضافة بالقانوف  10فيفري  1994عمى إمكانية إستعانة الجاني بمحاـ خبلؿ عممية الوساطة ،إضافة
إلى نصو عمى جواز أف يحؿ المحامي مكاف المجني عميو في ىذه األخيرة.
ىذا ونجد مف التشريعات العربية التي نصت عمى ىذه الضمانة التشريع المغربي الذي نص
بموجب المادة  1-41عمى جواز إستعانة األطراؼ بمحاـ ،وذلؾ في حالة تحرير وكيؿ الممؾ لمحضر
الصمح بالوساطة ،2كما نص المشرع التونسي ىو اآلخر عمى حؽ المشتكى بو والمتضرر مف إمكانية
إستعانتيا بمحامي مف خبلؿ إج ار الصمح بالوساطة.3
وعميو بنا عمى ما سبؽ فإنو حسف ما فعؿ المشرع الجزائري حيث جعؿ مسألة االستعانة بمحامي
خبلؿ عممية الوساطة أمر جوازي وليس وجوبي وذلؾ أف حضور المحامي إلى إج ار الوساطة يؤدي إلى
إضفا

طابع جمسات المحاكة العادية.

ثانيا :الضمانات اإلجرائية الخاصة بالضحية
يعتبر الحؽ في اإلحتراـ ورد اإلعتبار الضحية مف الحقوؽ المعنوية المصيقة بيذا األخير والتي
ينبغي إحتراميا والعمؿ عمى تحقيقيا عند تقرير المجو إلى نظاـ الوساطة الجزائية ،ويتجسد ذلؾ مف خبلؿ
حسف إستقبالو ،اإلنصات إليو ،إحاطتو بجميع الجوانب والمعمومات المتعمقة بعممية الوساطة ،وذلؾ حتى
ال يتـ تيميشو كما كاف في ظؿ إج ار ات التقاضي العادية التي كانت ال تولي اىتماـ لمضحية ،4إضافة
إلى عدـ التأثير عميو مف طرؼ المشتكى منو ما يحث عمى التواجد الدائـ لوكيؿ الجميورية.

 _1رامي متولي عبد الوىاب ابراىيـ القاضي ،الوساطة في القانوف الجنائي االجرائي المقارف ،مرجع سابؽ ،ص221
 _2معتز السيد الزىري ،الوساطة كبديؿ عف الدعوى الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص.60
 _3المادة  335رابعا مج إ ج ت ،مرجع سابؽ.
 _4عادؿ عمي المانع ،مرجع سابؽ ،ص .73
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كما يكوف الضحية خبلؿ عممية الوساطة في وضع إجتماعي ،غير الذي كاف عميو قبؿ إرتكاب
الجريمة عميو ،وذلؾ نتيجة الضرر الذي ألحؽ بو مف قبؿ المشتكى منو ،فمف خبلؿ عممية الوساطة
يسعى الضحية إلى التعبير عما ينتابو مف ج ار ذلؾ ،وىو ما يؤدي إلى التقميؿ مف إحساسو بالخوؼ
وعدـ األماف ما يساعده عمى الشعور بأنو عاد إلى وضعو االجتماعي الذي كاف عميو قببل ،ويتحقؽ ذلؾ
مف خبلؿ قياـ المشتكى منو إما باإلعتذار منو

أو تقديـ تعويض مالي لو ،أو أي عمؿ آخر مخالؼ

لمقانوف.1
كما يتعيف عمى وكيؿ الجميورية أف يراعي وضعية الضحية التي يكوف عميو وذلؾ مف خبلؿ
تسوية النزاع بطريقة تؤدي إلى تحسيسو بأف عاد إلى وضعو اإلجتماعي ،ذلؾ أف حصولو عمى تعويض
ال يعني بالضرورة أف العدالة تحققت ،وانما يعني أف الطرفيف توصبل إلى تسوية مرضية لكبلىما ،األمر
الذي يجعؿ الوساطة تختمؼ عف الدعوى الجزائية بحيث أف األولى تيدؼ إلى فض النزاع وديا ،وصوال
إلى حموؿ مرضية لطرفييا ،أما الثانية فتسعى إلى الكشؼ عنو الحقيقة وتقرير مسؤولية الجاني.
ثالثا :الضمانات اإلجرائية الخاصة بالمشتكى منو
يتوجب عمى وكيؿ الجميورية في حالة تسوية الخصومة الجزائية عف طريؽ الوساطة إعبلـ
المشتكى منو بجميع جوانبيا ،وذلؾ مف خبلؿ تعريفو بيذا النظاـ ،بتبياف النظاـ القانوني ليا ،إضافة إلى
إطبلعو بالمنافع التي ترجع عميو في حالة المجو إلى الوساطة إضافة إلى تبياف اآلثار السمبية المترتبة
عف تحريؾ الدعوى الجزائية ضده ،كما يعممو بأنيا إج ار

لحؿ الخصومة وليس بديؿ عف الدعوى.

المطمب الثاني :م ارحل إجراء عممية الوساطة الجزائية
تعتبر الوساطة الجزائية مف اإلج ار ات المستحدثة لتسوية الخصومات الجزائية في التشريع
الجزائري ،غير أف المتمعف في النصوص القانونية المنظمة ليذا اإلج ار يتضح جميا أف المشرع الجزائري
لـ ينظـ إج ار ات عممية الوساطة ،وانما اختصر النص عمى تبياف أطرافيا ،والجية المناط بيا إج ار
الوساطة ،كما تـ تحديد نطاقيا ىذا سوا تعمؽ األمر بوساطة األشخاص البالغيف أو األحداث دوف
اإلشارة إلى المراحؿ التي تمر بيا ىذه العممية وانما ترؾ ذلؾ الجتياد النيابة العامة تحددىا طبقا لممبادئ
التي تسعى الوساطة لتحقيقيا.

 _1المادة  37مكرر  4ؽ إ ج ج ،مرجع سابؽ.
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الفصل الثاني

وعمى العموـ تمر عممية الوساطة الجزائية عبر ثبلث مراحؿ تتمثؿ في مرحمة تقرير تسوية النزاع

عف طريؽ الوساطة ،ثـ مرحمة إجتماع الوساطة ،وفي األخير مرحمة تنفيذ إتفاؽ الوساطة.

الفرع األول :مرحمة تقرير تسوية النزاع عن طريق الوساطة

خص المشرع الجزائري وكيؿ الجميورية دوف غيره سمطة تقدير مدى مبلئمة إحالة النزاع إلى
إج ار الوساطة مف عدمو ،وذلؾ مف خبلؿ انتقا الجرائـ التي تصمح أف تكوف محؿ لموساطة ،فضبل عمى
تحديد األشخاص الذيف يمكنيـ اإلستفادة مف الوساطة.1
يتـ المجو إلى نظاـ الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري طبقا لنص المادة  37مكرر ؽ إ ج
ج مف خبلؿ طريقتيف :إما بمبادرة مف وكيؿ الجميورية بإعتباره الجية المكمفة باإلتياـ ،فإنو زيادة عمى
ذلؾ وسع المشرع الجزائري مف صبلحياتيا ومنحيا بموجب القانوف رقـ  02-15سمطة إقتراح الوساطة
عمى طرفي النزاع طبقا لسمطتيا التقديرية الممنوحة ليا قانونا في مبلئمة ذلؾ ،بحيث ال يجوز لؤلطراؼ
إجبارىا عمى قبوؿ الوساطة

كما ال يجوز إحالة النزاع لموساطة دوف موافقة وكيؿ الجميورية عمى ذلؾ،

كما يكوف لط ػ ػ ػرفي النزاع حؽ ط ػ ػ ػمب ع ػ ػ ػرض النزاع عمى الوس ػ ػ ػاطة ،وذلؾ س ػ ػ ػوا مف طرؼ الض ػ ػ ػحية
أو المشتكى منو إلى وكيؿ الجميورية الذي يكوف سمطة قبوؿ ذلؾ أو رفضو ،أما بالنسبة إلقتراح الوساطة
في مجاؿ قضايا األحداث فطبقا لنص المادة  111ؽ ح ط ج فإف المشرع الجزائري قصر إقتراح
الوساطة عمى وكيؿ الجميورية المختص تمقائيا وذلؾ في جميع الجنح دوف إستثنا وفي جميع المخالفات
إذ ما تبيف لو أنيا تحقؽ األىداؼ المرجوة منيا ،أو بنا عمى طمب مقدـ مف الط ػ ػ ػفؿ أو ممثمو الش ػ ػ ػرعي
أو محاميو ،غير أف المبلحظ بالنسبة وساطة األحداث المشرع لـ يمنح الحؽ طمب إج ار الوساطة
لمضحية ،أو ذوي حقوقيما مكتفيا فقط بإستطبلع رأيو حوليا مف خبلؿ إستدعائو مف طرؼ وكيؿ
الجميورية المختص أومف طرؼ مساعده ،أو ضابط شرطة قضائية في حاؿ تـ تكميؼ أحدىما بإج ار
الوساطة ،وىو ما يعتبر إخبلؿ بشرط مف شروط صحة ىذه األخيرة والمتمثمة في موافقة طرفي النزاع
عمى إجرائيا.
فبعد إحالة النزاع لموساطة سوا بإقتراح مف وكيؿ الجميورية أو بنا عمى طمب أحد األطراؼ،
فإف وكيؿ الجميورية يعمؿ عمى اإلتصاؿ بطرفي النزاع إلخبارىـ بأف النزاع سيتـ تسويتو وديا عف طريؽ
الوساطة ،غير ما يجب اإلشارة إليو أف المشرع الجزائري سوا في قانوف اإلج ار ات الجزائية أو قانوف
حماية الطفؿ لـ ينص عمى الوسيمة التي يتـ عف طريقيا إخبار طرفي النزاع بعممية الوساطة ،فبالنسبة
 _1نبيمة بف الشيخ ،مرجع سابؽ ،ص .210-209
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لوساطة البالغيف يستدعي كؿ مف الضحية والمشتكى منو ،وأما بالنسبة لوساطة األحداث يستدعي كؿ مف
الطفؿ وممثمو الشرعي والضحية أو ذوي حقوقيا ،بموجب إستدعا يشتمؿ عمى تاريخ الحضور إلج ار
الوساطة الجريمة محؿ الوساطة ،المدة القانونية ليذا اإلج ار  ،التدابير المقترحة وطبيعتيا ،التنبيو بجواز
االستعانة بمحامي ،1ىذا بالنسبة لموساطة التي تتـ بنا عمى طمب أحد األطراؼ اما اذا كانت المبادرة مف
طرؼ وكيؿ الجميورية ففي ىذه الحالة تتـ عف طريؽ إخطار يعبر فيو عف رغبتو في إحالة النزاع
لموساطة ،واعبلميـ بأنيا إج ار إختياري يتوقؼ عمى موافقتيما ،2ىذا ويحدد لكؿ طرؼ موعد لمقائو عمى
حدا ،وذلؾ إلستطبلع رأييـ بشأف النزاع وتحديد طمباتيـ ، 3وفي ىذه المرحمة يسعى وكيؿ الجميورية
إمتصاص غضب الضحية وذلؾ لمتخفيؼ مف شدة الغضب والحقد عند لقائو واجتماعو بالمشتكى منو.4
ىذا ولـ يحدد المشرع الجزائري آجاؿ إتصاؿ وكيؿ الجميورية بطرفي النزاع مف وقت إستبلـ
ممؼ القضية ،فضبل عمى عدـ تحديده ميمة تفكير األطراؼ بشأف قبوؿ أو رفض الوساطة.5
يعمؿ وكيؿ الجميورية خبلؿ إجتماعو األولي مع طرفي النزاع عمى شرح قواعد ،ومعالـ نظاـ
الوساطة ،كما يوضح ليما طبيعة دوره الذي يقتصر عمى كونو وسيط ،وليس جية إتياـ أو متابعة  ،6كما
يقوـ ببياف الفوائد التي يحققيا ىذا النظاـ والتي تتمثؿ في سرعة حؿ النزاع عف طريقيا ،فضبل عف
إصبلح واعادة بنا العبلقة التي كانت تجمعيما بالشكؿ الذي يتوصؿ فيو إلى إقناعيما بتسوية النزاع عف
طريؽ الوساطة .باإلستناد إلى نص المادة  37مكرر  1ؽ إ ج ج التي إعتبرت قبوؿ طرفي النزاع
بعممية الوساطة شرط ضروري والزـ لقياـ ىذه األخيرة ،فإنو يتعيف عمى وكيؿ الجميورية قبؿ الشروع في
عممية الوساطة الحصوؿ مسبقا عمى موافقة كؿ مف الضحية ،والمشتكى منو ،غير أنو ما يبلحظ عمى
نص المادة السالفة الذكر أنيا لـ تحدد شكؿ اإلتفاؽ ،وانما ذكرت ذلؾ بشكؿ عاـ غير أنو مف المستحسف
أف تكوف موافقة الطرفيف كتابة ،وذلؾ لتفايد عدولييما عف إج ار الوساطة زيادة عمى ضماف سبلمة
 _1عبد الرحمف خمفي ،اإلج ار ات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارف ( ،دوف طبعة )  ،دار بمقيس لمطباعة والنشر ،الجزائر،

 ،2016ص .232

- Paul Mbanzoulou ،op ,cité ,p15.

2

 _3عادؿ يوسؼ عبدالنبي الشكري ،مباحث معمقة في فقو اإلج ار ات الجزائية ،مرجع سابؽ ،ص .194
 _4اشرؼ عبد الحميد ،مرجع سابؽ ،ص  ،57عبد المطيؼ بوسري ،مرجع سابؽ ،ص 40

 _ 5فوزي عمارة ،الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري ،مجمة العموـ االنسانية ،المجمد ا ص ،عدد  ،46ص  .140عبد القادر
خدومة ،الوساطة الجزائية الية لتفعيؿ العدالة التصالحية بيف إرادة المشرع وعزوؼ الضحية او المشتكى منو – مجمس قضا مستغانـ

نموذجا  ،-مجمة صوت القانوف ،المجمد الخامس ،العدد  ،01افريؿ  ،2018ص .449

_ bonaf-shmitt (J. P), op cit, p 19.

122

6

الضوابط اإلجرائية لنظام الوساطة الجزائية

الفصل الثاني

رضائيما ،وأنو صادر عف قناعة تامة ىذا ويشترط أف يتوافر ىذا الرضا في جميع مراحؿ الوساطة.1
وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة ،نجد التشريع الفرنسي نص مف خبلؿ المادة  1- 41ؽ إ ج
ؼ أف النيابة العامة ىي الجية المخوؿ ليا إحالة النزاع إلى الوساطة إذا ما تبيف ليا أف مف شأنيا ضماف
تعويض المجني عميو ،واصبلح األضرار المترتبة عمى الجريمة المرتكبة ،واعادة تأىيؿ الجاني ،2فالمشرع
الفرنسي رغـ نصو عمى أف النيابة العامة ىي الجية المختصة بإقتراح الوساطة إال أنو لـ يمنع طرفي
النزاع مف طمب ذلؾ ،3فبعد تقرير تسوية النزاع عف طريؽ الوساطة ،تقوـ النيابة العامة بإحالة ممؼ
القضية إلى الوسيط الذي يقوـ باإلتصاؿ بطرفي الوساطة ،بعد دراستو لممؼ القضية ،وذلؾ إلعبلميـ بأف
النزاع سيتـ تسويتو عف طريؽ الوساطة ،وأنو نظاـ اختياري ليـ مطمؽ الحرية في رفضو أو قبولو كما
يقوـ بتحديد موعد لمبقا كؿ طرؼ عمى حدا ،وذلؾ بقصد تحديد ىوية األطراؼ وتحديد طبيعة النزاع،4
ىذا ويقوـ بزيارتيـ في منازليـ في حالة رفضيـ لمحضور ،5ىذا ويتوجب عمى الوسيط اإللتزاـ بالحياد
والنزاىة سوا ما تعمؽ بمكاف المقا أو مدتو وذلؾ لتفادي أي شكوؾ حوؿ تعاطفو مع أي طرؼ في حالة
طالت مدة المقا بو ،6كما ال يوجد ما يمنع الوسيط مف لقا الطرفيف معا.
بخبلؼ المشرع الجزائري الذي لـ يحدد آجاؿ لذلؾ ،فإف بعض اإلتفاقيات التي تـ عقدىا بيف
النيابة العامة وجمعيات الوساطة في فرنسا أشارت في بنودىما إلى تعيد ىذه األخيرة بإالتصاؿ بأطراؼ
النزاع خبلؿ  8أياـ مف تاريخ استبلؾ الممؼ ،واعطا ميمة  10أياـ لطرفي النزاع بالتفكير والتعيد
بإخطار وكيؿ الجميورية المختص خبلؿ شير بقبوؿ أو رفض الوساطة.7

 _1أسامة حسنيف عبيد ،مرجع سابؽ ،ص .541

- Article 41- 1 cppf. " Le procureur de la République peut enfin, préalablement à sa décision sur

2

l’action publique et avec l’accord des parties, décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît
qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de

mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur de
l’infraction".

 _3رامي متولى عبد الوىاب إبراىيـ القاضي ،إطبللة عمى أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية في القانوف الفرنسي ،مرجع سابؽ ،ص

.90

 _4احمد محمد براؾ ،مرجع سابؽ ،ص .514

 _5أشرؼ عبد الحميد ،مرجع سابؽ ،57 ،حمدي رجب عطية مرجع سابؽ ،ص .346

, Paul Mbanzoulou ،op cit, p41.

 _7رامي متولي عبد الوىاب ابراىيـ القاضي ،الوساطة في النظاـ اإلجرائي المقارف ،مرجع سابؽ ،ص .223
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وال يختمؼ األمر بالنسبة لممشرع التونسي أيف نص مف خبلؿ المادة  335ثالثا مف مج إ ج ت
عمى أف وكيؿ الجميورية ىو الجية المختصة بعرض الصمح بالوساطة في المادة الجزائية إما مف تمقا
نفسو إذا ما تبيف لو أف الجريمة محؿ النزاع تمثؿ مخالفة أو جنحة مف الجنح المحددة حص ار ،كما منح
حؽ طمب إج ار الوساطة لكؿ مف المشتكى منو أو المتضرر أو محامييما ، 1ىذا ويستدعي وكيؿ
الجميورية الطرفيف بطريقة إدارية ،إذا ما تـ القبوؿ بيذا اإلج ار فضبل عمى سماحو ألحد الطرفيف أف
يستدعي الطرؼ اآلخر عف طريؽ عدؿ منفد ،أما إذا كاف المتضرر قاصر ،أو فاقد لؤلىمية فإنو يتوجب
عميو الحضور مع ممثمو القانوني إلج ار الصمح بالوساطة ،كما يمكف لو أف يوكؿ محامي ينوب عميو
بوكالة خاصة ىذا ويكوف الحضور شخصي بالنسبة لممشتكى بو.2
وعميو بنا عمى ما سبؽ يتضح جميا أف النيابة العامة ممثمة في وكيؿ الجميورية ىي صاحبة
اإلختصاص في إقتراح إحالة النزاع لموساطة ،وذلؾ مف خبلؿ تمتعيا بالسمطة التقديرية في تقدير مدى
مبلئمة الوساطة لتحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا ،حتى ولو كاف ذلؾ بنا عمى طمب األطراؼ ،كما يؤخذ
عمى المشرع الجزائري عدـ منح الضحية في نطاؽ وساطة األحداث الحؽ في طمب إج ار الوساطة ،فكاف
مف المستحسف أف يمنح لو حؽ ذلؾ وذلؾ مف أجؿ ضماف حماية أكثر لو ،عمى إعتبار أف الطفؿ في
مثؿ ىذا السف ال يميز بيف ما ىو نافع ،أو ضاربا بالنسبة لو.
الفرع الثاني :مرحمة اجتماع الوساطة
تعتبر مرحمة اجتماع الوساطة ىامة ،لكونيا المرحمة الفاصمة في تحديد مصير إج ار الوساطة،
حيث نجاحيا يتوقؼ عمى ما يصدر عف طرفي الخصومة في مدى استعدادىما لمتعاوف عمى تسوية
النزاع بطريقة ودية ،ىذا وتتضمف ىذه المرحمة عمى خطوتيف أساسيتيف تتمثؿ األولى في التفاوض ،أما
الثانية فتتجسد في الوصوؿ إلى إتفاؽ.
الفقرة األولى :التفاوض
تتجسد عممية التفاوض بيف الضحية والمشتكى منو مف خبلؿ قياـ وكيؿ الجميورية بتنظيـ
لقا ات فردية أوال ،وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى موقؼ كؿ طرؼ مف القضية فضبل عمى تحديد طمبات كؿ

 _1الفصؿ  335ثالثا مج إ ج ت ،مرجع سابؽ.

 _2العابد عمراني الميمودي ،مرجع سابؽ ،ص ص 53-52
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منيما ،ثـ يحدد ليما موعد لئلجتماع معا ،1حيث يستعمؿ وكيؿ الجميورية ىذا اإلجتماع مف خبلؿ بياف
حقوؽ كؿ طرؼ في عممية الوساطة ،إضافة إلى عرض لؤلىداؼ التي تحققيا لكمييما ،كما يتعيد عمى
تقديـ الوعود بعدـ تحريؾ الدعوى ضد المشتكى منو في حالة توجت عممية الوساطة بالنجاح ،إضافة إلى
حث الضحية عمى تقديـ شكوى ضد المشتكى منو ،إذا ما فشمت الوساطة ،2ىذا تقتصر ميمة وكيؿ
الجميورية خبلؿ ىذه المرحمة عمى إدارة المقا مف خبلؿ تنظيـ تبادؿ اآل ار مع إعطا فرص متساوية
لؤلطراؼ منو لمحديث ،دوف أف يكوف لو أي تدخؿ في موضوع وشروط اإلتفاؽ إال ما قد يتعارض مع
النظاـ العاـ.3
أماـ صمت المشرع وعدـ نصو عمى مسألة تحديد مكاف إج ار الوساطة سوا في قانوف
ونظر لكوف الوساطة إج ار خوؿ
ا
اإلج ار ات الجزائية ،أو قانوف المتعمؽ بحماية الطفؿ ،إال أنو مف المنطؽ
لوكيؿ الجميورية القياـ بو فإنو مف الطبيعي أف تجرى جمسات الوساطة في مكتب وكيؿ الجميورية ،عمى
خبلؼ تشريعات أخرى والتي أسندت ميمة القياـ بيذا اإلج ار إلى طرؼ محايد خارج عف الجياز
القضائي ،4حيث تتـ خارج ساحات المحاكـ عمى غرار التشريع الفرنسي ،ىذا ويستحسف أف تتـ جمسة
التفاوض في سرية تقتصر عمى طرفييا إضافة إلى وكيؿ الجميورية وذلؾ لتحقيؽ نتائج أفضؿ ،رغـ أف
المشرع لـ ينص عمى أف تكوف عمنية ،وانما تركيا لمسمطة التقديرية لوكيؿ الجميورية.
وأما عف المدة التي يتـ خبلليا إج ار ات التفاوض فاألمر يعود إلى السمطة التقديرية لوكيؿ
الجميورية باإلتفاؽ مع األطراؼ ،غير أنو بإعتبار أف اليدؼ مف إج ار الوساطة ىو تبسيط اإلج ار ات
فضبل عمى التحرر منو التقييد مف الشكميات التي يتطمبيا التقاضي عف طريؽ الدعوى الجزائية ،لذلؾ
يتعيف أف تتـ إج ار اتيا خبلؿ مدة زمنية ال يمكف تمديدىا إال إذا ارتأى وكيؿ الجميورية حتمية ذلؾ ،غير
أنو ىناؾ تشريعات تضمنت نصوصيا القانونية المنظمة لموساطة الجزائية ،مدة يتـ خبلليا إج ار ىذه
األخيرة عمى غرار المشرع التونسي الذي حددىا بمدة ستة أشير تسري مف تاريخ توقيع إلتفاؽ الوساطة
إلى غاية تنفيذه ،قابمة لمتجديد مرة واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلؾ عمى أف يكوف ذلؾ بواسطة قرار معمؿ

 -1عبد المطيؼ بوسري ،مرجع سابؽ ،ص .42

 _2حمدي رجب عطية ،مرجع سابؽ ،ص .347
 _3فوزي عمارة  ،مرجع سابؽ ،ص .140

 _4نبيمة بف الشيخ  ،مرجع سابؽ ،ص .212
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صادر عف وكيؿ الجميورية.1
الفقرة الثانية :الوصول إلى إتفاق

تعد ىذه المرحمة نتيجة لممرحمة السابقة ،بإعتبار أنيا بنا عمى النتائج التي تـ التوصؿ إلييا
خبلؿ مرحمة التفاوض يتـ تحديد نياية الوساطة ،إما بعدـ التوصؿ إلى إتفاؽ وفي ىذه الحالة يتخذ وكيؿ
الجميورية ما يراه مناسب بشأف الدعوى ،أو نجاح عممية الوساطة مف خبلؿ التوصؿ إلى حؿ مرضي
لمطرفيف ،ففي ىذه الحالة يتـ اإلعبلف صراحة عمى نجاح عممية الوساطة وذلؾ مف خبلؿ تحرير محضر
إتفاؽ الوساطة ،ىذا وتتميز ىذه المرحمة عف سابقتيا في كونيا في الحالة األخيرة يتـ خبلليا تحديد
إلتزامات كؿ طرؼ إتجاه اآلخر ،2وأماـ عدـ نص المشرع الجزائري صراحة عمى الشكؿ الذي يكوف عميو
إتفاؽ الوساطة ،إال أنو بالرجوع لنص المادة  37مكرر  3ؽ إ ج ج يتضح أنو يتوجب أف يكوف مكتوب
متضمف ليوية وعنواف أطراؼ الوساطة ،يتـ خبللو عرض موجز لمجمؿ األفعاؿ إضافة إلى تاريخ ومكاف
وقوعيا ،فضبل عمى محتوى ما تـ اإلتفاؽ إليو ،وآجاؿ تنفيذىا 3كما أضافت المادة  37مكرر 3ؽ إ ج ج
فقرة  2عمى أف يتـ توقيعو مف طرؼ وكيؿ الجميورية ،أميف الضبط ،الضحية ،المشتكى منو ،وتسمـ
نسخة لكؿ منيـ ىذا سوا تعمؽ األمر بوساطة األشخاص البالغيف ،أو األحداث غير أنو بالنسبة لوساطة
األحداث فإنو في حالة تكميؼ وكيؿ الجميورية المختص ضابط الشرطة القضائية لمقياـ بإج ار عممية
الوساطة ففي ىذه الحالة يقوـ ىذا األخير برفع إتفاؽ الوساطة إلى وكيؿ الجميورية وذلؾ مف أجؿ
إعتماده والتأشير عميو ، 4وذلؾ لتفادي أي غموض ،أو لبس في حالة حدث نزاع عف تنفيذ إتفاؽ
الوساطة.5
أوال :مضمون إتفاق الوساطة
نص المشرع الجزائري مف خبلؿ المادة  37مكرر  4ؽ إ ج ج عمى جممة مف اإللتزامات التي
تقع عمى عاتؽ المشتكى منو ،والتي تشكؿ مضموف عمى ما تـ اإلتفاؽ عميو ،يمتزـ المشتكى منو بموجب
إتفاؽ الوساطة بإعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو ،وذلؾ مف خبلؿ قيامو بإصبلح الضرر الذي ألحؽ
 _1الفصؿ  335ثالثا مج إ ج ت ،مرجع سابؽ.

- bonaf-shmitt (J. P), op cit, p79.

 _3المادة  37مكرر  3ؽ إ ج ج ،مرجع سابؽ.
 _4المادة  112ؽ ح ط ج ،مرجع سابؽ.

 _5أسامة حسنيف عبيد ،مرجع سابؽ ،ص .554
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الضوابط اإلجرائية لنظام الوساطة الجزائية

الفصل الثاني

بالضحية ،وجبره عف طريؽ إعادتو إلى حالتو الطبيعية التي كاف عمييا قبؿ إرتكابو لمجريمة ،1كاف يمتزـ
المستولي عمى أمواؿ اإلرث عف طريؽ الغش قبؿ قسمتيا بإعادة اإلرث الذي تـ اإلستيبل عميو ،إلى
الحيازة الفعمية لمورقة.
كما قد يتجسد إلتزاـ المشتكى منو بتعويض الضحية ،والذي يعتبر مف األىداؼ األساسية التي
تسعى الوساطة لتحقيقيا ،وذلؾ تحقيقا لمصمحة الضحية بحصوليا عمى تعويض مناسب لمضرر الذي
لحؽ بو مف ج ار الجريمة المرتكبة عميو.
القاعدة العامة في التعويض أف يكوف مالي ،وىو ما نص عميو المشرع الجزائري مف خبلؿ نص
المادة  37مكرر  4ؽ إ ج ج ،والذي يقصد بو " :قياـ الجاني بدفع مبمغ مالي لممجني عميو عمى سبيؿ
التعويض ،سوا كاف مباشرة ،أو عف طريؽ الوسيط ،سوا نقدا أو شيكا مقبوؿ الدفع ،أو عف طريؽ حوالة
" ،2يتميز ىذا النوع مف التعويض عمى إقتصار عممية التفاوض بيف الضحية والمشتكى منو عمى الجانب
المادي دوف المعنوي ،كما يتسـ بالبساطة والمرونة في طريقة دفعو عف طريؽ تقسيمو عمى دفعات تماشيا
مع دخوؿ المشتكى منو.3
إال أف ليذا النوع مف التعويض مخاطر تتمثؿ في إخبلؿ المشتكى منو بإلتزامو بالدفع وىو ما قد
يترتب عميو إعادة عرض القضية مف جديد عمى الجيات القضائية ،كما يرتب صعوبات في حالة دفعو
عف طريؽ الشيؾ.
ىذا يرى جانب مف الفقو ( ،4إلى أف دفع التعويض دفعة واحدة يؤدي إلى حفظ الدعوى الجزائية،
ويجنب المجني عميو مخاطر الحصوؿ عمى التعويض عمى دفعات منتظمة ،كما يجنب خطر التقادـ،
ودفعو عمى دفعة واحدة يؤدي بالمشتكى منو إلى رفض عممية الوساطة لعدـ مراعاة الوضع المالي لو ).
أما الصورة الثانية مف التعويض والتي نص عمييا المشرع الجزائري مف خبلؿ المادة  37مكرر 4
ؽ إج ج تتمثؿ في التعويض العيني ،وما يبلحظ مف خبلؿ المادة أف ىناؾ تكرار لمفقرة األولى وذلؾ أف
 _1عبد الرحمف خمفي ،اإلج ار ات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارف ،مرجع سابؽ ،ص .235
 _2أسامة حسنيف عبيد ،مرجع سابؽ  ،ص .497

 _3رامي متولي عبد الوىاب ابراىيـ القاضي ،إطبللة عمى أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية في القانوف الفرنسي ،مرجع سابؽ،

.37

 _4محمد سامي الشوا ،الوساطة والعدالة الجنائية إتجاىات حديثة في ادارة الدعوى الجنائية (،دوف طبعة )  ،دار النيضة العربية،

القاىرة ، 1997 ،ص .104
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الفصل الثاني

المقصود بالتعويض العيني كما عرفو األستاذ عبد الرحمف خمفي بأنو " :تقديـ الجاني لمضرر عينا" ،فإذا
تسبب في تحطيـ سيارة بكامميا يمتزـ بش ار سيارة مثؿ التي قاـ بإتبلفيا ،1وما يفيـ مف خبلؿ ىذا التعريؼ
إرجاع الشي إلى الحالة التي كاف عمييا قبؿ إرتكاب الجريمة وعميو كاف عمى المشرع الجزائري االكتفا
بالنص عمى الفقرة األولى فقط.
وعميو فإف ىذا النوع مف اإللتزاـ الصورة التي يحبدىا األطراؼ ،وذلؾ لسرعة تنفيذه وعدـ تقيده
بالشكميات ،فضبل عمى أف تقديره قيمتو يخضع لتقدير وكيؿ الجميورية ،ورضا طرفي النزاع ،عمى خبلؼ
ما ىو معموؿ بو في الوضع العادي ،أيف يخضع التعويض لتقدير خبير قضائي يعينو القاضي.
وباإلضافة إلى الصورتيف السابقتيف التي يتضمنيا إتفاؽ الوساطة ،فقد يتفؽ األطراؼ عمى القياـ
بتدابير لتسوية النزاع ،بشرط أف تكوف غير مخالفة لمقانوف ،واألنظمة والتي تتمثؿ عادة في إلتزاـ المشتكى
منو بالقياـ بقواعد محددة لمسموؾ كإلتزامو بالقياـ بأعماؿ ،أو اإلمتناع عف القياـ بيا كعدـ لمتعرض
لمضحية أو عدـ إرتياد أماكف محددة ،أو اإلختبلط بأشخاص معينيف أو اإلمتناع عف تناوؿ مواد كحولية
وغيرىا مف التصرفات التي ليا أثر إيجابي في إصبلح المشتكى منو ،واعادة تأىميو وادماجو في
المجتمع ،2كما قد يتخذ اإلتفاؽ شكؿ تعويض رمزي يتمثؿ في اإلعتذار أو اإلعتراؼ والندـ عما صدر
منو مف سموؾ ،3وأي كانت صورة اإلتفاؽ فإنو يشترط فيو أف يكوف غير مخالؼ لمقانوف.4
محضرتفاؽ
ا
أما بخصوص وساطة األحداث نص المشرع مف خبلؿ المادة  113ؽ ح ط ج أف
الوساطة يتضمف تقديـ تعويض لمضحية أو ذي حقوقيا ،5إضافة إلى تعيده تحت ضمانة ممثمو الشرعي
بقيامو بتنفيذ التزاـ أو كثر مف اإللتزامات المتمثمة في :إما خضوعو لمراقبة طبية أو عبلج ،أو متابعتو
لمدراسة ،أو تكويف متخصص ،كما يمتزـ بعدـ االتصاؿ بأي شخص قد يسيؿ لو العودة إلى اإلجراـ.6
وعميو فبنا عمى ما سبؽ يبلحظ أف التدابير السابقة التي نص عمييا المشرع الجزائري سوا
بالنسبة لؤلشخاص البالغيف ،أو األحداث أنيا جا ت عمى سبيؿ اإلختيار فالمشتكى منو يقوـ بتنفيذىا

 _1عبد الرحمف خمفي ،اإلج ار ات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارف ،مرجع سابؽ ،ص .235
 _2محمد عبد المطيؼ فرج ،مرجع سابؽ ،ص .81-80
 _3أسامة حسيف عبيد ،مرجع سابؽ ،ص .499

 _4محب الديف رحايمية ،الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري ،مجمة المحامي ،العدد ،27الجزائر ،ديسمبر ،2016 ،ص.22
 _5المادة  113ؽ ح ط ج ،مرجع سابؽ.

 _6المادة  114ؽ ح ط ج ،المرجع نفسو.
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الفصل الثاني

بإختياره وىو ما يجعميا مختمفة عف العقوبة التي تفرض جب ار عميو ،فكاف عمى المشرع النص عمييا بصفة
الوجوب ،وذلؾ تفاديا ألي نزاع عند التنفيذ.
ثانيا :القوة التنفي ية إل تفاق الوساطة
منح المشرع الجزائري بموجب المادة  37مكرر ج ؽ إ ج ج اإلتفاؽ المتوصؿ إليو خبلؿ عممية
الوساطة ،قوة تنفيذية وذلؾ بإضفا صفة السند التنفيذي عميو ،مميور بالصيغة التنفيذية ،وىو ما يجعمو
بمرتبة األحكاـ القضائية ،كما ال يجوز الطعف فيو بأي شكؿ مف أشكاؿ الطعف طبقا لنص المادة 37
مكرر 6ؽ إ ج ج بحيث يصبح حائز لقوة الشي المقضي فيو ،كما أنو إذا لـ يتـ تنفيذ االلتزامات التي
تضمنيا إتفاؽ الوساطة والمتفؽ عمييا مف قبؿ األطراؼ ،مف قبؿ المشتكى منو طوعا فإنو يتـ تنفيذىا جب ار
وفقا إلج ار ات التنفيذ الجبري المنصوص عمييا في المادة  612ؽ إ ج ـ وا ج .1
ىذا واعتبر المشرع الج ازئري مف خبلؿ المادة  37مكرر ؽ إ ج ج ،أف اإلمتناع العمدي لممشتكى
منو عف تنفيذ إتفاؽ الوساطة في المواعيد المتفؽ عمييا ،يكوف بذلؾ إرتكب جريمة التقميؿ مف شأف
األحكاـ القضائية.2
وعميو فالمشرع الجزائري إعتبر إتفاقا الوساطة بمنزلة األحكاـ القضائية يرتب نفس النتائج التي
تترتب عمى ىذه األخيرة ،واألمر كذلؾ بالنسبة لوساطة األحداث حسب نص المادة  113ؽ ح ط ج،
حيث نص المشرع صراحة مف خبلليا أف إتفاؽ الوساطة بعد سند تنفيذي ويميؿ بالصديعة التنفيذية طبقا
ألحكاـ قانوف اإلج ار ات المدنية واإلدارية.3
وبالرجوع لممشرع الفرنسي عمى عكس المشرع الجزائري لـ يحدد التدابير التي يمكف أف يتضمنيا
إتفاؽ الوساطة وانما ترؾ ذلؾ لتقدير الوسيط باإلتفاؽ مع األطراؼ ،فقد يكوف في اإلتفاؽ في شكؿ
إعتذار شفوي أو مكتوب مف الجاني إلى المجني عميو ،أو يتضمف تعويض مالي يقدمو الجاني إلى
المجني عميو ،كما يمكف أف يكوف اإلتفاؽ عبارة عف عمؿ يقوـ بو الجاني إلى ىذا األخير ،أو إلى
المصمحة العامة ،4غير أف المشرع الفرنسي وبعد إدخالو لعدة تعديبلت عمى المادة  1-41ؽ إ ج ؼ

 _1المادة  612ؽ ا ـ وا ج ،مرجع سابؽ.
 _2المادة  147ؽ ع ج ،مرجع سابؽ.

 _3المادة  113ؽ ح ط ج ،مرجع سابؽ.

 _4رامي متولي عبد الوىاب ابراىيـ القاضي ،الوساطة في القانوف الجنائي اإلجرائي الفرنسي ،مرجع سابؽ ،ص .241-240
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بموجب القانوف رقـ  444-2016الصادر في  13أفريؿ  12016سمح لمنيابة العامة اتخاذ تدبير مف
التدابير المنصوص عمييا في المادة السابقة الذكر ورأى أنيا يمكف أف تساىـ في ضماف تعويض الضرر،
وانيا اإلضطراب عف الجريمة ،كما يساىـ في إعادة تأىيؿ الجاني ،أف يذكره بااللتزامات الناشئة عف
الجريمة يوجو الجاني نحو مؤسسة صحية أو اجتماعية أو مينية وذلؾ بقياـ الجاني بتأىيؿ في مركز
صحي ،أو اجتماعي او ميني عمى نفقتو الخاصة إذا ما تعمؽ األمر بالمواطنة ،أو التدريب عمى تحمؿ
المسؤولية األسرية فضبل عمى التدرب عمى التوعية لمواجية عمميات اإلتجار بالبشر ،كذلؾ التدرب عمى
إستخداـ المواد المخدرة ،أو عند حدوث مخالفة تتعمؽ بقيادة مركبة أرضية ذات محرؾ ،فإنو يتوجب عمى
مرتكب المخالفة التدرب عمى نفقتو الخاصة عمى التوعية ضد مخاطر الطريؽ ،كما يطمب منو تصحيح
وضعو إتجاه القانوف والموائح ،كما لو أف يطمب منو تعويض األضرار المترتبة عمى جريمتو كما يمكنو أف
يجري وساطة بيع مرتكب الجريمة والمجني عميو بنا عمى طمب ىذا األخير أو باإلتفاؽ معو ،وفي حالة
وقوع مخالفة ضد الزوج ،أو الشريؾ او المعاشر المرتبط بموجب عقد تضامف مدني أو ضد أبنا الزوج
أو الشريؾ أو المعاشرة يطالب مرتكب الجريمة بالبقا خارج المنزؿ أو محؿ إقامة الزوجيف وفي حالة
الضرورة يطالب بالقياـ بالدعـ الصحي أو االجتماعي ،أو النفسي كما تطبؽ ىذه الفقرة عند وقوع مخالفة
مف طرؼ الزوج أو الشريؾ السابؽ لممجني إضافة إلى األشخاص الذي تربطيـ بالمجني عميو عقد
تضامف وكاف المنزؿ ليذا األخير ،2إضافة إلى المشرع الفرنسي الذي لـ يحدد اإللتزامات التي يتضمنيا
اإلتفاؽ المتوصؿ إليو فالمشرع التونسي ىو اآلخر لـ يحدد محتوى اإلتزامات التي ينفذىا المشتكى بو
وترؾ ذلؾ لؤلطراؼ تحديدىا معا بكؿ حرية ،كما أوجب عمى وكيؿ الجميورية مراعاة حقوؽ المشتكى بو
والمتضرر في حالة إستدعائيا لمصمح ،كما يقوـ بتضميف ما تـ التوصؿ إليو مف إتفاؽ في محضر موقع
عميو مف طرؼ األطراؼ ،ينبيـ فيو باإللتزامات المرتبة عمييما بموجب الصمح والنتائج المترتبة عميو ،كـ
يذكرىا بمقتضيات القانوف.3
فعمى غرار التشريع الج ازئري ،فإف كؿ مف المشرع الفرنسي والتونسي لـ ينص عمى شكؿ معيف
إلتفاؽ الوساطة غير أنو يستحسف أف يكوف مكتوبا يتـ فيو توضيح التزامات الطرفيف

4

وىو ما يدؿ عمى

_ Modifie par loi N2016-444du 13 avril2016.

1

 _2معتز السيد الزىري ،الوساطة كبديؿ عف الدعوى الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص  ،43-42مدحت عبد الحميـ رمضاف ،مرجع سابؽ،

ص .29

 _3المادة  335خامسا مج إ ج ج ت ،مرجع سابؽ.

 _4مدحت عبد الحميـ رمضاف ،المرجع نفسو ،ص .27
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الفصل الثاني
أف الوساطة الجزائية يراد بيا التبسيط والتسيير في اإلج ار ات.1

وعميو بنا عمى ما سبؽ يتضح أف المشرع الجزائري عمى غرار التشريعات المقارنة سوا بالنسبة
لوساطة األشخاص ،أو األحداث أنو عامؿ محضر إتفاؽ الوساطة معاممة األحكاـ القضائية ،وذلؾ بتوقيع
عقوبات جزائية عمى المشتكى منو الذي يمتنع عمدا عف تنفيذ محتواه ،وبالتالي يكوف بذلؾ أضاؼ نص
تجريمي جديد ،ما يؤدي ذلؾ إلى زيادة األزمة التي تعاني منيا العدالة الجزائية ،كما أف عدـ تحديد
المشرع ألجؿ محدد يتـ خبللو جمسات الوساطة أحسف ما فعؿ وذلؾ لضماف حماية أكبر لمصالح
األطراؼ مف تمؾ التي تضمنيا ليـ إج ار ات التقاضي التقميدية.
الفرع الثالث :مرحمة تنفي إتفاق الوساطة
تعتبر مرحمة تنفيذ إتفاؽ الوساطة آخر مرحمة تمر بيا الوساطة فبعد اإلنتيا مف اإلتفاؽ يقع
عمى عاتؽ وكيؿ الجميورية ميمة مراقبة واإلشراؼ عمى عممية التنفيذ ،فميمتو ال تنتيي بمجرد اإلتفاؽ
وانما بتنفيذه ،حيث نص المشرع الجزائري صراحة مف خبلؿ المادة  37مكرر  8ؽ إ ج ج عمى أف
وكيؿ الجميورية ىو الجية المخولة والمناط بيا اإلشراؼ عمى عممية تنفيذ الوساطة ،أما في حالة عدـ
التزاـ المشتكى منو بتنفيذه في اآلجاؿ المحددة فإف لوكيؿ الجميورية اتخاذ إج ار ات المتابعة بشأنو، 2
والحاؿ كذلؾ بالنسبة لمحدث الجانح فحسب نص المادة  115فقرة  2ؽ ح ط ج فإنو في حالة إمتناع
الطفؿ عف تنفيذ ما جا في إتفاؽ الوساطة في اآلجاؿ المحددة فوكيؿ الجميورية يقوـ بمتابعتو ،3إذف
فوكيؿ الجميورية يبقى مسؤوؿ عمى عممية الوسطة إلى غاية تنفيذ ما تـ التوصؿ إليو مف إتفاؽ ،ذلؾ أف
مجرد الوصوؿ إلى إتفاؽ وتضمينو في محضر موقع عميو مف جميع األطراؼ ال يؤدي إلى إنتيا
الوساطة وىو ما يميز ىذه األخيرة عف الحكـ القضائي.4
فالمشرع الجزائري لـ يحدد مواعيد لتنفيذ إتفاؽ الوساطة تارؾ المسألة لمسمطة التقديرية لوكيؿ
الجميورية باإلتفاؽ مع األطراؼ ،كما أف المتمعف في النصوص القانونية التي تنظـ الوساطة الجزائية
نجدىا تثير عدة إشكاالت تظير أثنا عممية تنفيذ إتفاؽ الوساطة أىميا ( :5لـ ينص المشرع الجزائري
 _1أسامة حسيف عبيد ،مرجع سابؽ ،ص .554
 -2المادة  37مكرر  8ؽ ا ج ج ،مرجع سابؽ.
 _3المادة  115ؽ ح ط ج ،مرجع سابؽ.

 _4رامي متولي عبد الوىاب إبراىيـ القاضي ،إطبللة عمى أنظمة التسوية الجنائية في القانوف الفرنسي ،مرجع سابؽ ،ص.100
 _5محب الديف رحايمية ،مرجع سابؽ ،ص .24-23

131

الضوابط اإلجرائية لنظام الوساطة الجزائية

الفصل الثاني

عمى الطريقة التي يتـ مف خبلليا تنفيذ اإلتفاؽ ،فضبل عمى عدـ تحديد لوسيمة إثبات ذلؾ ،إضافة إلى أنو
نص مف خبلؿ المادة  37مكرر  9ؽ إ ج ج في حالة عدـ تنفيذ إتفاؽ الوساطة بسبب عدـ التزاـ
المشتكى منو باإلتفاؽ المتوصؿ إليو يعرضو ذلؾ إلى المتابعة ،في حيف سكت عمى حكـ عدـ تنفيد
اإلتفاؽ لسبب راجع لمضحية نتيجة عدـ سعيو لتنفيذه ،كما لـ ينص عمى حكـ إستفادة المشتكى منو مف
الوساطة مرة أخرى في حالة إمتناعو عف تنفيد اإلتفاؽ في المرة األولى ،اضافة إلى عدـ تحديد مصير
الدعوى الجزائية التي تـ تحريكيا مف طرؼ وكيؿ الجميورية ،ثـ احالة النزاع لموساطة).
اما بالنسبة لممشرع الفرنسي فاألمر ال يختمؼ عف سابقو ،ذلؾ اف إتفاؽ الوساطة ال ينيي ميمة
الوسيط ،حيث يبقى عممو مستمر إلى غاية االنتيا مف تنفيد اإلتفاؽ المتوصؿ اليو ،1أما إذا تعمؽ األمر
باإلتفاؽ عمى دفع قيمة التعويض عمى عدة دفعات ففي ىذه الحالة يتابع الوسيط عممية الدفع إلى غاية
دفع القسط االخير ،2حيث يقوـ بإرساؿ ممؼ القضية إلى النيابة العامة ،3التي تممؾ السمطة التقديرية في
تقدير إج ار عممية الوساطة ذلؾ مف خبلؿ السمطة الممنوحة ليا مف طرؼ المشرع في التحقؽ مف مدى
توافر الضوابط المنصوص عمييا في المادة  1-41ؽ إ ج ؼ التي يكوف ليذه األخيرة في حالة عدـ
توافرىا قياـ النيابة العامة بتحريؾ الدعوى الجزائية إذا لـ يتـ تحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا ،4أما في حالة
فشؿ عممية الوساطة وذلؾ بعدـ التزاـ الجاني بتنفيذ االلتزامات ،فإف الوسيط في ىذه الحالة يقوـ بإخطار
النيابة العامة لتولي التصرؼ في الدعوى إما بتحريكيا

أو بإج ار تسوية جنائية ،وىو ما أشار إليو

المشرع الفرنسي في الفقرة األخيرة مف المادة  1-41ؽ إ ج ؼ التي نصت عمى أنو« :في حالة عدـ
تنفيذ التدبير بسبب يرجع إلى سموؾ الجاني فإف لمنائب العاـ ما لـ توجد عناصر جديدة أف يباشر التسوية
الجنائية أو يحرؾ الدعوى الجنائية» ،5كما أشارت التوصية رقـ  99 .19الصادرة عف المجمس األوروبي
عمى أنو يكوف لقرار التوقؼ عف اإلج ار ات الناتجة عف إتفاقات تـ التوصؿ إلييا عف طريؽ الوساطة
نفس مركز الق اررات القضائية أو األحكاـ القضائية وينبغي أف تستبعد المبلحقة بالنسبة لنفس الوقائع طبقا

- bonaf-shmitt (J. P), op cit, p80.

 _2احمد محمد براؾ ،مرجع سابؽ ،ص .517

1

 _3إبراىيـ عيد نايؿ ،مرجع سابؽ ،ص .144

 _4ىشاـ مفضي المجالي ،مرجع سابؽ ،ص .190

-article 41 -1 c p p f :" En cas de non – exécution de le mesure en raison du comportement de

5

l’auteur des fais le procureur de la République sauf élément nouveau met en œuvre une
"composition pénale ou engage des poursuite
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الضوابط اإلجرائية لنظام الوساطة الجزائية
،1

وعميو فالمشرع الفرنسي ىو اآلخر عامؿ إتفاؽ الوساطة معاممة الق اررات واألحكاـ

القضائية ،كما منح محضر اإلتفاؽ قوة السند التنفيذي.2
كما نص المشرع التونسي مف خبلؿ المادة  335سابعا مج إ ج ت بأف عممية الصمح بالوساطة
تنتيي بمجرد تنفيذ ما تـ اإلتفاؽ عميو في اآلجاؿ المحددة لذلؾ ،أما في حالة عدـ إتماـ الصمح ،أو لـ يتـ
تنفيذه بشكؿ كمي في األجؿ المحدد لذلؾ ،فإف لوكيؿ الجميورية السمطة التقديرية في اتخاذ ما يراه مناسبا
بشأف الدعوى.3
المبحث الثالث :اآلثار المترتبة عمى نظام الوساطة الجزائية
بما أف الوساطة الجزائية نظاـ قانوني مستحدث في اإلج ار ات الجزائية فمف المنطقي كأي نظاـ
إجرائي أف يترتب عميو آثار قانونية تختمؼ ىذه اآلثار مف ناحيتيف :حيث ترتب أثر عمى المبادئ العامة
لئلج ار ات الجزائية (المطمب األوؿ) ،كما تأثر عمى الدعوى الجزائية (المطمب الثاني).
المطمب األول :أثر الوساطة الجزائية عمى المبادئ العامة لإلجراءات الجزائية
يترتب عمى إج ار عممية الوساطة في المسائؿ الجزائية تسوية النزاع وديا وما يؤدي إلى المساس
بمبادئ واألحكاـ العامة التي تقوـ عمييا اإلج ار ات الجزائية والتي تعتبر أثار سمبية بالنسبة لنظاـ
الوساطة ،إال أنو رغـ النقد الذي وجو ليذا النظاـ فيذا يؤدي إلى إنكار النتائج اإليجابية لموساطة سوا
بالنسبة لمخصوـ أو نظاـ العدالة في حد ذاتو.
الفرع األول :اآلثار السمبية لنظام الوساطة الجزائية
رغـ المزايا والمحاسف التي تحققيا الوساطة الجزائية إال أف ليا أثار سمبية تتمثؿ في مساسيا
بالمبادئ التقميدية لئلج ار ات الجزائية ،فضبل عمى مساسيا بالضمانات المقررة قانونا لممشتكى منو في
الدعوى الجزائية.
الفقرة األولى :األثار السمبية لنظام الوساطة الجزائية عمى المبادئ التقميدية لإلجراءات الجزائية
يرى الفقو المعارض لنظاـ الوساطة الجزائية بإعتباره إج ار لحؿ الخصومة الجزائية أف فيو مساس
 _1رامي متولي إبراىيـ عبد الوىاب القاضي ،الوساطة في القانوف الجنائي اإلجرائي الفرنسي ،مرجع سابؽ ،ص .243
 _2احمد محمد براؾ ،مرجع سابؽ ،ص .517

 _3المادة  335سابعا مج إ ج ت ،مرجع سابؽ.
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بأىـ المبادئ العامة لئلج ار ات والتي تتمثؿ في مخالفة لمبدأ الشرعية ،مبدأ المساواة ،مبدأ الفصؿ بيف
الوظائؼ ،مبدأ الدعوى الجزائية.
أوال :أثر الوساطة الجزائية عمى مبدأ الشرعية
نص المشرع الجزائري مف خبلؿ قانوف العقوبات في مادتو األولى بأنو« :ال جريمة وال عق ػ ػ ػوبة
أو تدابير األمف يغير القانوف » 1ومفاد ىذا المبدأ آلنو ال يعتبر أي فعؿ مجرـ ما لـ يكف تـ تجريمو
والمعاقبة عميو في القانوف ،2ىذا ونصت أغمب الدساتير عمى ىذا المبدأ يتوجب عمى السمطة القضائية
االلتزاـ بو ،حيث نصت المادة  142مف الدستور الجزائري عمى أنو« :تخضع العقوبات الجزائية إلى
مبدأي الشرعية والشخصية» وعميو فالسؤاؿ الذي يطرح في حالة تطبيؽ الوساطة في المسائؿ الجزائية ما
مدى معارضة نظاـ الوساطة الجزائية لمبدأ الشرعية؟
يرى جانب مف الفقو أف القانوف وضع لكي يطبؽ ويؤدي وظيفتو في مكافحة الجريمة عمى أكمؿ
وجو ،وىو األمر الذي ال يتحقؽ في ظؿ تطبيؽ إج ار الوساطة الذي يسعى لتفادي إج ار ات الدعوى
الجزائية وتسوية النزاع وديا ،وىو ما يعتبر في نظرىـ مساسا بمبدأ الشرعية حيث يؤسس ىذا اإلتجاه رأيو
بنا عمى حجيتو:
تتمثؿ األولى في الحجة الفمسفية التي يعود أصميا لمعالـ كانط الذي ينادي بفكرة حتمية إلزامية
تطبيؽ قانوف العقوبات ،وأنو يتوجب عمى السمطة القضائية تطبيؽ الج از عمى مرتكب الفعؿ اإلجرامي،3
فالقاعدة القانونية تبقى عمى شقيف أحدىما موضوعي ،واألخر إجرائي ،4وىذا األخير يتمثؿ في إج ار ات
العقاب الذي يشكؿ جوىر وأساس العدالة ،إال أنو بتطبيؽ نظاـ الوساطة الجزائية يؤدي إلى اإلعتدا عمى
العدالة ،وذلؾ مف خبلؿ تمكيف المجرميف مف العقاب.5
أما الثانية فتتمثؿ في الحجة اإلجتماعية التي جا بيا جوف جاؾ روسو حيث يرى أف إرتكاب

1
2

 -المادة  1ؽ ع ج ،مرجع سابؽ.

 -بارش سميماف ،شرح قانوف اإلج ار ات الجزائية ( ،دوف طبعة )  ،دار اليدى ،عيف مميمة ،2007 ،ص .20

 _3محمد سامي الشوا ،مرجع سابؽ ،ص.12-11

 _4نبيو صالح ،الوسيط في شرح مبادئ اإلج ار ات الجزائية ( دراسة مقارنة ) ،الجز االوؿ ( ،دوف طبعة )  ،منشاة المعارؼ،

االسكندرية ، 2004 ،ص.18

 _5ناصر حمودي ،النظاـ القانوني لموساطة الجزائية في القانوف الجزائري ،مجمة معارؼ ،العدد 20السنة العاشرة ،الجزائر،2016 ،

ص.40
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الجريمة مف طرؼ الجناة يعد اعتدا منيـ عمى المبادئ واألسس التي تحكـ المجتمع ،وبذلؾ يتوجب عمى
الجيات القضائية عدـ التساىؿ معيـ بتطبيؽ الج از عمييـ الذي يحقؽ الغاية المرجوة مف وضع القانوف،
غير أنو بتطبيؽ نظاـ الوساطة التي تسعى لفض الخبلفات بيف الضحية والمشتكى منو بطرؽ ودية بعيدا
عف تطبيؽ العقوبة ،ما يؤدي بمرتكب الفعؿ اإلجرامي مف اإلفبلت ،وعدـ الخضوع لمعقاب ،وىو ما يؤدي
إلى انتشار الجرـ في المجتمع.1
عميو بنا

عمى ما سبؽ فإف لموساطة الجزائية انعكاس سمبي عمى مبدأ الشرعية الجرائـ

والعقوبات ،وذلؾ مف خبلؿ تمكيف الجناة مف عدـ الخضوع لمج از المقرر لمفعؿ اإلجرامي المرتكب مف
طرفيـ ،وىو ما يؤدي إلى عدـ االمتثاؿ لممبادئ والقواعد التي تحكـ المجتمع ذلؾ أف اإلتفاؽ المتوصؿ
إليو بشأنيا ال يعد مجرد عقوبة تعويضية تتمثؿ إما في التعويض بنوعيو ،أو إعادة الحاؿ إلى ما كاف
عميو ،دوف توقيع عقوبة جزائية التي تعتبر حسب اإلتجاه السابؽ األداة المناسبة لئلجراـ.
ثانيا :أثر الوساطة الجزائية عمى مبدأ المساواة
يعتبر مبدأ المساواة مف المبادئ األساسية التي تقوـ عمييا اإلج ار ات الجزائية ،ىو مبدأ مكفوؿ
دستوريا ،حيث نجد أف الدستور الجزائري عمى غرار الدساتير والمواثيؽ الدولية أكد عمى مبدأ المساواة،
حيث نصت المادة  29منو عمى " :أف كؿ المواطنيف سواسية أماـ القانوف ،" . . .كما نصت المادة 140
منو عمى أف" :أساس القضا مبادئ الشرعية والمساواة" ويعد مبدأ المساواة مف المبادئ التي يتوجب عمى
السمطة القضائية تحقيقيا عند النظر في الدعوى الجزائية وذلؾ مف خبلؿ وحدة المعاممة بيف المتقاضيف
المتساويف في المركز القانوني ،وذلؾ يقصد بو " :أف جميع األفراد سواسية أماـ القانوف وال يجب التمييز
بينيـ عند تطبيؽ القاعدة القانونية ألي سبب كاف" ،2ىذا ويعد مبدأ المساواة عدـ التمييز بيف المراكز
القانونية الواحدة  ،3وبالتالي ينبغي أف تطبؽ القاعدة القانونية عمى كؿ مخالؼ ليا دوف التمييز بينيـ
إعتبار لظروفيـ اإلقتصادية ،وعميو فتطبيؽ نظاـ الوساطة الجزائية الذي يعتبر تكريس لنظاـ العدالة
ا
التعويضية ،4يؤدي إلى عدـ المساواة بيف المتقاضيف وذلؾ الختبلفيـ مف حيث المستوى االقتصادي،
حيث أنيا تسمح لممتيميف الميسوريف ماديا إلى اإلفبلت مف العقاب ،وذلؾ بقدرتيـ المالية عمى جبر
 _1محمد سامي الشوا ،مرجع سابؽ  ،ص.13-12
 _2فايز عابد ظفيري ،مرجع سابؽ ،ص.137

 _3عمر سالـ ،نحو تيسير اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص.40
 _4أشرؼ عبد الحميد ،مرجع سابؽ ،ص.139
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األضرار الناتجة عف الجرائـ المرتكبة مف قبميـ ،أما المتيميف الفق ار فيظموا ميدديف بتوقيع العقوبة عمييـ،
لعدـ قدرتيـ عمى دفع التعويضات ،1وبيذا تكوف الوساطة أخمت بمبدأ المساواة بيف المتقاضيف ،وىو ما
يعتبر مساس بمقاصد وأغراض القانوف الجزائي الذي شرع ألجميا.2
كما أف تحديد المشرع الجزائري لمجموعة الجنح التي يجوز تسويتيا عف طريؽ الوساطة ،يؤدي

إلى اإلخبلؿ بمبدأ المساواة وذلؾ لوجود جرائـ مشابية لتمؾ الجنح ال يخضع مرتكبييا لنظاـ الوساطة

الجزائية ،ففي ىذه الحالة يؤدي ذلؾ إلى عدـ المساواة بيف المتقاضيف ،مف خبلؿ عدـ تحقيؽ العدالة،

فمرتكبي ىذه األخيرة تتـ مقاضاتيـ وفقا إلج ار ات التقاضي العادية وبالتالي يعتبر تحقيقا لبدأ المساواة
عمى خبلؼ المتقاضيف مرتكبي لجرائـ التي يتـ فييا إج ار الوساطة وىو ما ينعدـ فيو تحقيؽ المساواة.
كما أف تطبيؽ الوساطة في جرائـ دوف األخرى يجعميا تمس بمبدأ المساواة أماـ القضا  ،3فمعظـ

التشريعات المقارنة التي تبنت ىذا النظاـ عمى غرار المشرع الفرنسي لـ تحدد مجاؿ تطبيؽ الوساطة مف
حيث الجرائـ ،فضبل عمى عدـ وضعيا معيار محدد ترتكف إليو النيابة العامة في تحديد طبيعة الجرائـ
التي تصمح أف تكوف محبل لموساطة ،وىو أدى إلى تبايف العمؿ بيف النيابة العامة ،فالبعض منيا تحيؿ

قضايا لموساطة تكوف محؿ لمحفظ اإلداري ،في حيف البعض اآلخر يحرؾ الدعوى الجزائية بشأنيا ،4نظ ار
اإلستراتيجية التي تعمؿ بيا كؿ نيابة ،كما أف األخذ بمعيار الخطورة البسيطة غير فعاؿ ما يجعؿ إج ار

الوساطة يتـ في جرائـ دوف جرائـ أخرى مشابية ليا ،ما يؤدي ذلؾ إلى اإلخبلؿ بمبدأ المساواة أماـ

القضا .5

وعميو بنا عمى ما سبؽ بيانو تتوصؿ الوساطة الجزائية إج ار يؤدي إلى المساس بمبدأ المساواة
بيف المتقاضيف أماـ القانوف والقضا  ،خاصة في ظؿ منح حؽ المجو إلييا في يد السمطة المييمنة عمى
اإلج ار ات.
ثالثا :أثر الوساطة الجزائية عمى مبدأ الفصل بين الوظائف
يعد مبدأ الفصؿ بيف الوظائؼ مف المبادئ األساسية التي تحكـ جياز القضا  ،والذي يعبر عف
مبدأ حياد القاضي ،ويقصد بو " :إختصاص كؿ سمطة مف سمطات الدولة بمباشرة وظيفة محددة وعدـ
 _1محمد فوزي ابراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص .296

_ TDROU SSAOUSSANE. opicite,p280

 _4منصور عبد السبلـ عبد الحميد حساف العجيؿ ،مرجع سابؽ ،ص.413

- bonaf-shmitt (J. P), op cit, p 50.

2
3

 _5احمد فتحي سرور ،الشرعية الدستورية وحقوؽ االنساف في اإلج ار ات الجنائية ( ،دوف طبعة )  ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

 ،1995ص .319
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تدخؿ سمطة في مباشرة سمطة أخرى " ،1فطبقا ليذا المبدأ القاضي ىو الحارس الطبيعي لمحريات الفردية،
فيو الجية التي خوليا القانوف سمطة توقيع العقوبة ،غير أنو يتـ المساس بيذا المبدأ في حالة حؿ
ا لخصومة الجزائية عف طريؽ الوساطة الجزائية التي تعتبر صورة مف صور خصخصة الدعوى الجزائية،
مف خبلؿ إشراؾ أطراؼ غير مؤىميف قانونا لتسوية النزاع ما يجعميا محؿ شبية عدـ الدستورية ،2حيث
أنو في ظؿ عممية الوساطة التي أناط القانوف لمنيابة العامة صبلحية إج ار ىا في ظؿ مبدأ المبلئمة التي
تتمتع بو ،األمر الذي يجعؿ منيا السمطة المختصة بالنظر في الدعوى ،3وما يؤدي ذلؾ إلى إصدار
النيابة العامة إتفاؽ الوساطة الذي يعتبر بمثابة حكـ ،األمر الذي يعد مساسا بسمطة قاضي الحكـ ،ما
يشكؿ مساسا بمبدأ الفصؿ بيف وظيفة المتابعة والحكـ 4كما أف تدخؿ الوسيط في بعض التشريعات التي
أخذت بيذا النظاـ الذي يعد غريب عف الجياز القضائي ،وتسوية لمنزاع يعد مساسا بسمطة القضا
لمفصؿ في القضايا ،5األمر الذي دفع بالفقو ،6إلى إعتبار النيابة العامة اصبحت القاضي في الوساطة
الجزائية.
وعميو فإف النيابة العامة واف كانت سمطة قضائية ،إال أف ذلؾ ال يمنحيا الحؽ في إصدار أحكاـ
التي تعد مف إختصاص قضاة الحكـ ،وبالتالي بإج ار النيابة العامة لموساطة الجزائية مف خبلؿ تحديد
نطاقيا الشخصي والموضوعي ،يعد ذلؾ خرقا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات.
الفقرة الثانية :اآلثار السمبية لنظام الوساطة الجزائية عمى الضمانات المقررة لممتيم في الدعوى
الجزئية
ا
يرى جانب مف الفقو ،أف نظاـ الوساطة الجزائية لو أثار سمبية عمى الحقوؽ والضمانات التي
يقررىا القانوف لممشتكى منو في نطاؽ الدعوى الجزائية ،ال سيما الحؽ في الدفاع الذي يعتبر ركيزة
جوىرية لممحاكمة العادلة ،فيو حؽ مكرس قانونيا ودستوريا وفقا لممادة السادسة مف اإلتفاقية األوروبية
 _1منصور عبد السبلـ عبد الحميد حساف العجيؿ ،مرجع سابؽ  ،ص .413
_2

أحمد محمد براؾ ،مرجع سابؽ ،ص .530

TDROUS SAOUSSANE ,opi cite ,p 243.
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 _5رامي متولي عبد الوىاب ابراىيـ القاضي ،الوساطة في القاضي الجنائي اإلجرائي المقارف ،مرجع سابؽ ،ص .388

JOSEPH-RATINEAU Yannick, ,opi cite. p. 300, 301.
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الفصل الثاني
لحقوؽ اإلنساف الخاصة بالحؽ في محاكمة عادلة.1

ومف الحقوؽ المصيقة بحؽ الدفاع ،حؽ المتيـ في إفتراض ب ار تو ،حيث تقوـ ىذه القاعدة عمى
إعتبار أف كؿ شخص وجيت إليو االتياـ بري حتى تثبت إدانتو بموجب حكـ قضائي ،2حيث تعتبر ىذه
األخيرة مف العناصر المكونة لمشرعية اإلجرائية بإعتبارىا تحد مف تعسؼ جية المتابعة ،3فضبل عمى أف
قاعدة ال جريمة وال عقوبة ،تقتضي قاعدة أخرى ىي افتراض الب ار ة في المتيـ حتى تثبت الجيات
القضائية العكس ،4واحتراـ ىذا المبدأ مف طرؼ القضا يؤدي إلى التضحية باإلج ار ات الجزائية الواجبة
التطبيؽ ،لذلؾ فإنو يتوجب عمى أف يتمتع المتيـ بكافة الحقوؽ والحريات التي كفميا لو القانوف ،كما
تقتضي قرينة أف يقع عب إثبات الواقع عمى عاتؽ النيابة العامة ،ذلؾ أنو مف غير المنطقي أف يقدـ
المتيـ ما يدؿ عمى إرتكابو لمجريمة ،لذلؾ يتعيف عمى النيابة العامة أف تقدـ مف األدلة ما تثبت إدانتو،
وفي حالة لـ تقدـ ما يثبت ذلؾ يتـ تبرئة المتيـ  ،5ىذا ويتوجب أف يتـ إثبات التيمة عمى قرائف قوية
فمجرد الشؾ أثنا النظر في القضية يفسر لصالح المتيـ ،ذلؾ ألف األصؿ ىو الب ار ة ،فيجب الحكـ
باإلدانة عمى يقيف ال مجرد الظف واالحتماؿ ،فأصؿ الب ار ة ال يحوؿ دوف تمكيف جية االتياـ مف اتخاذ ما
يمكنيا مف اإلج ار ات مف أجؿ إثبات التيمة وذلؾ في إطار تحقيؽ توازف المصمحة العامة لممجتمع
والمصمحة الخاصة لممتيـ .6
فمجو المشتكى منو إلى إج ار الوساطة التي تشترط إعتراؼ المتيـ بإرتكابو لمجرـ المنسوب
إليو ،السيما وأف نظاـ الوساطة إج ار اختياري لو أف يقبمو أو يرفضو  ،7فض ػ ػ ػبل عمى أنو يترتب عمى
نجاح الوساطة التزاـ المشتكى منو تنفيذ التزامات تعتبر بمثابة عقوبة تفرض عميو وىو ما يعتبر إدانة
بحقو دوف محاكمة  ،8األمر الذي يعد تنازؿ مف المتيـ عف افتراض ب ار تو ،وىو ما يعد مساسا بقرينة

 _1منصور عبد السبلـ عبد الحميد حساف العجيؿ ،مرجع سابؽ ،ص.412
2

 -بارش سميماف ،مرجع سابؽ ،ص .23

 _3يوسؼ دالندة ،الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة ( ،دوف طبعة )  ،دار ىومة ،الجزائر ،2006 ،ص .33
 _4أحمد فتحي سرور ،القانوف الجنائي الدستوري ،مرجع سابؽ ،ص .276
 _5بارش سميماف ،المرجع نفسو  ،ص .27 -26

 _6أحمد فتحي سرور ،القانوف الجنائي الدستوري ،المرجع نفسو  ،ص .312
 _7محمد عبد المطيؼ فرج ،مرجع سابؽ ،ص .85

 _8ىشاـ مفضي المجالي ،مرجع سابؽ ،ص .335
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الب ار ة ،وىو ما دفع بالفقو إلى إعتبار ذلؾ بانو تعبير عف حقو في الب ار ة وافتراض مسبؽ لئلدانة ،1فضبل
عف أف التشريعات التي تعمؿ بنظاـ الوسيط الجزائي فإف الوساطة تتـ بيف المتيـ والضحية خارجا عف
الجياز القضائي ،وبالتالي فإتفاؽ الوساطة يكوف مشوبا بالبطبلف ألنو تـ أماـ شخص ال عبلقة لو
بالقضا  ،فضبل عمى أف قرينة الب ار ة تتطمب تقدير األدلة بما فييا اإلعتراؼ مف قبؿ قاضي مختص،
وىو ما ال يتوفر في عممية الوساطة ،األمر الذي يعد معادي لمبدأ قرينة الب ار ة.2
ىذا وتمس الوساطة الجزائية أيضا بحؽ المتيـ بعمنية اإلج ار ات ،حيث يعتبر مبدأ العمنية مف
المبادئ الدستورية التي تكفؿ ضماف محاكمة عادلة ،وذلؾ لخمؽ الطمأنينة لدى الجميور عمى أف عممية
القضا بيف أيدي أمينة ،والذي يترتب عمى مخالفة البطبلف ،إال في الحاالت التي تستثنى بنص خاص.3
خاص.3
غير أف ىذا المبدأ في ظؿ تطبيؽ عممية الوساطة الجزائية يؤدي إلى إىداره ،وذلؾ أف ىذه
األخيرة تتـ جمساتيا في سرية ،تقتصر فقط عمى المشتكى منو ،الضحية ،وكيؿ الجميورية ،وعمى
المحامي في حالة االستعانة بو مف طرؼ الخصوـ ،وبالتالي في ىذه الحالة يمثؿ خروجا عمى مبدأ
العمنية ،ما يؤدي إلى إىدار رقابة الجميور عمى ما يدور في تمؾ الجمسات ،كوف ىذا المبدأ ال يتحقؽ إال
في ظؿ المحاكمات العادية ،وىو ما ال يتحقؽ في ظؿ حؿ الخصومة الجزائية عف طريؽ إج ار الوساطة،
وىو ما يؤدي إلى إضعاؼ الثقة في جياز العدالة.
كما تمس أيضا الوساطة الجزائية بحؽ المشتكى منو باإلستعانة بمحامي ،حتى واف نص المشرع
الجزائري عمى ىذا الحؽ مف خبلؿ نص المادة  37مكرر فقرة  2ؽ إ ج ج إال أف حضور المحامي في
عممية الوساطة يكوف بشكؿ شكمي ،وذلؾ بصفتو مساعد ومقدـ لمنصائح واإلرشادات وليس وكيؿ ،األمر
الذي يحد مف نشاطو المعتاد أثنا إج ار ات التقاضي العادية.4

- V Wester –Quisse M-c – Des de vises médiation pénale remède ou intermède appréciation

1

critique et propositions Actes du colloque Médiation Msh Ange GUEPIN Nattes France mai 2000.
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 _2طبلؿ جديدي ،مرجع سابؽ ،ص .137

 _3يوسؼ دالندة ،المرجع السابؽ ،ص .38 ،37

 _4رامي متولي ابراىيـ القاضي ،الوساطة في القانوف الجنائي اإلجرائي المقارف ،مرجع سابؽ ،ص .384
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الفرع الثاني :اآلثار اإليجابية لنظام الوساطة الجزائية
عمى الرغـ مف اآلثار السمبية التي ترتبيا الوساطة الجزائية عمى المبادئ العامة لمقانوف ،إال أف
ىذا ال ينفي عنيا اآلثار اإليجابية التي تحققيا لجياز العدالة ،إضافة إلى اآلثار اإليجابية التي يحققيا ىذا
النظاـ لؤلطراؼ .
الفقرة األولى :اآلثار اإليجابية التي يحققيا نظاـ الوساطة الجزائية لنظاـ العدالة الجزائية
تساىـ الوساطة الجزائية بإعتبارىا إج ار مف اإلج ار ات المبسطة لمدعوى ،1في معالجة األزمة
التي تعاني منيا العدالة الجزائية ،والتي تتمثؿ في تراكـ وتزايد أعداد القضايا التي تتميز بالخطورة
البسيطة ،وذلؾ مف خبلؿ التسوية الودية ليذه القضايا ،ما يسمح بتمكيف الجيات القضائية لمتفرغ لمقضايا
ذات أىمية بالغة ،والتي تتطمب الوقت والجيد الكافي ،وىو ما يؤثر باإليجاب عمى فاعمية وسرعة الفصؿ
في الدعاوي بدؿ االنتظار لمدة طويمة مف أجؿ الحصوؿ عمى حكـ في ظؿ إج ار ات التقاضي العادية. 2
كما تضمف الوساطة الجزائية التسوية الودية لممنازعات التي تتضمف عقوبات سالبة لمحرية،
بالشكؿ الذي يؤدي إلى إنيا النزاع بعقوبات رضائية ،وذلؾ مف خبلؿ توسيع سمطات وكيؿ الجميورية،
بتخويمو سمطة تقرير إحالة النزاع عمى الوساطة التي تسعى إلى فض الخصومة بعيدا عف توقيع عقوبة
جزائية .
ىذا وتسعى الوساطة الجزائية إلى إزالة اإلضطراب الناجـ عف الجريمة ،وذلؾ مف خبلؿ القضا
عمى المسببات المؤدية إلى إرتكاب ىذه األخيرة .
تعمؿ الوساطة عمى خفض النفقات المالية التي تنفقيا الدولة خبلؿ مرحمة التنفيذ العقابي
لمعقوبة ،وذلؾ مف خبلؿ ضماف التأىيؿ الجيد لممشتكى منو بدؿ حبسو ،ما يؤدي ذلؾ إلى تفادي اآلثار
السمبية ليذا األخير.3

_ 1عمر سالـ ،نحو تيسير اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص . 125 – 118

 _2محمد سيؼ النصر عبد المنعـ ،بدائؿ العقوبة السالبة لمحرية في التشريعات الجنائية الحديثة ،دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة

القاىرة ،2004 ،ص . 303
3

_ حمدي رجب عطية ،مرجع سابؽ ،ص . 316
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وخير مثاؿ  1الواليات المتحدة األمريكية التي وصمت تكمفة النظاـ العقابي إلى  23مميوف دوالر.
الفقرة الثانية :اآلثار اإليجابية التي يحققيا نظام الوساطة الجزائية لألطراف
تيدؼ الوساطة الجزائية إلى إعادة بنا الروابط اإلنسانية واإلجتماعية بيف طرفي النزاع ،وذلؾ
بفتح مجاؿ الحوار بينيما ،بالشكؿ الذي يكوف لو دور فعاؿ في التخفيؼ مف شدة التوتر بينيما ،ال سيما
في النزاعات التي تتميز بوجود عبلقات تجمع طرفي النزاع بروابط أسرية ،كما تسمح ليـ بإدارة نزاعيـ
بعيدا عمى اإلج ار ات القضائية ، 2حيث أف مثؿ ىذه القضايا يسعى الوساطة مف خبلليا إلى إعادة
العبلقات إلى ما كانت عميو مف قبؿ ،ذلؾ أنو إذا لـ يتـ تسويتيا وديا ،فقد تؤدي إلى إرتكابيا جرائـ
خطيرة نتيجة االنتقاـ.3
كما توفر الوساطة الجزائية لطرفي النزاع التكاليؼ الزائدة التي ينفقيا نتيجة التقاضي فبالنسبة
لمضحية توفر عميو أتعاب المحامي ،والرسوـ القضائية التي يدفعيا لرفع دعوى مدنية لممطالبة بتعويض
مدني ،4أما بالنسبة لممشتكى منو فتوفر عميو نفقات االستعانة بمحامي ،فضبل عف مصاريؼ الدعوى
القضائية ،ففي ظؿ عممية الوساطة فتخفض ىذه النفقات ،فاألطراؼ ال يتحممونيا ما عدا في حالة
االستعانة بمحامي ،ففي األغمب خدمة مجانية تقدميا الدولة في إطار المساعدة القضائية.
فبالنسبة لمضحية تضمف الوساطة حصوؿ ىذا األخير عمى تعويض عف األضرار التي لحقت بو
نتيجة الجريمة المرتكبة عميو ،الذي يكوف حقيقي وليس مجرد حكـ نظري يجد صعوبة في تنفيذه ،كما
تحقؽ المرونة في كيفية التعويض عكس الحكـ الجزائي الذي يقتصر عمى تقدير قيمتو ،5األمر الذي
يؤدي إلى امتصاص غضب الضحية ،ما يؤدي ذلؾ إلى تحقيؽ السمـ االجتماعي بيف األفراد في
المجتمع.6

1

_ رامي متولي عبد الوىاب ابراىيـ القاضي ،الوساطة كبديؿ عف الدعوى الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .396

 _2المرجع نفسو  ،ص .399
4

_ bonaf-shmitt (J. P), op cit, p 18.

 -فايز عايد الظفيري ،مرجع سابؽ ،ص .157

 _5عبد الحميـ رمضاف مدحت ،مرجع سابؽ ،ص .38
 _6عبد الحميد أشرؼ ،مرجع سابؽ ،ص .147
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الضوابط اإلجرائية لنظام الوساطة الجزائية

الفصل الثاني

تسمح الوساطة الجزائية بمشاركة الضحية في إدارة الدعوى الجزائية ،مف خبلؿ تفعيؿ دوره في
الدعوى ،وتحسيسو بأنو طرؼ معترؼ بو ،ويحتؿ مركز قانوني إيجابي وفعاؿ في تسيير إج ار ات
الدعوى ،وذلؾ أف موافقة الضحية عمى إج ار الوساطة لو فعالية في تسوية النزاع ،فضبل عمى أنيا تتيح
لو التحاور مع المشتكى منو ،والتعرؼ عمى األسباب التي دفعت ىذا األخير إلى إرتكابو الجريمة ،وىي
كميا عوامؿ ليا تأثير إيجابي عمى نفسية الضحية.
أما بالنسبة لممشتكى منو تقمؿ الوساطة الجزائية مف حجـ الضرر النفسي الذي يصيبو نتيجة
مبلحقتو القضائية ،وما يترتب عنيا مف قمؽ وذعر ،ما يجعمو في عزلة عف المجتمع وذلؾ مف خبلؿ
فض النزاع وديا في مدة زمنية قصيرة مقارنة باإلج ار ات التقميدية ،كما أف إج ار الوساطة يتـ في سرية،
ما يساعد ذلؾ في إعادة إدماجو في المجتمع ،كما أف المجو إلى الوساطة يساىـ في عبلج اآلثار السمبية
لمشكمة الحبس قصير المدة.
تعمؿ الوساطة الجزائية عمى تحسيس المشتكى منو بالمسؤولية عف أفعالو ،وذلؾ بفتح المجاؿ
لمحوار مع الضحية ،ويساعد ذلؾ عمى استيعابو وفيمو لنتائج فعمو ،ما يؤدي إلى إحساسو بالندـ ،األمر
الذي يدفعو إلى إصبلح األضرار الذي تسبب فييا ،ما يدفعو ذلؾ إلى تجنيبو إرتكاب الجريمة مرة أخرى.1
المطمب الثاني :مظاىر تأثير الوساطة الجزائية عمى الدعوى الجزائية
يؤثر نظاـ الوساطة الجزائية عمى سير الدعوى الجزائية مف عدة نواحي ،حيث يبرز التأثير األوؿ
نتيجة إحالة النزاع لموساطة (الفرع األوؿ) ،كما يبرز التأثير الثاني نتيجة تنفيذ إتفاؽ الوساطة (الفرع
الثاني) ،كما تؤثر الوساطة عمى الدعوى الجزائية بسبب عدـ تنفيذ إتفاؽ الوساطة (الفرع الثالث) ،أو يكوف
لموساطة الجزائية تأثير عمى الدعوى المدنية(الفرع الرابع).
الفرع األول :أثر إحالة النزاع لموساطة
تعتبر الدعوى الجزائية الوسيمة الوحيدة التي تمجأ إلييا الدولة في إقتضا حقيا في العقاب ،إال أف

الدعوى الجزائية يمكف أف تتأثر بأسباب قانونية تؤدي إلى الحد مف سمطة النيابة العامة في تحريؾ
الدعوى الجزائية والتي مف بينيا تقادـ الدعوى الجزائية الذي يقصد بو " :مضي فترة زمنية محددة نص

_1

ناصر حمودي ،الوساطة كبديؿ لمدعوى العمومية في القانوف الجزائري ،المجمة الجزائرية لمعموـ القانونية واالقتصادية والسياسية،،

العدد  ،1الجزائر .2018 ،ص .180
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الضوابط اإلجرائية لنظام الوساطة الجزائية

الفصل الثاني

عمييا القانوف تبدأ منذ لحظة إرتكاب الجريمة دوف أف يتخذ فييا إج ار " ،1تختمؼ مدة التقادـ ب إختبلؼ

طبيعة الجريمة ،حيث نص المشرع الجزائري مف خبلؿ المواد  9 ،8 ،7ؽ إ ج ج عمى أنو تنقضي

الدعوى العمومية بالتقادـ بمضي  10سنوات في مواد الجنايات ،وبمضي  3سنوات في مواد الجنح،

وبمضي سنتيف في مواد المخالفات ،ىذا وترجع عمة اشتراط المشرع الجزائري لمتقادـ إلى إعتبارات تتمثؿ:

( في أف المجتمع قد نسي الجريمة ،لذلؾ يرى الرأي العاـ أنو ليس داعي توقيع العقوبة عمى جريمة أدى

مضي الوقت عمييا إلى محو آثارىا مف ذاكرة المجتمع ،فضبل عمى مرور الوقت يؤدي إلى إزالة أدلة
االثبات نتيجة لضياع معالميا ،عدـ معاقبة الجاني مرتيف فيكفي ما أصابو طواؿ مدة التقادـ مف

اضطراب وقمؽ نفسي نتيجة اختفائو وىروبو عف األعيف).2

ىذا وتحتسب مدة تقادـ الدعوى الجزائية طبقا لنص المادة  7ؽ إ ج ج مف يوـ إقتراؼ الجريمة
ما لـ يتخذ أي إج ار مف إج ار ات التحقيؽ والمتابعة في تمؾ الفترة ،غير أف السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا
ىؿ يؤدي المجو إلى الوساطة الجزائية إلى وقؼ تقادـ الدعوى الجزائية؟
نص المشرع الجزائري مف خبلؿ نص المادة  37مكرر  7ؽ إ ج ج صراحة عمى وقؼ تقادـ
الدعوى العمومية كأثر إجرائي يترتب عمى عممية الوساطة ،في حالة تقرير حؿ الخصومة الجزائية عف
طريؽ ىذا اإلج ار  ،ىذا ويقصد بوقؼ التقادـ " :إلغا المدة التي يقؼ فييا التقادـ دوف المساس بالمدة
السابقة عميو " ،3ىذا ويختمؼ وقؼ التقادـ عف انقطاعو في كوف األوؿ نعتد بمدة التقادـ التي مضت،
ويتـ إحتسابيا مع المدة المتبقية بعد زواؿ السبب الموقؼ ،عمى خبلؼ الثاني الذي تمغى فيو المدة السابقة
عمى اإلج ار القاطع ويتـ حساب مدة جديدة لمتقادـ ،فضبل عمى أف وقؼ التقادـ يرتب أثر شخصي
يقتصر أثر المانع عمى المتيـ دوف غيره مف المتيميف أو المساىميف ،بعكس اإلنقطاع يرتب أثر عيني،4
وبإستق ار نص المادة  37مكرر  7ؽ إ ج ج يتضح أف المشرع الجزائري نص عمى وقؼ التقادـ كأثر
لمجو لموساطة ،يبدأ حساب سريانو خبلؿ مرحمة تنفيذ إتفاؽ الوساطة ،دوف أف يشمؿ ذلؾ المرحمة التي
يتـ فييا إحالة النزاع إلى الوساطة ،وكذلؾ الفترة التي تجري فييا إج ار ات الوساطة ،وىوما يفسح المجاؿ

 _1عمر سالـ ،الوجيز في شرح قانوف اإلج ار ات الجنائية ،الجز االوؿ ( ،دوف طبعة )  ،د ار النيضة العربية  ،دوف ذكر بمد النشر ،

 ،2010ص .434

 _2بارش سميماف ،مرجع سابؽ ،ص .87

 -3فوزية عبد الستار ،فوزية عبد الستار ،شرح قانوف اإلج ار ات الجنائية (،دوف طبعة )  ،دار النيضة العربية ،دوف دكر بمد النشر ،

 ،1990ص .157-156
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الضوابط اإلجرائية لنظام الوساطة الجزائية

الفصل الثاني

أماـ المشتكى منو لممماطمة في اإلج ار ات ،حتى يتـ إستغراؽ الوقت ،وتنقضي الدعوى العمومية ىذا
بالنسبة لمجرائـ المرتكبة مف طرؼ األشخاص البالغيف ،أما بالنسبة لموساطة بشأف قضايا األحداث
فالمشرع فقد ننص مف خبلؿ المادة  110ؽ ج ط ج فقرة  3عمى أنو " :المجو إلى الوساطة يوقؼ
تقادـ الدعوى العمومية ابتدا مف تاريخ إصدار وكيؿ الجميورية لمقرر إج ار الوساطة" وعميو فإيقاؼ
التقادـ في قضايا األحداث يسري مف تاريخ إصدار وكيؿ الجميورية لمقرر الوساطة إلى غاية تنفيذ
اإلتفاؽ المتوصؿ إليو ،كما يتضح مف نص المادتيف السابقتيف أف المشرع لـ يحدد مدة تنفيذ اإلتفاؽ،
وانما تركيا إلتفاؽ األطراؼ ،1ىذا وترجع العمة مف نص المشرع الجزائري عمى أثر وقؼ التقادـ لممحافظة
وحماية مصالح الضحية وضماف حصولو عمى تعويض مناسب لمضرر الذي ألحؽ بو ،فضبل عمى منع
المشتكى منو مف استغبلؿ الوساطة بيدؼ اإلستفادة مف إطالة إلى حؽ في متابعة المشتكى منو في حالة
تقادـ الدعوى العمومية مف خبلؿ المماطمة في اإلج ار ات ،وبالتالي إنقضا الدعوى العمومية.2
عمى خبلؼ المشرع الجزائري ،فالمشرع الفرنسي في بداية إعتماده لنظاـ الوساطة ،لـ ينص عمى
وقؼ التقادـ كأثر إجرائي لنظاـ الوساطة ،وىو ما أدى بالفقو إلى طرح تساؤالت حوؿ ما إف كانت
الوساطة تعد مف قميؿ اإلج ار ات التي تؤدي إلى وقؼ تقادـ الوساطة الجزائية أـ ال؟ غير أنو استقر في
األخير عمى الوساطة تعتبر مف إج ار ات االستدالؿ التي تتخذىا النيابة العامة في مواجية الجاني

3

وبالتالي يترتب عمى إحالة القضية لموساطة قطع التقادـ ،إال أف المشرع الفرنسي وبعد تعديمو لممادة -41
 1مف قانوف  91 .515الصادر في  23يونيو  ،1999نص صراحة عمى وقؼ التقادـ كأثر يترتب عمى
إحالة القضية إلى الوساطة ،4كما لـ يحدد مدة تنفيذ إتفاؽ الوساطة.
عمى غرار التشريع الجزائري والفرنسي ،فالمشرع التونسي ىو اآلخر نص بموجب المادة 335
سابعا مف مج إ ج ت عمى أنو " :تعمؽ آجاؿ سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمف طيمة الفترة التي
استغرقتيا إج ار ات الصمح بالوساطة في المادة الجزائية والمدة المقررة لتنفيذه" ،5وعميو فالمشرع التونسي
نص عمى وقؼ التقادـ كأثر لمجو إلى الوساطة في المادة الجزائية ،وذلؾ خبلؿ مدة التي تتـ فييا

 _1أنظر الممحؽ رقـ  1و.2
_2

عبد القادر خدومة ،مرجع سابؽ ،ص .453

_5

المادة  335سابعا مج إ ج ت ،مرجع سابؽ.

 -3معتز السيد الزىري  ،الوساطة كبديؿ لمدعوى الجنائية  ،مرجع سابؽ  ،ص .73

-bonaf-shmitt (J. P), op cit, p 81.
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الفصل الثاني

إج ار ات الصمح بالوساطة ،وكذا خبلؿ فترة تنفيذ اإلتفاؽ التي حددىا بمدة  6أشير قابمة لمتمديد لمدة 3
أشير ولمرة واحدة إذا اقتضت ذلؾ الضرورة ويكوف ذلؾ بموجب قرار مسبب مف وكيؿ الجميورية ،والتي
يبدأ سريانيا مف تاريخ التوقيع عمى محضر إتفاؽ الصمح بالوساطة.1
وعميو وبنا عمى ما سبؽ ،فإنو يتضح أف إحالة النزاع إلى الوساطة يرتب أثر إجرائي يتمثؿ في
وقؼ تقادـ الدعوى العمومية ،الذي يكوف لو أثر شخصي عمى مرتكب األفعاؿ المجرمة دوف غيره مف
المتيميف والمساىميف في الجريمة ،غير أنو يعاب عمى المشرع الجزائري تضييقو لنطاؽ وقؼ التقادـ
بالنسبة لوساطة البالغيف ،كاف عميو أف يجعؿ وقؼ التقادـ لمدعوى العمومية يسري ابتدا مف تاريخ إحالة
النزاع لموساطة ،مثمما فعؿ بالنسبة لوساطة األحداث ،وذلؾ لسد الطريؽ أماـ المشتكى منو مف إسا ة
إستعماؿ الوساطة بغرض اإلستفادة مف التقادـ.
الفرع الثاني :أثر تنفي إتفاق الوساطة
يؤدي انتيا الوساطة نتيجة تنفيذ المشتكى منو لبللتزامات المترتبة عمى عاتقو ،خبلؿ المدة
المتفؽ عمييا ،إلى إنقضا الدعوى العمومية ،والتي يعد تنفيذ إتفاؽ الوساطة سبب خاص النقضائيا
ويقصد بو " :عقبات إجرائية تعترض تحريؾ الدعوى أو استمرار سيرىا فتوقؼ سير الدعوى أو تمنع
مباشرتيا"  ،2حيث نص المشرع الجزائري صراحة عمى إنقضا الدعوى العمومية كأثر مباشر لتنفيذ إتفاؽ
الوساطة ،وذلؾ بموجب نص المادة  6فقرة  3ؽ إ ج ج التي تنص عمى أنو . . ." :تنقضي الدعوى
العمومية بتنفيذ إتفاؽ الوساطة ،3" . . .ىذا ورتب المشرع الجزائري أيضا في مجاؿ قضايا األحداث في
حالة تنفيذ الطفؿ بااللتزامات المفروضة عميو خبلؿ األجؿ المتفؽ عميو ،نفس األثر القانوني ىو إنقضا
الدعوى العمومية ،غير أنو يعاب عمى المشرع الجزائري أنو لـ يبيف التصرؼ(اإلج ار ) الذي ينيي بو
وكيؿ الجميورية الدعوى العمومية في حالة تنفيذ إتفاؽ الوساطة مف طرؼ المشتكى منو وىو نفس النيج
الذي سمكو كؿ مف التشريع البمجيكي والتونسي ،حيث نص المشرع البمجيكي مف خبلؿ المادة  2مف
القانوف االجرائي البمجيكي عمى أنو " :في حالة قياـ الجاني بتنفيذ إتفاؽ الوساطة ،يؤدي ذلؾ إلى إنقضا
الدعوى الجزائية " ،كما نصت المادة  335سابعا مف مج إ ج ت عمى أنو " :يترتب عمى تنفيذ الصمح
_1

رامي متولي عبد الوىاب ابراىيـ القاضي ،الوساطة في القاضي الجنائي اإلجرائي المقارف ،مرجع سابؽ ،ص .246

_2

جميؿ عبد الباقي الصغير ،شرح قانوف اإلج ار ات الجنائية ،الجز االوؿ ،الطبعة االولى ،دار النيضة العربية ،دوف ذكر بمد

3

 -المادة  6الفقرة  3ؽ ا ج ج ،مرجع سابؽ.

النشر  ،2015 ،ص .299
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الفصل الثاني

بالوساطة في المادة الجزائية كميا في األجؿ المحدد أو عدـ تنفيذه بسبب مف المتضرر إنقضا الدعوى
العمومية تجاه المشتكى ضده ".1
أما بالرجوع لممشرع الفرنسي ،فقد اتخذ مسمؾ مخالؼ لمتشريعات السابقة ،حيث نص عمى أف
نجاح الوساطة يترتب عميو حفظ األوراؽ مف قبؿ النيابة العامة ،والذي ال يكوف نيائي ،حتى تتأكد النيابة
العامة مف التنفيذ الكمي لئلتفاؽ المتوصؿ إليو ،2كما يترتب عمى إنقضا الدعوى الجزائية مجموعة مف
اآلثار القانونية التي تتمثؿ ( :في عدـ جواز االدعا المباشر عف نفس الواقعة ،عدـ االعتداد بالواقعة
كسابقة في العود ،عدـ جواز تسجيميا في صحيفة السوابؽ القضائية ).3
وعميو بنا عمى ما سبؽ كاف عمى المشرع الجزائري أف يقتضي بالمشرع الفرنسي ويجعؿ مف آثار
نجاح الوساطة الجزائية نتيجة تنفيذ المشتكى منو لبللتزامات المترتبة عميو قياـ وكيؿ الجميورية بحفظ
األوراؽ ،وذلؾ لكوف ىذا القرار ذو طابع إداري ،يمكف لوكيؿ الجميورية الرجوع فيو ،بحيث يجوز ليذا
األخير بمقتضاه إعادة تحريؾ الدعوى الجزائية مف جديد في حالة ظيور معطيات جديدة حوؿ القضية،
وذلؾ بالرغـ مف نجاح الوساطة.
الفرع الثالث :أثر عدم تنفي إتفاق الوساطة
يؤدي فشؿ عممية الوساطة الجزائية نتيجة عدـ التزاـ المشتكى منو بتنفيذ إتفاؽ الوساطة ،إلى
استرجاع وك ػ ػ ػيؿ الجمي ػ ػ ػورية لسمطتو بالتصرؼ في الدع ػ ػ ػوى الجزائية ،بحيث يجوز لو إما حف ػ ػ ػظ الممؼ،
أو إعادة تحريؾ الدعوى مف جديد ضد المشتكى منو ،وبالرجوع إلى قانوف اإلج ار ات الجزائية الجزائري
نجد أف المشرع الجزائري رتب طبقا لنص المادة  37مكرر  8و 37مكرر  9ؽ إ ج ج أثريف نتيجة عدـ
تنفيذ إتفاؽ الوساطة في الميعاد المحدد:
يتمثؿ األثر اإلجرائي المترتب عمى عدـ تنفيذ إتفاؽ الوساطة في قياـ وكيؿ الجميورية بتحريؾ
إج ار ات المتابعة الجزائية ضد المشتكى منو ،سوا بإحالتو إلى جية الحكـ ،أو أماـ جية التحقيؽ ،إذا لـ
يط أر أي سبب قانوني يحوؿ دوف تحريؾ وكيؿ الجميورية لمدعوى الجزائية ،4إضافة إلى تحريؾ الدعوى
_1

محمد فوزي ابراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص .325 ،324

 _2معتز السيد الزىري ،الوساطة كبديؿ لمدعوى الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .75-74

 -3رامي متولي عبد الوىاب ابراىيـ القاضي الوساطة في القاضي الجنائي اإلجرائي المقارف ،مرجع سابؽ ،ص  ،248عمر سالـ،

نحو تيسير اإلج ار ات الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .124
_4

محمد حزيط ،مرجع سابؽ ،ص .204
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الجزائية فإف المشرع الجزائري عمى خبلؼ التشريعات األخرى انفرد بتوقيع عقوبة جزائية عمى المشتكى
منو في حالة إمتناعو عمدا عمى تنفيذ إتفاؽ الوساطة في األجؿ المتفؽ عميو ،والتي تتمثؿ في العقوبة
التي توقع عمى مرتكب جريمة التقميؿ مف األحكاـ القضائية المنصوص عمييا في المادة  147فقرة  2ؽ
ع ج والمادة  144ؽ ع ج والتي تتمثؿ في :في األفعاؿ واألقواؿ والكتابات العمنية التي يكوف الغرض
منيا التقميؿ مف شأف األحكاـ القضائية ،والتي يكوف مف طبيعتيا المساس بسمطة القضا واستغبللو.
ويع ػ ػ ػاقب بالحبس مف شيريف إلى سنتيف وبغرام ػ ػ ػة مف  1000إلى  500000دين ػ ػ ػار جزائ ػ ػ ػري،
أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،بينما تضمنت الفقرة الثالثة عقوبة نشر الحكـ عمى نفقة المتيـ دوف أف تتجاوز
نفقات النشر الحد األدنى لمغرامة المبينة أعبله.
ىذا ويرى البعض 1أف فرض ج از عمى المشتكى منو نتيجة إخبللو عمدا بتنفيذ إتفاؽ الوساطة،
يكوف لو أثر إيجابي في تحسيس طرفي الوساطة بإلزامية اإلتفاؽ المتوصؿ إليو مف خبلؿ احترامو
وتوقيره ،وىيبتو ،ما يؤدي إلى تنفيذه دوف تماطؿ نتيجة الخوؼ مف توقيع عقوبة جزائية عمى الشخص
الممتنع.
أما بالنسبة لؤلحداث فالمشرع عمى خبلؼ األشخاص البالغيف ،ؼ إكتفى بترتيب أثر إجرائي عمى
إمتناع الطفؿ عمى تنفيذ محتوى إتفاؽ الوساطة عمدا ،يتجسد في مباشرة وكيؿ الجميورية إج ار ات
المتابعة ضده ،دوف توقيع ج از عميو طبقا لنص المادة  115ؽ ج ط ج ،وىو نفسو الموقؼ الذي اعتمده
المشرع التونسي حيث نص مف خبلؿ المادة  335سابعا في حالة با ت الصمح بالوساطة بالفشؿ ،يكوف
لوكيؿ الجميورية اتخاذ ما يراه مناسب لشأف الدعوى.2
أما بالرجوع لممشرع الفرنسي فإنو سمؾ منيج مخالؼ لمتشريعيف السابقيف حيث

اجاز بموجب

المادة  1-41ؽ إ ج ؼ المعدلة بمقتضى المادة  70مف قانوف رقـ  204-2004لمنيابة العامة المجو
إما تطبيؽ إج ار التسوية الجنائية ،أو تحريؾ الدعوى الجزائية ،إذا ما فشمت عممية الوساطة نتيجة عدـ
تنفيذ االلتزامات بسبب الجاني.3

_1
_2

معتز السيد الزىري ،الوساطة كبديؿ عف الدعوى الجنائية ،مرجع سابؽ ،ص .79

تنص الفقرة األولى مف المادة  335سابعا ـ مج إ ج ت  ،مرجع سابؽ عؿ أنو ":ذا تعذر إتماـ الصمح ولـ يقع تنفيذه كميا في

األجؿ المحدد يجتيد وكيؿ الجميورية في تقرير مآؿ الشكاية".

_ 3

article 42 – 2 cp pf.
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وعميو بنا عمى ما سبؽ نتوصؿ إلى اف وكيؿ الجميورية يسترجع سمطتو في التصرؼ في

الدعوى ،إذا امتنع المشتكى منو عف تنفيذه إتفاؽ الوساطة ،كما يعاب عمى المشرع الجزائري توقيع عقوبة
جزائية عميو نتيجة ذلؾ ،فكاف مف األحسف أف يفرض عميو ج از ال يحمؿ في مضمونو عقوبة سالبة

لمحرية ،كأف يتـ حرمانو مف طمب تسوية خصومة بشأف جريمة أخرى ارتكبيا عف طريؽ الوساطة ،وذلؾ
كرد فعؿ عف عدـ التزامو بتنفيذ اإلتفاؽ المترتبة عمييا سابقا.

الفرع الرابع :أثر الوساطة الجزائية عمى الدعوى المدنية
لـ يرتب المشرع الجزائري مف خبلؿ النصوص القانونية المنظمة إلج ار الوساطة سوا تعمؽ

األمر باألشخاص البالغيف أو األحداث أي أثر قانوني لموساطة الجزائية عمى الدعوى المدنية ،بإعتبار أف
مف مساعي الوساطة الجزائية ضماف حصوؿ الضحية عمى تعويض كافي لجبر الضرر الذي لحؽ بو

نتيجة الجريمة المرتكبة عميو ،وىو ذات المسعى التي تحققو الدعوى المدنية ،وبالتالي ففي ىذه الحالة

تعتبر الوساطة بمثابة بديؿ عف الدعوى المدنية.1

غير أنو ىناؾ مف يرى ،2بأف ليس لموساطة الجزائية أي أثر عمى الدعوى المدنية وأنو يجوز

لمضحية المجو إلى القضا المدني لممطالبة بالتعويض إذا ما كاف محتوى اإلتفاؽ الذي تـ التوصؿ إليو،
ال يتضمف تعويض ،كاإلتفاؽ عمى إعادة الحاؿ عمى ما كاف عميو أو أي إتفاؽ آخر غير مخالؼ

لمقانوف ،مؤسسا بذلؾ دعواه بمحضر الوساطة الذي يحمؿ قوة تنفيذية.

وبالرجوع لمتشريعات المقارنة نجد المشرع التونسي نص صراحة مف خبلؿ المادة  335سابعا مج
إ ج ت عمى اقتصار أثر الوساطة عمى الدعوى الجزائية ،دوف أف يمتد إلى الدعوى المدنية ،وبالتالي ال
يجوز التحجج بو أماـ ىيئات قضائية أخرى عمى غرار الجيات المدنية ،3بحيث يجوز لممتضرر مف

المطالبة بالتعويض أماـ القضا المدني ،عمى غرار المشرع التونسي ،فالمشرع البمجيكي نص ىو اآلخر
عمى أف الوساطة الجزائية ليس ليا أي أثر عمى الدعوى المدنية ،حيث يحؽ لممتضرر أف يمجأ إلى

المحكمة المدنية المختصة ويرفع دعوى لممطالبة بالتعويض.4

أما بالنسبة لممشرع الفرنسي فقد انتيج مسمؾ المشرع الجزائري حيث لـ ينص بموجب نص قانوني

صريح عمى أثر الوساطة الجزائية عمى الدعوى المدنية ،وانما ترؾ المسألة يحكميا القواعد العامة.5

 _1ىشاـ مفضي المجالي ،مرجع سابؽ ،ص .196
 _2نبيمة بف الشيخ ،مرجع سابؽ ،ص .220-219
 _3المادة  335سابعا مج إ ج ت ،مرجع سابؽ.

 _4رامي متولي عبد الوىاب ابراىيـ القاضي ،الوساطة في القانوف اإلجرائي المقارف  ،مرجع سابؽ ،ص .250
 _5محمد فوزي إبراىيـ  ،مرجع سابؽ ،ص .326
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وعميو بنا عمى ما سبؽ تباينو نتوصؿ إلى أف الوساطة الجزائية ليس ليا أثر عمى الدعوى

المدنية ،فقبوؿ الضحية بعممية الوساطة ال يعني بأنو تنازؿ عف حقو في إقامة دعوى مدنية لممطالبة
بالتعويض ،وانما يجوز لو في حالة العدوؿ عف الوساطة ،أو إذا لـ يتوصؿ مع المشتكى منو إلى إتفاؽ،

أف

يسمؾ

إج ار ات

التقاضي

العادية

ليطالب

149

بالتعويض

عف

الضرر

الذي

أصابو.

خالصة الفصل الثاني

خالصة الفصل الثاني:
نخمص مف خبلؿ ىذا الفصؿ إلى أف ىذا النظاـ يكفؿ ضمانات إجرائية مشتركة بيف الضحية
والمشتكى منو ،إضافة إلى أخرى خاصة بكؿ طرؼ ،كما أسند المشرع الجزائري وظيفة القياـ بيذا اإلج ار
إلى وكيؿ الجميورية فإج ار الوساطة أمر جوازي بالنسبة ليذا األخير ،وليس إجباري ،كما تمت معاممة
إتفاؽ الوساطة معاممة األحكاـ ومنحو القوة التنفيدية ،كما توصمنا إلى أف ليذا النظاـ أثار سمبية عمى
المبادئ التقميدية لئلج ار ات الجزائية.
وتعقيبا عمى منح المشرع الجزائري لوكيؿ الجميورية إختصاص إج ار الوساطة الجزائية ،فالمشرع
لـ يوفؽ في ذلؾ لما فيو مساس بوظيفة القاضي الذي مف ميامو إنيا النزاع بموجب حكـ ،فكاف مف
األحسف إستحداث منصب وسيط يكوف مستقؿ عف الجياز القضائي ضمانا لمبدأ الحياد.
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خاتمة
خاتمة:
مف خبلؿ الدراسة السابقة لموضوع الوساطة كنظاـ إجرائي لحؿ الخصومات الجزائية توصمنا إلى
أف نظاـ الوساطة محؿ جدؿ فقيي حوؿ الطبيعة القانونية التي يتميز بيا وخمصنا إلى انو نظاـ ذو طبيعة
ازدواجية ،فقد سعينا مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى التطرؽ إلى النظاـ القانوني لنظاـ الوساطة في التشريع
الجزائري ،وذلؾ بدراسة أحكاميا االجرائية ببياف الشروط القانونية التي يتطمبيا القانوف لتطبيقو ،فضبل
عمى محاولة الوقوؼ عمى اإلج ار ات التي يتـ اتخاذىا مف طرؼ وكيؿ الجميورية بإعتباره الجية التي
خوليا المشرع لمقياـ بعممية الوساطة ،محاوليف االجابة عمى اإلشكالية التي تـ طرحيا.
ومف خبلؿ ما سبؽ توصمنا إلى جممة مف النتائج إتبعناىا بمجوعة مف اإلقتراحات:
الوساطة الجزائية تجسيد لعدالة تفاوضية تعويضية ،قواميا التحوؿ مف عدالة قمعية تقوـ عمى
فكرة العقوبة التي تمثؿ السبيؿ الوحيد لمج از  ،إلى عدالة رضائية تقوـ عمى فكرة التعويض مف خبلؿ فتح
مجاؿ التفاوض والتشاور بيف الضحية والمشتكى منو بيدؼ اصبلح العبلقات االنسانية القائمة بينيما
بعيدا عف اإلج ار ات التقميدية المعتادة ،مف خبلؿ ضماف ترضية مناسبة لمضحية عف األضرار التي
الحقت بيا مف ج ار الفعؿ اإلجرامي المرتكب عمييا ،وكذا تأىيؿ واعادة ادماج المشتكى منو في المجتمع.
مساىمة الوساطة كنظاـ إجرائي مستحدث لحؿ الخصومات الجزائية في تفعيؿ دور الضحية في
إدارة الدعوى الجزائية ،واعطائو مكانة لـ يكف يتمتع بيا في ظؿ إج ار ات التقاضي العادية ،وذلؾ
بمساىمتو الفعالة في ادارة إج ار ات الدعوى.
تجسيد نظاـ الوساطة الجزائية لمبدأي الرضائية والمبلئمة ،الرضائية مف خبلؿ اشتراط المشرع
لموافقة كؿ مف الضحية والمشتكى منو عمى إج ار الوساطة في جميع مراحؿ الوساطة ،اضافة لموافقة
وكيؿ الجميورية ،اما المبلئمة فتتجسد في منح وكيؿ الجميورية سمطة تقدير مدى مبلئمة تحقيؽ الوساطة
لؤلىداؼ التي شرعت ألجميا ،فضبل عف سمطة تسوية النزاع بطريقة ودية.
حصر المشرع لمجاؿ تطبيؽ الوساطة الجزائية عمى طائفة معينة مف الجنح دوف جنح أخرى
مشابية ليا تصمح اف تكوف محؿ لموساطة ،مع التطبيؽ المطمؽ ليا في مجاؿ المخالفات ما يخؿ بمبدأ
المساواة بيف المتقاضيف.
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إف نظاـ الوساطة الجزائية ال يعد بديبل عف العدالة الجزائية التقميدية ،وال مكمؿ ليا وانما نظاـ
اجرائي استحدثو المشرع إلى جانب االنظمة الرضائية لتسوية الخصومات ذات طابع جزائي ،وذلؾ لتقميؿ
مف حجـ القضايا الممقاة عمى عاتؽ القضا .
قصر المشرع لنطاؽ تطبيؽ الوساطة عمى مرحمة االستدالالت دوف غيرىا مف مراحؿ الدعوى
الجزائية بالنسبة لوساطة األشخاص البالغيف ،عمى خبلؼ وساطة األحداث الجانحيف ايضا اجاز اجرائيا
عمى مستوى مرحمة التحقيؽ التمييدي مف طرؼ ضباط الشرطة القضائية وذلؾ بيدؼ التقميؿ والتخفيؼ
عف كاىؿ القضا .
رغـ تعارض نظاـ الوساطة الجزائية مع المبادئ العامة التي تحكـ اإلج ار ات الجزائية كمبدأ
الشرعية ،وقرينة الب ار ة ،والعبلنية وحؽ الدفاع ال ينفي حؽ الخصوـ في قبوؿ ىذا اإلج ار والعدوؿ عنو،
ومتابعة الدعوى وفقا لئلج ار ات التقاضي العادية.
معاممة المشرع إلتفاؽ الوساطة معاممة األحكاـ القضائية يؤدي ذلؾ إلى زيادة أثار األزمة التي
يعاني منيا نظاـ العدالة الجزائية وذلؾ بخمؽ نص قانوني جديد يضاؼ إلى النصوص القانونية السابقة.
إنفراد المشرع الجزائري بتوقيع عقوبة جزائية

كاثر لعدـ التزاـ المشتكى منو بتنفيذ اإلتفاؽ

المتوصؿ اليو ،حيث كاف عميو أف يكتفي بإتخاذ إج ار ات المتابعة الجزائية بحقو مثمما فعؿ في مجاؿ
األحداث دوف توقيع ج از عميو.
عدـ تأثير نظاـ الوساطة الجزائية عمى الحقوؽ المدنية لمضحية ،في حالة عدـ حصولو عمى
تعويض عادؿ عمى األضرار التي لحقت بو ،وذلؾ بجواز المجو إلى القضا المدني لممطالبة بالتعويض.
بنا عمى ىذه النتائج التي توصمنا الييا ارتأينا اعطا جممة مف االقتراحات:
توسيع الدائرة

التجريمية

لنظاـ الوساطة الجزائية ،وذلؾ بإدراج جرائـ مشابية لمجرائـ

المنصوص عمييا في نص المادة  37مكرر  2ؽ ا ج ج ،مع تحديد طائفة المخالفات التي تخضع لنظاـ
الوساطة وعدـ تركيا لمسمطة التقديرية لوكبل الجميورية وذلؾ لمنع التعسؼ في إستعماؿ السمطة.
كاف عمى المشرع اف يجعؿ مف مبلئمة المجو إلى الوساطة تحقيؽ االىداؼ التي شرعت ألجميا
مجتمعة معا ،وليس مجرد تحقيؽ ىدؼ واحد وذلؾ بالربط بينيا بحرؼ "الواو" بدؿ " أو " ،وذلؾ بتعديؿ
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نص المادة  37مكرر ؽ ا ج ج لتصبح تنص عمى انو " :يجوز لوكيؿ الجميورية قبؿ أي متابعة جزائية
أف يقرر بمبادرة منو أو بنا عمى طمب الضحية أو المشتكى منو ،إج ار وساطة عندما يكوف مف شأنيا
وضع حد لئلخبلؿ الناتج عف الجريمة وجبر الضرر المترتب عمييا." . . .
العمؿ عمى جعؿ حؿ النزاعات الجزائية عف طريؽ إج ار الوساطة كقاعدة عامة وتحريؾ الدعوى
الجزائية بشأنيا كاستثنا .
إستحداث مواد قانونية ضمف النصوص المنظمة لنظاـ الوساطة الجزائية ،يوضح األحكاـ
االجرائية التي يمر بيا عممية الوساطة ،وعدـ تركيا الجتياد النيابة العامة.
إخضاع وكبل الجميورية المخوليف بإج ار الوساطة الجزائية لمتكويف حوؿ كيفية ادارة الوساطة
واالشراؼ عمييا ،أو مف المستحسف استحداث منصب الوسيط الجزائي وفصمو عف الجياز القضائي،
وذلؾ لضماف تطبيؽ مبدا الحياد.
ضرورة تحديد المجاؿ الزمني إلج ار الوساطة وعدـ تركو لمسمطة التقديرية لوكبل الجميورية.
تمديد مدة وقؼ التقادـ بالنسبة لوساطة األشخاص البالغيف إلى مرحمة تقرير وكيؿ الجميورية
إلحالة النزاع لموساطة ،وذلؾ بتعديؿ نص المادة  37مكرر 7ؽ ا ج ج لتصبح تنص عمى انو " :يوقؼ
سرياف تقادـ الدعوى العمومية مف تاريخ إصدار وكيؿ الجميورية لمقرر إج ار الوساطة " وذلؾ لضماف
حماية اكبر لمصمحة الضحية مف تعسؼ المشتكى منو.
تمديد إختصاص إج ار الوساطة الجزائية إلى مرحمتي التحقيؽ والمحاكمة ،وعدـ قصرىا عمى
مرحمة االستدالالت فقط وذلؾ لضماف توفير حماية قانونية اكبر لمخصوـ.
مف المستحسف لممشرع اف يضمف تحقيؽ التوازف بيف الشرعية في تسوية الخصومة عف طريؽ
الوساطة ،وبيف الحفاظ عمى حقوؽ وحريات االطراؼ ،ذلؾ اف شبية عدـ الشرعية ،وعدـ المساواة ،تيدد
حقوؽ طرفي النزاع.
كاف عمى المشرع الجزائري اف يقتضي بالمشرع الفرنسي واف يجعؿ مف أثر تنفيد إتفاؽ الوساطة
إصدار وكيؿ الجميورية ألمر حفظ االوراؽ ،بدؿ إنقضا الدعوى الجزائية وذلؾ إلمكانية تحريؾ الدعوى
مف طرؼ وكيؿ الجميورية في حالة ظيور معطيات جديدة تتعمؽ بالدعوى.
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قائمة المراجع
المراجع
أ :بالمغة العربية
 الكتب العامة:
 )1أحسف بوسقيعة ،الوجيز في القانوف الجزائي الخاص ،الجز األوؿ ( ،دوف طبعة )  ،دار ىومة
لمطباعة النشر والتوزيع ،الجزائر.2006 ،
 )0أحمد فتحي سرور ،أصوؿ السياسة الجنائية ( ،دوف طبعة )  ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1972 ،
 )3أحمد فتحي سرور ،الشرعية الدستورية وحقوؽ االنساف في اإلج ار ات الجنائية (،دوف طبعة )  ،دار
النيضة العربية ،القاىرة.1995 ،
)4

أحمد فتحي سرور ،القانوف الجنائي الدستوري ،الطبعة الثانية ،دار الشروؽ ،مصر.2002 ،

)5

إ ياد البرغوتي ،المؤسسات العقابية بيف الواقع والطموح ،دراسة اجتماعية قانونية ،منشورات جامعة

بير معيد الحقوؽ ،فمسطيف.2003 ،
)6

أيمف رمضاف الزيتي ،العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة وبدائميا ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى،

دار النيضة العربية ،القاىرة.2003 ،
)7

إيياب يسر انور عمي ،البدائؿ العقابية في السياسة الجنائية المعاصرة (،دوف طبعة )  ،دار

النيضة العربية ،دوف ذكر بمد النشر.2000 ،
)8

بارش سميماف ،شرح قانوف اإلج ار ات الجزائية (،دوف طبعة )  ،دار اليدى ،عيف مميمة.2007 ،

)9

جاسـ محمد راشد الخديـ العنتمي ،بدائؿ العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة في دولة االمارات

العربية المتحدة ومصر وفرنسا ،د ارسة مقارنة (،دوف طبعة )  ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2000 ،

 )12جميؿ عبد الباقي الصغير ،شرح قانوف اإلج ار ات الجنائية ،الجز األوؿ ،الطبعة األولى ،دار
النيضة العربية ،دون ذكر بمد النشر.2015 ،
 )11حسيف مجباس حسيف ،إعتراؼ الميتـ في الدعوى الجزائية ،دراسة قانونية مقارنة ومعززة بق اررات
محكمة التمييز االتحادية ،الطبعة األولى ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عماف .2014
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 )10رامي متولي إبراىيـ القاضي ،اطبللة عمى انظمة التسوية الدعوى الجنائية في القانوف الفرنسي،
الطبعة األولى ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2012 ،
 )13عادؿ يوسؼ عبد النبي شكري ،مباحث معمقة في فقو اإلج ار ات الجزائية ،الطبعة األولى،
منشورات الحمبي الحقوقية ،لبناف.2015 ،
 )14عبد الرحماف بربارة ،شرح قانوف اإلج ار ات المدنية واإلدارية قانوف رقـ  09-08المؤرخ في 23
فبراير  ،2008الطبعة الثانية ،دار بغدادي لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر.2009 ،
 )15عبد الرحمف خميفي ،محاضرات في قانوف العمؿ (،دوف طبعة )  ،دار العموـ لمنشر والتوزيع،
الجزائر.2014 ،
 )16عبد الرحمف خمفي ،اإلج ار ات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارف ( ،دوف طبعة )  ،دار بمقيس
لمطباعة والنشر الجزائر2016 ،
 )17عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي مقارنا بالقانوف الوضعي ،الجز األوؿ (،دوف طبعة )  ،دار
الكتاب العربي ،بيروت ،دوف ذكر تاريخ النشر .
 )18عبد اهلل اوىايببة ،شرح قانوف اإلج ار ات الجزائية ( ،دوف طبعة )  ،دار ىومة ،الجزائر.2005 ،
 )19عز الديف طباش ،شرح القسـ الخاص مف قانوف العقوبات (،دوف طبعة ) ،

دار بمقيس  ،الجزائر،

دوف ذكر تاريخ النشر.
 )02عمر سالـ ،الوجيز في شرح قانوف اإلج ار ات الجنائية ،الجز األوؿ ( ،دوف طبعة )  ،د ار النيضة
العربية ،القاىرة.2012- 2011 ،
 )01فوزية عبد الستار ،شرح قانوف اإلج ار ات الجنائية (،دوف طبعة )  ،دار النيضة العربية ،دوف
ذكر بمد النشر .1990 ،
 )00مأموف سبلمة ،اصوؿ عمـ اإلجراـ والعقاب ( ،دوف طبعة )  ،دار الفكر العربي ،القاىرة.1979 ،
 )03محمد محمد مصباح القاضي ،العقوبات البديمة في الفقو االسبلمي ( ،دوف طبعة )  ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.1997 ،
 )04محمد بف المدني بوساؽ ،إتجاىات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة اإلسبلمية ( ،دوف طبعة )
 ،أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.2002 ،
 )05محمد حكيـ حسيف ،العدالة الجنائية التصالحية في الجرائـ اإلرىابية ( ،دوف طبعة )  ،مركز
الدراسات والبحوث ،جامعة نايؼ لمعموـ األمنية ،الرياض.2009 ،
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 )06محمد صبحي نجـ ،شرح قانوف العقوبات الجزائري " القسـ الخاص " (،دوف طبعة )  ،ديواف
المطبوعات الجامعية ،الجزائر .2003،
 )07محمد عبد المطيؼ فرج ،السياسة الجنائية المعاصرة واتجاىات تطوير القانوف الجنائي ودعـ
التعاوف الدولي ،الطبعة األولى ،مطابع الشرطة المعاصرة ،القاىرة.2013 ،
 )08محمد فوزي ابراىيـ ،دور الرضا في قانوف اإلج ار ات الجنائية (،دوف طبعة )  ،د ار النيضة
العربية ،القاىرة.2014 ،
 )09محمود محمود مصطفى ،حقوؽ المجني عميو في القانوف المقارف ( ،دوف طبعة )  ،دوف دار
النشر  ،القاىرة.1975 ،
 )32محمود سمير عبد الفتاح ،النيابة العامة وسمطتيا في إنيا الدعوى بدوف محاكمة ( ،دوف طبعة )
 ،الدار الجامعية ،مصر.1991 ،
 )31محمود نجيب حسني ،عمـ العقاب ،الطبعة الثانية ،الطبعة الثانية ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
.1973
 )30مدحت عبد الحميـ رمضاف ،اإلج ار ات الجنائية إلنيا الدعوى الجنائية ( ،دراسة مقارنة ) ( ،دوف
طبعة )  ،دار النيضة العربية ،القاىرة2000 ،
 )33معتز السيد الزىري ،الحؽ في عدالة جنائية ناجزة ،دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة ،الطبعة األولى،
دار النيضة العربية ،دوف ذكر بمد النشر .2018 ،
 )34معموؼ لعجيؿ وأخروف ،المنجد في المغة العربية المعاصرة ،الطبعة األولى ،دار الشروؽ ،بيروت،
لبناف . 2000 ،
 )35منصور رحماني ،القانوف الجنائي لمماؿ واالعماؿ ،الجز األوؿ ( ،دوف طبعة )  ،دار العموـ لمنشر
والتوزيع ، ،عنابة.2012 ،
 )36نبيو صالح ،الوسيط في شرح مبادئ اإلج ار ات الجزائية ( دراسة مقارنة ) ،الجز األوؿ (،دوف
طبعة)  ،منشاة المعارؼ ،االسكندرية.2004 ،
 )37يوسؼ دالندة ،الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة ( ،دوف طبعة )  ،دار ىومة ،الجزائر.2006 ،
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 كتب متخصصة:
 )38إ براىيـ عيد نايؿ ،الوساطة الجنائية طريقة مستحدثة في ادارة الدعوى الجنائية ،دراسة في النظاـ
االجرائي الفرنسي (،دوف طبعة )  ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2001 ،
 )39أحمد محمد براؾ ،العقوبة الرضائية في الشريعة اإلسبلمية واألنظمة الجنائية المعاصرة (دراسة
مقارنة) ،الطبعة األولى ،دار النيضة العربية  ،القاىرة.2010 ،
 )42أسامة حسنيف عبيد ،الصمح في قانوف اإلج ار ات الجنائية ماىيتو والنظـ المرتبطة بو ،الطبعة
األولى  ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2005 ،
 )41أميف مصفى محمد ،إنقضا الدعوى الجنائية بالصمح وفقا ألحكاـ القانوف رقـ  174لسنة 1997
بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف اإلج ار ات الجنائية وقانوف العقوبات ،دراسة مقارنة (،دوف طبعة )  ،مكتبة
ومطبعة االشعاع الفنية ،اسكندرية.2002 ،
 )40إيماف مصطفى منصور مصطفى ،الوساطة الجنائية ،دراسة مقارنة ( ،دوف طبعة )  ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.2011 ،
 )43رامي متولي عبد الوىاب إبراىيـ القاضي ،الوساطة في القانوف اإلجرائي المقارف ،الطبعة األولى،
دار النيضة العربية ،القاىرة.2010 ،
 )44السيد عتيؽ ،التفاوض عمى اإلعتراؼ في قانوف اإلج ار ات الجنائية الفرنسي في ضو أحدث
التعديبلت ( دراسة مقارنة ) ( ،دوف طبعة )  ،دار النيضة العربية ،دوف دكر بمد النشر .2005 ،
 )45شريؼ سيد كامؿ ،الحؽ في سرعة اإلج ار ات الجنائية دراسة مقارنة ( ،دوف طبعة )  ،دار النيضة
العربية ،دوف دكر بمد النشر .2005 ،
 )46عبد الحميد أشرؼ ،الجرائـ الجنائية ،دور الوساطة في إنيا الدعوى الجنائية ،الطبعة األولى ،دار
الكتاب الحديث ،القاىرة.2010 ،
 )47عمر سالـ ،نحو تسيير اإلج ار ات الجنائية ،دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،دار النيضة العربية،
القاىرة.1997 ،
 )48غناـ محمد غناـ ،حؽ المتيـ في محاكمة سريعة (،دوف طبعة )  ،دار النيضة العربية ،دوف دكر
بمد النشر .2003 ،
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 )49فايز السيد الممساوي ،أشرؼ فايز الممساوي ،الصمح الجنائي في جرائـ قانوف العقوبات واإلج ار ات
الجنائية طبقا لمقانوف  174لسنة 1998ـ وقانوف التجارة  17لسنة 1999ـ والقوانيف الجزائية الخاصة،
الطبعة الثانية ،عماد لمكتب القانونية ،دوف ذكر بمد النشر .2006 ،
 )52ليمى قايد ،الصمح في جرائـ اإلعتدا عمى األفراد ،فمسفتو وصوره وتطبيقو في القانوف الجنائي
المقارف (،دوف طبعة )  ،دار الجامعة الجديدة ، ،دوف ذكر بمد النشر  ،دوف ذكر تاريخ النشر
 )51محمد الجابري إيماف ،األمر الجنائي دراسة مقارنة ( ،دوف طبعة )  ،دار الجامعة الجديدة ،أبو
ظبي.2011 ،
 )50محمد سامي الشوا ،الوساطة والعدالة الجنائية إتجاىات حديثة في ادارة الدعوى الجنائية ( ،دوف
طبعة )  ،دار النيضة العربية ،القاىرة.1997 ،
 )53معتز السيد الزىري ،التفاوض عمى اإلعتراؼ "دراسة مقارنة" (،دوف طبعة )  ،دار النيضة
العربية ،القاىرة.2017 ،
 )54معتز السيد الزىري ،الوساطة كبديؿ عف الدعوى الجنائية ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية،
القاىرة.2017 ،
 )55منصور عبد السبلـ عبد الحميد حساف العجيؿ ،العدالة الرضائية في اإلج ار ات الجنائية ،دراسة
مقارنة ،الطبعة األولى ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2016 ،
 )56وحدة عدالة األطفاؿ ،الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ ،الوساطة في نظاـ عدالة األحداث نيج
نحو تحقيؽ العدالة "دراسة تحميمية مقارنة".2017 ،
 الرسائل الجامعية:
 أطروحات الدكتوراه: )57حمدي رجب عطية ،دور المجني عميو في إنيا الدعوى الجنائية ،دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة
القاىرة ،القاىرة.1990 ،
 )58رامي متولي عبد الوىاب إبراىيـ القاضي ،الوساطة الجنائية كبديؿ عف الدعوى الجنائية ،دراسة
مقارنة ،دكتوراه غير منشورة ،كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرة.2010 ،
 )59طبلؿ جديدي ،اإلج ار ات الموجزة ال نيا الدعوى في التشريع الجزائري ،دكتوراه ،كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية ،جامعة العربي التبسي ،الجزائر.2017 -2016 ،
166

قائمة المراجع
 )62عادؿ خزنة كاتبي عبد اهلل ،اإلج ار ات الجنائية الموجزة ،دكتوراه ،جامعة القاىرة.1980 ،
 )61عبد الطيؼ بوسري ،العقوبة الرضائية وأثرىا في ترشيد السياسة لعقابية ،دكتوراه ،كمية الحقوؽ
والعموـ السياسية ،جامعة باتنة  ،1الجزائر.2018- 2017 ،
 )60عصاـ السيد محمد الشامي ،العقوبات السالبة لمحرية بيف النظرية والتطبيؽ ،دراسة نظرية وعممية
لممعاممة العقابية ،دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة االسكندرية.1998 ،
 )63عبلوة ىواـ ،الوساطة بديؿ لحؿ النزاع وتطبيقاتو في الفقو اإلسبلمي وقانوف اإلج ار ات المدنية
واإلدارية الجزائري ،دراسة مقارنة ،دكتوراه ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة.2013 ،
 )64فيد فالح مطر المصيريع ،النظرية العامة لممجني عميو ،دراسة مقارنة ،دكتوراه ،كمية الحقوؽ،
جامعة القاىرة ،القاىرة.1991 ،
 )65محمد حكيـ حسيف عمي الحكيـ ،النظرية العامة لمصمح وتطبيقاتيا في المواد الجنائية ،دراسة
مقارنة ،دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة عيف الشمس ،القاىرة.2003 ،
 )66محمد سيؼ النصر عبد المنعـ ،بدائؿ العقوبة السالبة لمحرية في التشريعات الجنائية الحديثة،
دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرة.2004 ،
 )67محمود محمد عبد اهلل زىراف ،بدائؿ العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة ( دراسة مقارنة )،
دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرة.2016 ،
 )68منير حسف شعير خالد ،األمر الجنائي دراسة تحميمية مقارنة ،دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرة،
.2006
 )69نبيمة بف الشيخ ،بدائؿ الدعوى الجزائية ،دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة قسنطينة  ،1الجزائر،
.2019
 )72ىشاـ مفضي المجالي ،الوساطة الجزائية وسيمة غير تقميدية في حؿ النزاعات الجنائية( ،دراسة
مقارنة ) ،دكتوراه غير منشورة ،كمية الحقوؽ ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.2008 ،
 رسائل الماجستير: )71أحمد خالد حسيف حواش ،الوساطة في إنيا الدعوى الجنائية ،رسالة ماجسيتير ،كمية الحقوؽ
جامعة طرابمس ،ليبيا. 2015 ،
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 )70ندى بوزيت ،الصمح الجنائي ،مذكرة ماجستير ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة منتوري،
قسنطينة ،الجزائر. 2009 – 2008 ،
 )73ياسر بف محمد سعيد بابصيؿ ،ا لوساطة الجنائية في النظـ المعاصرة ( دراسة مقارنة ) ،ماجستير،
كمية الدراسات العميا ،قسـ العدالة الجنائية ،جامعة نايؼ لمعموـ االمنية ،الرياض.2011 ،
 المقاالت:
 )74إبراىيـ خميؿ عوسج ،الوساطة الجزائية المشروعة ،مجمة جامعة االنبار لمعموـ القانونية والسياسية،
كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،جامعة االنبار ،العراؽ ،العدد الخامس.2012 ،
 )75أحمد بيطاـ .دور وكيؿ الجميورية في المصالحة والوساطة الجنائية في التشريع الجزائري .مجمة
الباحث لمدراسات االكاديمية .جامعة باتنة  .1كمية الحقوؽ والعموـ السياسية .العدد الحادي عشر .جواف
.2017
 )76أحمد فتحي سرور ،بدائؿ الدعوى الجنائية ،مجمة القانوف واالقتصاد ،القاىرة ،العدد .1983 ،53
 )77بدر الديف يونس ،الوساطة في المادة الجزائية ق ار ة تحميمية في األمر رقـ  02-15المؤرخ في 23
جويمية  ،2015مجمة البحوث والدراسات اإلنسانية ،الجزائر ،العدد.2016 ،12
 )78جزوؿ الصالح ،الحاج مبطوش ،مدى فاعمية أحكاـ الوساطة في حؿ النزاعات الجزائية في التشريع
الجزائري ،مجمة األستاذ الباحث لمدراسات القانونية والسياسية ،العدد الخامس ،مارس .2017
 )79جماؿ دريسي ،بدائؿ اقامة الدعوى العمومية ،حوليات جامعة الجزائر ،العدد  ،24الجز األوؿ،
الجزائر ،جويمية .2013
 )82خيرة صدوؽ ،الوساطة القضائية في التشريع الجزائري ،دفاتر السياسة والقانوف ،العدد الرابع ،جانفي
.2011
 )81رفيقة خالفي ،أحكاـ الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري ،مجمة القانوف والعموـ السياسية ،العدد
 ،2كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،المركز الجامعي نور البشير البيض.2017 ،
 )80الطيب بمواضح ،جريمة التعدي عمى الممكية العقارية في قانوف العقوبات الجزائري ،مجمة الحقوؽ
والعموـ االنسانية ،المجمد العاشر ،العدد األوؿ.2017 ،
 )83العابد الميمودي العمراني ،الوساطة الجنائية في التشريع الفرنسي والتونسي نموذجا ،المجمة المغربية
لموساطة والتحكيـ ،المركز الدولي لموساطة والتحكيـ ،المغرب ،العدد  ،6ديسمبر .2012
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 )84عادؿ المانع ،الوساطة في حؿ المنازعات الجنائية ،مجمة الحقوؽ ،جامعة الكويت ،العدد الرابع،
السنة الثبلثوف ،الكويت.2006 ،
 )85عادؿ يوسؼ عبد الغني الشكري ،الوساطة الجزائية وسيمة مستحدثة وبديمة لحؿ المنازعات الجنائية
والمجتمعات ،مجمة الكوفة ،العدد ،9دوف سنة.
 )86عبد القادر خدومة ،الوساطة الجزائية الية لتفعيؿ العدالة التصالحية بيف إرادة المشرع وعزوؼ
الضحية او المشتكى منو – مجمس قضا مستغانـ نموذجا  ،-مجمة صوت القانوف ،المجمد الخامس،
العدد  ،01افريؿ .2018
 )87عمر خوري العقوبة السالبة لمحرية وظاىرة اكتظاظ المؤسسات العقابية في الجزائر ،المجمة
الجزائرية لمعموـ القانونية واإلقتصادية والسياسية ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر العدد .1981 ،4
 )88فاطمة الزى ار فيرـ ،بدائؿ الدعوى الجنائية ودورىا في الحد مف ازمة العدالة الجنائية ،مجمة الحقوؽ
والعموـ االنسانية ،الجزائر ،المجمد  ،10العدد  ،3دوف ذكر السنة.
 )89فايز عايد الظفيري ،تأمبلت الوساطة الجزائية بوصفيا وسيمة إلنيا الدعوى الجزائية ،مجمة
الحقوؽ ،الكويت ،العدد .2006 ،30
 )92فتحي كماؿ دريسي ،الوسيط في المواد الجزائية طبقا لمتشريع الجزائري العموـ القانونية والسياسية،
مجمة العموـ القانونية والسياسية ،العدد  ،15الجزائر جانفي.2017 ،
 )91ف وزي عمارة ،الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري ،مجمة العموـ االنسانية ،المجمد ا ص ،عدد
.46
 )90فيصؿ يحي ،الوساطة الجنائية أية عدالة؟ مجمة األبحاث والدراسات القانونية ،المركز المغربي
لمدراسات واالستشارات القانونية وحؿ المنازعات ،العدد األوؿ ،جانفي .2013
 )93محب الديف رحايمية ،الوساطة الجزائية في التشريع الجزائري ،مجمة المحامي ،العدد ،27الجزائر،
ديسمبر.2016 ،
 )94محمد الصالح لونيسي ،الضمانات القانونية لمطفؿ الجانح في إطار الوساطة الجزائية ،مجمة
بحوث ،الجز االوؿ ،العدد  ،12الجزار.2018 ،
 )95محمد حزيط ،الوساطة كآلية بديمة لممتابعة الجزائية في القانوف الجزائري ،حوليات جامعة الجزائر
 ،3الجز الثاني ،العدد  ،33الجزائر ،جواف .2019
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 )96محمد عمي عبد اهلل عفموؾ .ياسر عطيوي عبود الزبيدي .الوساطة في حؿ النزاعات بالطرؽ
السممية في التشريع العراقي دراسة مقارنة ،مجمة رسالة الحقوؽ ،السنة السابعة .العدد الثاني .2015
 )97ناصر حمودي ،ازمة العدالة الجزائية دراسة في األسباب والحموؿ ،مجمة معارؼ ،قسـ العموـ
القانونية ،العدد  ،22السنة الثانية عشر ،الجزائر  ،جواف .2017
 )98ناصر حمودي ،النظاـ القانوني لموساطة الجزائية في القانوف الجزائري ،مجمة معارؼ ،العدد20
السنة العاشرة ،الجزائر.2016 ،
)99

ناصر حمودي ،الوساطة كبديؿ لمدعوى العمومية في القانوف الجزائري ،المجمة الجزائرية لمعموـ

القانونية والعموـ السياسية ،العدد  ،1الجزائر.2018 ،
 )122نعيمة مجادي ،الوساطة الجنائية في التشريع الجزائري والقانوف المقارف ،مجمة البحوث في الحقوؽ
والعموـ السياسية ،المجمد  ،2العدد .2016 ،4
 )121نورة بف بو عبد اهلل ،الوساطة الجنائية في قانوف اإلج ار ات الجزائية الجزائري ،مجمة الباحث
لمدراسات األكاديمية ،العدد العاشر.2017 ،
 )120نورة منصور ،دور الوساطة الجنائية في تحقيؽ رضا أطراؼ النزاع بنظاـ العدالة الجنائية ،مجمة
الشريعة واالقتصاد ،المجمد السابع ،العدد الرابع عشر ،ديسمبر .2018
 )123نورة ىاروف ،ضرورة تفعيؿ دور الوسيط والمحامي في مجاؿ الوساطة الجنائية ،المجمة االكاديمية
لمبحث القانوني ،المجمد  ،15العدد  ،1الجزائر.2017 ،
 )124ىنا جبوري محمد ،الوساطة الجنائية كطريقة مف طرؽ إنقضا الدعوى الجزائية ،دراسة مقارنة،
مجمة رسالة الحقوؽ ،السنة الخامسة ،العدد الثاني.2013 ،
 )125ىنا جبوري ،التسوية الجزائية طريقة مستحدثة في حسـ الدعوى الجزائية ،مجمة الكمية ،االسبلمية
الجامعة ،النجؼ االشرؼ ،العدد  ،40دوف ذكر التاريخ.
 الممتقيات العممية:
 )126عمر مشيور حديثو الجازي ،ندوة بعنواف الوساطة كوسيمة بديمة لتسوية المنازعات ،المممكة األردنية
الياشمية ،جامعة اليرموؾ ،إربد 28 ،كانوف أوؿ  .2004ممتقيات
 )127الندوة الدولية لقانوف العقوبات التي عقدت في طوكيو الياباف ما بيف  16- 14مارس 1983
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 القوانين:
 )128األمر رقـ  155-66المؤرخ في  8يونيو  1966المتضمف قانوف العقوبات ،ج ر ع  49المؤرخة
في  11يونيو .1966
 )129األمر رقـ  59 – 75المؤرخ في  26سبتمبر  1975المتضمف قانوف التجاري المعدؿ والمتمـ ،ج
ر ع  101الصادرة في  19ديسمبر .1975
 )112األمر رقـ  02-15المؤرخ في  23جويمية  2015المتضمف تعديؿ قانوف اإلج ار ات الجزائية ،ج
ر ع  40الصادرة بتاريخ  23جويمية .2015
 )111القانوف رقـ  02-90المؤرخ في  10رجب  1410الموافؽ ؿ 6فبراير  1990المتعمؽ بالوقاية مف
النزاعات الجماعية في العمؿ وتسويقيا وممارسة حؽ اإلضراب ،ج ر ع  6الصادرة بتاريخ  7فيفري
.1990
 )110القانوف رقـ  09-08الصادر في  25فبراير  ،2008المتضمف قانوف اإلج ار ات المدنية واإلدارية،
ج ر ع  21الصادرة بتاريخ  23ابريؿ .2008
 )113قانوف رقـ  12-15المؤرخ في  15جويمية  2015المتضمف قانوف حماية الطفؿ ،ج ر ع 39
الصادرة بتاريخ  19جويمية .2015
 المواقع االلكترونية:
 )114القانوف رقـ  4لسنة  2016المتعمؽ بحماية األحداث ،المتوفر عمى الموقع االلكتروني:
 ،muqtafi. Birzeit. eduتاريخ االطبلع 2019-12-15 :عمى الساعة .14.00

 )115اعبلف فيينا لمنع الجريمة ومعاممة المجرميف المتوفر عمى الموقع االلكترونيHrlibrary. umr- :

 ،edu/arab/vi2000تاريخ االطبلع 2020-1-1 :عمى الساعة .22.30

 )116رامي متولي عبد الوىاب ابراىيـ القاضي ،العدالة التصالحية في القانوف الجنائي

الوساطة

الجنائية نموذجا ،محاضرة القيت بمناسبة المؤتمر الدولي الثامف ألكاديمية الشرطة بدبي بالتعاوف مع

كمية الحقوؽ ،جامعة القاىرة ،ص  ،4-3متوفر عمى الموقع االلكتروني ،issuu. Com :تاريخ

االطبلع 2020-2-10 :عمى الساعة .20.20

 )117صباح أ جمد نادر ،التنظيـ القانوني لموساطة الجنائية وامكانية تطبيقيا في القانوف العراقي ( دراسة
مقارنة ) ،بحث مقدـ إلى مجمس القضا في اقميـ كوردستاف ،العراؽ ،2014 ،ص  .14المتوفرة عمى
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http: // www. krjc. .23.06  عمى الساعة2020-2-20 : تاريخ االطبلع:الموقع االلكتروني

.org/uploads/sabh%20 ahmade. pdf

 المعدلة والمتممة32  الرائد الرسمي1968-8-6 ) مجمة اإلج ار ات الجزائية التونسية المؤرخة في118
: المتوفرة عمى الموقع االلكتروني،2002-10-29  المؤرخ في93 بمقتضى القانوف

wrcati. cawtar. org/assents/documents/pdf/cpp. pdf 2019-11-1 : تاريخ االطبلع،

13.30 عمى الساعة.
: بالمغة الفرنسية-ب
 Les Ouvrages :
119) CAROIO R,LA médiation pénale entre re pression et réparation. paris. 1997
120) Delmas-Marty (m) , les grands systèmes de politique criminelle, puffcoll,

Thémis, paris, 1999.
121) Faget , La cadre Juridique et éthique de la médiation pénal. médiation pénale

entre répression et reparution logique juridique. l Harmattan. 1997.
122) Jean pierre bohafe –schmitt la médiation pénale en France et aux états – unis

réseau européen droite société a la maison des sciences de l homme ،L. G. D. J ،
paris ،1998 ،
123) Paul Mbanzoulou. la médiation pénal l Harmattan. 2012.
124) Thierry

gara. Catherine gineste. Droit pénale procédure pénal. 9 édition.

Dalloz. 2016.

 Thèses:
125) JOSEPH-RATINEAU Yannick, La privatisation de la répression pénale,

Thèse de doctorat en Droit privé, Faculté de Droit et de Science Politique,
Université Paul Cézanne- Aix-Marseille, 2013.
126) NAAR

FATIHA.

LATRANSACTION

PENALE

EN

MATIERE

ECONOMIQUE. THESE POUR LE DOCTORAT EN DROIT. UNIVERSITE
MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU. 2013.
127) TDROU SSAOUSSANE ,la place de la victime dans le procès pénale. thèses

pour le doctorat. Université. M Montpellier. France. 2014.
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 Article :
128) ABEL (R): « Règlement formel de Scoflits analyse d’une alternative »

,sociologie du travail, n°1, L1981.
129) axel piers. La mediation penale. Sonemergence. Ses caractenistiques. et son

intro du ction en droit blgique. in la mediation on actes du colloque du 10 octobre
1996. .
130) Christion – NILS ROBERT. LA MEDIATION. ACTES DU COLLAQUE

DU 10 OCTOBRE 1996 TRAVOUX CETEL

CENTRE D ETADE. DE

TECHNIQUE ET D EVALUATION LE GISLATIVES. N°= 49. FACULTE DE
DROIT UNIVERSITE DE GENEVE. SEPTEMBRE 1997.
131) Claire saas. De la composition pénal au plaider-coupable. . le pouvoir de

sanction du procureur. revue de sien ce criminelle et de droit compare. n° 4.
Octobre- décembre 2004.
132) Françoise TULKENS ،la justice négociée ،Document De travail du

département de criminologie et de droit pénale ،de l’université de Louvain ،
Belgique N°37 ،1995.
133) Françoise tulkns. la justice négociée. document de travail du de parement de

criminologie et de droit pénal. université catholique de Louvain. n°= 37. Belgique.
1995.
134) V Wester –Quisse M-c – Des de vises médiation pénale remède ou intermède

appréciation critique et propositions Actes du colloque Médiation Msh Ange
GUEPIN Nattes France mai 2000. http // droit. wester. ouisse. free. F r / pages /
pages- recherches / médiation – pénale –htm.
 Lois
135) loi N0° = 93 -2 du 4 janvier 1993 portant reforme de la procédure et relatif a
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136) Modifie par loi N ° =2016-444 du 13 avril2016
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الممخص
ممخص:
تعد الوساطة الجزائية مف االنظمة االجرائية الرضائية المستحدثة في التشريع الجزائري التي
تسعى إلى الحد مف األزمة التي يعاني منيا نظاـ العدالة الجزائية ،مف خبلؿ فسح المجاؿ أماـ طرفي
الدعوى الجزائية لممشاركة في إدارة النزاع ،بفتح قنوات التشاور والتفاوض حوؿ التسوية الودية لمخصومة
الجزائية وذلؾ في نطاؽ محدد مف الجرائـ المحددة عمى سبيؿ الحصر ،تحت إشراؼ ورقابة وكيؿ
الجميورية بإعتباره ممثؿ لممجتمع ،فيي نموذج جديد لعدالة جزائية تقوـ عمى الرضائية والمبلئمة في حؿ
النزاعات ذات الطابع الجزائي.
الكممات المفتاحية:
الوساطة الجزائية ،الرضائية ،الوسيط ،المشتكى منو ،الضحية.

الممخص
Résumé:
La médiation pénale est considérée comme l'une des systèmes de
procédure modernes dans la législation algérienne, qui vise à réduire La crise
subie par le régime de la justice pénale, en permettant aux parties de l’instance
pénale de participer dans l’administration du conflit, par l’Ouverture de canaux
de consultation et de négociation sur le règlement amiable du litige pénal, et cela
relève exclusivement d'un champ d'application spécifique de crimes spécifiques,
sous la supervision et le contrôle du procureur de la république en tant que
représentant de la communauté, Il s'agit d'un nouveau modèle de justice pénale
fondé sur le consensus et l'adéquation dans la résolution des litiges de nature
pénale.
Mots clés:
Médiation Pénale, Consensus, médiataire, Défendeur, Victime.

الممخص
Summary:
Criminal mediation is considered one of the modern procedural systems in
Algerian law, which aims to reduce the crisis that the criminal justice regime
suffers from, by allowing the parties of the criminal proceedings to participate in
the administration of the conflict, by opening consultation and negotiation
channels on the amicable settlement of the criminal dispute, and this falls
exclusively within the specific scope of specific crimes, under the supervision
and control of the public prosecutor as representative of the community, This is
a new model of criminal justice based on consensus and adequacy in the
resolution of disputes of a criminal nature.
Key words :
Criminal Mediation, Consensus, Mediator, Defendant, Victim .

