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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

اف السػضػع الي اختاره الدميل لمبحث فيو )مذخوعية التفاوض مع الستيع في مخحمة التحقيق 
االبتجائي( فعبل قج احدغ االختيار وذلظ الىسيتو وافتقار السكتبة القانػنية لسثل ىحه العشاويغ ىحا مغ جية، 

لمػصػؿ الى الجشاة اآلخخيغ ألدخار الجيج ومغ جية اخخػ كػف مػضػع عخض العفػ عمى الستيع 
وسخعة الحدع، وفي نطخؼ انو بحث رائع ومستع مغ الشاحية السػضػعية والذكمية وسأخترخ تقييسي لو 

 كاآلتي:
 

مغ ناحية السػضػع )السحتػػ( اف البحث جاء مستعا ومذػقا لكل ميتع بالثقافة القانػنية والقزائية 
اؿ، فاختيار السػضػع كاف في محمو ألىسية مدألة التفاوض مع الستيع اخز مشيع العامميغ في ىا السج

 بغية الػصػؿ الى الستيسيغ اآلخخيغ خاصة في القزايا السيسة والذائكة وذات ابعاد خصيخة . 
                                                                                       

ييكمية( فقج اتبع السعج عخضا مشصكيا بحيث قدع البحث الى اربعة مصالب في مغ ناحية )التختيب وال
االوؿ تشاوؿ مالية التفاوض مع الستيع، وصػره، ومبخرات مذخوعيتو، وفي الثاني تشاوؿ السعج وسائل 
التفاوض مع الستيع حػؿ عخض العفػ عمى الستيع، مغ حيث التعخيف بو وخرائرو وتحجيج الجية 

في السصمب الثالث تشاوؿ الشصاؽ الذخري والسػضػعي والدمشي لعخض العفػ، وفي السخترة بو، و 
السصمب االخيخ خرز لبياف آثار العخض في حاؿ الخفس والقبػؿ مغ قبل الستيع، مغ ثع بيغ في 
الشياية االستشتاجات وعمى ضػءىا التػصيات والسقتخحات التي تػصل الييا. ىكحا جاء البحث في مجسمو 

دمدل مشصقي سمذ ومشصقي شيق ومستع ال تكاد تشتيي مغ قخاءة جدء مشو حتى تتذػؽ الى بتختيب وت
الجدء الثاني لو، مخاعيا في كل لظ عجـ االسياب والتفريل السسل، آخحا بشطخ االعتبار الدقف السألػؼ 

كل والسدسػح لحجع البحث معتسجا في كل ذلظ عمى مرادر قيسة ومتدمدمة معتسجا السشيج العمسي وبذ
 جسيل ورائع .

 
اما مغ الشاحية الذكمية فبلحطت اف السعج قج التـد بقػاعج المغة واساليب التعبيخ االدبي الذيق، اال ما 
نجر، وسبحاف مغ ال يديػ وال كساؿ اال هلل , فجاءت افكاره ومقاصجه واضحة ومفيػمة وغشية، عميو جاء 

شارة في نطخنا، نتسشى لو السػفكية والدؤدد البحث في جسمتو مدتحقا الحدغ تقييع، وىػ ججيخ باال
 ولمسختريغ القػؿ االخيخ والفاصل والخأؼ .....  

 
 

 المشرف 
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 في مرحلة التحقيق االبتجائيتفاوض مع المتهم المشروعية 
 - دراسة تحليلية مقارنة -

 

 المقجمة:
ميسة البحث عغ  احاوؿ السذخع أف يييئ لمدمصات التحكيقة مغ الػسائل واإلجخاءات ما تدمتدمي

مغ شأنيا أف  الجخيسة والجشاة، مخاعيًا في ذلظ استبعاد كل ما ىػ غيخ مذخوع مغ الػسائل واف كانت
أو تدييل السيسة السشاشة بالدمصة التحكيكية. والػاقع اف الػسائل واالجخاءات ليدت  تججؼ نفعًا في تشفيح

يا مدتحجثة في ضل التصػرات الحاصمة في أف العجيج مشجخائي، بل كميا معاصخة إلصجار التذخيع اإل
والبحث عغ مجخيسة ل ؼفي مجاؿ الترج  التصبيقات العسمية  اكذفيتمياديغ الحياة السختمفة عمى العسػـ وما 

 بييا عمى وجو الخرػص.مختك
ومسا تججر االشارة الييا اف بعزًا مغ االجخاءات الػاردة في قانػف اصػؿ السحاكسات الجدائية يكاد 

حيط تي التأف يكػف المجؤ الييا ضئيبًل واف لع يكغ معجومًا. ولعل الدبب في ذلظ راجعًا الى الغسػض 
 ات والتي قج تكػف أكبخخاء مغ تزحياالج بسا يتصمبو مقارنة مشياالسشفعة الستحرمة جخاء ذاتيا و باإل

ثسة إجخاءات تقتخب مغ اف تكػف استثشاءًا غيخ مخغػب فيو عمى ضسانات وقػاعج بكثيخ. ومغ جانب آخخ 
هإجخائية وضعيا السذخع كقاعجة عامة في قانػف أصػؿ ا متعارضًا الى  لسحاكسات الجدائية، بل يسكغ عج 

 ات التحكيكية وىي برجد أداء وضيفتيا.جخائي عمى الدمصحج ما مع الحطخ الحؼ فخضو السذخع اإل

 :البحث موضوعأسباب إختيار 
تحتػؼ  مشياال شظ اف االجخاءات التحكيكية تتدع بصابع الخصػرة في بعس أوجييا، اذ اف بعزًا 

كسا اف ىشاؾ إجخاءات قميمة االستخجاـ إف لع تكغ سداس بالحقػؽ والحخيات العامة لؤلفخاد. العمى 
دتشج الى العجيج مغ السبخرات العسمية تداىع جدئيًا في الػصػؿ الى السختكب الحكيقي معجومة، غيخ انيا ت

لمجخيسة. وقج وصل األمخ الى أف يزحي السذخع بحق الجولة في العقاب بغية الػصػؿ الى مختكب 
ؿ والذخوط السبي شة الستيع مقابل تقجيسو لمسعمػمات باألحػاالجخيسة وإزالة الغسػض السحيط بيا. فالعفػ عغ 

سو السذخع العخاقي في قانػف اصػؿ السحاكسات الجدائية إسػة بسذخعي بعس الجوؿ إجخاء نط  في القانػف 
 خخػ.األ

والػاقع أف ثسة العجيج مغ التداؤالت التي تثيخىا ىحا االجخاء مغ السشصمق الفمدفي والقانػني والعسمي 
ية في مػقف السذخع مغ حيث معالجتو لؤلوضاع التي واالجتساعي، كػنو يقتخب مغ أف يذكل ازدواج

يعتبخ الػعج مغ وسائل التأثيخ عمى الستيع غيخ ييتع بيا قانػف اصػؿ السحاكسات الجدائية. فيػ تارة 
السذخوعة والتي حطخ استعساليا، وتارة أخخػ يجيد عخض العفػ عمى الستيع لمحرػؿ عمى السعمػمات 

أف ب ما ىػ محجد في القانػف. وبالخجػع الى التصبيقات العسمية نجج حػؿ الجخيسة ومختكبييا وذلظ حد
بحق الجولة في  تزحيةالىحا االجخاء قميل االستخجاـ بحيث يكاف أف يكػف معجومًا، كسا ويحتػؼ عمى 
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العقاب بغية مسارسة ىحا الحق ذاتو. وعبلوة عمى ما يشجع عغ العفػ السحكػر مغ مذاكل اجخائية 
إخفاؽ الدمصات راد بو السذخع أف يحػؿ دوف أبأنو إجخاء  عية فيسكغ معو القػؿومػضػعية واجتسا

 تحكيكية في أدائيا لسياميا.ال

 موضوع البحث:أهمية 
غ أىسية مػضػع ىحا البحث في العجيج مغ الجػانب، يأتي في مقجمتيا شبيعة السػضػع ذاتو. فالمجػء كست

و مقابل تقجيع السعمػمات بذأف الجخيسة ومختكبييا ع مغ خبلؿ عخض العفػ عمييالى التفاوض مع الست
ؿ الى الحقائق ػ في الػص بغية تأدية وضيفتياالسذخع لمدمصات التحكيكية  ىايعتبخ مغ الػسائل التي أجاز 

الحج األقرى )إف صح  القػؿ( مغ التزحية عمى الستعمقة بالجخيسة السختكبة. كسا ويحتػؼ ىحا االجخاء 
 الغسػض.بمغ جانب السذخع في سبيل الكذف عغ الجخائع التي تترف 

ة مع الدياسة  يزاؼ الى ذلظ، اف السػضػع ال يقترخ عمى شبيعتيا اإلجخائية، بل انو يترل بذج 
جـ تخؾ الجخائع بجوف تأتي في مقجمتيا ع خمي السذخع مغ خبلليا تحقيق مرالح مختمفةيالتذخيعية التي 

 ، ىحا مغ جانب،فالسذخع لجيو مغ السدػ غات ما تبخر مػقفو في اإلتياف بيحا االجخاء السبلحقة والعقػبة،
ومغ جانب آخخ يسذ االجخاء السحكػر بذكل او بآخخ حق الجولة في العقاب، عمسًا اف السذخع غايتو في 

تفادؼ تخؾ الجخيسة السختكبة بجوف السبلحقة  ومسارستو مغ خبلؿلظ اإلصخار عمى صيانة ىحا الحق ذ
 والعقاب بحريعة عجـ تػفخ األدلة والسعمػمات حػؿ مختكبييا.

 هجافه:أمشكلة البحث و 
اف السذكمة الجػىخية التي يجور حػليا البحث الجارؼ تتسثل في مجػ نجاعة عخض العفػ عمى الستيع 

بالجخيسة ومختكبييا. فزبًل عغ ذلظ أف الجانب الشطخؼ كػسيمة أو إجخاء لمػصل الى الحقائق الستعمقة 
لئلجخاء السحكػر يشصػؼ عمى العجيج مغ التداؤالت السترمة بصبيعة االجخاء ذاتو مغ حيث اعتبار العفػ 

كسا اف الجانب العسمي ال يخمػ مغ  ،السعخوض عمى الستيع اجخاء تحكيقي أو عفػ قزائي مغ نػع خاص
مغ خبلؿ والفائتة فيبجو اف السػازيغ التي قاس بيا السذخع السرالح الستحققة  مذاكل اجخائية ومػضػعية،

ىا. اعساؿ االجخاء يذػبيإ   نػاقز يدتمـد سج 
يزاؼ الى ذلظ، اف التشطيع الحؼ جاء بو السذخع لعخض العفػ عمى الستيع يعتخيو العجيج مغ العيػب 

حكيكية الى االجخاء السحكػر ىي األخخػ محل والػاقع اف نجرة لجػء الدمصات التاالجخائية والعسمية، 
لقاء الزػء عمى أىع الجػانب الستعمقة بعخض العفػ إوانصبلقًا مغ ذلظ نحاوؿ في ىحا البحث  تداؤؿ.

 األتية:  البحث في األمػرعمى الستيع ىادفًا 
صف التفاوض مع الستيع في سبيل الػصػؿ الى الحقائق الستعمقة بالجخائع التي تػ  بياف مفيػـ -1

، عبلوة عمى األسذ الفمدفية التي تدتشج اليو ىحا االجخاء ومجػ نجاعتو عمى بالغسػض
 الشطخؼ والعسمي. غرعيجيال
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اه بػ )عخض البحث عغ التشطيع الحؼ جاء بو السذخع العخاقي بذأف التفاوض مع الستيع  -2 والحؼ سس 
قػة والزعف في التشطيع السحكػر الالعفػ عمى الستيع( مبي شًا القػاعج واالحكاـ الستعمقة بو ومػاضع 

 مقارنتو بسا ىػ عميو في التذخيعات اإلجخائية الجدائية السقارنة.و 

بعج ليو ابتجاًء أو إبياف الكيسة االجخائية ليحا االجخاء والسذاكل الشاجسة عشو سػاء في المجػء  -3
  جخاء السحكػر.إعسالو، عبلوة عمى بياف مػقف القػانيغ اإلجخائية السقارنة التي أخحت باإل

 نطاق البحث:
اف الصبيعة االجخائية لسػضػع البحث يحجد نصاؽ البحث الجارؼ، اذ اف السذخع نط ع أحكاـ عخض 

ي قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية، وىحا يعشي أف ىحا البحث سػؼ يقترخ نصاقو العفػ عمى الستيع ف
ايزًا مػقف التذخيعات السقارنة عمى  عمى أحكاـ ونرػص ىحا القانػف، فزبًل عغ ذلظ سػؼ نتشاوؿ

  الخرػص تمظ التي أخحت بشطاـ عخض العفػ عمى الستيع.

 منهجية البحث:
عمى ىحا البحث، ومخ د ذلظ الصبيعة اإلجخائية لمسػضػع عبلوة  جنا الى إعساؿ أكثخ مغ مشيج فيعس

فيأتي السشيج التحميمي  ،الجخائيةما يترل بو مغ الجػانب الفكخية والفمدفية الستعمقة بالدياسة التذخيعية ا
مشرػص التذخيعية الػاردة بذأنو وذلظ مغ خبلؿ التحميل ل اً مػضػع البحث وتشاولو وفقكزخورة لبياف 
ا إعساؿ السشيج يدتمـد مشكسا اف وجػد السػضػع في التذخيعات االجخائية السقارنة  ،السػضػعي ليا

 التذخيعات. السقارف لئلشبلع عمى ما ىػ عميو الحاؿ في ىحه

 هيكلية البحث:
بغية بياف السعالع السختمقة لسػضػع البحث وإلتدامًا بشصاقو نقددع البحث عمى أربعة مصالب، في 

 ،األوؿ نتشاوؿ مالية التفاوض مع الستيع نبي غ فيو مفيػـ التفاوض مع الستيع وصػره ومبخرات مذخوعيتو
زو  ، لستيع التي تتسثل في عخض العفػ عمى الستيعالسصمب الثاني لجراسة وسيمة التفاوض مع ا نخر 

شصاؽ الأما السصمب الثالث فشتشاوؿ فيو  ،حيث نتصخؽ الى تعخيفو وبياف خرائرو والجية السخترة بو
ز لبياف آثار لعخض العفػ عمى الستيع الذخري والسػضػعي والدمشي . والسصمب الخابع واألخيخ فسخر 

والقبػؿ لمعخض مغ قبل الستيع. وفي الختاـ نشيي الجراسة  عخض العفػ عمى الستيع في حالتي الخفس
ـ ما نخاه ججيخًا باإلقتخاح والتػصية.  بجسمة مغ اإلستشتاجات والتي عمى ضػءىا نقج 
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 المطلب األول
 التفاوض مع المتهمماهية 

فيسا يخز مغ البجييي اف دور الستيع في إجخاءات الجعػػ الجدائية غالبًا ما يكػف سمبيًا ال سيسا 
عمسًا اف الستيع ىػ السرجر السعتسج عميو ندبيًا  ،رتكابياإالػصػؿ الى حكيقة ارتكاب الجخيسة والقائسيغ ب

كذف عشيا مغ قبل الدمصات في عسمية البحث والتحقيق نطخًا لسا لو مغ صمة مباشخة بالػاقعة السخاد ال
السشاشة بالدمصة التحكيكية، لحا يكػف دوره  السيسةالقانػف ال يفخض عمى الستيع السداىسة في ف السخترة،

ججيخ و  .(2)إفتخاض بخاءة الستيعلسبجأ يفخض عميو إثبات بخاءتو تصبيقًا . كسا وال (1)سمبي في ىحا السجاؿ
شيا مغ جسع االدلة  باالشارة اف الدمصات التحكيقة لجييا العجيج مغ الػسائل واالجخاءات القانػنية التي تسك 

ستعمقة بالجخيسة السختكبة مغ دوف الحاجة الى إقخار الستيع أو الحرػؿ عمى معمػمات وكذف الحقائق ال
 مشو.

والحكيقة اف التحقيق في الجخائع وضيفة الدمصة التحكيكية وىي تتػل ى ذلظ بسا أتيحت ليا مغ الػسائل 
فميذ ثسة ما  ،(3)ةسميواالجخاءات في إشار السذخوعية اإلجخائية وما تتػفخ لجييا مغ السؤىبلت العمسية والع

ف حطخ عمييع ، بل أف القانػ (4)جيد لمدمصات التحكيكية االستعانة بالستيع لغخض الػصػؿ الى غايتيات
ؿ عمى إقخاره أو حسمو الستيع سػاء لغخض الحرػ عمى  تأثيخالصخؽ والػسائل التي يكػف ليا  المجػء الى

الحكيقة، الى عمسًا اف السذخع لع يشكخ ما قج يكػف لئلستعانة بالستيع مغ ججوػ لمػصػؿ  عمى الكبلـ،
تكػف صػرة مغ  والتي تقتخب مغ أف حيث نجج ذلظ بػضػح مغ خبلؿ تشطيسو إلجخاءات تدتػحي ذلظ

اضفاء وصف التفاوض عمى االستعانة بالستيع مخ دىا اخخاجيا ضسغ والػاقع اف  التفاوض مع الستيع،
وعميو  لػسائل غيخ السذخوعة وتشطيع أحكاميا بسا يزسغ مرمحة التحقيق ومرمحة الستيع في آٍف واحج.ا

بعس العسػميات الستعمقة بالتفاوض مع الستيع مغ حيث السقرػد بو  صمبسػؼ نتشاوؿ في ىحا الس
 والػسيمة التذخيعية لو. الييإومجػ مذخوعيتو الى جانب السبخرات التي يدتشج 

                                                
 االستيع أساسو تسكيغ الدمصات التحكيكية مغ الكياـ بسياميلتدامات عمى عاتق الوعمى الخغع مغ ذلظ فيشاؾ بعس ا (1)

السػكمة الييع، ومغ ىحه االلتدامات الخزػع ألوامخ التفتير الخاصة بذخرو أو مدكشو وذلظ في الحاالت وبسعخفة 
ا االشخاص الحيغ سسح ليع القانػف ذلظ، وكحلظ الخزػع لقخار الكذف عمى جدسو أو الفحػصات الصبية التي يقتزيي

 التحقيق.
عمسًا ليدت ثسة مانع يحػؿ دوف تسكيغ الستيع مغ تقجيع أدلة إلثبات بخاءتو إف شاء ذلظ، عبلوة عمى ذلظ جعل السذخع  (2)

( مغ 44ات عمى عاتق الستيع إستثشاءًا في بعس الحاالت مشيا اثبات الستيع سبلمة ني تو بسػجب السادة )بالعخاقي عبء اإلث
التي نرت:"ال جخيسة اذا وقع الفعل مغ مػضف أو مكمف بخجمة عامة ... أواًل: اذا قاـ بدبلمة  قانػف العقػبات العخاقي

الشية بفعل تشفيحًا لسا أمخت بو القػانيغ أو أعتقج أف اجخاءه مغ اختراصو ...". وأيزًا فخض عبء إثبات عجـ العمع بالشذخ 
( مغ قانػف 81عغ شخيق صحيفتو وذلظ استشادًا لمسادة )عمى رئيذ التحخيخ أو السحخر فيسا تخز الجخائع التي تختكب 

 العقػبات العخاقي.
 .141، ص1987د. أحسج فتحي سخور، الذخعية واإلجخاءات الجشائية، دار الشيزة العخبية، القاىخة،  (3)
 .46، ص2448د. دمحم زكي أبػ عامخ، اإلجخاءات الجشائية، الصبعة الثامشة، دار الجامعة الججيجة، األسكشجرية،  (4)
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 ولالفرع األ 

 مفهوم التفاوض مع المتهم
يشرخؼ مفيػـ التفاوض الى اتفاؽ شخفيغ أو أكثخ عمى مدألة معيشة فيسا بيشيع أساسو األخح 

وغالبًا ما تدبق اجخاء التفاوض مخحمة الجعػة الى  فكل شخؼ يقجـ عصاء مقابل ما يأخح،والعصاء، 
عغ رغبتو في اجخاء التفاوض اذا ما البادغ مغ خبلؿ التعبيخ ىػ التفاوض بحيث يكػف أحج الصخفيغ 

ونجج لمتفاوض حزػرًا أيزًا في القانػف، حيث ورد كػسيمة سمسية لحل  ،(1)اقتخف بقبػؿ الصخؼ اآلخخ
أما في مجاؿ قانػف  مجاالت القانػف السجني والتجارؼ، السشازعات في القانػف الجولي، كسا ورد ايزًا في

تسامًا نطخًا لصبيعة العبلقة التي يشطسيا القانػف السحكػر  اصػؿ السحاكسات الجدائية فاألمخ يختمف
محل لمحجيث عغ التفاوض عشجما يكػف أحج شخفي التفاوض ىػ فميذ ىشاؾ  لػضيفة التي يؤدييا،وا

غ مسارسة الجولة لحقيا في العقاب مغ خبلؿ الستيع، وذلظ ببداشة ألف وضيفة القانػف السحكػر ىي تزسي
تمظ الػضيفة دوف أف يكػف ليا الحق في التشازؿ أو السداومة عمى حق الجولة في  الجيات السعيػدة الييا

 العقاب. 
تشاسب والتصبيقات العسمية، فالسذخع قج ال يجج حبًل لسذكمة يشبلؽ قج ال إلاخح بيحا والػاقع اف األ

ازنة بيغ السرالح معيشة سػػ بالخخوج مغ القػاعج العامة مغ خبلؿ ايخاد االستثشاء عمييا، وذلظ بعج السػ 
  .(2)الستحققة والفائتة وتخجيح ما ىػ أججر باإلىتساـ جخاء نيجو ليحا الدمػؾ

تشديق بيشو وبيغ الدمصات أوجو الف التفاوض مع الستيع يأتي مغ خبلؿ أوججيخ باإلشارة الى 
فالتفاوض ىشا يشرخؼ الى ادخاؿ الستيع في عسمية البحث  سا إف الغاية مشو متعجدة ومتشػعة،التحكيكية، ك

والػاقع  سة السختكبة والقائسيغ بإرتكابيا،لجيو مغ معمػمات حػؿ الجخيعغ الحكيقة مغ خبلؿ االستعانة بسا 
اف ىحا التفاوض يسكغ استخبلصو مغ خبلؿ اإلجخاءات الػاردة في قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية، اذ 

ة الى إمكانية اجخاء التفاوض مع الستيع في ثشايا الشرػص االجخائية، بل اف األمخ يقتخب ليدت ثسة إشار 
أف يكػف غيخ مذخوعًا ومخالفًا لؤلصل العاـ الحؼ قخره قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية والقاضي الى 

                                                
يعج التفاوض مغ الػسائل الذائعة لحدع الشداعات أو تقخيب وجيات الشطخ بيغ شخفيغ أو أكثخ، وىػ عسمية ذات  (1)

خصػات متعجدة، ويقـػ عمى اساس وجػد مرالح مذتخكة بيغ االشخاؼ الستفاوضة. وقج تشػعت السدائل التي لعب 
جتساع أو االقتراد. وقج أصبح التفاوض فشًا وعمسًا في آٍف التفاوض دورًا في معالجتيا سػاء أكانت في مجاؿ الدياسة أو اال

واحج، فيػ عبلوة عمى الجػانب السػضػعية الستعمقة بو يدتمـد مؤىبلت فشية وعمسية. يشطخ: جيخارد نيخنبخج، أسذ 
يسغ الصباع، ؛ مارؾ بييخ، فغ التفاوض، تخجسة: أ2411التفاوض، تخجسة: حاـز عبجالخحسغ، السكتبة األكاديسية، القاىخة، 

؛ د.حدغ 2417؛ د. عراـ عبجالمصيف عسخ، فغ التفاوض، مكتبة األىخاـ، القاىخة، 2445شخكة الحػار الثقافي، بيخوت، 
 .   1994دمحم وجيو، مقجمة في عمع التفاوض االجتساعي والدياسي، دار عالع السعخفة، القاىخة، 

 .74د. دمحم زكي أبػ عامخ، مرجر سابق، ص (2)
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غيخ اف تشطيع  .(1)بعجـ جػاز التاثيخ عمى الستيع بأؼ شكل مغ األشكاؿ لحسمو عمى اإلعتخاؼ أو الكبلـ
لئلجخاء الستسثل بعخض العفػ عمى الستيع يدتػحي مشو جػاز االستعانة بالستيع ألغخاض الػصػؿ السذخع 

الى الحكيقة ضسغ الشصاؽ السحجد السدسػح بو، األمخ الحؼ يحتػؼ عمى إعساؿ فكخة التفاوض لجػ 
 السذخع.

دمصة التحكيكية والستيع الحؼ ىػ رىغ اجخاء تفاىع أو إتفاؽ بيغ الفالسقرػد بالتفاوض مع الستيع 
التػقيف يقػـ عمى أساس السرمحة الستبادلة الستسثمة بتدويج الدمصات التحكيكية بالسعمػمات الرحيحة 

عمسًا اف التفاوض بالػصف  ،(2)حػؿ الجخيسة التي ارتكبت والسداىسيغ في ارتكابيا مقابل مشح العفػ إياه
معيغ، في حيغ يسكغ أف يأخح التفاوض صػر واشكاؿ مختمفة السحكػر يقترخ عمى صػرة أو محتػػ 
فقج يكػف الغخض مغ التفاوض الػصػؿ الى الحكيقة أو  السقارنة،حدب ما ىػ مدسػح بو في التذخيعات 

والػاقع ثسة تبايغ  ع تخفيف العقػبة أو اإلعفاء عشيا،سخعة حدع القزايا، وقج يكػف العصاء السقجـ لمستي
السقارنة مغ حيث األخح بالتفاوض مغ عجمو، كسا انيا اختمفت مغ حيث تشطيسيا  في مػاقف القػانيغ

 لريغة التفاوض مع الستيع ومحتػاه.  
 

 الفرع الثاني

 صور التفاوض مع المتهم
وجػىخ اإلختبلؼ بيغ  ،عمى صػر مختمفة في التذخيعات التي أخحت بومع الستيع يبجو التفاوض 

ـ الى الستيع مغ قبل الدمصة التحكيكية مقابل ما تؤخح مشو  صػر التفاوض يكسغ في حجع العصاء السقج 
 القػؿ بػجػد صػرتيغ لمتفاوض:العسػـ يسكغ مغ السعمػمات. وعمى 

 التفاوض على االعتراف مقابل تخفيف العقوبةالصورة األولى: 
ق غيخ يا الستيع قيج اإلجخاءات والتحقيلى األحػاؿ التي يكػف فيالتفاوض في ىحه الرػرة ايشرخؼ 

دتمدميا الػقت لجسع األدلة ضج الستيع وبالتالي محاكستو عغ التيسة السشدػبة اليو، ت أف الدمصة التحكيكية
فيرار الى اجخاء التفاوض مع الستيع بغية تدخيع حدع القزية واقترارًا لمػقت التي تدتمدميا اإلجخاءات 

 .  (3)لتحكيكية عمى اف يعتخؼ الستيع بجخيستو مقابل تخفيف العقػبة السقخرة ليا قانػناً ا
والػاقع اف ىحه الرػرة مغ التفاوض تكاد أف تكػف مشعجمة في قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية  

التذخيعات ىحه وإذا كاف األمخ كحلظ في التذخيعات االجخائية الجدائية في الجوؿ العخبية.  غالبيةالعخاقي و 
                                                

، 2446د. دمحم صبحي نجع، الػجيد في قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية، الصبعة األولى، دار الثقافة، عساف،  (1)
 .261ص

 .1971( لدشة 23( مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي الخقع )129تشطخ السادة ) (2)
، 2448جشائية، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، د.عبجالحسيج الذػاربي، التعميق السػضػعي عمى قانػف اإلجخاءات ال (3)

 . 179ص
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التذخيعات التي الػضع مختمف تسامًا في نطاـ االجخاءات الجدائية لمػاليات الستحجة االمخيكية و إال اف 
نطاـ السداومة أو التفاوض عمى العقػبة نطامًا يصمق عميو  تأقخ  ، حيثتشتشسي الى نطاـ اإلنجمػسكدػني

(Plea bargaining)  ع الحؼ يعتخؼ بجخيستو قبل الجخػؿ في لستيعغ اوالحؼ مفاده تخفيف العقػبة
كسا وانتقمت فكخة التفاوض عمى العقػبة الى بعس الجوؿ االوروبية مشيا اسبانيا  ،إجخاءات السحاكسة

صجر تذخيع فخندي بإدخاؿ التفاوض في االجخاءات الجشائية وقج تبعتيا  2444، وفي عاـ والبختغاؿ
يقتخب كثيخًا مغ نطاـ التفاوض يدسى  اً القانػني الياباني أسمػب وقج اتبع الشطاـ ،(1)ايصاليا في ىحا السجاؿ

وججيخ باإلشارة أف  ،(2))إضيار الشجـ( وىػ في الػاقع اعتخاؼ بالحنب الحؼ يؤدؼ فعبًل الى تخفيس العقػبة
التذخيعات التي أخحت بالشطاـ السحكػر تبايشت مغ حيث تشطيع أحكامو ال سيسا فيسا يتعمق بشػع الجخيسة 

تيا، ففي التذخيع االمخيكي يصبق الشطاـ أيًا كانت خصػرة الجخيسة بسا في ذلظ بمػضػع الجعػػ وعقػ 
ديج عمى تعمى الجخائع السعاقب عمييا بسا ال ، في حيغ يقترخ األمخ في التذخيع الفخندي جخيسة القتل

 .(3)خسذ سشػات
ومغ مدايا نطاـ التفاوض عمى العقػبة إخترار مجة التقاضي مغ خبلؿ تجشب التحقيق في أمػر 

بعس  كسا يتخمز الستيع مغ ع الجعاوػ والتاخيخ في البت فييا،يرعب إثباتيا وبالتالي التخمز مغ تخاك
ؿ الستيع الة االتفاؽ عمى التفاوض يكػف قبػ اعتخاؼ كمي أو جدئي، وفي حالقزايا الفخعية مغ خبلؿ 

لسحاكسة سخيعة بجوف محمفيغ، اذ اف القزايا التي يشطخىا السحمفػف تدتغخؽ وقتًا  لئلتفاقية ىػ مجخل

                                                
تع تصبيق الشطاـ السحكػر مغ قبل حػالي ثبلثػف دولة عمى اختبلؼ شخيقة تشطيسيع لو، كسا وبجأ بعس الجوؿ بجراسة  (1)

 الشطاـ والتحزيخ إلقخاره. يشطخ: 
Akila Taleb- karlsson, Pleading guilty: an over view of the French Procedure, 2017. Available 

at: <www.penalreform.org>  (last visited 21/8/2018): Articles (444-448) of Italian criminal 

procedure law: Willaim T. Pizzi & Luca Marahoti: The Ne Italian Code of Criminal 

Procedure, 17 Yale J. Int'l L. (1992), P.21. Available at: 

http://digitalcommons.law.yale.edu/yjil/vol17/iss1/2 
 يشطخ: محسػد تخكي: نطاـ السداومة أو التفاوض عمى العقػبة، مقاؿ مشذػر عمى العشػاف االلكتخوني التالي: (2)

<www.egyptianttalks.org>  (last visited 21/8/2018)  
الشطاـ السحكػر في بعس الجوؿ الى االنتقاد بذجة لجػ الذاغميغ في مجاؿ القانػف بحجة أنو ييجر مبجأ وقج تعخض تصبيق 

 تشاسب العقػبة )العقػبة بقجر الحنب( حيث ال يتع التعامل مع الجسيع بشفذ السعيار.
 ميدية:( مغ قانػف االجخاءات الجدائية الفخندي. والشز تقخأ بالمغة اإلنك7-495تشطخ السادة ) (3)

Article 495-7 

(Inserted by Law no. 2004-204 of 9 March 2004 art.137 I Official Journal of 10 March 2004, 

in force 1 October 2004) 

For misdemeanours punished by a principal penalty of a fine or a prison sentence not 

exceeding five years, the district prosecutor may, of his own motion or at the request of the 

party concerned or his advocate, use the procedure of appearance on prior admission of guilt 

under the provisions of the present section, in relation to any person summoned to this end or 

brought before him under the provisions of article 393, where this person admits the matters 

of which he is accused. 
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. وعمى العسػـ يداىع أسمػب التفاوض عمى العقػبة في تذجيع مغ يختكبػف جخائع بديصة بتدميع (1)شػيبلً 
   .(2)ديع مقابل محاكسة رحيسةأنف

 
 على اإلعتراف أو تقجيم المعلومات مقابل العفوالصورة الثانية: التفاوض 

مع الستيع الحؼ تعج ىحه الرػرة لمتفاوض بسثابة إجخاء تحكيقي تمجأ اليو الدمصات التحكيكية ال سيسا 
 ضحةاو  غيخوخصػرة مغ جانب، و وذلظ عشجما تكػف الجخيسة السختكبة ذات أىسية ىػ قيج التػقيف، 

يحػؿ دوف امكانية محاكسة الستيسيغ بإرتكابيا. ف ،مدمصات التحكيكية إلنعجاـ األدلة بذأنيا مغ جانب آخخل
، (3)فاألصل عجـ جػاز المجػء الى أية وسيمة مغ شأنيا التأثيخ عمى الستيع لحسمو عمى اإلعتخاؼ أو الكبلـ

ختاره الدمصة التحكيكية بيغ تتفاوض مع متيع مػقػؼ الاالحػاؿ إجخاء في مثل ىحه أجاز السذخع  وإستثشاءً 
 .(4)عجد مغ متيسيغ مػقػفيغ آخخيغ عمى الجخيسة ذاتيا

 في التذخيعات اإلجخائية الجدائية لعجد مغ الجوؿ العخبيةاف ىحه الرػرة مغ التفاوض نجج لو حزػرًا 
 جعل مشو السذخع اجخاءً  وقج، (5)كالعخاؽ والكػيت والقصخ والبحخيغ والدػداف واإلمارات العخيبة الستحجة

وججيخ باإلشارة اف التفاوض  ات التحكيكية في ضل أوضاع معيشة و وفق شخوط معيشة،تمجأ اليو الدمص
كية الى الستيع السختار كػف دعػة صادرة مغ الدمصة التحكيتالسحكػر يدبقو مخحمة تسييجية تذبو أف 

وعشج القبػؿ فيجخل التفاوض مخحمة  القبػؿ أو الخفس مغ قبل الستيع، وجخاء التفاوض، مسا يحتسل معإل
  يختب الحقػؽ والػاجبات الستقابمة السحجدة بسػجب القانػف.ججيجة 

ارنة التي أخحت وقج تبايشت التدسيات ليحا الشػع مغ التفاوض في التذخيعات اإلجخائية الجدائية السق
بو، ففي قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي يصمق عميو )عخض العفػ عمى الستيع( وأشمق عمييا 
قانػف اإلجخاءات الجشائية الدػداني )الػعج بػقف تشفيح العقػبة(، في حيغ يصمق عميو )الػعج بالعفػ( في 

 جخاءات الجشائية القصخؼ.  قانػف االجخاءات والسحاكسات الجدائية الكػيتي وقانػف اإل
                                                

(1)
 Malcolm M. Feeley, Plea Bargaining and the Structure of the Criminal Process, 7Just. Sys. 

J. 338 (1982), P.344. Available at: http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs 
 .5محسػد تخكي، السرجر الدابق، ص (2)
 ( مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي.127( و )126تشطخ السادتيغ ) (3)
قتخب التفاوض في ىحه الرػرة مغ العحر السعفي السقخر في قانػف العقػبات العخاقي والخاجع الى الخجمة التي يقجميا يو  (4)

مى سبيل عالى السجتسع بكذفو عغ الجخيسة والسداىسيغ فييا لتدييل الكبس عمييع أو تجشب وقػع جخيسة محتسمة الجاني 
(، واالعفاء مغ عقػبة االتفاؽ الجشائي في مجاؿ الجخائع 59السثاؿ: االعفاء مغ عقػبة اإلتفاؽ الجشائي العاـ في السادة )

(، وإعفاء الخاشي والػسيط مغ عقػبة 218أـ الجولة الخارجي في السادة )( و 187السآسة بأمغ الجولة الجاخمي في السادة )
 (. 311ة الخشػة في السادة )يسجخ 

( مغ قانػف اجخاءات السحاكسات الجدائية 81( مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي والسادة )129تشطخ السادة ) (5)
( مغ قانػف اإلجخاءات 164( مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية البحخيشي والسادة )149-147اإلماراتي والسػاد )

( مغ قانػف االجخاءات 52قانػف اإلجخاءات الجشائية القصخؼ والسادة )( مغ 85والسحاكسات الجدائية الكػيتي والسادة )
 الجشائية الدػداني.
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ة متسثمة بقاضي التحقيق مغ جية والستيع السختار مغ يويجخؼ التفاوض السحكػر بيغ الدمصة التحكيك
السيسة ة مغ نػع الجشايات جية أخخػ. ويذتخط إلعساؿ التفاوض السحكػر أف تكػف الجخيسة السختكب

، كسا ويذتخط اف تكػف السحاكسات الجدائية العخاقيحدبسا ذكختيا السحكخة اإليزاحية لقانػف أصػؿ 
وفيسا يخز  ،بذأنيا الجخيسة غامزة بحيث ال تتيح لمدمصات التحكيكية إمكانية الػصػؿ الى الحكيقة

محتػػ التفاوض فيػ يتسثل في قياـ الستيع بتقجيع معمػمات صحيحة عغ الجخيسة ومختكبييا مقابل 
بو والتي سػؼ نتصخؽ الييا عبلوة عمى جسمة مغ األحكاـ الستعمقة العفػ عغ العقػبة. ىحا  حرػلو عمى

 في الفقخات البلحقة.
ـ اف اإلختبلؼ الجػىخؼ بيغ الرػرتيغ لمتفاوض مع الستيع يكسغ في الغاية مغ  يت زح مسا تقج 

اء تصبيقيا، ففي الرػرة األولى يبتغي السذخع الى تدييل اإلجخاءات وحدع الجعػػ بجوف الجخػؿ الى إجخ 
لة، بسعشى انو يشقزي الجعػػ بسػجبو . أما ويكػف التزحية بحق الجولة في العقاب جدئياً  محاكسات مصػ 

مغ خبلؿ الحرػؿ  ػض التي يحيط بالجخيسة ومختكبييافي الرػرة الثانية فالغاية ىي الكذف عغ الغس
، وحجع التزحية السحاكسةعمى السعمػمات مغ الستيع، بسعشى انو إجخاء تحكيقي يجفع بالقزية الى مخحمة 

بحق الجولة في العقاب يكػف أكبخ مسا عميو في الرػرة الثانية، فيعفى الستيع مغ العقػبة وصػاًل الى 
 السسارسة التامة لحق الجولة في العقاب عمى السداىسيغ اآلخخيغ.

  

 الفرع الثالث

 مبررات مشروعية التفاوض مع المتهم
أف ذكخنا اف التذخيعات االجخائية الجدائية السقارنة تتفق في استبعادىا ألؼ إجخاء يحتػؼ عمى و سبق 

ويبجو أف السذخع أراد بحلظ أف يكػف  عمى االعتخاؼ أو الترخيح بالكبلـ،التأثيخ في الستيع لحسمو 
 .(1)الجشائية الةالخكيدة االساسية إلقامة العج بصخؽ ووسائل مذخوعة كػنيا تسثل يقةالػصػؿ الى الحك

ويسثل التفاوض خخوجًا واضحًا مغ القاعجة السحكػرة، كػنو يحتػؼ في كل اإلحػاؿ عمى مقابل لمستيع في 
وعمى وجو التحجيج فيػ صػرة تخفيف العقػبة أو اإلعفاء عشيا، األمخ الحؼ يعج مغ قبيل التأثيخ السعشػؼ، 

 وعج بالعفػ عغ العقػبة أو التخفيف مشيا.
لفقو القانػني في الجوؿ التي تبش ت نطاـ التفاوض عمى تخفيف العقػبة العجيج مغ السبخرات وقج ذكخ ا

أتي في مقجمتيا تدييل وتبديط اإلجخاءات بسا يخجـ مرمحة اإلتياـ ومرمحة ت التي تكسغ وراء األخح بو
عخبية مغ نطاـ وعمى الخغع مغ خمػ التذخيعات االجخائية الجدائية في الجوؿ ال، سػاء الجفاع عمى حجٍ 

السداومة او التفاوض عمى العقػبة الدارؼ في الػاليات الستحجة األمخيكية والجوؿ الدابقة اإلشارة الييا، إال 
اف ىشاؾ مؤشخات تؤكج تػجو التذخيعات في الجوؿ العخبية نحػ تبشي الشطاـ السحكػر، عمى سبيل السثاؿ تع 

                                                
 .153د. أحسج فتحي سخور، مرجر سابق،  (1)
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انو لع يكتب لو الشجاح نطخًا لكثخة االنتقادات السػجية الى  تقجيع اقتخاح بيحا الذأف في دولة البحخيغ غيخ
الشطاـ السحكػر، مشيا الحاجة الى وجػد ىيئة السحم  فيغ، وبخرت لجشة الذئػف الخارجية واألمغ والجفاع 
الػششي رفزيا السقتخح بأنو "صعب التشفيح، وذلظ ألف السبادغ األساسية التي يقػـ عمييا االقتخاح بقانػف 

أشيخ إلييا في السحكخة اإليزاحية وىي: "إف االقتخاح بقانػف يأخح بشطاـ يدسى التفاوض عمى كسا 
العقػبة، بسػجبو تعخض سمصة االتياـ عمى الستيع االعتخاؼ بالجخيسة مقابل تخفيف العقػبة السقخرة 

ازؿ الستيع عغ لمجخيسة، وعجـ مبلحقة الستيع عغ األفعاؿ األخخػ السختبصة بالجخيسة السعتخؼ بيا، وتش
ومغ ىشا وانصبلقًا مغ الحفاظ عمى كياف السجتسع  .حق الجفاع السقخر لو بسقتزى الجستػر والقانػف 

وتذجيع مغ يختكب جخائع بديصة عمى االعتخاؼ بيا مقابل تخفيف العقػبة فقج كانت الحاجة إلى تعجيل 
بعس نرػص قانػف اإلجخاءات الجشائية تمـد سمصة االتياـ بالتفاوض أو عخض االعتخاؼ عمى الستيع 

وفيسا يخز . (1) ة التصػر التذخيعي في الشطاـ األوروبي واألميخكي"مقابل تخفيف العقػبة وذلظ لسػاكب
نطاـ عخض العفػ عمى الستيع في مخحمة التحقيق اإلبتجائي والحؼ أخح بو قانػف أصػؿ السحاكسات 

وبعس الجوؿ العخبية األخخػ فيػ صػرة مغ التفاوض مع الستيع لحسمو عمى تقجيع العخاقي الجدائية 
عمسًا أنو يحتػؼ عمى االغخاء والػعج  تكابيا،إر في الجخيسة السختكبة والسداىسيغ  معمػمات صحيحة حػؿ

وبحلظ يتشاقس مع السبجأ السقخر في قانػف اصػؿ السحاكسات الجدائية والحؼ بسقتزاه يعج اإلغخاء والػعج 
اف اعفاء فزبًل عغ ذلظ  ،(2)مغ الػسائل غيخ السذخوعة لمتأثيخ عمى الستيع بغية الحرػؿ عمى إقخاره

 فيو تزحية بحق الجولة في العقاب.نطاـ عخض العفػ  وفق الستيع
وعمى الخغع مغ ذلظ، فاإلجخاء السحكػر بات مذخوعًا مغ خبلؿ تشطيع أحكامو مغ قبل السذخع في 
ثشايا الشرػص اإلجخائية الػاردة في قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية. والػاقع اف السذخع لجيو مغ 

في العقاب  فميذ مغ السشصقي أف يزحي السذخع بحق الجولةالسبخرات ما تدانج مػقفو في ىحا الذأف، 
حق الجولة  إنسا ييجؼ صيانةاالجخاءات  وسشمعيشة، فالسذخع مغ خبلؿ بجوف أف ييجؼ تحقيق مرمحة 

سذخع بيغ بقاء الحقائق الستعمقة بالجخيسة في الخفاء الى الوقج قارف  ،في العقاب ومسارستو بأحدغ وجو
يسيغ مع كذف مبلبدات الجخيسة األبج وبالتالي عجـ معاقبة مختكبييا مغ جانب، والعفػ عغ أحج الست

لمجولة الدياسة التذخيعية  باإلشارة اف وججيخ ،، كػنو أىػف الذخ يغ(3)ختار الخيار الثانياوإدانة بقيتيع، ف
ب دورًا كبيخًا في صياغة الشرػص معلمجخائع والحج مشيا يفي كيفية الترجؼ والتػجو الدائج لجػ السذخع 

 اإلجخائية الجدائية السشطسة لػسائل وإجخاءات السبلحقة الجدائية والتحقيق والسحاكسة. 

                                                
(1)
<http://bahrainmirror.com/news/16880.html> (last visited23-7-2018) 

( مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخلقي عمى أنو:"ال يجػز استعساؿ أية وسيمة غيخ مذخوعة 127تشز السادة ) (2)
السذخوعة إساءة السعاممة والتيجيج باإليحاء واإلغخاء  لمتأثيخ عمى الستيع لمحرػؿ عمى إقخاره، ويعتبخ مغ الػسائل غيخ

 السخجرات والسدكخات والعقاقيخ".والػعج والػعيج والتأثيخ الشفدي وإستعساؿ 
لمصباعة  O.P.L.Cأستاذنا د. رزكار دمحم قادر، شخح قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية، الصبعة األولى، مؤسدة  (3)

 .248، ص2443والشذخ، أربيل، 

http://bahrainmirror.com/news/16880.html
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يثيخه التفاوض مع الستيع مغ مذاكل إجخائية ومػضػعية، بل وإجتساعية في بعس ورغع ما 
ز إعسالو في ضل ضخوؼ وأوضاع ، غيخ اف السذخع جعل مشو استثشاءًا عمى األصل العاـ وأجا(1)اإلحياف

بدبب معيشة وبذخوط وضػابط محجدة. ويبجو اف السذخع أراد بحلظ تجشب بقاء الجخيسة بجوف عقاب 
كسا اف اإلجخاء مدانجة قػية  ،الغسػض السحيط بيا وإف تصمب ذلظ إعفاء احج السداىسيغ في إرتكابيا

ئق أماـ التحقيق في الجخيسة والػصػؿ الى لمدمصات التحكيكية مغ جانب السذخع يسكشيا مغ تخصي العا
وىشاؾ مغ يشكخ عجـ مذخوعية المجػء الى عخض العفػ عمى  .(2)مختكبييا بدبب الغسػض السحاط بيا

الستيع لعجـ إعتباره مغ الػسائل غيخ السذخوعة التي تؤثخ عمى الستيع لحسمو عمى اإلفذاء أو كتساف أؼ 
تفاوض ومشو عخض العفػ عمى الستيع اصبح مغ االمػر التي كسا اف األخح بشطاـ ال .(3)أمخ يعخفو

 .(4)استقخت عمييا التذخيعات الحجيثة
وقج أدرؾ البعس اف عخض العفػ عمى الستيع مغ شأنو أف يعخض حياتو لمخصخ اذا ما رضي بو 

ـ السعمػمات عغ السداىسيغ في أرتكاب الجخيسة، وىػ السذكمة االجتساعية الشاجسة عغ إعساؿ  اإلجخاء وقج 
السحكػر. وانصبلقًا مغ ذلظ يشبغي عمى محكسة الجشايات اف ال تصمق سخاح الستيع الحاصل عمى العفػ إال  

 .(5)بعج التأكج مغ اف اشبلؽ سخاحو ال يعخض حياتو لمخصخ
( لدشة 23) اقي رقعقج رد  السذخع في السحكخة اإليزاحية لقانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخ و 
إلنتقاد السػجو الى نطاـ عخض العفػ عمى الستيع كػنو يغخؼ بإتياـ األبخياء مغ جانب عمى ا 1971

الستيع لمتخمز مغ العقػبة، قائبًل: " اف ىحا الخأؼ مخدود بأف تقجيخ قيسة اقػاؿ الستيع وصحتيا متخوؾ 
 لمسحكسة، وكحب الستيع ال يشجيو". 

                                                
تتسثل السذكمة اإلجخائية في التفاوض مع الستيع في تشاقس أحكامو مع األحكاـ العامة الػاردة في قانػف أصػؿ  (1)

السحاكسات الجدائية عمى الخرػص تمظ التي تتعمق بأداء الذيادة وتحميف الستيع و وقف اإلجخاءات القانػنية وقفًا نيائيًا، 
لسشصق والعجالة ال سيسا اذا تبي غ في نياية األمخ أف الستيع السعخوض عميو أما السذكمة السػضػعية فتكسغ في مقتزيات ا

العفػ كاف الفاعل في الجخيسة فأدلى بذيادتو ضج  مغ كانػا معو برفة الذخيظ، في حيغ أف السذكمة اإلجتساعية تشرخؼ 
فدو مغ العقاب عمى حدابيع مغ الى ما قج يتخحه السداىسيغ الحيغ تعخضػا لمعقاب مغ مػاقف تجاه الستيع الحؼ أنجى ن

 خبلؿ التفاوض الحؼ أجخاه مع الدمصة التحكيكية. 
فقج يجج القاضي عجـ كفاية األدلة في بعس القزايا مع تػلج اإلعتقاد لجيو بأف الجخيسة أرتكبت بسداىسة أكثخ مغ  (2)

عمى أقػالو السؤدية الى معخفة  شخز غيخ أنو ال سبيل لئلىتجاء الييع إال عغ شخيق عخض العفػ عمى الستيع لمحرػؿ
، 2445السداىسيغ. يشطخ: د. جساؿ دمحم مرصفى، شخح قانػف اصػؿ السحاكسات الجدائية، مصبعة الدماف، بغجاد، 

 . 94ص
(3)

يشطخ: د. عبجاالميخ العكيمي، أصػؿ اإلجخاءات الجشائية في قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية، الجدء االوؿ، مصبعة   
 .196، ص1983جاد، السعارؼ، بغ

(4)
 .49، ص1986يشطخ: دمحم عديد، األستجػاب في مخحمة التحقق االبتجائي ومجػ مذخوعيتو، مصبعة بغجاد، بغجاد،   

(5)
 .54يشطخ: دمحم عديد، السرجر الدابق، ص   
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عفػ عمى الستيع عمى قجر كبيخ مغ الرحة مغ ومسا يمحع اف االنتقادات السػجية الى نطاـ عخض ال 
الشاحية الشطخية والعسمية، كسا اف السبخرات التي تكسغ وراءىا االخح بالشطاـ السحكػر ىي األخخػ محل 

فبل يشكخ ما يكػف  الشطخؼ والعسمي، غرعيجيالوعمى العسػـ يشبغي الشطخ الى السػضػع عمى  ،اعتبار
تػػ الشطخؼ، غيخ اف التصبيقات القزائية تكػف ليا دور حاسع في لؤلخح بالشطاـ مغ محاسغ عمى السد

تكػف التصبيقات القزائية  فىحا الرجد، اذ نادرًا ما نجج إعساؿ الشطاـ عمى السدتػػ العسمي بحيث تكاد ا
الى سػء صياغة الفكخة مغ جانب وعجـ  الذأف نادرًا اف لع يكغ معجومًا، ولعل  الدبب في ذلظ راجع بيحا

 مغ جانب آخخ. والػاقعية في تشطيع أحكاميا الجقة
الحاؿ  عميو بة بجاًل مغ اإلعفاء مشيا، كسايف العقػ بالسذخع أف يكتفي بتخفوانصبلقًا مغ ذلظ، كاف األججر 

ىحا عبلوة عمى العجيج مغ  عمى تخفيف العقػبة الدابقة ذكخىا،في األنطسة التي أخحت بشطاـ التفاوض 
 جػانب القرػر التذخيعية التي تذػب اإلجخاء والتي سػؼ نتصخؽ الييا في الفقخات البلحقة. 

 
 

 المطلب الثاني
 الوسيلة التشريعية للتفاوض مع المتهم

اف اعساؿ فكخة التفاوض مع الستيع بغية الػصػؿ الى الحكيقة يدتمـد بالزخورة ايجاد وسيمة أو آلية 
التي تختبيا مغ  عمى األثارشة، بحيث يشطع القانػف أحكاميا وشخوشيا وضػابط المجػء الييا عبلوة معي

حيث الحقػؽ واإللتدامات الستقابمة. وياتي تحجيج الػسيمة السحكػرة بعج مػازنة السذخع لمسرالح الستحققة 
شجاعة فاوض عمى نحٍػ مغ الوالفائتة جخاء إعساؿ فكخة التفاوض، األمخ الحؼ يتصمب اف تكػف وسيمة الت

 تحقق معيا الغاية مغ الفكخة التي اقتزت ايجادىا.توالتشطيع 
وقج أشار السذخع العخاقي في قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية الى وسيمة )عخض العفػ عمى الستيع( 

بالفكخة ذاتيا  ذخعي بعس الجوؿ العخبية التي أخحتتعبيخًا عغ التفاوض مع الستيع، ويػافقو في السػقف م
وقج شبق السذخع محتػػ التفاوض بسعشاه الحكيقي، بل  .(1)مع االختبلؼ في بعس الجدئيات الستمعقة بيا

ـ لقاء ما يؤخح مغ الست وراء الػصػؿ الى الحكيقة ميسا بمغ  يع. ويبجو أنو يدعىاىتع بفعالية العصاء السقج 
شيا خيخ عصاء يقجـ لمستيع مقابل ادالء ىحا ثسغ ذلظ، فمع يكتف بتخفيف العقػبة، بل جعل العفػ ع

وعميو سػؼ نتشاوؿ في ىحا السصمب  األخيخ بالسعمػمات السخىػنة بيا عسمية الػصػؿ الى الحكيقة.
الجػانب الشطخية واإلجخائية لعخض العفػ عمى الستيع مغ خبلؿ بياف التشطيع الحؼ جاء بو قانػف أصػؿ 

 ائية الجدائية السقارنة.السحاكسات الجدائية والقػانيغ اإلجخ 
 

 
                                                

(1)
 .(الدػدافو  القصخو الكػيت و البحخيغ و  اإلماراتومغ ىحه الجوؿ )   



14 

 

 الفرع األول

 عرض العفو على المتهمتعريف 
اإلجخائية الجدائية التي أخحت بشطاـ عخض العفػ عمى الستيع نججىا تخمػ  التذخيعاتلػ رجعشا الى 

عبلوة عمى ذلظ إختمفت التدسيات السدتخجمة لمجاللة عمى الشطاـ السحكػر بحيث وردت مغ تعخيفو، 
، وقج أشمق عميو قانػف أصػؿ (2)الػعج بالعفػ(و) (1)مشيا )الػعج بػقف تشفيح العقػبة( تدسيات متعجدة

قبػؿ الستيع  دؽ، ألفالسحاكسات الجدائية العخاقي تدسية )عخض العفػ عمى الستيع(، وىي التدسية األ
 .(3)شخط جػىخؼ في ىحا الشطاـ والقبػؿ يدبقو العخض وليذ الػعج

نجرة ندبية في تعخيف عخض العفػ عمى الستيع ومخ د ذلظ قم ة األبحاث  يمحعوعمى الرعيج الفقيي، 
اسات التي أجخيت عشو مغ والجراسات بذأنو مغ جية، واإلكتفاء بالتصخؽ الى أحكامو دوف تعخيفو في الجر 

إنقزاء الجعػػ الجدائية عشج إكتدابو الجرجة الباتة ويتع الى عخ ؼ بأنو إجخاء يؤدؼ فقج  جية أخخػ،
مغ قبل سمصات التحقيق عمى أحج الستيسيغ في مقابل إدالئو بسعمػمات عمى مغ ساىع معو العفػ عخض 

كسا عخ ؼ  .(4)يسة، ويتع إلغاء ىحا العخض عشج إخبلؿ الستيع الحؼ قبل العخض بسا أتفق عميوفي الجخ 
الجخيسة التي ساىع  فيبأنو وسيمة قانػنية لكذف الجخيسة بالحرػؿ عمى أقػاؿ الستيع مقابل اإلعفاء عشو 

 .(5)فييا
وميسة، بسقتزاىا  غامزةجشاية جػازية لمتفاوض مع الستيع في إجخائية ويسكغ تعخيفو بأنو وسيمة 

يعخض العفػ عمى أحج الستيسيغ مغ قبل الدمصة التحكيكية عمى أف يقجـ الستيع السعخوض عميو العفػ 
وقف اإلجخاءات القانػنية بحق  ا يتختب عميوممعمػمات صحيحة عغ الجخيسة والسداىسيغ في إرتكابيا، 

ميا. ت السعمػمات التي قج   الستيع السعخوض عميو العفػ إف صح 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1)

 نػف اإلجخاءات الجشائية الدػداني.( مغ قا59تشطخ السادة )  
(2)

( مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية 85( مغ قانػف اإلجخاءات والسحاكسات الجدائية الكػيتي والسادة )164تشطخ السادة )  
 القصخؼ.

(3)
العمػـ  دراسة مقارنة، مجمة -د. إسخاء دمحم عمي سالع و حػراء أحسج شاكخ، الشطاـ القانػني لعخض العفػ عمى الستيع  

 .3، ص2449(، 1(، العجد )17اإلندانية، جامعة بابل، السجمج )
(4)

 .244د. عبجاالميخ العكيمي، مرجر سابق، ص   
(5)

 .49دمحم عديد، مرجر سابق، ص  
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 الفرع الثاني

 خصائص عرض العفو على المتهم
مغ خبلؿ التعخيفات الدابقة يسكغ بياف أىع الخرائز التي يتسي د بيا نطاـ عخض العفػ عمى الستيع 

 وذلظ كاآلتي:
إستثشاء مغ األصل العاـ الحؼ يحطخ بسػجبو استعساؿ وسائل التأثيخ السعشػؼ واألدبي تجاه إنو  -1

 ف وراء تذخيعو.وسبق اإلشارة الى السبخرات التي تق ،(1)الستيع لحسمو عمى الكبلـ أو اإلقخار
اذ اف السذخع نط ع أحكامو في قانػف أصػؿ السحاكسات  ،وبحلظ فيػ اجخاء يستاز بالذخعية

عمى  خرػصًا حرخه ويبجو اف الرفة اإلستثشائية ىحه إنعكدت عمى تشطيع أحكامو ئية.الجدا
 الجشايات الغامزة دوف الجشح والسخالفات ولػ إكتشفيا الغسػض.

إنو إجخاء تحكيقي جػازؼ ومخىػف بسػافقة محكسة الجشايات، حيث بي شت الفقخة )أ( مغ السادة  -2
ية أنو: لقاضي التحقيق أف يعخض العفػ بسػافقة ( مغ قانػف اوصػؿ السحاكسات الجدائ127)

غع صيغة الجػاز التي أتت بيا ويمحع أنو ر  .(2)محكسة الجشايات ألسباب يجونيا في السحزخ..."
خز صبلحية القاضي في عخض العفػ عمى الستيع غيخ أنيا ممدمة ببياف تفيسا  ةالسحكػر  السادة

القاضي مقيجًا في مسارستو ليحه الربلحية  األسباب التي دعتو الى ذلظ، األمخ الحؼ يجعل
 . (3)السسشػحة إياه قانػناً 

حدبسا ذكختيا السحكخة  اف إعساؿ عخض العفػ عمى الستيع يقترخ عمى الجخائع الغامزة السيسة -3
  .(4) ، ويذتخط أف تكػف مغ الجشاياتاإليزاحية لقانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية

الستيع السعخوض عميو العفػ معمق عمى شخط واقف يتسثل في تقجيع معمػمات كاممة  إعفاءاف  -4
 .وصحيحة عغ الجخيسة والسداىسيغ في إرتكابيا

الى الجعػػ الجدائية وحجه دوف الجعػػ السجنية، فبل يسذ الحقػؽ  هيشرخؼ أثخ أنو عفػ قزائي  -5
 .(5)الذخرية

 
 

                                                
(1)

( مغ قانػف اصػؿ السحاكسات الجدائية 154( مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي والسادة )127تشطخ السادة )  
 ( مغ قانػف قانػف اإلجخاءات الجشائية اإلماراتي. 85أ( مغ السادة )-4البحخيشي والفقخة )

(2)
( مغ 82ت الجدائية الكػيتي والفقخة )أ( مغ السادة )( مغ قانػف اإلجخاءات والسحاكسا164وبالسعشى ذاتو وردت السادة )  

 ( مغ قانػف اصػؿ السحاكسات الجدائية البحخيشي. 147قانػف إجخاءات السحاكع الجشائية اإلماراتي و الفقخة )أ( مغ السادة )
 .17يشطخ: د. إسخاء دمحم عمي سالع و حػراء أحسج شاكخ، مرجر سابق، ص (3)
وقج أتخحت التذخيعات التي أخحت بشطاـ عخض العفػ عمى الستيع مػاقف مختمفة بيحا الرجد، ويكػف لشا عػدة الى  (4)

ل في السصمب الثالث.  مػضػع الجخائع التي يجػز فييا عخض العفػ عمى الستيع بذكل مفر 
 ( مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي.28تشطخ السادة ) (5)
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 الفرع الثالث

 المتهم الجهة المختصة بعرض العفو على
ختمفت التذخيعات التي أخحت بشطاـ عخض العفػ عمى الستيع في تحجيجىا لمجية التي بيجىا سمصة إ

عخض العفػ عمى الستيع، وقج عيج قانػف اصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي سمصة عخض العفػ الى 
( مغ 129غ السادة )، وىحا ما نرت عمييا الفقخة )أ( مالجشايات قاضي التحقيق مقخونة بسػافقة محكسة

ويتختب عمى . (1)القانػف السحكػر بقػليا:" لقاضي التحقيق أف يعخض العفػ بسػافقة محكسة الجشايات ..."
ذلظ إمكانية المجػء الى عخض العفػ عمى الستيع في مخحمة التحقيق اإلبتجائي دوف مخحمة السحاكسة، 

ف قج خخجت مغ وضعية الغسػض وبالتالي ال عج إحالتيا الى محكسة السػضػع تكػ بإعتبار اف القزية ب
وقج كاف األججر بالسذخع العخاقي مشح محكسة الجشايات سمصة  مدػ غ إلعساؿ عخض العفػ عمى الستيع.

ة مشيا: عخض العفػ عمى الستيع  ألسباب عج 
ى قج تكػف اإلدلة الستػفخة في بعس األحياف كافية إلحالة القزية، لكشيا غيخ كافية لئلدانة، فتبق -1

 القزية باقية في شػر الغسػض.

قج يخفس الستيع السعخوض عميو العفػ في مخحمة التحقيق اإلبتجائي، األمخ الحؼ يتختب عميو بقاء  -2
 .(2)فقج يغي خ الستيع رأيو في مخحمة السحاكسة ويقبل بالعخض القزية رىغ التحقيق أو غمقيا مؤقتًا.

صبلحية السػافقة عمى عخض العفػ مغ دوف اف  سحكسة الجشاياتكػف لتليذ مغ السشصقي أف  -3
 ، ففاقج الذيء ال يعصيو.(3)كػف ليا صبلحية المجػء الييات

وتججر اإلشارة ىشا الى أف قانػف اإلدعاء العاـ العخاقي مشح السجعي العاـ صبلحية عخض العفػ عمى 
د ذلظ أف السجعي العاـ في الستيع في السشاشق اإلستئشافية بعج حرػلو عمى مػافقة محسكة الجشايات، ومخ  

وبخأيشا فإف صبلحية عخض العفػ ىي مغ صبلحيات قاضي  .(4)ىحه الحالة يقػـ بسياـ قاضي التحقيق
 التحقيق حرخيًا.

وفيسا تخز التذخيعات اإلجخائية الجدائية السقارنة، فقج مشح قانػف اإلجخاءات والسحاكسات الجدائية 
بلحية عخض العفػ عمى الستيع بشاء عمى شمب مغ الشيابة الكػيتي رئيذ الذخشة واألمغ العاـ ص

                                                
إلشارة اف سمصة عخض العفػ عمى الستيع كانت معيػدة الى محكسة الجشايات وحجىا في ضل قانػف أصػؿ وججيخ با (1)

 ( مشيا. 185السحاكسات الجدائية البغجادؼ السمغى بسػجب السادة )
 .54دمحم عديد، مرجر سابق، ص (2)
الجشائي، بحث مشذػر في مجمة الحقػقي، وبالسعشى القخيب يشطخ: د. دمحم معخوؼ عبجهللا، العفػ القزائي في التذخيع  (3)

 .163، ص1986(، 2-1جسعية الحقػقيغ العخاقييغ، العجد )
يتػلى السجعي العاـ في السشصقة  أنو:" 1979لدشة  159( مغ قانػف اإلدعاء العاـ العخاقي رقع 34)نرت السادة  (4)

عمى الستيع في مخحمة التحقيق، بسػافقة محكسة  عخض العفػ –ا  –رابعا ...  االستئشافية، مسارسة االختراصات التالية
 ..." الجشايات السباب يجونيا في السحزخ، وذلظ في الجشايات الخصيخة التي تشعجـ او تتزاءؿ فييا االدلة
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فإف وكيل الشيابة األعمى ىػ الحؼ يقػـ بعخض العفػ . أما في قانػف اإلجخاءات الجشائية الدػداني (1)العامة
. ومشح قانػف إجخاءات السحاكع الجشائية اإلماراتي الربلحية لخئيذ دائخة العجؿ بالتذاور مع (2)عمى الستيع

، في حيغ حرخ قانػف اإلجخاءات الجشائية القصخؼ صبلحية عخض العفػ عمى الستيع عمى (3)الحاكع
 .(4)السحكسة وحجىا

 
 الثالث المطلب

 نطاق عرض العفو على المتهم
حجد السذخع العخاقي في قانػف اصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي نصاؽ عخض العفػ عمى الستيع مغ 

ة اختبلؼ وتبايغ بيشو وبيغ مذخعي القػانيغ اإلجخائية الجدائية السقارنة في خبلؿ تشطيع احكامو، وثس
فيسا يخز عخض والدمشي بعس السدائل. وانصبلقًا مغ ذلظ سػؼ نتشاوؿ الشصاؽ الذخري والسػضػعي 

 العفػ عمى الستيع.
 

 الفرع األول

 النطاق الشخصي
و، والػاقع لع يحجد قانػف أصػؿ عمييشرخؼ الشصاؽ الذخري الى الستيع الحؼ يجػز عخض العفػ 

 تفقج ورد ر متيع معيغ لغخض عخض العفػ عميو،السحاكسات الجدائية العخاقي ضػابط معيشة إلختيا
العبارة في الشز برػرة مصمقة بقػليا:" لقاضي التحقيق أف يعخض العفػ ...عمى أؼ متيع بجشاية بقرج 

 وعميو يجػز أف يكػف الستيع السعخوض عميو العفػ .(5)الحرػؿ عمى شيادتو ضج مختكبييا االخخيغ ..."
ونجج السػقف نفدو في قانػف اإلجخاءات الجشائية القصخؼ وقانػف  ىػ الفاعل أو الذخيظ في الجخيسة،

. وقج بي غ قانػف اصػؿ السحاكسات الجدائية البحخيشي صخاحة (6)جدائية الكػيتياإلجخاءات والسحاكسات ال

                                                
 ( مغ قانػف اإلجخاءات والسحاكسات الجدائية الكػيتي.164السادة ) (1)
 اءات الجشائية الدػداني.( مغ قانػف اإلجخ 59( مغ السادة )1تشطخ: الفقخة ) (2)
 ( مغ قانػف إجخاءات السحاكع الجشائية اإلماراتي.82( مغ السادة )1تشطخ: الفقخة ) (3)
 ( مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية القصخؼ.85تشطخ: السادة ) (4)
و السذخع اإلماراتي في ( مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي، وقج سار عمى الشيج ذات29الفقخة )أ( مغ السادة ) (5)

 ( مغ قانػف إجخاءات السحاكع الجشائية.82الفقخة )أ( مغ السادة )
( مغ قانػف اإلجخاءات والسحاكسات الجدائية 164( مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية القصخؼ والسادة )85تشطخ السادة ) (6)

 الكػيتي.
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يع يذسل الفاعل والذخيظ بقػلو:"... أؼ شخز يطغ بانو اشتخؾ مباشخة أو اف عخض العفػ عمى الست
 .(1)ضسشًا بالجخيسة .."

أما قانػف اإلجخاءات الجشائية الدػداني فقج جاء بحكع مختمف بيحا الرجد، إذ مي د بيغ الفاعل 
( مغ السادة 1الفقخة )في والذخيظ مغ حيث جػاز عخض العفػ عميو، فأجازه لمذخيظ دوف الفاعل وذلظ 

شخز كستيع مع غيخه في في سبيل الحرػؿ عمى شيادة :" يجػز لػكيل الشيابة األعمى قػلياب( 59)
جخيسة تعديخية ال يكػف لو فييا الجور االكبخ ...". وقج أحدغ السذخع الدػداني بإستبعاده الفاعل األصمي 

 لمسشصق القانػني.مغ نصاؽ عخض العفػ عمى الستيع، فالسػقف أكثخ مصابقًا 
ومغ الشاحية العسمية تججر اإلشارة الى اف الجية التي يعخض العفػ قج ال يكػف عمى عمع بجور الستيع 
الحؼ يختاره فيسا لػ كاف فاعبًل أو شخيكًا وبالتالي فإذا تبي غ اف السعخوض عميو العفػ ىػ الفاعل في 

ولعل  الدبب في ايخاد الشز  لفتو شخط جػىخؼ،، بل وباشبًل لسخاالجخيسة عشجىا يكػف اإلجخاء معيباً 
بالسصمكية بذأف الستيع يكسغ في صعػبة تحجيج أؼ مغ الستيسيغ فاعبًل أو شخيكًا ال سيسا اف الغسػض في 

وىكحا فيبقى أمخ إختيار الستيع لعخض العفػ عميو مشاط بالدمصة  لجخيسة حتسية في مثل ىحه األحػاؿ،ا
عمييع أثشاء التحقيق  تبلحطيافيي أدرػ وأعمع بالستيسيغ خبلؿ ما التحكيكية صاحبة اإلختراص، 

لحلظ نخػ اف مػقف السذخع الدػداني أقخب  خ عس ا اذا كاف فاعبًل أو شخيكًا،بغس الشط واإلستجػاب
لمسشصق القانػني مغ الشاحية الشطخية غيخ أنو صعب التصبيق، بل ومثيخ لسذاكل أجخائية مغ الشاحية 

مريخ الستيع الحؼ يقبل العخض ثع يتبي غ أنو ذو الجور األكبخ أؼ فاعل الجخيسة، فيل  ايالعسمية، أىس
يدقط عشو العفػ وىل كاف مغ السفتخض تشبييو بحلظ قبل العخض عميو، كل ذلظ مغ شأنو أف يقم ل مغ 

  فع الية عخض العفػ عمى الستيع وعجـ تحقيق الغاية مغ تذخيعو. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
الجدائية البحخيشي. وىشاؾ مغ يخػ أف السقرػد بعبارة ( مغ قانػف أصػؿ السحاكسات 147( مغ السادة )1الفقخة ) (1)

)اشتخؾ مباشخة( ىػ السداىع اإلصمي )الفاعل(، والسقرػد بعبارة )ضسشًا( ىػ السداىع التبعي )الذخيظ(. يشطخ: د. إسخاء 
 .14دمحم عمي سالع و حػراء أحسج شاكخ، مرجر سابق، ص
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 الفرع الثاني

 النطاق الموضوعي
ل محل عخض العفػ عمى الستيع، وقج أختمفت  يشرخؼ الشصاؽ السػضػعي الى الجخائع التي تذك 
مػاقف التذخيعات اإلجخائية الجدائية السقارنة بيحا الرجد. وعمى العسػـ يذتخط في الجخيسة التي يعخض 

 وط:العفػ عمى الستيع مغ أجل الػصػؿ الى الحكيقة بذأنيا ما يأتي مغ شخ 
اصػؿ ( مغ قانػف 129أف تكػف الجخيسة مغ نػع الجشايات، وىحا ما بي شتو الفقخة )أ( مغ السادة ) -1

ويمحع اف تحجيج الجخيسة بالجشاية ورد بذكل مصمق في القانػف  السحاكسات الجدائية العخاقي،
تذخيعات األخخػ ، في حيغ نجج ال(1)العخاقي مغ دوف تحجيج الحج األدنى لمعقػبة السقخرة ليا قانػناً 

أشتخشت أف تكػف الجخيسة مغ نػع الجشايات عبلوة عمى تحجيجىا الحج األدنى لمعقػبة السقخرة ليا 
وقانػف إجخاءات السحاكع الجدائية اإلجخاءات والسحاكسات الجدائية الكػيتي قانػف  فقج قرخه ،قانػناً 

الجشايات السعاقب عمييا بعقػبة تديج ؿ السحاكسات الجدائية البحخيشي عمى ػ اإلماراتي وقانػف أص
ونفزل مػقف السذخع العخاقي لذسػلو الجشايات بذكل عاـ دوف تخريز  .(2)عمى سبع سشػات

الخغع مغ اف عمى و  مغ حيث عقػبتيا إلمكانية المجػء الى إعساؿ عخض العفػ عمى الستيع.
عجـ التػسع فييا إال  أنو عخض العفػ عمى الستيع إستثشاء مغ األصل العاـ، األمخ الحؼ يشبغي 

وشسػليا الى جانب الجشايات )السعاقب عمييا بأكثخ مغ ثبلث سشػات( نخػ إمكانية إضافة الجشح 
بشطاـ عخض العفػ عمى الستيع كػف الجشحة ىحه تمحق بالجشايات في الكثيخ مغ االحكاـ 

 السػضػعية واإلجخائية.

نيا في الس)  عبارةالخغع مغ عمى فأف تكػف الجخيسة غامزة،  -2 زخ...( التي ح...ألسباب يجو 
، إال اف السذخع ( مغ قانػف اصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي129الفقخة )أ( مغ السادة ) أوردتيا

ذكخ في السحكخة اإليزاحية لمقانػف السحكػر )... وىحا ال يقع بصبيعة الحاؿ اال  في الجخائع 
عساؿ عخض العفػ عمى الستيع، غيخ اف السذخع ىي الحريعة إلفالغسػض الغامزة السيسة...". 

العخاقي لع يكغ مػفقًا في صياغتو لػصف الحالة، فكاف األججر بو أف يبي غ السقرػد بالغسػض 
يا الجخيسة أو الى عمى نحٍػ أكثخ فيسًا فيسا اذا كانت الغسػض راجعة الى الكيفية التي ارتكبت ب

عمسًا أنو استخجـ بالسقابل جتياد الفقياء والقزاة، ؾ األمخ إلصعػبة إثباتيا، وبالتالي عجـ تخ 
                                                

العخاقي تكػف الجخيسة جشاية اذا كانت معاقب عمييا باإلعجاـ أو الدجغ ( مغ قانػف العقػبات 25استشادًا الى السادة ) (1)
 السؤبج أو الدجغ أكثخ مغ خسذ سشػات الى خسذ عذخة سشة.

( مغ قانػف اإلجخاءات والسحاكسات الجدائية الكػيتي عمى أنو:" إذا كانت الجخيسة معاقب عمييا 164نرت السادة ) (2)
( مغ قانػف إجخاءات 82( مغ السادة )1و بعقػبة اشج مغ ذلظ..."، ونرت الفقخة )بالحبذ مجة تديج عمى سبع سشػات أ

السحاكسات الجدائية اإلماراتي عمى انو:" يعخض العفػ عمى اؼ متيع يديج اقرى عقاب محجد لجخيستو عغ سبع سشػات 
خيشي اف يكػف عخض العفػ عمى ( مغ قانػف اصػؿ السحاكسات الجدائية البح147( مغ السادة )1..."، كسا إشتخط الفقخة )

 الستيع في الجخائع السعاقب عمييا بالحبذ مجة تستج الى سبع سشػات.
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عبارات أكثخ وضػحًا في القػانيغ األخخػ كعبارة )وكاف التحقيق في حاجة الى أدلة كافية ضجىع 
السحكػر في الى الجخائع الغامزة و  وفيسا يخز لفع )السيس ة( السزاؼ .(1)أو ضج بعزيع(

كػف الجشايات  فكاف األججر بالسذخع عجـ ذكخهخخ غيخ مفيػـ، اآل السحكخة اإليزاحية فيػ
خع قرج بحلظ واذا كاف السذ كانت السرمحة التي تعتجؼ عمييا، ىسية أياً جسيعيا عمى قجر مغ األ

 صخاحة وبذكل مفيػـ. تحجيج والتقييج فكاف البلـز ذكخهال

الجخيسة قج  تعجد الجشاة في الجخيسة السختكبة، يذتخط إلعساؿ عخض العفػ عمى الستيع أف تكػف  -3
( مغ قانػف 129أرتكبت بسداىسة أكثخ مغ شخز، وىحا ما يدتفاد مغ الفقخة )أ( مغ السادة )

ليا:"... بقرج الحرػؿ عمى شيادتو ضج مختكبييا ػ أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي بق
مغ اآلخخيغ ...". ويعج شخط السداىسة في الجخيسة السختكبة جػىخيًا، بل أنو يجخل في الغاية 

الى الستيسيغ  اإلجخاء ذاتو، فالسذخع إنسا يخيج مغ خبلؿ عخض العفػ عمى أحج الستيسيغ الػصػؿ
عخض العفػ عمى الستيع، اذ اف السعمػمات التي مغ خخيغ فبل ججوػ اآل اآلخخيغ، فمػال ىؤالء

ائية وقج أشارت التذخيعات اإلجخ  يقجميا الستيع في ىحه الحالة تكػف بسثابة إعتخاؼ عمى نفدو.
 تدل  التي السدتخجمة بإختبلؼ التعابيخ  الجدائية السقارنة الى شخط السداىسة في الجخيسة أيزاً 

 .(2)يوعم

 

 الفرع الثالث

 النطاق الزمني
يت زح مغ خبلؿ دراسة أحكاـ عخض العفػ عمى الستيع أف إتخاذه مقي ج مغ الشاحية الدميشة، فسشح 

الستيع بسثابة تحجيج ضسشي لشصاقو الدمشي، اذ اف ميسة  الربلحية لقاضي التحقيق بعخض العفػ عمى
حلظ فإف إعساؿ عخض العفػ في قانػف أصػؿ ب. و (3)قاضي التحقيق تكػف في مخحمة التحقيق اإلبتجائي

يقترخ عمى مخحمة التحقيق اإلبتجائي دوف السحاكسة بخبلؼ ماكاف عميو العخاقي السحاكسات الجدائية 

                                                
( مغ قانػف األجخاءات الجشائية 85( مغ قانػف اإلجخاءات والسحاكسات الجدائية الكػيتي والسادة )164تشطخ السادة ) (1)

 القصخؼ.
( مغ قانػف اإلجخاءات والسحاكسات الجدائية الكػيتي عبارة )... واشتخؾ في ارتكابيا اكثخ مغ 164وردت في السادة ) (2)

( مغ قانغ اإلجخاءات الجشائية القصخؼ عمى:)... وكاف السذتخكػف في ارتكابيا أكثخ مغ 85شخز...(، ونرت السادة )
 واحج...(.

مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي. وججيخ باإلشارة اف الربلحية السسشػحة ( 51تشطخ الفقخة )أ( مغ السادة ) (3)
تكػف لقاضي التحقيق السختز أو القاضي الحؼ يقـػ مقامو، فبل تستج ىحه الربلحية الى السحقق أو مغ أجاز القانػف 

لذخشة، أما عزػ اإلدعاء العاـ فقج مشح الكياـ بالتحقيق برػرة إستثشائية كأعزاء الزبط القزائي أو السدؤوؿ في مخكد ا
 . 1979( لدشة 59( مغ قانػف اإلدعاء العاـ العخاقي رقع )34لو صبلحية عخض العفػ عمى الستيع بسػجب السادة )
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وقج سبق أف أشخنا الى ضخورة مشح لسحاكسات الجدائية البغجادؼ السمغى. الحاؿ في ضل قانػف اصػؿ ا
 .(1)الربلحية ذاتيا لسحكسة السػضػع ألسباب ذكخناىا

قانػف اإلجخاءات الجشائية القصخؼ قج حرخ وفيسا تخز التذخيعات اإلجخائية الجدائية السقارنة نجج أف 
حلظ فإنو يجخؼ إعسالو في مخحمة السحاكسة ب، و (2)صبلحية عخض العفػ عمى الستيع عمى السحكسة وحجىا

بعج إحالة الجعػػ الييا. والػاقع ال ضيخ في جػاز المجػء الى عخض العفػ عمى الستيع في مخحمتي 
 التحقيق والسحاكسة.

 المطلب الرابع
 ثار عرض العفو على المتهمآ

االثار عمى وفق  يتحجد ىحهة، وعمى العسػـ يتختب عمى إعساؿ عخض العفػ عمى الستيع آثار متعجد
وججيخ باإلشارة أف قانػف اصػؿ السحاكسات الجدائية  تتحقق جخاء عخض العفػ عمى الستيع،الشتيجة التي 

العخاقي لع يبي غ كيفية عخض العفػ عمى الستيع مغ الشاحية اإلجخائية سػػ اشتخاشو مػافقة محكسة 
اضي التحقيق ألسباب يجونيا في السحزخ، وبعج كػف السصالبة بو مغ قبل قتوعمى العسػـ  شايات،الج

فإذا ما رفزت  شايات إما قبػليا أو رفزيا لمصمب،التأكج مغ تػافخ الذخوط القانػنية تقخر محكسة الج
بعخض العفػ عمى الستيع فإف التحقيق يدتسخ في القزية، وفي محكسة الجشايات شمب قاضي التحقيق 

والسعخوض عمى الستيع ىػ العفػ  ،عمى الستيع السختار ليحا الغخضػ حالة قبػليا فيتع البجء بعخض العف
اذا ما ـ مغ قبل الدمصة التحكيكية والحق الحؼ يكتدبو الستيع في آٍف واحج قػبة وىػ العصاء السقج  ععغ ال
فيسا يخز  إحتساالت شتى وقػعوعمى العسػـ يسكغ  تسثل بتقجيع بيانات صحيحة وكاممة،لتدامو السبإ أوفى

 آثار مختمفة والتي سػؼ نتشاوليا في ىحا السصمب تباعًا.لكل مشو كػف يبحيث ، السػقف الحؼ يتخحه الستيع
 

 الفرع األول

 رفض المتهم لعرض العفو
نيا قاضي  بعج مػافقة محكسة الجشايات عمى عخض العفػ عمى الستيع وإقتشاعيا باألسباب التي دو 

عمى الستيع مغ خبلؿ تػضيح األمخ لو وإشبلعو ي التحقيق بعخض العفػ التحقيق في السحزخ، يبجأ قاض
بسا عميو وما لو. وفي الحكيقة يمعب قاضي التحقيق في ىحا الرجد دور السفاوض، وىػ البادغ، ويقتخب 

  بحلظ أف يكػف األمخ دعػة الى التفاوض وليذ التفاوض ذاتو.  
، األمخ الحؼ يحػؿ دوف الجخػؿ فػ العخض ابتجاءً لسعخوض عميو العومغ السحتسل أف يخفس الستيع ا

والػاقع ثسة العجيج مغ  ،العخض محتػػ التفاوض، عمسًا ليذ ىشاؾ ما يمـد الستيع عمى قبػؿتصبيق الى 

                                                
 يخاجع الفخع الثالث مغ السصمب الثاني. (1)
 ( مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية القصخؼ.85تشطخ السادة ) (2)
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األسباب التي يجفع الستيع الى رفس العفػ السعخوض عميو مشيا تأمل الستيع الحرػؿ عمى البخاءة نطخًا 
 .(1)إلدانتو لعجـ تػفخ األدلة الكافية

والدؤاؿ الحؼ يثػر في ىحه الحالة يتسثل في السػقف الحؼ يتخحه قاضي التحقيق وىػ إزاء رفس  
الستيع لمعفػ السعخوض عميو، ومجػ أخحه بشطخ اإلعتبار مػقف الستيع قبل أف يصمب مػافقة محكسة 

 الجشايات عمى عخض العفػ عمى الستيع.
ائية العخاقي وال التذخيعات اإلجخائية الجدائية السقارنة التي لع يتصخؽ قانػف أصػؿ السحاكسات الجد 

أخحت بشطاـ عخض العفػ عمى الستيع الى مدألة رفس الستيع لمعخض، وعمى العسػـ ال يتختب عمى 
، ويكػف القاضي أماـ أحج الخياريغ، إما اإلستسخار في التحقيق وإما إختيار رفس الستيع اؼ اثخ قانػني

إف وجج ججوػ في ذلظ. وفي الحالة الثانية يثػر الدؤاؿ حػؿ مجػ إمكانية العسل  غيخه مغ الستيسيغ
وكاف بالسػافقة الرادرة مغ محكسة الجشايات، ال سيسا اذا كاف الصمب السقجـ الييا محكػر فيو إسع الستيع. 

تساالت األججر بالتذخيعات السحكػرة أف يذتخط مػافقة الستيع الدابقة عمى شمب القاضي تجشبًا إلح
 الخفس.

 

 الفرع الثاني

 كاملة تقجيمه بيانات صحيحةعجم مع قبول المتهم للعرض 
تقجيع  اف محتػػ التفاوض مغ خبلؿ عخض العفػ عمى الستيع يتسثل في العفػ مقابل سبق وأف ذكخنا

. فاألوؿ يسشحيا الدمصة التحكيكية (2)معمػمات صحيحة وكاممة عغ الجخيسة والسداىسيغ في إرتكابيا
وعميو فإف إلتداـ الستيع بعج قبػلو لمعخض بتشفيح شخوط والثاني يمتـد بو الستيع السعخوض عميو العفػ. 

مخ حتسي إلكتدابو الحق في العفػ عغ العقػبة. وقج بي غ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية أالتفاوض 
 تمظاالثار الستختبة عمى  قبل عخض العفػ عبلوة عمى بيافأوجو صػر مخالفة الستيع الحؼ  العخاقي

ففيسا تخز مخالفة الستيع لعخض العفػ فإنيا تتسثل في عجـ تقجيع البياف الرحيح الكامل عغ  .سخالفاتال
 تخح صػرتيغ:توعجـ الرحة والكساؿ يسكغ أف الجخيسة السختكبة والسداىسيغ اآلخخيغ في إرتكابيا، 

                                                
(، 15دراسة مقارنة، بحث مشذػر في مجمة العمـػ اإلندانية، جامعة بابل، السجمج ) -عجؼ جابخ ىادؼ، العفػ القزائي (1)

. يزاؼ الى ذلظ أف الستيع قج ال يأمغ الجية التي عخضت العفػ، بل يعتبخىا خرسًا 367(، ص2448(، الدشة )2العجد )
أو إنتقاـ السداىسيغ معو في الجخيسة او ذوييع قج يسشعو مغ قبػؿ لو، كسا أف خػؼ الستيع عمى نفدو أو ذويو مغ شخ 

 العخض. 
( مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي قائمة:" لقاضي التحقيق 129وقج عب خت عغ ذلظ الفقخة )أ( مغ السادة ) (2)

ج مختكبييا اآلخخيغ بذخط اف يقجـ الستيع بيانًا  أف يعخض العفػ ...عمى اؼ متيع ... بقرج الحرػؿ عمى شيادتو ض 
 صحيحًا كامبًل عشيا...".
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، كإخفاء بيانات جػىخية عغ الجخيسة أو التدتخ عمى بعس ذؼ أىسية اإلخفاء العسجؼ ألمخ -1
 ات غيخ كاممة.يجعل البيان السداىسيغ في إرتكابيا مسا

أو ، ويدتػؼ أف يكػف األقػاؿ حػؿ وقائع الجخيسة أو السداىسيغ في إرتكابيا، اإلدالء بأقػاؿ كاذبة -2
   .(1)الشكاية باألبخياء

( مغ 129في الفقخة )أ( مغ السادة ) ةبيانًا صحيحًا كامبًل عشيا( الػارد عبارة ) بذخط أف يقجـ الستيعف
، (2)عجـ إخفاء السعمػمات وعجـ الكحبقانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي تقتزي مغ الستيع 

 :(3)والتي تتسثل فيسا يأتيوإال  ثسة آثار قانػنية متعجدة رت بيا السذخع العخاقي 
 .مغ محكسة الجشايات عفػ عشو بقخارسقػط ال -1

 ية جخيسة أخخػ مختبصة بيا.أإتخاذ اإلجخاءات بحقو عغ الجخيسة التي عخض عميو العفػ عشيا أو  -2
ويفزل في ىحه الحالة محاكستو مشعداًل عغ بكية السداىسيغ معو في إرتكاب الجخيسة تجشبًا إلثارة 

ى أمخه فيسا يخز قبػلو لعخض الحقج والعجاوة بيشو وبيغ السداىسيغ اآلخخيغ اذا ما أشمعػا عم
، في حيغ (5)عكدو السذخع الدػداني أوجب، و (4)ػ، وقج اتخح ىحا السػقف السذخع البحخيشيالعف

، أما السذخع (6)جعمو السذخع اإلماراتي مدألة جػازية شخيصة أف ال يتعارض مع مرمحة العجالة
تفخيق الجعػػ بالشدبة لمستيع أف يقخر  بوعخاقي فمع يتصخؽ الى ىحه السدالة، وكاف األججر ال

السعخوض عميو العفػ والحؼ نخاه ضخورة إجخائية ال سيسا في مدألة تحميف الستيع السعخوض عميو 
 خخيغ.السداىسيغ اآل العفػ عشج أدائو الذيادة ضج  

ه، وىػ مغ أشج اآلثار التي رت بيا السذخع عمى تخمف الستيع  إعتبار -3 أقػالو التي أبجاىا دليبًل ضج 
فزبًل عغ ذلظ يتعارض ىحا األثخ مع السشصق  مو في تقجيع بيانات صحيحة وكاممة،إللتدا

عجـ قخرت بجليل ضج  الستيع سبق وأف  لمدمصة السخترة أف تأخح إذ ال يسكغ القانػني الدميع،
ه مدألة جػازية حتو.ص  .(7)وقج أحدغ السذخع البحخيشي عشجما جعل أخح أقػاؿ الستيع كجليل ضج 

                                                
 .369يشطخ: عجؼ جابخ ىادؼ، مرجر سابق، ص (1)
والحكيقة تبجو أف السذخع قرج برحة البيانات وكساليا أف تكػف كافية إلضيار الحكيقة وإزالة الغسػض السحاشة  (2)

ت البيانات غيخ صحيحة وغيخ كاممة أو بالجخيسة والتي مغ أجميا أجاز عخض العفػ عمى الستيع، فإذا ل ع يتحقق ذلظ عج 
 قج تكػف صحيحة ولكغ غيخ كاممة.

( مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي عمى أنو:" اذا لع يقجـ الستيع البياف 129نرت الفقخة )ب( مغ السادة ) (3)
ئو بأقػاؿ كاذبة يدقط حق العفػ عشو بقخار مغ الرحيح الكامل سػاء كاف ذلظ بإخفائو عسجًا أؼ أمخ ذؼ أىسية أو بإدال

ه اإلجخاءات عغ الجخيسة التي عخض عميو العفػ عشيا أو أية جخيسة أخخػ مختبصة بيا، وتعتبخ  محكسة الجشايات وتتخح ضج 
ه".  اقػالو التي أبجاىا دليبًل ضج 

 شي.( مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية البحخي149( مغ السادة )1الفقخة ) (4)
 ( مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية الدػداني.  59( مغ السادة )2الفقخة ) (5)
 ( مغ قانػف إجخاءات السحاكع الجشائية اإلماراتي.71السادة ) (6)
 ( مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية البحخيشي.149( مغ السادة )1الفقخة ) (7)
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وججيخ باإلشارة أف التذخيعات اإلجخائية الجدائية السقارنة تتقارب مغ حيث تحجيجىا لآلثار الستختبة 
 اإلماراتي إستثشاء التذخيعمخالفة الستيع السعخوض عميو العفػ لذخوط العفػ بعج قبػلو لمعخض، بعمى 

أف تتسثل في ثار الستختبة بيحا الذأما في القانػف الكػيتي فإف اآل ،(1)مغ اإلشارة الى تمظ اآلثار الحؼ خبل
ه إلغاء العفػ الحؼ عخض عمى الستيع ، ويػافقو في ذلظ القانػف (2)وأخح األقػاؿ التي أدلى بيا دليبًل ضج 

 .(3)القصخؼ 
 

 الفرع الثالث

 كاملة تقجيمه بيانات صحيحة قبول المتهم للعرض مع
ـ بيانات صحيحة وكاممة، فإنو يكتدب الحق في العفػ عغ إذا قبل الستيع  العفػ السعخوض عميو وقج 

وقج سبق أف ذكخنا أف السقرػد بالبياف الرحيح الكامل يت رل مع الغاية السخجػة مغ عخض  العقػبة.
أال وىي إزالة الغسػض السحاط بالجخيسة السختكبة والػصػؿ الى السداىسيغ في إرتكابيا، وذلظ  ،العفػ ذاتو

ولع يبي غ  جخاء اإلدالء بذيادتو،مغ أقػاؿ وبيانات مغ خبلؿ ما يجلى بيا الستيع السعخوض عميو العفػ 
السعمػمات التي يعمع  السذخع العخاقي ما إذا كاف البياف الرحيح يذسل كل وقائع الجخيسة اـ يقترخ عمى

ـ مغ قبل الستيع يؤدؼ الى الكبس عمى ابيا الستيع لسداىسيغ اآلخخيغ وإدانتيع ، وما إذا كاف البياف السقج 
في حيغ أف البياف الرحيح الكامل عمى وفق قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية البحخيشي يذسل كل  أـ ال،

وفي . (4)بالجخيسة وعغ أؼ شخز آخخ لو عبلقة بيا ما يعمسو الستيع عغ الػقائع والطخوؼ الستعمقة
عخوض عميو العفػ يجب سالػاجب تقجيسو مغ قبل الستيع الأف البياف الرحيح القصخؼ و الكػيتي  غقانػنيال

أف يكػف كافيًا لمكبس عمى السداىسيغ اآلخخيغ، عبلوة عمى تقجيع كل ما لجيو مغ أدلة تداعج عمى 
 . (5)إدانتيع

جخائية يكػف العفػ عغ الستيع مغ خبلؿ القخار بػقف اإلجخاءات القانػنية وقفًا نيائيًا، ومغ الشاحية اإل
إذ أوجب قانػف أصػؿ  ر ىحا القخار في مثل ىحه األحػاؿ،كػف لدامًا عمى محكسة الجشايات إصجايو 

تيع السحاكسات الجدائية العخاقي عمى محكسة الجشايات أف تقخر وقف اإلجخاءات القانػنية ضج الس

                                                
 ( مغ قانػف إجخاءات السحاكسات الجشائية اإلماراتي.82( مغ السادة )4الفقخة ) (1)
 ( مغ قانػف اإلجخاءات والسحاكسات الجدائية الكػيتي. 64السادة ) (2)
 ( مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية القصخؼ.86السادة ) (3)
 لبحخيشي.( مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية ا147( مغ السادة )1الفقخة ) (4)
( مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية 85( مغ قانػف اإلجخاءات والسحاكسات الجدائية الكػيتي والسادة )164تشطخ السادة ) (5)

 القصخؼ.
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. (1)خبلء سبيمو إذا وججت أف البياف الحؼ أدلى بو صحيح كاملإالسعخوض عميو العفػ وقفًا نيائيًا و 
 ويتختب عمى ذلظ ما يأتي مغ اآلثار:

 .(2)إنقزاء الجعػػ الجدائية بالشدبة لمستيع السعخوض عميو العفػ -1

جػاز إتخاذ اإلجخاءات بحق  . وبالتالي عجـ(3)تختب عمى الحكع بالبخاءةتالتي نفديا آلثار ا قخيخت -2
عائجًا إذا ما إرتكب جخيسة ججيجة ، وال يعج (4)الستيع السعخوض عميو العفػ بدبب التيسة نفديا

 وبالتالي ال تذجد عميو العقػبة.

ولع يحجد  سبيل الستيع السعخوض عميو العفػ ما لع يكغ مػقػفًا مغ أجل جخيسة أخخػ. إخبلء -3
أشبلؽ سخاح الستيع السعخوض عميو العفػ، فإما يصمق  فيو بغيالسذخع العخاقي الػقت الحؼ يش

ه أو يبقى قيج التػقيف لحيغ إنتياء  سخاحو فػر اصجار القخار بػقف اإلجخاءات القانػنية ضج 
غيخ أف بقاء الستيع مػقػفًا بعج إنقزاء الجعػػ الجدائية بحقو يعج غيخ قانػنيًا. لحلظ السحاكسة، 

ل  مريخه لحيغ اصجار القخار في الجعػػ، وىحا ما يفيع مغ الذصخ األخيخ تخؾ أمخ تحجيج يفز 
( قائمة:"... فإذا قبل العخض تدسع شيادتو وتبقى صفتو متيسًا 129مغ الفقخة )أ( مغ السادة )

 .(5)حتى يرجر القخار في الجعػػ 

 
اكسات الجدائية وعمى صعيج التذخيعات اإلجخائية الجدائية السقارنة، بي غ قانػف اإلجخاءات والسح

الدمصة "يربح العفػ نافحًا وممدمًا اذا قاـ الستيع بتشفيح ىحه الذخوط بحدغ نية وساعج  الكػيتي أنو
، وقج سار قانػف اإلجخاءات (6)جعػػ الجدائية"وفي ىحه الحالة ال تخفع عميو ال مداعجة ججية، يةالتحكيك

                                                
( مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي عمى أنو:" إذا وججت محكسة 129نرت الفقخة )ج( مغ السادة ) (1)

ه وقفًا  الجشايات أف البياف الحؼ أدلى بو الستيع الحؼ عخض العفػ عميو صحيح كامل فتقخر وقف اإلجخاءات القانػنية ضج 
 نيائيًا وإخبلء سبيمو".

( مغ قانػف 344يعج وقف اإلجخاءات القانػنية وقفًا نيائيًا مغ اإلسباب العامة إلنقزاء الجعػػ الجدائية بسػجب السادة ) (2)
 أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي.

 ( مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي.244تشطخ الفقخة )ب( مغ السادة ) (3)
 ( قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي.341تشطخ السادة ) (4)
( مغ السادة 3إختمفت التذخيعات السقارنة في تحجيجىا لمػقت الحؼ يشبغي أف يصمق فيو سخاح الستيع، فقج أوجبت الفقخة ) (5)
مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية البحخيشي تػقيف الستيع السعخوض عميو العفػ لحيغ إنتياء السحاكسة، في  (147)

( مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية 85( مغ قانػف اإلجخاءات والسحاكسات الجدائية الكػيتي والسادة )164حيغ أجازت السادة )
كفالة اذا ما وججت الدمصة السخترة بحلظ اف اشبلؽ سخاحو ال يزخ القصخؼ إشبلؽ سخاح الستيع السعخوض عميو العفػ ب

 بالتحقيق.
 ( مغ قانػف اإلجخاءات والسحاكسات الجدائية الكػيتي.164تشطخ السادة ) (6)
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أنو إذا  جخاءات السحاكسات الجشائية اإلماراتيقانػف إ وقج أشار ،(1)الجشائية القصخؼ عمى الشيج ذاتو
في حيغ ألـد قانػف اإلجخاءات  ،(2)استػفى الستيع شخوط العفػ في رأؼ السحكسة فعمييا أف تحكع بتبخءتو

الجشائية الدػداني السحكسة أف ترجر أمخًا بػقف تشفيح العقػبة عمى الستيع السعخوض عميو العفػ بعج أف 
 .(3)عخض عميو العفػ اذخوط التي مغ أجمياللجسيع تتأكج مغ تشفيحه 

الخغع مغ أىسيتو والغاية التي تكسغ عمى وفي الختاـ البج مغ اإلشارة الى أف عخض العفػ عمى الستيع 
فالقزاء يكاد أف يكػف خاليًا مغ حكع أو قخار فييا تذخيعو، غيخ أف تصبيقو نادر ججًا إف لع يكغ مشعجمًا. 

سباب التي تقف وراء عجـ المجػء الى عخض األالحؼ يدتمـد بالزخورة البحث عغ بيحا الذأف، األمخ 
وقج يكػف الدبب راجعًا الى عجـ غسػض القزايا وقجرة الدمصات التحكيكية عمى  ،العفػ عمى الستيع

الػصػؿ الى الحقائق الستعمقة بيا، أو يكػف الدبب راجع الى صعػبات عسمية وإجخائية التي تتفاقع خبلؿ 
والػاقع أف ثسة العجيج مغ جػانب الغسػض التذخيعي التي  تذخيعية الستعمقة بتشطيع أحكاميا،لقرػر الا

تحيط باإلجخاء، فمع يكػف السذخع مػفقًا في صياغتو ألحكاـ عخض العفػ عمى الستيع، بل وقع في 
دعػاه  ف تفخيقتعارض في العجيج مغ األحكاـ مشيا وضع الستيع السعخوض عميو العفػ مخكد الذاىج دو 

ىع، فكيف يذيج وىػ متيع في الجعػػ نفدو،  غعغ السداىسيغ اآلخخيغ الحي يذيج الستيع السحكػر ضج 
 وماذا عغ تحميف الستيع في ىحه الحالة. 

، عمى الخرػص لػ تع األخح (4)ويبجو اف القزاة يشطخوف الى عخض العفػ عمى الستيع بعيغ الذظ
مغ خبلؿ تقخيخ الحساية لمستيع  امذاكل اجتساعية ال يسكغ تجشبي بشطخ اإلعتبار ما يتختب عميو مغ

غخات والرعػبات في ثفكثخة ال مبلئو اآلخخيغ في ارتكاب الجخيسة،السعخوض عميو العفػ الحؼ شيج ضج  ز 
تصبيق عخض عمى العفػ الستيع جعل مشو إجخاء بجوف ججوػ وغيخ مدتخجـ، مسا يدتمـد معو إعادة الشطخ 

لشا اإلعفاء مغ العقػبة  األحكاـ معًا.و  إجخاء ما يمـد مغ التعجيبلت عميو مغ حيث الفكخةفيو جحريًا و  فمػ بج 
بالتخفيف مشيا ألمكغ تجاوز العجيج مغ الرعػبات والسذاكل أسػة بسا عميو الحاؿ في التذخيع األمخيكي 

 عس الجوؿ األنجمػسكدػنية واألوروبية السذار الييا سابقًا.وب
 
 

 
                                                

ح ( مغ قانػف اإلجخاءات الجشائية القصخؼ عمى أنو:" ... ويربح العفػ نافحًا وممدمًا اذا قاـ الستيع بتشفي85تشز السادة ) (1)
ه بشاًء عمى العفػ".  ىحه الذخوط بحدغ ني ة ويرجر الحكع بعجـ قبػؿ الجعػػ ضج 

 ( مغ قانػف إجخاءات السحاكع الجشائية اإلماراتي.82( مغ السادة )4تشطخ الفقخة ) (2)
 ( مغ قانػف إجخاءات الجشائية الدػداني.59( مغ السادة )2تشطخ الفقخة ) (3)
خبلؿ أخحنا آلراء عجد مغ قزاة التحقيق حػؿ عخض العفػ عمى الستيع، وقج تبي غ لشا أيزًا وىحا ما تع التػصل اليو مغ  (4)

مغ خبلؿ السقاببلت نجرة القزايا التي تدتمـد المجػء الى عخض العفػ فييا، وإف وججت فالدمصة التحكيكية ليا خيارات 
غ كذف الغسػض بغس الشطخ عغ السجة التي أخخػ بجاًل مغ عخض العفػ، عمى سبيل السثاؿ اإلستسخار في التحقيق لحي

 يدتغخقيا األمخ.
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 الخاتمة
ج أف إنتييشا مغ دراستشا لسػضػع التفاوض مع الستيع في مخحمة التحقيق اإلبتجائي بالقجر الحؼ وف قشا بع

مشا الييا خبلؿ تشاولشا لسػضػع البحث مغ هللا فيو،  فقج إرتأيشا أف نذيخ الى أىع اإلستشتاجات التي تػص 
العجيج مغ جػانب الزعف الستعمقة مختمف جػانبو. وقج ساعجنا إعساؿ السشيج السقارف في الػقػؼ عمى 

بالتشطيع التذخيعي لسػضػع التفاوض مع الستيع مسا دفعشا الى تقجيع تػصيات ومقتخحات نخاىا ججيخة 
 بالتقجيع.

 أواًل: اإلستنتاجات
يشرخؼ التفاوض مع الستيع الى جػاز اإلستعانة بالستيع إستثشاًء في عسمية البحث والتحقيق في   -1

وقج كاف لمرفة اإلستثشائية ىحه أثخىا في تحجيج الشصاؽ السػضػعي لمتفاوض مغ حيث  الجخيسة،
 مى الجشايات وحجىا.عإقتراره 

يتعارض التفاوض مع الستيع مع السبجأ العاـ الحؼ يقزي بعجـ جػاز التأثيخ عمى الستيع مغ أجل  -2
والػعج سػاء بتخفيف  حسمو عمى الكبلـ أو اإلعتخاؼ، فالتفاوض يحتػؼ بصبيعتيا عمى اإلغخاء

العقػبة أو اإلعفاء مشيا. ورغع ذلظ أخح بو بعس مغ التذخيعات اإلجخائية الجدائية السقارنة ومشيا 
 .التذخيعات مبخراتيا في األخح بو التذخيع العخاقي، وكانت ليحه

ض تخجع جحور فكخة التفاوض مع الستيع الى القانػف األمخيكي، حيث نجج أنو أورد نطاـ التفاو   -3
التذخيعات  تو، ومشو أخح (Plea bargainingخوؼ بػ )عمع الستيع عمى تخفيف العقػبة والس

في ىحه  اإلنجمػسكدػنية وكحلظ الجوؿ األوروبية مع اإلختبلؼ في تشطيع األحكاـ الستعمقة بو
 التذخيعات.

ـ الى الستيع، ففي القػانيغ ا -4 ألمخيكية أخح التفاوض مع الستيع صػرتيغ مغ حيث العصاء السقج 
بية يكػف التفاوض مع الستيع عمى تخفيف العقػبة، في حيغ يكػف و واألنجمػسكدػنية واألور 

التفاوض مع الستيع عمى اإلعفاء مغ العقػبة في التذخيعات العخبية التي أخحت بالتفاوض. عمسًا 
 أف الرػرتيغ يحتػػ عمى جػانب إيجابية وسمبية في آٍف واحج.

مع الستيع، في  تدسية )عخض العفػ عمى الستيع( لمجاللة عمى التفاوضإستخجـ السذخع العخاقي  -5
 التي أخحت بفكخة التفاوض مع الستيع لجػ مذخعي الجوؿ األخخػ  غيخىاأستخجـ تدسيات غ حي

 )الػعج بػقف تشفيح العقػبة(.مثل ) الػعج بالعفػ( و

غخض الػصػؿ الى يعج عخض العفػ عمى الستيع إجخاء تحكيقي أجاز السذخع المجػء اليو ل -6
بالجخائع التي تػصف بالغسػض، وىػ إجخاء يحتػؼ عمى التزحية بحق الجولة الحقائق الستعمقة 
 مسارسة ىحا الحق ذاتو. تزسيغ في العقاب مقابل 

يقترخ إعساؿ عخض العفػ عمى الجشايات الغامزة وحجىا التي ساىست في إرتكابيا أكثخ مغ  -7
  شخز.
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عخض العفػ عمى الستيع بعج مػافقة محكسة الجشايات، وبحلظ لقاضي التحقيق أجاز السذخع  -8
يقترخ اإلجخاء عمى مخحمة التحقيق اإلبتجائي دوف السحاكسة بخبلؼ ما عميو الحاؿ في بعس 

 التذخيعات األخخػ.

السعخوض عميو في تقجيع معمػمات يقبل العفػ  الحؼ  يتسثل اإللتداـ السمقاة عمى عاتق الستيع -9
والخاجح يشبغي أف يؤدؼ دور الستيع يجلي بذيادتو ضج السداىسيغ اآلخخيغ.  صحيحة كاممة، بأف

الى رفع الغسػض عمى الجخيسة والػصػؿ الى السداىسيغ اآلخخيغ بغية إكتدابو الحق في 
ه.  اإلعفاء، وبالتالي وقف اإلجخاءات القانػنية ضج 

ػ ػط حقو في العفيتختب عمى مخالفة الستيع السعخوض عميو العفػ لذخوط عخض العفػ سق -14
ه.وتؤ   خح األقػاؿ التي أدلى بيا دليبًل ضج 

ويبجو قَمة المجػء الى ، ىشاؾ نجرة ممحػضة لمتصبيقات القزائية بذأف عخض العفػ عمى الستيع -11
 ىحا اإلجخاء إما لعجـ الحاجة اليو أصبًل أو تفاديًا لسا يشجع عشو مغ مذاكل إجتساعية.

 

 ثانيًا: المقترحات  
الستيع مغ الشاحية  ىعغ األسباب التي تقف وراء عجـ المجػء الى عخض العفػ عم ضخورة البحث -1

 العسمية ومغ ثع التػجو نحػ إلغائو كميًا أو تعجيل أحكامو حدب ما يقتزيو األمخ.

 رىا بحيث يقترخ العصاء السقجـ الى الستيع عمىو مخاجعة فكخة التفاوض مع الستيع مغ جح -2
شيا، وبحلظ يسكغ تفادؼ العجيج مغ السذاكل الشاجسة عشو وفق تخفيف العقػبة دوف اإلعفاء م

ومغ ثع تبجيل تدسية عخض العفػ بػ )التفاوض مع الستيع عمى تخفيف  الرػرة التي عمييا اآلف.
 العقػبة(

ضخورة إعادة تشطيع أحكاـ عخض العفػ عمى الستيع مغ خبلؿ نرػص واضحة، ال سيسا فيسا  -3
التي يجػز المجػء اليو فييا، بأف يذسل  جخائعالعخض العفػ و  الجيات السسشػحة ليا سمصةتخز 

 بذأنيا عخض العفػ عمى الستيع. ى الػصػؿ الى الحكيقةإقتز إف الجشايات والجشح السيسة

ضخورة بياف إجخاءات التفاوض مع الستيع بشرػص صخيحة مغ حيث ضػابط إختيار الستيع  -4
إفيامو باألمخ والتأكج مغ استعجاده لقبػؿ التفاوض و )بأف ال يكػف ذو الجور األكبخ في الجخيسة(  

 مع ما يتختب عميو مغ آثار.

يشبغي بياف كيفية محاكسة الستيع الستفاوض معو بأف يحاكع بسعدؿ عغ السداىسيغ معو في  -5
 إرتكاب الجخيسة.

بيانات صحيحة  خط تقجيعضخورة بياف إلتدامات الستيع الستفاوض معو، وعجـ اإلكتفاء عمى ش -6
ل كامم أف يذتخط في البياف السقجـ مغ قبل الستيع ة، بل تحجيج مالية ىحه البيانات. ونفز 

 الستفاوض الػصػؿ الى السداىسيغ األخخيغ أو تدييل الػصػؿ الييع.
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