
1 

 

   جامعة المنصورة  

     كلية الحقوق  

قسم القـانون الجنائي  

 

بدائل األمر الجنائي  
(دراسة مقـارنة) 

                                                 

مقدمة من  

هشام مصطفى عبد القـادر أبو سالم  

                                               

تحت إشراف  

األستاذ الدكتور/ احمد شوقي عمر أبو خطوة  

 م2015ه- 1436

 



2 

 

بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 

 

 

 

 

 

 

  اهللا العظيم  صدق

 3 الطالق  – اآلية  سورة

 

 

 

 

 

 يتوكل علي اهللا فهو حسبه إن اهللا  ومن

 أمره قد جعل اهللا لكل شيئ قدرا  بالغ
 



3 

 

 

 

 

 والدي ووالدتي  إلي

 زوجتي وأوالدي  إلي

 كل من كان له فضل علي  إلي
   

 

الباحث   

 

 

 

 إهداء

 



4 

 

 السيد األستاذ الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة  إلي

 الفـاضل  واألخ العزيز أستاذي

 قسم القـانون الجنائي  رئيس

  علي

 ونصائحه وعلمه  توجيهاته

 لم يبخل علي بهم وكان لذلك أبلغ األثر في ظهور تلك  الذي

الرسالة  

 



5 

 

 عامــة مقدمــة
 

دق القوانين فى حياة الدولة القانونية ؛ إذ يتعين على أيعتبر قانون اإلجراءات الجنائية من 
ع تحقيق التوازن بين مصلحتين متعارضتين هما المصلحة العامة التى تهدف إلى تحقيق  المشرِّ

عدالة جنائية فعالة، وناجزة، والمصلحة الخاصة التى تهدف بدورها إلى حماية الحرية الشخصية، 
0Fوسائر حقوق اإلنسان 

. وغالباً ما يحدث التوتر فى العالقة بين هاتين المصلحتين ؛ لذا لزم من )1(
األهمية تحقيق التوازن بين حقوق اإلنسان، ومتطلبات نظام فعال للعدالة الجنائية. 

وذلك يتطلب االعتماد على إجراءات جنائية فعالة ترتكز على كشف الحقيقة، والتى فى ضوئها 
1Fيمكن للعدالة الجنائية أن تفصل فى مدى توافر سلطة الدولة فى عقاب المتهم 

, إذاً يتعين لتطبيق  )2(
قانون العقوبات , البدء بكشف الحقيقة من خالل إجراءات معينة ؛ فإّن ثبت أن المتهم لم يرتكب 

الجريمة المسندة إليه، فال يتوافر بشأنه الجرم الذى يبرر توقيع العقاب عليه، وال تملك الدولة قبل 
صدور حكم اإلدانة بمعاقبة المحكوم عليه ؛ االلتجاء إلى التنفيذ المباشر على المتهم، حتى وإن 

. )2F)3 اعترف طواعية، واختياراً بارتكاب الجريمة
 علة ذلك ؛ أن سلطة الدولة فى العقاب تنطوى على مساس جسيم بحرية المتهم، وهو ما ال 

يمكن إقراره، وال تحديد مداه، إال بواسطة جهاز مستقل محايد هو القضاء، فال ينشأ حقُّ الدولة فى 
  فإنّه ال يتفق – ألنّه لو قلنا بغير ذلك –العقاب، إال بعد صدور الحكم باإلدانة، وليس قبل صدوره 

)4(مع ما قد تنتهى إليه الدعوى الجنائية عند الحكم ببراءة المتهم 
3F.  

ومن ثم فإّن الحكم القضائى هو الذى ينشئ حق الدولة فى العقاب، وال يقرره ؛ ألنّه ال عقوبة 
)5(بغير حكم قضائى

4F 6(، وال عقوبة بغير دعوى جنائية(
5F. 

                                                           
 , دار 2011) د/ محمود نجيب حسنى , شرح قانون اإلجراءات الجنائية، وفقاً الحدث التعديالت التشريعية , الطبعة الرابعة , 1(

 , دار النهضة 2012. د/ أشرف توفيق شمس الدين , شرح قانون اإلجراءات الجنائية , الجزء األول , 6النهضة العربية, ص 
  , 2007 لسنة 135 , 74. د/ عبد الرءوف مهدى  , شرح قانون اإلجراءات الجنائية فى ضوء أحكام القانونين 4العربية , ص 

 , دار 2010. د/ نبيل مدحت سالم , شرح قانون اإلجراءات الجنائية , الجزء األول , 38 , دار النهضة العربية,  ص 2011
  , دار الهدى للمطبوعات , ص 2002. د/عبد الفتاح مصطفى الصيفى , تأصيل اإلجراءات الجنائية , 17النهضة العربية , ص 

 , د/ السيد عتيق , التفاوض على االعتراف فى ضوء قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسى فى ضوء أحدث التعديالت , دراسة 12
  , دار الجامعة 2008.  د/ سليمان عبد المنعم , أصول اإلجراءات الجنائية , 4 , دار النهضة العربية , ص 2005مقارنة , 

 .15الجديدة للنشر , اإلسكندرية , ص 
المتهم  على أّن "2014 من دستور مصر الحالى 96) بشأن مراعاة المبدأ القائل بافتراض براءة المتهم ؛ انظر ما نصت عليه المادة 2(

 من الدستور 2- 27، والتى تقابلها المادة برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه"
 اإليطالى :

Art. 27 : " 2- The defendant shall not be considerd guilty until final sentence has been passed upon 
him. " 

) بشأن النتائج المترتبة على أعمال مبدأ افتراض البراءة ؛ يراجع فى ذلك : د/ مصطفى يوسف , الحماية القانونية للمتهم فى مرحلة 3(
. د/ ياسر عسكر زيدان , دور القضاء 42. د/السيد عتيق , المرجع السابق , ص 90  , دار الكتب القانونية , ص 2009التحقيق , 

 .100 , دار النهضة العربية , ص 2012فى تحريك الدعوى الجنائية، والحكم فيها , 
. د/محمد محمد مصباح القاضى , الحماية الجنائية للحرية الشخصية فى مرحلة ما 86/ مصطفى يوسف , المرجع السابق , ص د) 4(

 . 7 , دار النهضة العربية , ص 2008قبل المحاكمة الجنائية , دراسة مقارنة , 
بالرغم من عدم تصريح " ؛ إذ إنه بناء على حكم قضائى " ، و "بحكم قضائى " التفرقة بين مبادئ توقيع العقوبة الجنائية ) يلزم5(

يجدر اإلشارة هنا إلى أنّه يجب التمسك بالعبارة الدستورية األولى دون غيرها فى مجال توقيع فالدستور بلفظة ( جنائى ) ـ 
ذلك، ألّن اشتراط القانون شرطاً ما لصدور ؛ ثم وجوب توقيع العقوبة بحكم مباشر، وليس بناء على حكم  ومن العقوبات الجنائية،

 يعنى وجوب تعاصره لمرحلة المحاكمة، وليس فى، وقت الحق، أو تاٍل لها مما يعنى أن كل عقوبة جنائية يجب أن يصدر   الحكم
 .29 , لتوضيح ذلك : انظر د/ مصطفى يوسف , المرجع السابق , ص بها حكم مستقلٌّ 

؛   نص على ذات القواعد، والمبادئ  2014، وبصدور دستور 1971 من الدستور المصرى 67 , 66نصت على ذلك المواد ) 6(
، وال  " العقوبة شخصية: نصت  على أنّه : والتى   2014 من دستور 95  المادة 1971 من دستور 66حيث قابلت المادة 

  1971 من دستور 67قابلت المادة ,  بينما ،  إال بناء على قانون، وال توقع عقوبة،  إال بحكم قضائى "  ، وال عقوبة جريمة
نصت على أن " المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل فيها :، والتى   2014 من دستور 96المادة 

ضمانات الدفاع عن نفسه ". 
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فاألصل إذاً أن الخصومة الجنائية تنتهى بحكم قضائى عقب المرافعة الشفوية، ومن خالل 
إجراءات معينة شملها قانون اإلجراءات الجنائية تهدف فى النهاية إلى تطبيق قانون العقوبات، 

وصوالً إلى الكشف عن الحقيقة متمثالً فى منطوق الحكم الجنائى القضائى الصادر باسم الشعب 
تحقيقاً للمصلحة االجتماعية المتمثلة فى فاعلية العدالة الجنائية، فى إطار من الشرعية الدستورية 

التى تراقب تحقيق التوازن بين تلك المصلحة، والمصلحة الخاصة المتمثلة فى ضمان حقوق 
)1(اإلنسان

6F . 
إال أنّه، وفقاً للوضع الراهن ؛ فإّن معظم الدول على اختالف أيدلوجياتها تعانى من ظاهرة 
ع للسالح العقابى من أجل مواجهة  التضخم العقابى، والتى كانت نتيجة طبيعية الستخدام المشرِّ

)2(الكثير من األنماط المستحدثة من السلوك اإلجرامى
7F.  

بمعنى أن تنوع وتشعب السلوك اإلجرامى الزمه التوسع فى التشريع العقابى، والذى استلزمه 
دى ذلك إلى نتيجة طبيعية أتطبيق فعال لتحقيق العدالة الجنائية، وفق إجراءات جنائية معينة ؛ ف

مؤداها تزايد إعداد القضايا الجنائية , األمر الذى بات يهدد المحاكم بالشلل، ونتيجة لذلك أضحى 
 )3(الوصول إلى العدالة الناجزة اآلمنة أمراً عسيراً، وغدا القضاء معذوراً 

8F إذ لم يحقق العدالة اآلمنة
يكلف هللا نفساً إال ، إذ أمام األعداد الهائلة من القضايا الجنائية؛ فالطاقة البشرية محدودة بطبيعتها

)4 (والتشريع نحو البحث عن وسائل لتجاوز أزمة العدالة الجنائية وسعها ؛ لذا اتجه غالبية الفقه
9F. 

وقد رأت بعض النظم القانونية، ومنها التشريع الجنائى المصرى وجود أنماط من الجرائم قد ال 
 يمكن القول : أنها حاالت بسيطة –تمس الضمير العام ؛ حيث ال تلقى استهجان الضمير اإلنسانى 

 يمكن التجاوز عن تقرير العقوبة فيها بحكم قضائى، ودون خصومة جنائية تبدى بها –من اإلجرام 
". مرافعة شفوية , فأجازت تقرير العقوبة عن طريق نظام جديد يسمى " باألمر الجنائى 

الغرض منه هو مواجهة نوع معين ، ولذا فإّن نظام األوامر الجنائية هو نظام إجرائى خاص 
من الجرائم، بهدف إنهاء إجراءتها، ووضع حد لها بانقضاء الدعاوى الناشئة عنها بصورة مبسطة، 

 )5( ويسيرة ال تراعى فيها القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادية
10F.  

ع الجنائى المصرى بهذا النظام بأّن أضاف المواد من المادة   حتى المادة 323وقد أخذ المشرِّ
جازت إصدار األوامر الجنائية من النيابة أ فى قانون اإلجراءات الجنائية الجديد، والتى 330

11Fالعامة، ومن القاضى الجزئى فى بعض الجرائم الجنائية 

)1.( 
                                                           

د/ مدحت محمد عبد العزيز ـ األمر الجنائى ( دراسة تحليلية مقارنة ) بين التشريعين المصرى، والفرنسى طبقاً ألحدث التعديالت ) 1(
 :، وفى معنى قريب [ د/ محمود نجيب حسنى , 7ص, بدون دار نشر, 2000 / 1999سنة , 1998 لسنة 174المدخلة بالقانون 

. د/ جمال شديد على الخرباوى , حق المجنى عليه فى التنازل عن الدعوى الجنائية , الطبعة األولى , 73المرجع السابق, ص 
  ].13. د/أشرف توفيق شمس الدين , المرجع السابق , ص 63 , المركز القومى لإلصدارات القانونية , ص 2011

 2002 , جامعة عين شمس ,رسالة دكتوراه , د/ محمد حكيم حسين الحكيم ـ النظرية العامة للصلح، وتطبيقاتها فى المواد الجنائية ) 2(
 . 1 ص,

فى معنى  و :،25 , دار النهضة العربية , ص 2011إيمان مصطفى منصور مصطفى , الوساطة الجنائية , دراسة مقارنة , د/) 3(
 د/ عبد الفتاح مصطفى الصيفى , قانون اإلجراءات الجنائية اإليطالى الجديد , ترجمة إلى –د/ محمد إبراهيم زيد [قريب : 

. ]30. د/ السيد عتيق , المرجع السابق , ص 73  , دار النهضة العربية , ص 1990العربية، والتعليق عليه , 
. د/ أشرف رمضان عبد الحميد , الوساطة 23) بشأن أزمة العدالة الجنائية ؛ يراجع فى ذلك : د/ السيد عتيق , المرجع السابق , ص 4(

 .11 : ص 9 , دار النهضة العربية , ص 2007الجنائية، ودورها فى إنهاء الدعوى العمومية , 
) بشأن تعريف " األمر الجنائى "، وتحديد ماهيته ؛ يراجع فى ذلك : أ/ إيهاب عبد المطلب , الموسوعة الجنائية فى شرح قانون 5(

 معلقاً عليها بآراء الفقه، وأحكام محكمة النقض 2007 لسنة 74اإلجراءات الجنائية طبقاً ألحدث التعديالت الصادرة بالقانون رقم 
. د/ إيمان محمد الجابرى , األمر الجنائى , دراسة 474 , المركز القومى لإلصدارات القانونية , ص 2008, الجزء الثالث , 

. د/ فوزية عبد الستار , 7ص,  المرجع السابق ,د/ مدحت محمد عبد العزيز . 14 , دار الجامعة الجديدة , ص 2011مقارنة , 
. د/ عبد الرءوف مهدى  , المرجع السابق , ص 427. د/ نبيل مدحت سالم , المرجع السابق , ص 664المرجع السابق , ص 

 د/ محمد الشهاوى , شرح تعديالت قانون –. أ/ عادل الشوربجى 637. د/ أشرف توفيق شمس الدين , المرجع السابق , ص 996
 .63 , دار النهضة العربية , ص 2007 , الطبعة األولى , 2007 لسنة 153 , 74اإلجراءات الجنائية فى ضوء القانونين رقمى 

 والتى  األوامر الجنائية،ب فيما يتعلق من قانون اإلجراءات الجنائية المصرى الجديد 330 حتى 323  منالمواد؛ يراجع فى ذلك ) 1(
ما بعدها من المؤلف عند و61 ص,  ذكره , منعاً للتكرار سيرد وردت بالفصل الحادى عشر من الباب الثانى ؛ يحال إلى ما

 دراسة األحكام التشريعية لنظام األوامر الجنائية فى التشريع المصرى. 
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ويعتبر نظام األمر الجنائى من الموضوعات القانونية التى تتسم بالتعقيد، والتبسيط فى آن واحد 
, فمن ناحية يتميز األمر الجنائى بالتبسيط ؛ إذ إنّه يعالج الدعوى الجنائية دون ولوج طريق 

اإلجراءات الجنائية التقليدية، والتى تتسم بالتعقيد – بوصف األمر الجنائى طريقة إلدارة الدعوى 
. الجنائية –ومن ثم يتحقق بذلك سرعة الفصل فى الدعوى الجنائية

 حيث يتم بعيداً عن مجلس , ومن ناحية أخرى فإّن األمر الجنائى يتميز بالتعقيد والخصوصية  
القضاء – حال صدوره من النيابة العامة –  ويتخلف معه الكثير من ضمانات المحاكمات الجنائية 

التى من شأنها الحرص على احترام مبدأ افتراض براءة المتهم , كالحيدة القضائية، ومتطلبات 
12Fالضمان القضائى 

، فضالً عن اصطدامه بمبدأ قضائية العقوبة الجنائية , أى احتياج العقوبة )2(
13Fالجنائية لقضائية توقيعها 

)3(. 
14Fومن ثم، وإن كان نظام األوامر الجنائية أحد بدائل الدعوى الجنائية 

 ؛ قُصد من ورائه تحقيق )4(
عباء أسرعة الفصل فى الدعاوى الجنائية قليلة األهمية، وتبسيط إجراءتها، بغرض التخفيف من 

15Fالمحاكم حتى تتفرغ لنظر الدعاوى الهامة، إال أّن ذلك قد يصطدم بالشرعية الدستورية 

، والتى )5(
من أهم أهدافها تحقيق التوازن بين المصلحة العامة المتمثلة فى تحقيق عدالة جنائية فاعلة وناجزة، 

وبين المصلحة الخاصة للمتهم المتمثلة فى حماية حريته الشخصية، ومراعاة أن األصل فى اإلنسان 
البراءة.  

16Fم  2014وباستقراء الدستور المصرى الحالى 

نستخلص الحرص التشريعى على عدم ,  )6(
 96توقيع عقوبة جنائية بغير محاكمة قانونية يتوافر بها عدد من الضمانات الدستورية ؛ كالمادة 
منه، والتى نصت على " أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها 

 من الدستور ذاته، والتى نصت على " أن حق الدفاع 98ضمانات الدفاع عن نفسه "، والمادة 
 منه " على أن السلطة القضائية 184أصالة، أو بالوكالة مكفول "، فضالً عما نصت عليه المادة 

مستقلة، وتتوالها المحاكم على اختالف أنواعها، ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفق القانون ". 

                                                           

) بشأن عدم توافر ضمانات الحيدة القضائية، ومتطلبات الضمان القضائى المتمثلة فى االستقالل، وعدم االنحياز فى طبيعة وظيفة 2(
  وما بعدها من المؤلف.260ص , منعاً من التكرار , النيابة العامة ؛ يحال إلى ما سيرد ذكره 

) بشأن تحديد ماهية قضائية توقيع الجزاء الجنائى، واعتباره مبدأ أصولياً متعلقاً بالنظام العام ؛ يراجع فى ذلك : د/عبد الفتاح 3(
. د/ أنوسنس أحمد الدسوقى عبد السالم , قضائية توقيع العقوبة الجنائية , دراسة مقارنة 9مصطفى الصيفى, المرجع السابق , ص 

 ، وما بعدها.26م , دار النهضة العربية , ص 2005, الطبعة األولى , 

. د/ السيد عتيق , المرجع 975 ص ) بشأن بدائل الدعوى الجنائية ؛ يراجع فى ذلك : د/ عبد الرءوف مهدى  , المرجع السابق ,4(
 . 28السابق , ص 

. د/ أحمد فتحى سرور, المرجع 25 , د/ نبيل مدحت سالم , المرجع السابق , ص 9 د/ محمود نجيب حسنى , المرجع السابق , ص )5(
 .3السابق , ص 

 ومبادئ دستورية أفردها فى الباب الرابع تحت عنوان سيادة  ، وأفرد أحكاماً تحدد ضماناتم 2014  مصرحيث صدر دستور) 6(
، وفى الباب الخامس تحت عنوان نظام الحكم، والذى يتحدث عن السلطة القضائية فى المواد من 98 حتى 94المواد من بالقانون 

  .1971، وهى تقابل ذات األحكام التى تضمنها دستور 188 حتى 184
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  : البحث من الهدف
خاصة لثبوت عدم دستوريته ، نظام األوامر الجنائية ل إيجاد بدائليهدف البحث إلى الكشف عن 

 ال يحافظ على الضمانات إذ أنه باعتبارها شعبة من شعب تلك السلطة، ،الصادرة من النيابة العامة
الدستورية التى قررها الدستور لحماية حق المتهم، ومن ثم يكون الحكم عليه بأنه يتعارض مع 
الشرعية الدستورية إليجاد المبررات التى تدفعنا للبحث عن بدائل أخرى تحقق ذات الغرض. 

17Fالبعض ذهب إلى تبرير األخذ بذلك النظام 

 إلى أن االعتبارات العملية تتطلب ذلك ؛ لوجود )1(
ع الجنائى عقوبات بسيطة، ويغلب أن تكون  الكثير من الجرائم البسيطة التى قرر لها المشرِّ

عناصرها من الوضوح، والبساطة بحيث ال تقتضى إجراءات محاكمة تفصيلية، وأغلب ما تكون 
هذه الجرائم من النوع المسمى بالجرائم التنظيمية مثل جرائم المرور، والجرائم المالية ؛ لذا يمكن 

 لإلجراءات إصدار األوامر الجنائية فيها ؛ حتى ال يُثقل كاهل القضاء بها مما يتيح له اً اختصار
التفرغ لنظر الدعاوى الجنائية األخرى  ذات األهمية التى تتطلب إجراءات محاكمة تفصيلية تتاح 

فيها فرص الدفاع للمتهم. 
 يحقق سرعة البت فى الدعاوى – من وجهة نظرهم – وفى ذات الوقت فإّن ذلك النظام 

18Fالجنائية 

 بإجراءات موجزة لمصلحة العدالة، وفاعلية العقوبة فى ذات الوقت، ومن ناحية أخرى )2(
)3(يضمن للمتهم أقل عقوبة ممكنة 

19F .
ومن ثم يذهب هؤالء ؛ إلى أن األساس الذى يستند إليه نظام األوامر الجنائية هو الحرص على 

تحقيق العدالة السريعة الناجزة، واالقتصاد فى اإلجراءات الشكلية، بهدف تخفيف العبء على كاهل 
.   )20F)4 المحاكم بدعاوى تتميز بضآلة أهميتها، وتستغرق الوقت، والجهد بدون مبرر قوى

أنّه على , و الهدف المرجو منه لم يحققنظام األوامر الجنائية بعد أن ثبت أن وهدف البحث 
العكس من ذلك تسبب فى زيادة األعباء القضائية، ومن ثم إطالة أمد التقاضى، فضالً عن أنّه قد 

يكون تسبب فى إهدار ضمانات قررها الدستور للمتهم، وبدالً من أن يحقق العدالة السريعة الناجزة 
تسبب فى إهدارها، وأوجد بديالً عنها هى العدالة المتسرعة المهدرة للحقوق والضمانات الدستورية 
للمتهم؛ لذا فإّن من أهداف ذلك البحث هو إيجاد بدائل أخرى للدعوى الجنائية تحقق ذات األغراض 

ع إلى األخذ بنظام األمر الجنائى.  التى من أجلها لجأ المشرِّ
 " محالً، وموضوعاً لبحثنا بدائل األمر الجنائيومن هذا المنطلق فهى نقطة البدء الختيار " 

 بإذن هللا تعالى.
 

                                                           

, القاهرة جامعة  , 1985, رسالة دكتوراه  ,  األمر الجنائى، والصلح فى األنظمة اإلجرائية المقارنة ,محمد يحيى إسماعيل) أحمد 1(
. د/ سامح السيد جاد , اإلجراءات 629 , 628 وما بعدها. د/ عبد الفتاح مصطفى الصيفى , المرجع السابق , ص 536ص

. د/ عبد هللا خزنة كاتبى , اإلجراءات الجنائية الموجزة , 414 م, بدون دار نشر , ص 1987الجنائية فى التشريع المصرى  
. د/ فتحى المصرى بكر , قوة الشيء المقضى به فى المجال الجنائى , رسالة دكتوراه  , 554 , ص 1980رسالة دكتوراه  , 
 .1989جامعة القاهرة , 

 , 1964) د/ أحمد فتحى سرور , األمر الجنائى، وإنهاء الخصومة الجنائية , المجلة الجنائية القومية , المجلد السابع , من مارس 2(
 , ص 1967 من يناير 9 , السنة 36. د/ فتحى عبد الصبور , األمر الجنائى بالعقوبة , األمن العام , العدد 106العدد األول , ص 

 , دار النهضة العربية , 2003. د/ رمزى رياض عوض , الحقوق الدستورية فى قانون اإلجراءات الجنائية , دراسة مقارنة , 47
 .251ص 

وقد أشار إلى أنّه فى التشريع االتحادى السويسرى [ تُخفض الغرامة  .556 , 555) د/ عبد هللا خزنة كاتبى , الرسالة السابقة , ص 3(
إلى الثلث فى حالة اعتراف المتهم، وإلى الربع فى حالة عدولة عن االعتراض عن األمر الجنائى ] 

 

 :، وفى معنى 87. د/ مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم , المرجع السابق , ص 427) د/ نبيل مدحت سالم , المرجع السابق , ص 4(
   .38. د/ السيد عتيق , المرجع السابق , ص 19قريب : د/ إيمان مصطفى منصور مصطفى , المرجع السابق , ص 
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  : البحث إشكاليات
 يثير العديد من بدائل األمر الجنائي لذا فإّن دراستنا الواقعية التحليلية المقارنة لموضوع 

المشكالت نوجز أهمها فيما يلى : 
سواء صادر من القاضى ، فى أن األمر الجنائى على إطالقه ، ) تتمثل المشكلة األولى أوالً ( 

الجزئى أو النيابة العامة، كما يرى البعض يتعارض مع مبدأ " القضائية " , الذى جاء تعبيراً عن 
 بأنه "ال عقوبة بغير حكم قضائى"، وبغير محاكمة تتوافر بها مبادئ ،نص الدستور المصرى

الشفوية والعالنية والمواجهة ؛ ما يعنى أن األمر الجنائى يصدر دون علم كاف بعناصر الدعوى، 
 من 96، 95ما يتعارض مع نص المادتين  إلى دفاع المتهم أو مرافعته، وهو  ودون استماع

)1(الدستور
21F.  

والمشكلة الثانية تتعلق باألمر الجنائى الصادر من النيابة العامة لما ينطوى عليه ذلك  )ثانياً  ( 
 )2( من إهدار لمبدأ الفصل بين سلطة االتهام والحكم

22F ًمن 184عن تعارضه مع المادة ، فضال 
 م ، والتى جرى نصها على أن " السلطة القضائية مستقلة وتتوالها2014دستور مصر الحالى 

. المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها "
 وكما أن األمر الجنائى الصادر من النيابة العامة قد يصدر متجاهالً لشرط الصالحية 

ع قد نص على حاالت معينة يُعتبر فيها القاضى غير  من ذلكوالشخصية للقضاة ؛  منطلق أن المشرِّ
صالح بقوة القانون لنظر الخصومة الجنائية ؛ فيمتنع عليه فى هذه الحاالت، والتى وردت على 

 من قانون اإلجراءات الجنائية أن ينظر الدعوى الجنائية، وللخصوم 247سبيل الحصر فى المادة 
فى هذه الحالة رد القضاة فى حالة عدم الصالحية، إال أّن تلك المشكلة تبدو واضحة فى حالة 

 )3(صدور األمر الجنائى من النيابة العامة ،  فال يخضع أعضاءها لطلب الرد 
23F وذلك، وفق ما ورد ،

 من قانون اإلجراءات الجنائية. 248/2بنص المادة 
 تثور حول جدوى األخذ بنظام األوامر الجنائية ؛ فكما الثالثة)، وأخيراً ؛ فإّن المشكلة  ثالثاً  ( 

رأينا أن االعتبارات العملية هى التى دعت إلى األخذ بذلك النظام للتخفيف عن كاهل القضاء، 
واختصار اإلجراءات فى بعض الدعاوى الجنائية قليلة األهمية، وذلك بإنهاء إجراءتها بإصدار أمر 

جنائى، والذى بموجبه تنقضى الدعوى الجنائية دون حاجة إلى إجراءات مطولة تزيد من كاهل 
  القضاء.

ع عند تحديده ماهية الدعاوى الجنائية قليلة األهمية  إال أنّه ما هو المعيار الذى يستند إليه المشرِّ
  المتمثلة فيالتى يمكن تطبيق نظام األوامر الجنائية بشأنها ؛ فهل بساطة العقوبة المقضى بها

  أم أن ذلك يتوقف على نوع الجريمة ذاتها، وطبيعتها., الغرامة 
ع المصرى استند إلى بساطة العقوبة، وهى الغرامة لتحديد الجرائم التى تدخل  فنجد أن المشرِّ

                                                           
"العقوبة شخصية، وال جريمة، وال عقوبة،  إال بناء على قانون، وال توقع   على أن 2014  مصر من دستور95المادة ) نصت 1(

 على أن " المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل منه 96المادة نصت عقوبة،  إال بحكم قضائى "، بينما 
فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ". 

. 102 بشأن توضيح مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجنائى ؛ يراجع فى ذلك : د/ مصطفى يوسف , المرجع السابق , ص )2(
. د/ سليمان عبد المنعم , 163. د/ نبيل مدحت سالم , المرجع السابق , ص 99د/محمود نجيب حسنى , المرجع السابق , ص 

. د/ أشرف توفيق شمس الدين , المرجع السابق , 947. د/عبد الرءوف مهدى  , المرجع السابق , ص 201المرجع السابق , ص 
. يحال 58. د/ ياسر عسكر زيدان , المرجع السابق , ص 147. د/ عالء محمد الصاوى سالم , المرجع السابق , ص 411ص 

  من المؤلف.283فى ذلك تفصيالً ؛ لما سيرد ذكره , منعاً من التكرار , ص 

د/مدحت . 783بشأن بيان مدى خضوع أعضاء النيابة العامة للرد ؛ يراجع فى ذلك : د/ محمود نجيب حسنى , المرجع السابق , ) 3(
. د/عبد الرءوف 197 , 196 د/ نبيل مدحت سالم , المرجع السابق , ص .25ص  , المرجع السابق, عبد العزيز إبراهيم  محمد 

. د/ عالء محمد الصاوى سالم , 63. د/ أشرف توفيق شمس الدين , المرجع السابق , ص 431مهدى  , المرجع السابق , ص 
 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أباحت رد عضو النيابة 163مع ذلك يالحظ أن المادة   - و218المرجع السابق , ص 

 .العامة إذا كان طرفاً منضماً 
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  )1(فى نطاق تطبيق نظام األوامر الجنائية 
24F وقد تناسى أّن هناك جرائم يقضى فيها بعقوبة الغرامة ،

تلحق بها عقوبات تكميلية تعد أشد وطأة، وإجحافاً لحقوق المتهم منها الغلق، أو المصادرة، أو 
.  25F )2 (النشر، وما إلى ذلك

ع قد أتاح للمتهم إجراءات االعتراض على األمر الجنائى، واإلشكال فى  والقول بأّن المشرِّ
تنفيذه، واعادة نظر الدعوى الجنائية بالطريق العادى ؛ أال يُعد ذلك إطالة ألمد التقاضى، وازدياد 

 .26Fألعباء القضاء، وإرهاق لكاهل القاضى 
أهمية البحث : 

  ونظراً لخطورة ترك توقيع العقوبة الجنائية من –  ومن خالل الممارسة العملية –مما تقدم 
جهة غير المحاكم فى صورة إصدار األمر الجنائى ؛ فهو ما دعانا بالتبعية ؛ ألّن تكون األوامر 

الجنائية محل دراستنا لتحديد طبيعتها، وماهيتها، ومدى اتفاقها مع المبادئ الدستورية، والتى فى 
إطارها تدور اإلجراءات الجنائية، والتى تهدف إلى تطبيق قانون العقوبات لتحقيق فاعلية العدالة 

 الضمانات، والحقوق التى كفلها الدستور للمتهم، والتى تدور فى وإيجاد البدائل التي تحققالجنائية، 
فلكها اإلجراءات الجنائية بما يحقق التوازن بينها، وبين المصلحة االجتماعية فى تطبيق قانون 

العقوبات. 

 : البحث منهج
، وما تمثله تلك الدراسة بدائل األمر الجنائياستمرارا اللتزامنا بالطابع الواقعى حيال دراسة 

من أهمية من الناحية العملية خاصة فى مجال عملى بالقضاء ،  فإنّه من األهمية أن أتناول الوضع 
فى التشريع المصرى، وهو األصل مع عقد المقارنة بين التشريع المصرى، والتشريعات 

 )3(المقارنة
27F. ،لنخص بالدراسة تشريعاً، وفقهاً، وقضاًء الوضع فى فرنسا , كنموذج للنظام الالتينى 

 )4(وإنجلترا 
28F5(، وأمريكا( 

29F ،كنموذجين للنظام األنجلو أمريكى مع االستعانة بتشريعات إيطاليا , 
                                                           

. أ/ إيهاب عبد المطلب , 479) بشأن كيفية تحديد نطاق إصدار األوامر الجنائية ؛ د/ فتحى محمد أنور عزت , المرجع السابق , ص 1(
. 665. د/ فوزية عبد الستار , المرجع السابق , ص 47. د/ إيمان محمد الجابرى , المرجع السابق , ص 484المرجع السابق , 

. د/ محمد محمد المتولى أحمد الصعيدى , األمر الجنائى، وفقاً لتعديالت 639د/ أشرف توفيق شمس الدين , المرجع السابق , 
، ويجدر – 105 , بدون دار نشر , ص 2010 , الطبعة األولى , 2007 لسنة 153 , 74قانون اإلجراءات الجنائية بالقانونين 

ع المصرى ذهب فى تحديد الجريمة موضوع األمر الجنائى إلى األخذ بمذهب التحديد النوعى ؛ فهو يحدد  اإلشارة إلى أن المشرِّ
 تلك الجرائم بحسب موقعها من التقسيم الثالثى للجرائم .

) بشأن جسامة اإليالم الناجم عن العقوبة األصلية، والعقوبات التكميلية : د/ أحمد شوقى أبو خطوة , األحكام العامة فى قانون 2(
 د/ حسام الدين محمد – د/ محمد عبد الحميد مكى –. د/عمرو إبراهيم الوقاد 606 , دار النهضة العربية , ص 2003العقوبات , 

. د/ فتوح عبد هللا الشاذلى , أساسيات فى 279, النظرية العامة للجريمة، والعقوبة , كلية الحقوق , جامعة طنطا , بدون تاريخ , 
. د/ محمد أبو 155 , 31 علم العقاب ) , منشأة المعارف باإلسكندرية , ص – , ( القسم الثانى 2000علم اإلجرام، والعقاب , 

  .117. د/ ليلى قايد , المرجع السابق , ص 93 , دار النهضة العربية , ص 2002العال عقيدة , أصول علم العقاب , 
) بشأن تعظيم أثر دراسة القوانين األجنبية ؛ باعتبارها األداة الفعالة للتقدم بالقانون الوضعى، وخير معين للمشرع الوطنى , بل، 3(

وللفقه، والقضاء الستبانة أوجه القصور فى أنظمتهم الوطنية، واقتراح نموذج لإلصالح بما يمهد الطريق أمام التدخل التشريعى : 
 ,من يوليو 2 , العدد 4د/عبد المنعم بدراوى , دور القانون المقارن فى تطوير القانون الوطنى , مجلة األمن، والقانون , السنة 

. 1523 , 146  , ص 1996
) يجدر اإلشارة إلى أنّه نظراً لعدم وجود تقنين جامع لقانون اإلجراءات الجنائية بإنجلترا ؛ لذا تم االستعانة فى ذلك ببعض المؤلفات 4(

الفرنسية :  
John Spencer , Le Droit Anglais , Rev. Int. dr. Pen. , 63 année-nouvelle Série , 1er et 2er trimestres 
1992 , p. 83. Mireille Delmas –Marty, Procédures Pénales d'Europe ( Allemagne, Angleterre et 
Pays de Galles , Belgique , France , Italie ), 1995 , Themis , Presses universitaires de France , 
p.125. 

يجدر اإلشارة إلى أنّه ال توجد واليتان من الواليات المتحدة األمريكية تتطابقان فى قواعدهما اإلجرائية ؛ لذا تم االعتداد بما ) 5(
تضمنته القواعد الفيدرالية لإلجراءات الجنائية : 

= 
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 على سبيل استكمال ما 30F )1( واليابان، وألمانيا، وبعض الدول العربية، وغيرها من التشريعات
تحتاجه الدراسة المقارنة. مع األخذ فى االعتبار ؛ أمرين..  

 أولهما , هو أن األصل، كما ذكرنا هو البدء فى تناول الوضع بالتشريع المصرى ثم 
التشريعات المقارنة للوقوف بداءةً على ما تضمنه التشريع المصرى بشأن األوامر الجنائية، 

واستكمال بعض الجزئيات، وبيان كيفية معالجة التشريعات المقارنة لها.  
, أن أخذ بعض التشريعات بنظام األوامر الجنائية قد يتفق مع دستورها، ونظمها وثانيهما 

)2( الجنائية، والسياسية
31F، إلي تطبيق بدائل أخرى موجزه وبديله عن  تشريعات أخرىبينما تتجه 

  .الدعوي الجنائية وبعيداً عن االخذ بنظام األوامر الجنائية 
وسبيل دراستنا فى ذلك ؛ هو المنهج الواقعى التأصيلى المقارن الذى يعتمد فى الدراسة على 

إمكانية العودة إلى القواعد العامة فى قانون اإلجراءات الجنائية، والمبادئ العامة التى قررها 
الدستور المصرى، والدساتير المقارنة , لبيان مدى اتفاق، أو تعارض النصوص المتعلقة بنظام 

األمر الجنائى الواردة فى التشريع المصرى مع تلك القواعد، والمبادئ الدستورية , من خالل 
تأصيل نظام األوامر الجنائية للوقوف على مدى دقة صياغة النصوص التى تضمنته، وماهية 

المثالب التى لحقت بها، وصوالً لتأكيد مدى مخالفته للمبادئ الدستورية، وصوالً للحكم عليه بعدم 
الدستورية، وتأكيداً لمدى جدوى ذلك النظام , خاصة تلك التى تصدر من النيابة العامة، وإمكانية 

إيجاد بدائل أخرى لالستغناء عنه. 

  :البحث خطة
بدائل االمر الجنائي في مطلبين , يتضمن األول منها على هدى ما تقدم , يظهر لنا حتمية إفراد 

بدائل األمر الجنائي في بعض التشريعات المقارنة , ونخرج منها لعرض بعض البدائل المقترحة 
لإلستغناء عن االمر الجنائي في التشريع المصرى في مطلب ثاني . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  =

Lawrence M. Friedman , American Law , an introduction , copy right 1998, W.W. Norton campany, 
pp. 75, 86. 

) يحق لنا أن نعقد المقارنة مع التشريعات القديمة , خاصة إذا كانت تقدم اهتماما أكثر بحقوق، وحريات األفراد ؛ مثلما جاء فى 1(
د/ محمود أحمد طه , حق [بعض مواد تحقيق الجنايات المختلط، وقانون األوامر الجنائية فى مصر قديماً : فى معنى قريب ؛ 

 هامش رقم 68 رقم 89 , دار النهضة العربية , ص 1999االستعانة بمحاٍم أثناء تحقيقات الشرطة القضائية , الطبعة الثانية , 
2[. 

 

 

 المنتقد لدينا- بأّن منحت حق إصداره للمحكمة، وليس من عضو النيابة – حيث استحسنت بعض التشريعات نظام األوامر الجنائية )2(
العامة مثل التشريع الكويتى , فى حين أن بعض التشريعات قد استغنت كلية عن نظام األوامر الجنائية، كما فى إنجلترا، وأمريكا 

 ؛ فلجأت إلى بدائل أخرى عن الدعوى الجنائية.
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 بدائل األمر الجنائي
 

تمهيد وتقسيم : 
لما كان الهدف من قانون اإلجراءات الجنائية هو التطبيق الفعال لقانون العقوبات، وصوالً إلى 

(إيجاد آلية قوية وحقيقية لمكافحة الظاهرة اإلجرامية 
32F

، ويتم ذلك من خالل محورين أساسين : )˺
 هو ضمان حماية حقوق اإلنسان ثانيهما هو كفالة أكبر قدر من الفاعلية لإلجراء الجنائى، وأولهما

وحرياته، وفى إطار هذين المحورين يتحقق نجاح قانون اإلجراءات الجنائية فى التوفيق بينهما، 
(ويقاس مدى نجاحه فى أى دولة من الدول بمدى تحقق ذلك التوازن، والتوافق بينهما 

33F

˻( .
 والعلمية السريعة والمتالحقة، وعدم قدرة الكثير ,وإزاء التطورات االجتماعية، واالقتصادية 

(من أنظمة الدول على تحقيق ذلك التوازن بين هذين المحورين 
34F

، فقد اتجهت العديد من األنظمة )˼
(بما يسمى بالعدالة الرضائية من جانب  إلى األخذ

35F

، واإلسراع فى اإلجراء الجنائى التقليدى من )˽
(جانب آخر , فظهرت العديد من األنظمة التى تحقق تلك الفكرة، ومنها أنظمة الوساطة الجنائية 

36F

˾( ،
(والصلح الجنائي

37F

(، وسياسات الحد من العقاب، أو الحد من التجريم )˿
38F

، وأخيرا نظام األوامر )̀

                                                           

 .15 ص , المرجع السابق , الشرعية الدستورية، وحماية حقوق اإلنسان فى اإلجراءات الجنائية ,د/ أحمد فتحى سرور ) 1(
. د/ فوزية عبد الستار , شرح قانون 6محمود نجيب حسنى , شرح قانون اإلجراءات الجنائية , المرجع السابق , ص د/ ) 2(

. د/ سليمان عبد 17. د/ نبيل مدحت سالم , شرح قانون اإلجراءات , المرجع السابق , ص 21اإلجراءات , المرجع السابق , ص 
. د/ عبد الرءوف مهدى , شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية 25المنعم , أصول اإلجراءات الجنائية , المرجع السابق , ص 

. د/ عبد الفتاح 4. د/ أشرف توفيق شمس الدين , شرح قانون اإلجراءات , المرجع السابق , ص 32, المرجع السابق , ص 
. د/ السيد عتيق , التفاوض على االعتراف, المرجع 12مصطفى الصيفى , تأصيل اإلجراءات الجنائية , المرجع السابق , ص 

 .  5 , 4 , 3السابق , ص 
  فى اإلجراءات لدرجة أنها تتسم بعدم الفاعلية،ءالحقيقة أنّه توجه أصابع االتهام اآلن إلى اإلجراءات الجنائية، وما يعتريها من بط) 3(

نّه أطلق البعض على العديد من القضايا إحتى , زدياد الرقم األسود لعدد الجرائم المرتكبة دون عقاب سريع ورداع اثم ومن 
إن حاولت األنظمة اإلسراع فى اإلجراءات بالتعديل فى القوانين  والجنائية، والتى تُنظر أمام المحاكم بأنها مسرحيات هزلية،

 قد تُتهم بأنها تخل بحقوق الدفاع، وضمانات المحاكمات العادلة.أنها اإلجرائية،  إال 
 , دار 2007              وفى ذات المعنى : د/ أشرف رمضان عبد الحميد , الوساطة الجنائية، ودورها فى إنهاء الدعوى العمومية , 

 .29 , 19. د/ إيمان مصطفى منصور مصطفى , الوساطة الجنائية , المرجع السابق , ص 11 : 9النهضة العربية , ص 

. د/ عبد الرءوف مهدى , شرح القواعد العامة 219) د/ ليلى قايد , الصلح فى جرائم االعتداء على األفراد , المرجع السابق , ص 4(
 .22. د/ السيد عتيق , التفاوض على االعتراف, المرجع السابق , ص 975لإلجراءات, المرجع السابق , ص 

. د/ أشرف 139 جمال شديد على الخرباوى , حق المجنى عليه فى التنازل عن الدعوى الجنائية , المرجع السابق , ص د/) 5(
. د/ إيمان مصطفى 15: 12رمضان عبد الحميد , الوساطة الجنائية، ودورها فى إنهاء الدعوى العمومية , المرجع السابق , ص 

. د/ ليلى قايد , الصلح فى جرائم االعتداء على األفراد , المرجع 59منصور مصطفى , الوساطة الجنائية, المرجع السابق , ص 
 .287السابق , ص 

. د/ إيمان محمد 147) د/ فتحى محمد أنور عزت , الموسوعة العلمية فى قانون اإلجراءات الجنائية , المرجع السابق , ص 6(
، وما بعدها. د/محمود 15 , دار الجامعة الجديدة , اإلسكندرية , ص 2011الجابرى , الصلح كسبب النقضاء الدعوى الجنائية , 

، وما بعدها. د/ فوزية عبد الستار , شرح قانون 290نجيب حسنى , شرح قانون اإلجراءات الجنائية , المرجع السابق , ص 
. د/أشرف فايز اللمساوي- أ/ فايز السيد اللمساوى , الصلح الجنائى , الطبعة 183اإلجراءات الجنائية , المرجع السابق , ص

، وما بعدها. د/ جمال شديد على الخرباوى , 9, المركز القومى لإلصدارات القانونية , عابدين , القاهرة , ص 2009األولى , 
، وما بعدها. د/ نبيل مدحت سالم , شرح قانون 347حق المجنى عليه فى التنازل عن الدعوى الجنائية , المرجع السابق , ص 

، وما بعدها. د/ حسنى الجندى, قانون اإلجراءات الجزائية فى دولة اإلمارات العربية 417اإلجراءات , المرجع السابق , ص 
، وما بعدها. د/ طه أحمد محمد 216, دار النهضة العربية ,                 ص 2009المتحدة , الجزء األول , الطبعة األولى , 

، وما بعدها. د/ عبد الرءوف 11, دار النهضة العربية , ص 2009عبد العليم , الصلح فى الدعوى الجنائية , الطبعة الثانية , 
، وما بعدها. د/ ليلى قايد , الصلح فى جرائم 975مهدى , شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية , المرجع السابق , ص 

، وما بعدها. د/ أشرف توفيق , شرح قانون اإلجراءات , المرجع السابق , ص 22االعتداء على األفراد , المرجع السابق , ص 
 لسنة 74، وما بعدها. مستشار / عادل الشوربجي- د/ محمد الشهاوى , شرح تعديالت قانون اإلجراءات، وفقاً للقانون 261

، وما بعدها. د/ عبد الفتاح الصيفى , تأصيل 14 , ص 2007 , الطبعة األولى , 2007 لسنة 153، والقانون رقم 2007
 ، وما بعدها.124اإلجراءات الجنائية , المرجع السابق , ص 

. د/ طه أحمد محمد عبد العليم , الصلح 46 , 42) د/ إيمان مصطفى منصور مصطفى , الوساطة الجنائية , المرجع السابق , ص 7(
، وما بعدها. د/ أمين مصطفى محمد , علم الجزاء الجنائى , المرجع السابق , ص 5فى الدعوى الجنائية , المرجع السابق , ص 

. د/ محمد حكيم حسين , النظرية 101 : 93. د/ عمر سالم, نحو تيسير اإلجراءات الجنائية , المرجع السابق , ص 221 , 162
 .70 , 69العامة للصلح , الرسالة السابقة , ص 
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الجنائية، والذى هو مثار بحثنا. 
مفهوم ومما تقدم , نجد أّن اإلجراءات الجنائية تحوى بين طياتها مفهومين أساسين : األول 

 ضرورة حماية حقوق اإلنسان وحرياته , المتمثلة – جوهرها –قائم على أسس معنوية دستورى 
فى ضمان حقوق الدفاع، وخضوع المتهم لمحاكمات عادلة منصفة، وإيقاع العقوبة الجنائية من 

مستمد من أسس نفعية قوامها فاعلية اإلجراء من خالل مفهوم عملى سلطة قضائية، والثانى 
السرعة فى حسم المنازعات القضائية، ومواجهة الظاهرة اإلجرامية، وكليهما  يمثالن مصلحة 

(اجتماعية جديرة باالعتبار، فال يجوز التضحية بأحدهما على حساب اآلخر
39F

˺(.  
  فقد خلصنا إلى عدم دستورية نظام –و حيث إنّه لما كان ما تقدم – فى ضوء العرض السابق 

األوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة لمخالفتها مبدأ قضائية توقيع العقوبة الجنائية، ولعدم 
توافر متطلبات الضمان القضائى من استقالل وحيدة حال إصدار النيابة العامة لألوامر الجنائية 
بعقوبة جنائية، فضالً عن أنّه قد تشوب األوامر الجنائية الصادرة من القاضى الجزئى ذاته عدم 
الدستورية، وذلك لغياب بعض الضمانات التى قررها الدستور، ومنها غياب حق الدفاع المقرر 

للمتهم قبل تعرضه للعقوبة الجنائية , ما يعنى مخالفة ذلك لمبدأ قرينة البراءة. 
وكما أّن ذلك نظام األوامر الجنائية قد خالف قاعدة التقاضى على درجتين المقررة لمصلحة 

  وفقاً –المتهم عند االعتراض على األمر الجنائى الصادر من القاضى الجزئى من تلقاء نفسه 
  التى جعلت نظر ذلك االعتراض منعقد – من قانون اإلجراءات الجنائية 327ألحكام المادة 

لمحكمة الجنح المستأنف منعقد فى غرفة المشورة، ومن ثم، فقد كان لزاماً علينا البحث عن بدائل 
تكفل مواجهة تلك المشكالت، وتُوجد لنا المبرر إلنجاح عملية االستغناء عن نظام األوامر الجنائية. 

(وقد يتصور البعض 
40F

 ؛ أنّه قد ينجم عن إلغاء نظام األوامر الجنائية بأكمله تكدس المحاكم )˻
بالدعاوى الجنائية , مما يستتبع ضرورة زيادة عدد القضاة فى درجات التقاضى المختلفة لمواجهة 
ذلك الكم من الدعاوى، فضالً عن زيادة أعوان القضاة من محامين، وخبراء، وأمناء سر، وكتبة، 

ومحضرين، وتوفير ميزانية لهم جميعا، وهو ما قد ينجم عنه ازدحام مبانى المحاكم بهؤالء األفراد 
الجدد. 

  –  فضالً عن عدم دستوريته، كما تقدم –إال أننى أرى ؛ أن وجود نظام األوامر الجنائية ذاته 
فإنّه لم يحقق الغرض منه , حيث ما زالت المحاكم الجنائية مثقلة باالعتراضات المقدمة ضد 

تنظر  األوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة، أو القاضى الجزئى، وبمجرد إبداء االعتراض
الدعوى الجنائية، وفقاً لإلجراءات العادية , فيحق للمتهم بعد ذلك الطعن فى الحكم الصادر فى 
(االعتراض باالستئناف، ومن ثم فإّن مبرر األخذ بنظام األوامر الجنائية أصبح ال جدوى منه 

41F

˼( ،
وكما أّن تحقيق الشرعية الدستورية كفيل بهدم هذا النظام الذى يتعارض مع مبادئ دستورية هامة 

من بينها احتياج العقوبة الجنائية لقضائية توقيعها، وتحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة 
والمنصفة. 

ومن ثم لزم أن نلجأ إلى بدائل تحقق التوازن بين تحقيق المبادئ الدستورية سالفة البيان، وبين 

                                                           
 وزير العدل الفرنسى منح اقتربناء على اتم تشكيلها -  التى   1990وحقوق اإلنسان فى فرنسا سنة  قدمت لجنة العدالة الجنائي) 1(

, احترام كرامة  , الضمان القضائى  بين المتقاضينةالمشروعية , المساو: عشرة مبادئ أساسية تمثلت فى اآلتى  -   1990سنة 
 سرعة أخيراً اإلنسان , حماية الضحية , قرينة البراءة , احترام حقوق الدفاع , التوازن بين األطراف , التوازن فى اإلجراءات، و

 هى مبادئ لتحقيق التوازن بين المفهوم المعنوى لإلجراءات الجنائية، والمفهوم النفعى لها.  واإلجراءات،
 .358 , ص المرجع السابق , قضائية توقيع العقوبة الجنائية ,د/ أنوسنس أحمد الدسوقى عبد السالم ) 2(
أن نرى أخطاء كثيرة تقع من أعضاء النيابة العامة عند إصباغ - يفرض علينا الواقع العملى -  إلى أنّه فى الكثير من األحيان ) يشار3(

يرى عضو النيابة أن الواقعة الجنائية تدخل فى نطاق إصدار األمر الجنائى  فقد القيد، والوصف الصحيحين على الواقعة الجنائية،
يبدى المتهم اعتراضه، وال  أو  فيصبح نهائياً واجب النفاذ،، فيصدر أمره الجنائى فى الواقعة، والذى قد ال يعترض عليه المتهم

إسناد آخر مما ال على الواقعة الجنائية تنطوى بالرغم من أنّه قد , يحضر بالجلسة المحددة لذلك فيصبح نهائياً واجب النفاذ 
عن تكدس ,  فضالً قد يضر بالعدالة الجنائية , األمر الذى يخرجها من نطاق األمر الجنائى لنظام األوامر الجنائية، ويخضعها 

المحاكم باالعتراضات، والتى قد يرد بعضها على سبيل الخطأ إلى المحكمة الجزئية حال كون االعتراض مما يدخل فى 
   .إذا كان األمر صادراً من القاضى الجزئى من تلقاء نفسه - اختصاص محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة 
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ع من األخذ بنظام األوامر الجنائية، وهى تحقيق سرعة الفصل فى  الهدف الذى أراده المشرِّ
الدعاوى الجنائية، وعدم إثقال كاهل المحاكم بالدعاوى الجنائية قليلة األهمية، والعمل على تفادى 

اآلثار التى قد تترتب على إلغاء نظام األوامر الجنائية المتمثل فى ازدحام مبانى المحاكم 
بالمتقاضين، والمحامين، والدعاوى الجنائية. 

وكما أنّه من الممكن أن نحتفظ باإلبقاء على نظام األمر الجنائية لفترة انتقالية معينة بصفة 
  وذلك فى الجنح والمخالفات المتعلقة بقانون المرور فقط – مع محاولة –مؤقتة لحين إلغائه نهائياً 

 .تقويم ذلك النظام بإلحاق بعض الضمانات بكل من مرحلة إصداره، ومرحلة االعتراض عليه
  –    ومن بينها التشريع الفرنسى –لزم أن نتعرف على موقف التشريعات المقارنة ولذلك 

والتى لم تأخذ بنظام األوامر الجنائية، أو تخلصت منه , حتى يمكننا أن نقف على كيفية مواجهتها 
 " , ثم نعرض لمدى بالمحاكمات اإليجازيةوقليلة األهمية، وهو ما يسمى "  للجرائم البسيطة

 إمكانية األخذ بتلك البدائل فى التشريع المصرى، وذلك على النحو التالى : 
التشريعات المقارنة. األمر الجنائي في  بدائل : المطلب األول
 : البدائل المقترحة فى التشريع المصرى. المطلب الثانى

 

 

المطلب األول 
  فى التشريعات المقارنةبدائل األمر الجنائي

 

من التشريعات التى ابتعدت عن األخذ بنظام األوامر الجنائية , كل من التشريعين اإلنجليزى، 
واألمريكى، وكما أّن التشريع الفرنسى تخلى عن األخذ بذلك النظام، وذلك فى ضوء ما استعرضناه 

سلفا، وقد أخذت كل من تلك التشريعات منحنى مختلفاً لمواجهة الجرائم البسيطة لصالح ما يطلق 
 ، وذلك على النحو التالى :"  و المختصرةأ  المحاكمات اإليجازية" عليه 
  

الفرع األول : الوضع فى التشريع اإلنجليزى . 
الفرع الثانى : الوضع فى التشريع األمريكى. 
الفرع الثالث : الوضع فى التشريع الفرنسى. 
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 األول الفرع
 اإلنجليزي التشريع فى الوضع

 

(حيث قسم التشريع اإلنجليزى الجرائم، وفقاً لنوع المحاكمة المتبعة بشأنها إلى ثالثة أقسام 
42F

˺( , 
"، أو غير اتهامية، وتتم فيها المحاكمة بطريقة summary offences جرائم إيجازية "أوالً 

" تجرى فيها اإلجراءات العادية أمام محكمة التاج indictable جرائم اتهامية "ثانياً إيجازية , 
"، either way offences جرائم تحتمل أى من الطريقتين، وتسمى "ثالثاً بحضور محلفين , 

(وفيها يُعتد برضاء المتهم عما إذا كان يرغب فى محاكمة إيجازياً، أو اتهامياً 
43F

˻( .
(وتتم المحاكمات اإليجازية فى الجرائم البسيطة أمام محاكم الصلح 

44F

 , بدون االستعانة بمحلفين )˼
 فقط، ة  ومن ثم تكون تلك المحاكمات بوجود قضا–  ويستثنى من ذلك جريمة إهانة المحكمة –

 "، ويتم فيها اتباع القواعد العامة Magistrats courtsولذلك يطلق عليها محاكم القضاة " 
(المتخذة عند كل محاكمة سواء بمحلفين، أو بدون محلفين 

45F

˽(. 
إال أن المحاكمات اإليجازية تكون ذات طابع أقل شكلية عن نظيرتها أمام محكمة التاج , فمثالً 

قد تُعقد المحاكمة فى غير قاعة المحكمة، وال مجال للزّى القضائى التقليدى فيها، إال أنّه يكون هناك 
(مثول أمام هذه المحكمة لوكالء الدعاوى، والمحامين على السواء 

46F

 , حيث تتم اإلجراءات أمام )˾
المحكمة اإليجازية بتمكين المتهم من تحضير دفاعه، وتجرى المحاكمة فى عالنية، ويكون 

للمحكمة سلطة تقديرية فى تأجيل اإلجراءات. 
ويختلف مسار اإلجراءات وترتيبها الزمنى تبعاً لما إذا كان المتهم ترافع  على أنّه مذنب، أو 

(غير مذنب، وهو ما يسمى االعتراف بالذنب 
47F

حيث يعترف المتهم بارتكاب الذنب إرادياً دون  , )˿
خوف، وذلك فى حال كون الجريمة أقل جسامة " أى بسيطة " رغبةً منه فى الخضوع لعقوبة أقل 

(إيالماً 
48F

، ومن ثم النزول عن محاكمته بمحلفين على اعتبار أنّه باعترافه تكون مهمة هيئة )̀

                                                           
، وما بعدها ؛ وكذلك : 144) د/ أحمد عوض بالل , التطبيقات المعاصرة للنظام االتهامى , المرجع السابق , ص 1(

Patricia Kinder- Gest, manuel Droit Anglais, I ( Institutions Politiques et Judiciaires ), 1989, Librairie 
Général de Droit et de Jurisprudence, pp. 479 et 480./ Richard Card, L.L.M., introduction to Criminal 
Law, eleventh édition, 1988, Cross Jones and Card, London Edinburgh, Butterworths, p. 24, no3.30. 
Jean Pradel, La rapidite de l,instance pénale Aspects de Droit compare, Rev. penit. dr. pen, no 4                      
( octobre- decembre ), 1995, puplication trimestrielle, pp. 213 et s. 

) على وجه التفصيل ؛ تُقسُم الجرائُم فى التشريع اإلنجليزى، كما يلى : أ – جرائم  إيجازية ؛ وتكون عقوبتها الغرامة  أو الحبس مدة 2(
ال تجاوز ثالثة أشهر، ويتم نظرها دون محلفين , ب – جرائم اتهامية ؛ وهى التى تتم فيها المحاكمة وفق اإلجراءات العادية أمام 

محكمة التاج فى حضور محلفين , ج- جرائم  إيجازية ؛  إال أنها تُنظر وفق اإلجراءات  اإليجازية   أو اإلجراءات االتهامية، وتكون 
عقوبتها الحبس ألكثر من ثالثة شهور -  وبناء على طلب المتهم - تتم محاكمته إيجازياً دون محلفين، أو اتهامياً، ويحق للمتهم طلب 

حضور محلفين , د- جرائم اتهامية ؛  إال أنها أّما تنظر،  فقاً لإلجراءات  اإليجازية ، أو اإلجراءات االتهامية - فهى فى حقيقتها جرائم 
اتهامية تُنظر فى حضور محلفين -إال أنها يُمكن أن تُنظر إيجازيا بتوافر ثالثة شروط : وهى أال تكون الجسامة هى صفة الجريمة، وأن 

تكون العقوبة ال تزيد عن ستة أشهر، أو بالغرامة التى ال تجاوز مائة جنيه إسترلينى، أو أحدهما، وأن يكون ذلك بموافقة المتهم على 
محاكمته إيجازياً ,  فضالً عن موافقة المدعى العام فى جرائم االعتداء على المال العام ؛ يراجع فى ذلك : [ د/عبد هللا خزنة كاتبى , 

  ].173 حتى ص 171اإلجراءات الجنائية الموجزة , الرسالة السابقة , ص
 . 269 بند 241المرجع السابق , ص  ,التطبيقات المعاصرة للنظام االتهامى فى القانون األنجلو أمريكى , د/ أحمد عوض بالل ) 3(

(4) Mary Kay Kane, Civil Procédure in a nutshell, second édition, 1985, west publishing co., p. 168.  
 .8 هامش رقم , 241 , ص المرجع السابق , د/ أحمد عوض بالل ) 5(
  .42 , ص 2 هامش رقم 37) د/ السيد عتيق , التفاوض على االعتراف, المرجع السابق , ص 6(

(7) Rolando del Carmen, " criminal Procédure and evidence ", Harcourt brace jovanovich - inc HBJ 
criminal justice series , Copyright, 1978, p. 12. / Samuel G. Kling, " The Complete guide to 
everyday law, Pre. Ref. P. 452.  
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(المحلفين فى إثبات اإلدانة أصبحت غير قائمة لعدم الحاجة إلى دورهم عندئذ 
49F

˺(  .
وقد يكون إجراء المحاكمة اإليجازية فى غيبة المتهم , طالما اقتنعت المحكمة أنّه تم إعالن 

المتهم إعالناً صحيحاً للمثول أمامها، أو أن المتهم كان قد حضر فى جلسة سابقة لإلجابة عن التهمة 
المسندة إليه، وعندئذ تسرى اإلجراءات على أن المتهم، كما لو أنّه ترافع  على أنّه غير مذنب، 

 يوماً من تاريخ الحكم الغيابى , إذا تبين لها أن 14ويحق للمحكمة أن تأمر بإعادة المحاكمة خالل 
العدالة تقتضى ذلك، وقد تطلب حضور المتهم بشخصه، وال يستعيض عن ذلك بحضور المحامى 

(عنه 
50F

˻( .
ومن ثم مما تقدم ؛ فإّن النظام اإلنجليزى لم يأخذ بنظام األوامر الجنائية , حيث يلزم نظر 

(الدعوى الجنائية مهما كانت تفاهة موضوعها، وفقاً إلجراءات المحاكمة العادية 
51F

، إال أنّه يختلف )˼
شكل الدعوى بحسب بساطة الجريمة، وبحسب موقف المتهم.  

                                                           
 .251 , ص  المرجع السابق ,د/ أحمد عوض بالل ) 1(
 .276 بند 248 حتى ص270 بند241 , ص المرجع السابق ,  التطبيقات المعاصرة للنظام االتهامى ,د/ أحمد عوض بالل ) 2(
 .393محمد صالح أمين , دور النيابة العامة , الرسالة السابقة , ص د/ ) 3(
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 الثاني الفرع
 األمريكي التشريع فى الوضع

 

جاء الدستور األمريكى، وأورد فى البند الثانى من المادة الثالثة منه النص  على أنّه ".. تتم 
المحاكمات فى جميع الجرائم.. أمام هيئة المحلفين.. "، وكما أنّه نص التعديل الدستورى السادس 

على أن المحاكمات الجنائية جميعها، واالتهامات تتمتع بمحاكمات سريعة، وعلنية أمام هيئة 
(محلفين 

52F

قد امتد ذلك إلى مستوى الواليات، وفقاً للفقرة األولى من التعديل الدستورى الرابع ، و)˺
(عشر 

53F

لذلك، فقد سمح  نظرا، ألّن المحاكمة أمام هيئة المحلفين تعد ضمانة لصالح المتهم ,، و)˻
 التى ة التشريع الفيدرالى، ومعظم تشريعات الواليات للمتهم الحق فى النزول عن الضمانة السابق

(تقررت لمصلحته 
54F

، إال أنّه يشترط أن يكون ذلك التنازل مكتوباً، وأن يتم اعتماد ذلك من )˼
المحكمة، وموافقة الحكومة، وأن يتم اتخاذ ذات القواعد العامة المتبعة أمام المحاكمات سواء بوجود 

(محلفين أم ال 
55F

˽(. 
 من قواعد اإلجراءات الجنائية الفيدرالى كيفية الفصل فى الجرائم البسيطة 58ولقد نظمت مادة 

"Petty offences وهى التى ال يوجب فيها الحبس ،" )
56F

 وفى الغالب تجرى المحاكمات فى تلك ،)˾
 لتنازل المتهم صراحةً، أو لكون المتهم قد اختار إرادياً  إماالنوعية من الجرائم دون محلفين ,

(ةً فى حالة الجرائم البسيطة التى ال توجب الحبس ءالترافع  على أنّه مذنب، أو لعدم أحقيته بدا
57F

˿( .

                                                           

(1) Amendment VI: " In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and 
public trial, by an impartial jury.."  

) نصت الفقرة األولى من التعديل الدستورى األمريكى الرابع عشر  على أنّه ".. ال يجوز ألى  والية أن تحرم أى شخص.. خاضع 2(
لسلطانها من المساواة فى حماية القوانين "، وقد فسرت المحكمة العليا هذه التعابير بأنها تعنى أن معظم بنود، وثيقة الحقوق 

,  Ink world bookينطبق على الواليات أيضاً ؛ يراجع فى ذلك : [ دستور الواليات المتحدة األمريكية , حقوق النشر لشركة 
   ].44  , ص 1986

حيث ذهبت المحكمة العليا األمريكية إلى أن إهدار حق المتهم فى النزول عن محاكمته أمام محلفين فى الجرائم المعاقب عليها ) 3(
 234 , ص المرجع السابق , د/ أحمد عوض بالل ؛ يراجع فى ذلك : [ بالحبس مدة تزيد عن ستة أشهر ال يتعارض مع الدستور 

 ]. 237 ص  ,
(4) Mary Kay Kane, Civil Procédure in a nutshell, Pre. Ref., p. 168. 

(5) Rule 58 Fed. Rul. Crim. Proc. : " a-.. 3- Definition. The term " petty offenses for which no sentence 
of imprisonment will be imposed " as used in this rule, means any petty offenses as defined in 18 
U.S.C. Sec. 19 as to which the court determines, that, in the event of conviction, no sentence of 
imprisonment will actually be imposed. " 

 ال يتم الحكم فى المحاكمات  اإليجازية  بالنسبة للجرائم البسيطة " من التشريع الهندى  على أنّه 262/2فى ذات السياق نصت المادة - 
 ة الرسالة السابق, ةاإلجراءات الجنائية الموجز, د/ عبد هللا كاتبى  [" ؛ يراجع فى ذلك : أشهر عند اإلدانة ةبالحبس ألكثر من ثالث

جعلت العقاب فى المحاكمات  اإليجازية  بالحبس  والتى /د من قانون اإلجراءات الجنائية السودانى،18 والمادة ] 132 , ص 
 لمدة ال تزيد عن ستة أشهر.

 .82 , ص المرجع السابق ,  اإلجراءات الجنائية المقارنة ,د/ أحمد عوض بالل ) 6(
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 الثالث الفرع
 الفرنسي التشريع فى الوضع

تقسيم :  
ع الفرنسى عدة بدائل لمواجهة ظاهرة اإلجرام الخفيف منها األمر بالحفظ ، واألمر  وفر المشرِّ

بالحفظ المعلق على شرط، والوساطة الجنائية، والتسوية الجنائية، وسوف نعرض لذلك تفصيالً مع 
األخذ فى االعتبار ؛ أن المجلس الدستورى الفرنسى قرر عدم دستورية نظام األوامر الجنائية 

م ، ونعرض لذلك على النحو التالى :  1995 من فبراير 2بتاريخ 
 موقف التشريع الفرنسى من األخذ بنظام الصلح الجنائى. البند األول :
: الوساطة الجنائية.  البند الثانى 
: األمر بالحفظ. البند الثالث 
: التسوية الجنائية. البند الرابع 

 

 األول البند

 الجنائي الصلح بنظام األخذ من الفرنسى التشريع موقف
(يعتبر الصلح الجنائى أحد صور العدالة الرضائية 

58F

حيث يفترض تمام االتفاق بين الجانى  , )˺
والضحية بمبادرة من النيابة العامة، وفى المدة التى تم تحديدها بموجب ذلك الصلح , يلتزم المتهم 

بالتزامات محددة، ولذا فإّن الصلح الجنائى بمفهومه القانونى هو الذى ينظمه قانون اإلجراءات 
 –الجنائية، بهدف الوصول إلى تحفيف العقوبة، أو حفظ الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة 

  وهو يعد صورة من صور آلية تيسير اإلجراءات الجنائية، –بحسب المرحلة التى يتم فيها الصلح 
(وكبديل عن نظام األوامر الجنائية 

59F

˻( .
 من 35  وذلك بموجب المادة –وقد كانت فرنسا فى طريقها إلى تبنى نظام الصلح الجنائى 

  والتى كانت قد أضافت فى الفصل الخاص بالنيابة العامة قسماً – 1993قانون أولمن يونيو سنة 

                                                           

. د/ أسامة أحمد محمد النعيمى , دور المجنى عليه فى الدعوى 22) د/ السيد عتيق , التفاوض على االعتراف, المرجع السابق , ص 1(
. د/ عبد الفتاح الصيفى , تأصيل اإلجراءات 413 , دار الجامعة الجديدة , اإلسكندرية , ص 2013الجزائية , دراسة مقارنة , 

، وما بعدها. د/ أشرف توفيق شمس الدين , شرح قانون اإلجراءات الجنائية , المرجع 124الجنائية , المرجع السابق , ص 
، وما بعدها. مستشار/ عادل الشوربجى – د/ محمد الشهاوى , شرح تعديالت قانون اإلجراءات , المرجع 261السابق , ص 
. د/ عبد الرءوف 219، وما بعدها. د/ ليلى قايد , الصلح فى جرائم االعتداء على األفراد , المرجع السابق , ص 14السابق , ص 

، وما بعدها. د/ طه أحمد عبد العليم , الصلح فى 975مهدى , شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية , المرجع السابق , ص 
. د/ جمال شديد الخرباوى , حق المجنى عليه فى التنازل عن الدعوى الجنائية , 118الدعوى الجنائية , المرجع السابق , ص 

. مستشار/ فايز السيد اللمساوى – د/ أشرف فايز اللمساوى , الصلح الجنائى , المرجع السابق , ص 358المرجع السابق , ص 
 ، وما بعدها.292. د/ محمود نجيب حسنى , شرح قانون اإلجراءات , المرجع السابق , ص 21

 بالنسبة للجرائم البسيطة قليلة 1935تعد دولة بلجيكا من أكثر الدول التى أخذت بنظام الصلح الجنائى , حيث تم إقراره سنة ) 2(
األهمية، وكان الهدف األساسى من ورائه هو تخليص المحاكم من عبء الجرائم الكثيرة قليلة األهمية التى ال يكون للقاضى دور 
كبير فيها , لبساطة الوقائع، وعدم إنكارها غالباً من جانب مرتكبها , إلى جانب بساطة العقوبة المقررة لها , مثل أن تكون العقوبة 

المقررة هى الغرامة، أو أن الحبس فيها ليس وجوبيّاً . 

 10-  وقد أوصى مؤتمر األمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة، ومعاملة المجرمين - المنعقد فى العاصمة النمساوية فيينا فى الفترة من 
 – بضرورة نهج  وسائل العدالة الرضائية. أو التصالحية التى تستهدف الحد من اإلجرام، وتساعد 2000 من إبريل سنة 17حتى 

على إبراء الضحايا، والجناة، والمجتمعات، وكما أنّه أوصى مؤتمر تطوير نظام العدالة الجنائية المنعقد بالقاهرة فى الفترة من 
طه أحمد عبد العليم ,  بضرورة التوسع فى نطاق الصلح، والتصالح ؛ يراجع فى ذلك : [ د/ 2003من أكتوبر 15 حتى 13

   ].3 , 2الصلح فى الدعوى الجنائية , المرجع السابق ,  ص 
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 , إلى أن قرر 7–48 حتى 1–48إضافياً عن الصلح الجنائى يحتوى على سبع مواد تبدأ من المادة 
م ، وهو النظام 1995 من فبراير سنة 2المجلس الدستورى عدم دستورية هذا النظام بقرار منه فى 

الذى تحول بعد المداوالت البرلمانية إلى نظام األوامر الجنائية، وهو ما يعنى أن النظام الذى 
اتجهت إليه فرنسا لم يكن صلحاً جنائياً بالمعنى الدقيق ؛ بل كان نظاماً عرف بنظام األوامر الجنائية 

، والذى أعطى الحق للنيابة العامة فى إصدار أوامر جنائية بعقوبة جنائية فى بعض الجرائم. 
إال أن المجلس الدستورى قرر عدم دستورية ذلك النظام لمخالفته المادة التاسعة من اإلعالن 

العالمى لحقوق اإلنسان، والذى يضمن قرينة مؤداها أن األصل فى اإلنسان هو البراءة، وعلى ما 
نص عليه الدستور الفرنسى من أن السلطة القضائية وحدها هى الحارسة للحريات الفردية على 
اعتبار أن النيابة العامة ليست سلطة حكم، وأنها تتبع وزير العدل، وبالتالى يفترض خضوعها 

  ألوامر، وتوجيهات السلطة السياسية، فضالً عن مخالفة ذلك النظام لمبدأ الفصل بين سلطتى االتهام
والحكم. 

 على ما يعرف بنظام األوامر الجنائية، ومن انصبويمكن القول : أن قرار المجلس الدستورى 
فال يجب الخلط بين ذلك النظام، ونظام الصلح الجنائى , إذ إّن نظام الصلح الجنائى فى حد ذاته  ثم

ال يتعارض مع الدستور , حيث إّن مبدأ عدم التصرف فى الدعوى الجنائية ليس          دستورى 
عليه بعض االستثناءات، وبشروط معينة مثلما يحدث فى الصلح مبدأ دستورياً عاماً  , إذ ترد 

اإلدارى  , فهو ال ينطوى على خرق للدستور.  
وفضالً عن ذلك ؛ فإّن الصلح الجنائى ال يخرج فى إطاره عن اتخاذ اإلجراءات المعتادة 

  وفى كل األحوال ؛ فإّن قرار – بعكس ما يحدث فى نظام األوامر الجنائية –للدعوى الجنائية 
 القانونى، وال يحول دون البحث عن هالمجلس الدستورى لم ينصب على الصلح الجنائى بمفهوم

حلول جديدة بشرط أن تكون بعيدة عن الطول والتعقيد , حتى يمكن أن تحقق الهدف من ورائها، 
(وهو تخفيض العبء عن عاتق العدالة الجنائية

60F

˺(. 
   

                                                           
(1) Jean Lorentz, Jean Volff, L,Ordonnance pénale : une Procédure simplé, op. cit., p 204.  
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البند الثانى    
  الوساطة الجنائية

 

بينما اتجهت الكثير من التشريعات إلى األخذ بنظام الصلح الجنائى كسبب النقضاء الدعوى 
, اتجهت تشريعات أخرى لألخذ بنظام يقترب منه يُعرف  الجنائية فى الكثير من جرائم القانون العام

(بنظام " الوساطة الجنائية " 
61F

 وعلى الرغم من التشابه الكبير بين الوساطة الجنائية، والصلح ،)˺
الجنائى، إال أنهما يختلفان من ناحية دورهما فى اإلجراءات الجنائية , حيث إّن الصلح الجنائى 

يكون سبباً النقضاء الدعوى الجنائية، بينما الوساطة الجنائية تعد سببا يقود إلى إصدار األمر 
(بالحفظ 

62F

˻( .
وتعتبر الوساطة الجنائية طريقاً ثالثاً للنيابة العامة بين طريقين ؛ فاألول هو قيام النيابة العامة  

  كما يرى –باتخاذ قرارها باألمر بالحفظ، والثانى هو متابعة اإلجراءات. وكال الطريقين السابقين 
(البعض خاصة فى الجرائم البسيطة 

63F

 قد ال يحقق الهدف من العدالة الجنائية , حيث قد تؤدى إلى – )˼
حلول غير مالئمة لكل من الضحية والجانى، فقد يصدر األمر بالحفظ للشكوى لتفاهة الجريمة، 

 حال كون الجانى معروفاً لدى –وبساطة الضرر الناتج عنها مما قد يصيب الضحية فى مشاعرها 
 مما يترك لديه مشاعر بعدم المباالة، والتحدى، واالستهتار، وقد يكون ذلك –السلطات المختصة 

سبباً فى االعتياد على ارتكاب ذات الجريمة من جديد، وقد تستمر النيابة العامة فى مباشرة 
اإلجراءات الجنائية، ونظرا لطول اإلجراءات وتعقيداتها قد يصدر حكم فى النهاية ال جدوى منه، 

ودون فائدة للمتقاضين.  
إال أنّه يمكن القول : أن التشريع الفرنسى لجأ إلى نظام الوساطة الجنائية كطريق ثالث تحقيقاً 

لعدة أهداف , فمن ناحية يهدف إلى حماية المجنى عليه عن طريق إصالح الضرر المادى 
والمعنوى الذى أصابه، ومن ناحية أخرى تساعد فى حماية النظام العام  باتخاذ إجراءات سريعة، 

(وفى نفس الوقت رادعة بعيداً عن اإلجراءات التقليدية 
64F

 والتى ال تتعارض مع النظام الجنائى ،)˽
فهى تكمله، وتحقق أهدافه، ولكن بوسيلة أخرى جديدة تتناسب مع طبيعة الجريمة المرتكبة. 

وكانت بداية الوساطة الجنائية فى فرنسا ؛ بمثابة مجموعة من المحاوالت التى قامت بها بعض 
 من قانون 40 إال فى المادة –  ودون ورود نص تشريعى محدد –النيابات فى دوائر اختصاصها 

اإلجراءات الجنائية الفرنسى التى تمنح النيابة سلطة تقدير مدى مالئمة اتخاذ اإلجراءات الجنائية , 
حيث رأت بعض النيابات من األهمية عدم ترك الجرائم البسيطة دون اتخاذ إجراء معين بإصدار 

أمر بالحفظ نظراً لعدم أهميتها , لذلك لجأت إلى بعض الفئات لكى تقوم بالوساطة الجنائية بين 
                                                           

د/ مدحت عبد الحليم رمضان , اإلجراءات  ما بعدها.، و118ص,  المرجع السابق , نحو تيسير اإلجراءات الجنائية ,د/ عمر سالم ) 1(
، وما بعدها. د/ جمال شديد الخرباوى , حق المجنى عليه فى التنازل عن 22الموجزة فى الدعوى الجنائية , المرجع السابق , ص 

. د/ أشرف رمضان عبد الحميد , الوساطة الجنائية، ودورها فى إنهاء الدعوى 139الدعوى الجنائية , المرجع السابق , ص 
، وما بعدها. د/ 59، وما بعدها. د/ إيمان مصطفى منصور مصطفى , المرجع السابق , ص 33العمومية , المرجع السابق , ص 

 .287ليلى قايد , الصلح فى جرائم االعتداء على األفراد , المرجع السابق , ص 
ع الفرنسى هذا الفارق فى المادتين ) 2( الفقرة األخيرة من , حيث نّصت  من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسى 41 , 6أبرز المشرِّ

نصت الفقرة ,  بينما المادة السادسة على أن " الدعوى الجنائية يمكن أن تنقضى بالصلح إذا نص القانون صراحة على ذلك " 
قبل اتخاذ قرارها حول السير فى إجراءات -  من ذات القانون  على أنّه " للنيابة العامة ( نائب الجمهورية ) 41السابعة من المادة 

اللجوء إلى الوساطة إذا بدا لها أن هذا اإلجراء كفيل بإصالح الضرر الذى أصاب - الدعوى الجنائية، وبعد موافقة األطراف 
 الضحية، وإنهاء االضطراب الذى نتج عن الجريمة، والمساعدة فى إعادة اندماج المتهم فى المجتمع ". 

  ، وكذلك :119,  118ص,  المرجع السابق ,د/ عمر سالم ) 3(
[ Guilbot (M) et Rojare (5). La participation du minister public a la mediation, Archives de politique 

criminelle, 1992, no 14, p 41. ]. 
 

(4) Ibid, Bonafe Scgmitt (J.P): Les Boutique de droit (c) autre mediation,, Archives de politique 
criminelle, 1992, no 14, p 69; Morineau (J), Le centre de mediation et de Formation a la 
mediation, (Association Loi de 1901), Archives de politique criminelle, 1992, no 14, p 27. 
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ع الفرنسى بمرسوم تنظيمى فى من مارس  ، 1978المتهم، والضحية، وبعد ذلك تدخل المشرِّ
(واعتبر هؤالء الوسطاء بمثابة هيئات صلح، وتقوم النيابة باختيار القضايا التى تعهد بها إليهم 

65F

˺(.  
ع الفرنسى تدخل صراحةً    – 1993من يناير سنة 4 بموجب القانون الصادر فى –إال أن المشرِّ

 ، من قانون اإلجراءات الجنائية 41والذى أضاف فى مادته السادسة , الفقرة السابعة للمادة 
 بحفظ الدعوى، أو تحريك الدعوى  إمااً ؛ فإّن النيابة العامة قبل اتخاذها قرارةوبموجب تلك الفقر

( اللجوء إلى الوساطة –  وباالتفاق مع األطراف المعنية –الجنائية 
66F

, إذا تبين لها أن هذا اإلجراء  )˻
يمكن أن يؤدى إلى إصالح الضرر الذى أصاب الضحية، وإنهاء االضطراب الذى نتج عن 

(الجريمة، والمساعدة فى العمل على اندماج المتهم فى المجتمع 
67F

˼( .
(وتتمثل إجراءات الوساطة فى قيام النيابة العامة 

68F

بدعوة مرتكب الجريمة إلى القيام بتعويض  )˽
(الضحية، وتقديم الدليل على ذلك 

69F

 والمتهم فى نفس الوقت، أو فى   وكما أنها تدعو الضحية،)˾
أوقات مختلفة، وتتدخل فيما بينهما إلجراء الوساطة حول مقدار التعويض، وكيفية سداده، فضالً 

 بعد عمل إجراء فحص نفسى، وصحى، وثبوت أن سبب ارتكاب –عن دعوة مرتكب الجريمة 
 أن يخضع لبرنامج عالجى، –الجريمة هو مرضه النفسى، أو إدمانه للمخدرات، أو الكحوليات 

 بعد عمل تحقيق اجتماعى –وتقديم تقرير عن ذلك كل ستة أشهر، وكذلك دعوة مرتكب الجريمة 
 العامة، أو متابعة برنامج تأهيلى لمدة ال ةعمال للمنفعأ بأّن يقوم بأداء –عن ظروفه االجتماعية 

( ساعة، أو المزج بين عدد من التدابير 120تزيد عن 
70F

 ويترتب على تلك اإلجراءات، وقف تقادم ،)˿
الدعوى الجنائية. 

وعموماً ؛ يترتب على نجاح الوساطة انقضاء الدعوى الجنائية مع ما يترتب على ذلك من آثار 
 جنائية فى ة, منها أنّه ال يجوز االدعاء المباشر عن ذات الواقعة، وأنه ال يعتد بتلك الواقعة كسابق

                                                           

(1) lazerges ( C ) , essai de classification des mediation, Archives de politique criminelle, 1992, no 14 
pp. 19 eet 24. 

(2) Blanc Gerard, La Mediation Pénal ( commentaire de l,article 6 , de la loi n. 93-2 , du 4 janvier 
1993, ( Portant Reforme de la Procédure pénale), J.C.P., 1994, I, 3760, 211-215.  

(3) Faget J., Le Cadre juridique et ethique de la mediaition pénale, mediaition pénale entre repression 
et reparation, Logiques juridiaues, l'harmattan, 1997, pp. 35-59.  

 من قانون اإلجراءات الجنائية , لم يحدد عما إذا كان عضو النيابة العامة يجرى الوساطة بنفسه، 41/7) بالرغم من أن نص المادة 4(
 الصادر فى 305- 96أو بطريق الغير، فقد درج أعضاء النيابة العامة على القيام بأعمال الوساطة بأنفسهم،  إال أّن المرسوم رقم 

 من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسى ) على من يباشر األعمال 4-15  قد حظر فى مادته األولى ( مادة 1996 من إبريل 10
القضائية بصفةوظيفية من القيام بأعمال الوساطة ؛  

 5-15              ولذلك حدد ذلك المرسوم شروط من يقوم بأعمال الوساطة من األشخاص الطبيعيين، أو األشخاص المعنوية ( مادة 
من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسى ) ؛ يراجع فى ذلك : [ د/ عمر سالم , نحو تيسير اإلجراءات الجنائية , المرجع السابق , 

  ].122ص 
ع الفرنسى إلجراء الوساطة أن تكون سابقة على تحريك الدعوى الجنائية، والتى تقدرها النيابة العامة فى ضوء 5( ) اشترط المشرِّ

سلطتها فى تقدير مالئمة تحريك الدعوى الجنائية ,  فضالً عن اشتراط موافقة الخصوم، وإقرار المتهم بارتكاب السلوك 
اإلجرامى , إذ إنه ال يمكن قبول الوساطة دون أن يقر بذلك ؛ يراجع فى ذلك : [ د/ مدحت عبد الحليم رمضان , اإلجراءات 

  ].27الموجزة إلنهاء الدعوى الجنائية , المرجع السابق , ص 
 , حيث 1999من يونيو 23 الصادر فى 515- 99) ذلك فى إطار التعديالت التى  وردت على نظام الوساطة بمقتضى القانون رقم 6(

 من قانون اإلجراءات الجنائية بموجب ذلك التعديل  على أنّه " إذا تبين له ( عضو النيابة العامة ) أن مثل هذا 1-41نّصت المادة 
اإلجراء يمكن أن يؤمن تعويض الضرر الذى لحق بالمجنى عليه، ويضع نهاية لالضطراب المترتب على الجريمة، ويساهم فى 

تأهيل مرتكب الفعل اإلجرامى , يستطيع مدعى الجمهورية، وقبيل اتخاذ قرار فى الدعوى العمومية , مباشرة، أو بناء على 
تفويض : 

- أن يذكر مرتكب النشاط بالوقائع، وااللتزامات المترتبة على القانون. 1
- أن يوجه الجانى نحو مؤسسة صحية، أو اجتماعية، أو مهنية. 2
- أن يطلب من الجانى أن يصحح موقفه حيال القوانين، أو اللوائح. 3
 - أن يجرى بموافقة األطراف مهمة وساطة بين الجانى، والمجنى عليه.4



22 

 

(حالة العود، ومن ثم فهى ال يتم تسجيلها فى صحيفة الحالة الجنائية للمتهم 
71F

˺(.  
صول ونها تبدأ بمجرد إوعلى الرغم من أهمية الوساطة فى كفالة السرعة فى اإلجراءات , إذ 

العلم بارتكاب الجريمة إلى النيابة العامة، وأعطت لعضو النيابة العامة خياراً جديداً للخيارات 
 حفظ الدعوى الجنائية، أو تحريك الدعوى الجنائية للوصول  إماالمتاحة أمامه لمواجهة الجريمة , فله

لمعاقبة الجانى بالعقوبة المقررة قانوناً , لذلك فهى سلطة تقديرية تتوقف على مدى اتفاق الخصوم 
على إنهاء الخصومة بطريق الوساطة، وتتوقف كذلك على مدى جسامة الفعل المرتكب، ولذلك فهو 

(نظام بديل عن الدعوى الجنائية لمواجهة ظاهرة اإلجرام الطفيف 
72F

˻(.  
( إال أّن بعض اآلراء الفقهية 

73F

 الشك حول قيمة ذلك النظام من ناحيتين : األولى أن أثارتقد  )˼
الضحية فى سبيل الحصول على تعويض سريع عن الضرر الذى أصابه، فقد يتنازل عن جزء من 

 أن تلك السرعة فى الثانيةهذا التعويض، وبالتالى فإّن ما أصابه من ضرر ال يتم جبره كاملةً، و
الوساطة، والنتيجة التى قد تصل إليها سواء كانت إيجابية، أو سلبية قد تدفع التخاذ قرار سريع ال 

، وتحقيق الردع العام , فإذا كانت نتيجة الوساطة إيجابية، فقد المرتكبةيتواءم مع طبيعة الجريمة 
تدفع النيابة العامة التخاذ األمر بالحفظ، وإذا كانت النتيجة سلبية قد تدفعها إلى تحريك الدعوى 

الجنائية دون أن تعمل النيابة العامة سلطتها التقديرية بالنظر إلى مدى المالءمة، وأن يكون تصرفها 
(أوتوماتيكياً 

74F

˽( .
 من قانون اإلجراءات الجنائية 41إال أنّه يُرد على ذلك ؛ بأّن روح الفقرة السابعة من المادة 

الفرنسى تمنح النيابة العامة السلطة التقديرية، وفقاً لمبدأ المالءمة الذى يحكم اإلجراءات الجنائية , 
فهو ال ينفى عن النيابة العامة فى فرنسا ُمكنة إصدار األمر بالحفظ , بالرغم من فشل الوساطة فهى 

(التى تقدر فى نهاية األمر ما إذا كانت مصلحة المجتمع تستوجب تحريك الدعوى الجنائية أم ال 
75F

˾(  .

                                                           

) بعد نجاح إجراءات الوساطة تنقضى الدعوى الجنائية، ويترجم ذلك فى شكل صدور قرار بحفظ الدعوى الجنائية، والذى يعد من 1(
القرارات اإلدارية ال من القرارات القضائية ؛ يراجع فى ذلك :  

 [Blanc Gerard, La Mediation Pénal ( commentaire de l'article 6…), op. cit., 211-215.]. 
 ) من الممكن تطبيق ذلك النظام فى مصر , خاصة فى نطاق جرائم المرور، وحوادث الطرق وجرائم األسرة، واإلتالف.2(

(3) Khadija Medjaoui, L'Injonction pénale et la mediation pénale, tableau comparative critique, Rev. 
Sc. Crim., 1996  , pp. 823:837. 

 . 122ص, المرجع السابق ,  نحو تيسير اإلجراءات الجنائية ,د/ عمر سالم ) 4(
) وقد ذهب جانب من الفقه إلى تأييد ذلك , حيث اعتبروا أن الوساطة صورة من العدالة التى تقوم على التفاوض للوصول إلى 5(

تعويض عادل فى ضوء الضرر المترتب على الجريمة، ومسؤولية الجانى مع الرغبة فى تخفيف رد الفعل الجنائى، وكما أنّه 
أعاد للمجنى عليه دوره فى تحقيق العدالة الجنائية , فصار المجنى عليه طرفاً هاماً فى المنازعات المتعلقة بالجرائم البسيطة ,  

فضالً عن أنّه يساعد فى تأهيل الجانى اجتماعياً عن طريق الوسائل التى تقررها الجهات القضائية، ووضع حلول إنسانية، وأكثر 
د/إيمان مصطفى منصور مصطفى ، المرجع السابق، [مرونة للمنازعات الجنائية مع تحقيق العدالة السريعة ؛ يراجع فى ذلك :

. ]287 وما بعدها ، د/جمال شديد الخرباوى، المرجع السابق، ص59ص
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 الثالث البند

 بالحفظ األمر
 

لما كانت النيابة العامة هى األمينة على الدعوى العمومية , حيث أنابها المجتمع فى رفعها، 
مة عدم تحريك الدعوى ءوالسير فيها، ومن ثم منحها سلطة إصدار أمر بالحفظ عندما ترى مال

الجنائية، وقد يكون ذلك األمر بالحفظ بسيطاً، أو مشروطاً بقيام المتهم بعمل محدد، وذلك على 
(النحو التالى 

76F

˺(  : 
( أوالً ) األمر بالحفظ البسيط :  

وهو قرار يصدر من النيابة العامة، ويترتب عليه عدم تحريك الدعوى الجنائية بعد انتهاء 
(أعمال االستدالل 

77F

, إذ إنّه بعد االنتهاء من مرحلة االستدالل تمارس النيابة العامة نوعين من  )˻
 رقابة قانونية حيث تتأكد أن الجريمة متوافرة األركان، وأن المسؤولية الجنائية , أولهماالرقابة 

 رقابة مالئمة حيث تقدر النيابة العامة مدى مالئمة تحريك الدعوى  وثانيهماللمتهم ثبت قيامها،
(الجنائية، وهى تمارس تلك الرقابة بوصفها سلطة استدالل، وليست سلطة تحقيق 

78F

˼(  .
ومن ثم، فإنّه فى األنظمة التى تأخذ بنظام المالءمة , تُعطى النيابة العامة سلطة عدم تحريك 

  ويكون ذلك فى – الجريمة والمسؤول عنها –الدعوى الجنائية على الرغم من توافر مقتضياتها 
أو االجتماعى الناتج عن الجريمة أو أن موضوعها ال يشكل  حالة إذا تبين لها تفاهة الضرر الفردى

أهمية تذكر، أو أن الباعث على ارتكاب الجريمة شريفاً، أو أن المتهم قد قام بإصالح الضرر الذى 
أصاب المجنى عليه، أو أن هناك صلحاً أُبرم بين المتهم والضحية , فتجد النيابة العامة أنّه فى مثل 
تلك الحاالت أن األضرار التى تعود على المجتمع من جراء تحريك الدعوى الجنائية تفوق بكثير 

( وراء تحريكها المنافع التى تعود عليه من
79F

˽( .
ويعتبر األمر بالحفظ أداة من أدوات السياسة الجنائية , فهو من ناحية يعد البوابة األولى التى 

تمنع السير فى دعوى جنائية محكوم عليها بالنهاية، ألّن مفترضاتها الموضوعية، أو اإلجرائية غير 
  وسيلة تمنع تحريك الدعوى الجنائية عندما يكون النفع المترتب من متوافرة، ومن ناحية ثانية فهو

 الضرر الذى يُمكن أن ينتج من جراء تحريكها، ومن ناحية ثالثة يساعد إزاءورائها ال يساوى شيئاً 
األخذ بنظام األمر بالحفظ، ويساهم فى إدارة العدالة الجنائية عن طريق االستبعاد لكم هائل من 

(القضايا قليلة األهمية التى قد تثقل كاهلها 
80F

 فى فرنسا ثم حفظ ما 1993، وقد ثبت أنّه فى عام )˾
                                                           

 .101ص, المرجع السابق ,  نحو تيسير اإلجراءات الجنائية ,د/ عمر سالم   )1(
األمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة ) حكمت محكمة النقض المصرية فى شأن ذلك : " أن 2(

هو على هذه -  و وما بعدها   من قانون اإلجراءات الجنائية61عمالً بالمادة - اإلدارية التى تهيمن على جمع االستدالالت 
الصورة ال يقيدها، ويجوز العدول عنه فى أى، وقت بالنظر إلى طبيعته اإلدارية البحتة، وال يقبل تظلماً، أو استئنافاً من جانب 

 والمخالفات، دون  كل ما لهما هو االلتجاء إلى طريق االدعاء المباشر فى مواد الجنح والمجنى عليه، والمدعى بالحق المدنى،
غيرها، إذا توافرت له شروطه، وهذا األمر اإلدارى يفترق عن األمر القضائى بأّن ال وجه إلقامة الدعوى الصادرة من النيابة 

نتداب منها ابوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها، أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على 
 وحده الذى يمنع من رفع الدعوى، ولهذا أجيز للمجنى عليه،  فهو – من قانون اإلجراءات 209على ما تقضى به المادة - 

صفحة رقم  7 مكتب فنى 25 لسنة 1999الطعن رقم " يراجع فى ذلك : [ والمدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة االتهام 
  ].19/3/1956 , جلسة 369

. د/ سليمان عبد المنعم , أصول اإلجراءات 524ص, المرجع السابق ,  شرح قانون اإلجراءات الجنائية ,د/ محمود نجيب حسنى ) 3(
. د/عبد الرءوف مهدى , شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية , المرجع السابق , ص 676الجنائية , المرجع السابق , ص 

315. 

(4) Besson (A) vouin ( R : code annote de Procédure pénale , Paris, 1958   , art. 40 , p. 40.  
والتى من ، وسيلة األمر بالحفظ فى القضايا قليلة األهمية استخدامفى مصر أهملت النيابة العامة ؛  األخيرة اآلونةنشير إلى أنّه فى ) 5(

, إذ  لذلك ىعملل  طرح مثاديتضح جلياً عن وخاللها يمكن استبعاد كم هائل من القضايا قليلة األهمية التى قد تثقل كاهل القضاء،
= 
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يزيد عن أربعة ماليين جريمة من مجموع الجرائم التى تم تسجيلها سواء كانت جنايات، أو جنح، 
(أو مخالفات، والتى بلغ عددها حوالى خمسة ماليين جريمة 

81F

، وقد قاد ذلك النظام فرنسا إلى )˺
% من الجرائم الصغيرة قليلة األهمية. 95إسدال الستار على حوالى 

( ثانياً ) األمر بالحفظ المشروط، أو تحت شرط : 
األصل أن األمر بالحفظ يكون بسيطاً , بحيث إنّه ال يرتبط بشرط معين، وكما أنّه ال يشترط أن 

يكون مسبباً , فهو يدخل فى إطار مطلق السلطة التقديرية للنيابة العامة بوصفها فى هذه الحالة 
(سلطة استدالل 

82F

(، إال أّن بعض التشريعات أخذت بصوره جديدة من صور األمر بالحفظ )˻
83F

، وهو )˼
األمر بالحفظ تحت شرط , بأّن يتوقف إصدار النيابة العامة لألمر بالحفظ على قيام المتهم بأداء 

(معين , بحيث ال يصدر األمر بالحفظ، إال إذا قام المتهم بالوفاء بهذا االلتزام 
84F

˽( .
فى إصالح الضرر الذى ترتب ،  أو الواجبات التى يقوم بها المتهم   وتتمثل تلك االلتزامات

على ارتكاب الجريمة، أو دفع مبلغ من المال إلى إحدى الجهات ذات النفع العام، أو إلى خزينة 
 للنفع العام. بأعمالالدولة، أو القيام 

 والقاضى المختص بالبدء فى اإلجراءات األساسية فى  ويتوقف ذلك على رضاء كل من المتهم
القضية , فإذا تمت الموافقة يتم تحديد مدة معينة للمتهم يقوم خاللها بتنفيذ هذه االلتزامات، وعند 
قيامه بتنفيذها , يصبح أمر الحفظ نهائياً مرتبا ألثره فى حفظ الدعوى الجنائية، وعدم السير فى 

(إجراءاتها 
85F

(، وهو ما يرتب التحول عن الخصومة الجنائية التقليدية )˾
86F

˿(. 
(ويُفترض فى ظل ذلك النظام أنّه يكون فى مرحلة االستدالالت فقط 

87F

، وقد يأخذ شكل مسمى )̀
آخر بعد إجراء التحقيق االبتدائى من جهات التحقيق المختصة " النيابة العامة "، ويسمى فى تلك 

الحالة "باألمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية "، وفى كلتا الحالتين يتم اتخاذ األمر من النيابة 
العامة بوصفها سلطة استدالل، وسلطة تحقيق، إال أنّه إذا تم تحريك الدعوى الجنائية، فال يتصور 

صدور أمر من النيابة العامة بالحفظ , إذا أنّه فى تلك الحالة تكون الدعوى الجنائية فى حوزة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  =
أنه قدمت النيابة العامة جنحة تبديد قضائى على منقوالت تم الحجز عليها قضائياً للمطالبة لدين بمبلغ قدره جنيهان فقط – ذلك 

قطرة من بحر - ما يعنى أنّه تم تحرير أوراق مطالبة للمتهم، وبموجبها تحرر محضر حجز على بعض المنقوالت، وتعيين المتهم 
حارساً ثم تحرر محضر تبديد أثبت فيه محرره أنّه انتقل لمكان المحجوزات ولم يجدها، وكل تلك اإلجراءات بسبب مديونية 
قدرها جنيهان فقط , بل، وفى الغالب األعم تكثر محاضر التبديد القضائى لمديونية ال تزيد عن خمسين جنيها مثل التى تتعلق 

 بالمطالبة بأتعاب المحاماة.

(1) Casorla (F) , La celerite de la Procédure pénale en droit francais , Revue international de droit 
pénale , La celerite de la Procédure pénale, 66e année- nouvelle Serie, 3 et 4 trimestre, 1995 , pp , 
548 et 549/ Pradel (J) d'une loi avortee a'un projet nouveau sur l'injonction pénale , dalloz , sirey, 
1995, chr., p. 171. 

 .569 بند 527ص, المرجع السابق ,  شرح قانون اإلجراءات الجنائية ,د/ محمود نجيب حسنى ) 2(
يجوز اإلعفاء "   على أنّه 153نص قانون اإلجراءات الجنائية األلمانى فى مادته ) من هذه التشريعات , التشريع األلمانى ؛ حيث 3(

لم يكن فى عدم مباشرة  وإذا كنا بصدد جنحة بسيطة، وتبدو فيها درجة إذناب المتهم غير خطيرة،, من تحريك الدعوى الجنائية 
 بإزالة الضرر الذى أصاب أى مصلحة محمية ةذلك بشرط قيام المتهم بواجبات معينة كفيل وصلحة عامة،ماإلجراءات مساس ب

   من قانون اإلجراءات الجنائية .7 فقرة 41 , كذلك التشريع الفرنسى فى المادة جنائياً 
(4) Pradel (J) d'une loi avortèe a'un projet nouveau sur l'injonction pénale , op. cit., p. 216. 

. د/ سليمان عبد المنعم , أصول اإلجراءات 524ص, المرجع السابق ,  شرح قانون اإلجراءات الجنائية ) د/ محمود نجيب حسنى ,5(
. د/عبد الرءوف مهدى , شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية , المرجع السابق , ص 676الجنائية , المرجع السابق , ص 

315.  
  .105) د/ عمر سالم , نحو تيسير اإلجراءات الجنائية , المرجع السابق , ص 6(
) تم التوسع فى ذلك النظام فى التشريع األلمانى ؛ فلم يقتصر على مرحلة االستدالالت , بل امتد ليشمل مرحلة التحقيق، واالتهام، 7(

ع الفرنسى فى عام   لم يقتصر تطبيق ذلك النظام 1974وقبل تحريك الدعوى الجنائية، وكما أنّه بموجب التعديل الذى أدخله المشرِّ
على الجرائم البسيطة بل امتد ليشمل الجرائم المتوسطة ؛ يراجع فى ذلك : 

Hunerfele ( P ) : " La celerite de la Procédure pénale en Allmagne, revue international de droit pénal , 
p. 705/ Chiavario ( M ): " La justice negociee un probleme a construire, Archives de politique 
criminelle, 1993, no 15, p. 29. 
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المحكمة، ومن ثم نكون بصدد صلح جنائى، والذى يرتب عند توافر شروطه الحكم بانقضاء 
(الدعوى الجنائية 

88F

˺(.  
 من قانون 41وقد أخذت فرنسا بنظام األمر بالحفظ تحت شرط فى الفقرة السابعة من المادة 

اإلجراءات الجنائية، وإن كان ذلك تحت صورة ما يسمى " بالوساطة الجنائية " ، وقد ساهم ذلك 
النظام فى التخفيف من الكم الهائل للقضايا البسيطة، وتركت الفرصة للقضاة فى التركيز على 

القضايا األخرى  األكثر أهمية. 
وهو، وإن كان من إحدى صور العدالة الرضائية، إال أّن مساحة السلطة التقديرية للنيابة العامة 

وضوحاً فى كلِّ من الوساطة  فى نظام األمر بالحفظ أكثر اتساعاً، بينما تكون العدالة الرضائية أكثر
 الجنائية، والصلح الجنائى. 

                                                           
بالرغم من خلو التشريع المصرى من النص صراحة على تطبيق نظام األمر بالحفظ المعلق على شرط , بما يعنى إعمال النيابة ) 1(

العامة سلطتها التقديرية فى حفظ األوراق مقرنة ذلك بقيام الجانى بالتزامات معينة،  إال أّن البعض فى الفقه – اتفق معه - ذهب 
إلى إمكانية ذلك، وسندهم فى ذلك , أن الجزاءات الجنائية المقررة فى الجرائم البسيطة ال تمسُّ قرينة األصل فى اإلنسان البراءة، 

وكما أنّه يحقق الردع الخاص فى إلزام الجانى بالقيام بواجبات، أو التزامات معينة من شأنها إصالح الضرر، وسرعة 
ع المصرى للنص على تنظيم ذلك اإلجراء , مثلما فعل  اإلجراءات،  إال أنّه التزاما بمبدأ الشرعية اإلجرائية , لزم تدخل المشرِّ

ع األلمانى فى المادة   من قانون اإلجراءات األلمانى ؛ يراجع فى ذلك : [ د/ عمر سالم , نحو تيسير اإلجراءات 153المشرِّ
   ].105الجنائية , المرجع السابق , ص 
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 الرابع البند

 الجنائية التسوية
 

(وهو ما يعرف بنظام التصالح فى القانون الفرنسى 
89F

ع الفرنسى ضمن )˺ ، وقد أدخله المشرِّ
من يونيو 23 الصادر فى 515–99قانون اإلجراءات الجنائية بالتعديالت المضافة بالقانون رقم 

م بعدم دستورية منح النيابة 1995م , بعد أن أصدر المجلس الدستورى قراره فى عام 1999سنة 
( الحكم ةالعامة سلطة إصدار األوامر الجنائية لعدم صدورها من أحد قضا

90F

ع ،)˻  وقد أوجده المشرِّ
(كبديل إلنهاء الدعوى الجنائية بصورة موجزه وعادلة 

91F

˼( .
ع الفرنسى فى هذا النظام لمدعى الجمهورية أن يقترح على المتهم – المسند   وقد سمح المشرِّ

(إليه ارتكاب جرائم محددة على سبيل الحصر 
92F

 أن يقوم بأعمال معينة يترتب على القيام بها – )˽
(انقضاء الدعوى الجنائية 

93F

˾( .
 من قانون اإلجراءات 3–41 , 2–41وقد تم النص على نظام التسوية الجنائية فى المادتين 

ع اإلجرائى الفرنسى بذلك النظام " التسوية الجنائية " باإلضافة  الجنائية الفرنسى , فجعل المشرِّ
(للصلح سبباً النقضاء الدعوى الجنائية 

94F

˿(. 
 من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسى المضافة بالقانون رقم 2–41 حيث نّصت المادة 

 طالما أنّه لم يتم –م على " حق مدعى الجمهورية 1999من يونيو 23 الصادر فى 515099
 أن يقترح مباشرة، أو بواسطة شخص مخول بذلك القيام بالتسوية –تحريك الدعوى العمومية 

 أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها فى ة الجنائية مع الشخص البالغ الذى يقر بارتكاب جريم
(قانون العقوبات، والواردة على سبيل الحصر

95F

̀(  .
                                                           

د/ جمال شديد  ، وما بعدها.42) د/ مدحت عبد الحليم رمضان , اإلجراءات الموجزة إلنهاء الدعوى الجنائية , المرجع السابق , ص 1(
. د/ إيمان مصطفى منصور 141على الخرباوى , حق المجنى عليه فى التنازل عن الدعوى الجنائية , المرجع السابق , ص 

، وما بعدها. د/ طه أحمد محمد عبد العليم , الصلح فى الدعوى الجنائية 174مصطفى , الوساطة الجنائية , المرجع السابق , ص 
 .39، وما بعدها. د/ ليلى قايد , الصلح فى جرائم االعتداء على األفراد , المرجع السابق , ص 60, المرجع السابق , ص 

، منعاً من التكرار  , راجع فى ذلك ما سبق من المؤلف ؛ ي2/2/1995 الصادر فى 96-360) بشأن قرار المجلس الدستورى رقم 2(
  وما بعدها من المؤلف وكذلك187ص

[Stefani Gaston , levasseur georges et bouloc bernard , Procédure pénale, op. cit., n 596].  
ع الفرنسى أن نظام الوساطة الجنائية الوارد بنص المادة 3(  من قانون اإلجراءات الجنائية وغيرها من بدائل 7-41) حيث اعتبر المشرِّ

 من قانون اإلجراءات الجنائية - مثل تذكير الجانى بااللتزامات القانونية، أو توجيه 1-41تحريك الدعوى الجنائية الواردة بالمادة 
ع على قانون اإلجراءات الجنائية  الجانى نحو مؤسسات عالجية - ال تكفى بمفردها كرد فعل للنشاط اإلجرامى , لذلك أدخل المشرِّ

   ].43نظام التسوية الجنائية ؛ يراجع فى ذلك : [ د/ مدحت عبد الحليم رمضان , المرجع السابق , ص 
: جرائم المدن ( الحضر ) مثل العنف، والتهديد، )  وردت الجرائم التى يطبق عليها نظام التسوية الجنائية على سبيل الحصر، وهى 4(

والسرقات البسيطة، واإلتالف، وحمل السالح بدون ترخيص، وهى الجرائم التى ال يعاقب عليها عادة سوى بعقوبة الحبس الذى 
ال يتجاوز ثالث سنوات، وبشرط أن يعتمد اإلجراء فى النهاية من أحد قضاة الحكم ؛ يراجع فى ذلك : 

[Guigou Elisabeth, Gard des sceaux, Ministre de la justice, project de la relatif aux alternatives aux 
poursuites et renforcant l'efficacite de la Procédure pénale, expose des motifs, presente au nom de M. 
Lionel Jospin, premier minister, n 434, Senat, session ordinaire de 1997 -1998 , Annexe au process-
verbal de la séance du 14 Mai 1998]. 

يمكن أن تنقضى الدعوى الجنائية بالصلح إذا نص "  من القانون اإلجراءات الجنائية الفرنسى  على أنّه 6المادة ) حيث نّصت 5(
 ".القانون على ذلك صراحة، وكذلك بتنفيذ التسوية الجنائية 

(6) Mermaz Louis, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la legislation 
et de l'administration général de la republique sur le projet de loi, adopte par le senat, relatif aux 
alternatives aux poursuites et renforcant l,efficacite de la Procédure pénale, n 1328, document mis 
en distribution le 2 fevrier 1999 .  

 , 18/1- 222 , 17-222 , 16-222) , 10-1(13-222 , 11-222هى المواد :، و على سبيل الحصر الجرائمردت تلك ) و7(
 حتى 12-322 , 2-322 , 1-322 , 6-314 , 5-314 , 5-313 , 3-311 , 11-227 حتى 9-227 , ,7-227 حتى 227-3
قانون ب من القرار 32/2 , 28 لمادتينا وكذلك  من قانون العقوبات الفرنسى،1-521 , 7-433 حتى 433-5 , 14   -322

= 
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وتتم التسوية الجنائية بقيام الجانى بسداد غرامة مالية محددة بحسب جسامه الفعل , تُدفع كاملةً، 
أو بالتقسيط، ويحدد كيفية التقسيط مدعى الجمهورية خالل فترة ال تزيد عن سنة، ويتخلى الجانى 

عن الشيء المستخدم فى الجريمة، أو المتحصل منها لصالح الدولة، أو تسلم رخصة القيادة، أو 
 أشهر، أو القيام بعمل دون مقابل 4رخصة الصيد إلى قلم كتاب المحكمة االبتدائية لمدة ال تتجاوز 

 ساعة، وخالل فترة ال تتجاوز ستة أشهر , فإذا ثبت 60لمصلحة الوحدات المحلية لمدة ال تزيد عن 
أن الجانى لم يعوض المجنى عليه، أو لم يقدم ما يثبت تعويضه , تعين على مدعى الجمهورية أن 

(يقترح على الجانى تعويض األضرار المترتبة على الجريمة خالل فترة ال تجاوز ستة أشهر
96F

˺( .
(وتبدأ التسوية باقتراح مكتوب صادر من مدعى الجمهورية 

97F

 ويتم تبليغه إلى الجانى عن ،)˻
طريق أحد رجال الضبطية القضائية، ويكون موقعاً من أحد أعضاء النيابة العامة تحدد فيه طبيعة 

اإلجراءات المقترحة، ومقدارها. ويشترط حتى ال يتعرض ذلك اإلجراء للبطالن , أال يكون 
إال كانت اإلجراءات مشوبة ، و الجانى فى مرحلة جمع االستدالالتاحتجازاالقتراح خالل فترة 

. )˼98F( بالبطالن
ويُمكن أن تقترح التسوية الجنائية داخل المحكمة، وعند إخطار الجانى بالتسوية ؛ فله الحق فى 

)، ويشترط أن تكون موافقته 45 –33 –15االستعانة بمحاٍم قبل موافقته على التسوية ( مادة ر 
مكتوبة، وعندئذ يقوم مدعى الجمهورية بتقديم طلب لرئيس المحكمة العتماد اإلجراء، ويتم البدء 

(فى التنفيذ 
99F

 , فإذا لم يتم الموافقة من الجانى على االقتراحات، أو إذا لم يتم اعتماد الموافقة من )˽
 فإّن القرار الذى –  وفى كل األحوال –رئيس المحكمة  وحدث العكس اعتبر االقتراح كأْن لم يكن 
يصدر من رئيس المحكمة فى هذا الشأن غير قابل للطعن. 

ويالحظ أنّه يُوقف تقادم الدعوى الجنائية أثناء فترة اقتراح التسوية الجنائية حتى صدور قرار 
بشأنها , فإذا تم رفض االقتراح من رئيس المحكمة بعدم اعتماده , يقرر مدعى الجمهورية مدى 

مالئمة تحريك الدعوى الجنائية، وإذا ُحركت الدعوى الجنائية، وتمت إدانة المتهم أخذ فى االعتبار 
ما قام به المتهم من عمل وقت اقتراح التسوية، أو ما قام بسداده من غرامة.  

ويترتب على الموافقة على التسوية، وتنفيذ اإلجراءات المتعلقة بها انقضاء الدعوى الجنائية، 
وذلك ال يمنع حق المضرور من الجريمة من االدعاء المباشر أمام محكمة الجنح، إال أنّه ال تفصل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  =

 من قانون المرور، والمادة 1  بتحديد نظام آثار الحرب، واألسلحة، والذخائر، والمادة 1939 من إبريل سنة 18الصادر فى 
د/ إيمان مصطفى . 46 ؛ يراجع فى ذلك : [ د/ مدحت عبد الحليم رمضان , المرجع السابق , ص  من قانون الصحة العامة628

  ].176 : 174منصور مصطفى , الوساطة الجنائية , المرجع السابق , ص 
د/ إيمان مصطفى منصور مصطفى , المرجع . 47يراجع فى ذلك : [ د/ مدحت عبد الحليم رمضان , المرجع السابق , ص ) 1(

 ].179السابق , ص 
 يكون االقتراح بالتسوية من مدعى الجمهورية سواء بطريق مباشر، أو بطريق غير مباشر عن طريق شخص تم تفويضه للقيام )2(

ع الفرنسى فى الجزء الالئحى من قانون اإلجراءات الجنائية االستعانة بالوسطاء، والمفوضين فى  بذلك، وقد أجاز المشرِّ
- 15 , المادة ر 30- 33- 15إجراءات التسوية الجنائية عالوة على إمكانية قيامهم بأعمال الوساطة ؛ يراجع فى ذلك : [ المادة ر 

  من الالئحة الملحقة بقانون اإلجراءات الجنائية الفرنسى ].38- 33
 إذ إّن وجود الجانى تحت االحتجاز , قد يعد إكراهاً معنوياً يدفعه لقبول االقتراح المبدى من مدعى الجمهورية بالتسوية، وقد يدفعه )3(

ذلك لإلقرار بالذنب لقبول إجراءات التسوية , ذلك تطبيقاً لفكرة العدالة الرضائية التى تقوم على فكرة التراضى بين طرفى 
 من قانون اإلجراءات الجنائية ) ؛ يراجع فى ذلك : 2-41الخصومة ( مادة 

Ministre de la justice, Circulaire: presentation général de la loi n 99-515 du 23 juin 1999 renforcant 
l,efficasite de la Procédure pénale,  

http:// www. Justice.gouv.fr/arbo/publicat/circ3112.htm 
) يالحظ هنا أن تطبيق نظام التسوية الجنائية ال يتوقف على إرادة النيابة العامة، وحدها , بل يتعين موافقة أحد قضاة الحكم، 4(

 ,اإلجراءات الموجزة إلنهاء الدعوى الجنائية , د/ مدحت عبد الحليم رمضان واعتماده إجراءات التسوية ؛ يراجع فى ذلك : [ 
].  47 , ص المرجع السابق 

               وأرى لذلك ؛ أن نظام التسوية الجنائية يمكن تطبيقة فى التشريع المصرى فيما يتعلق بالجرائم البسيطة مثل جرائم الطرق، 
والمرور، والسير تحت تأثير المخدر، واإلتالف , طالما أنها ال تتوقف على إرادة أو تدخل النيابة العامة فقط , بل يتطلب إجراءها 

 بحسب األحوال، وهى إجراءات تتسم بالسرعة، –ضرورة اعتمادها من القاضى الجزئى، أو الرئيس بالمحكمة االبتدائية 
 والسهولة، فال تحتاج إلى تحقيق، أو مرافعة، ومن ثم فإّن اعتماد تلك اإلجراءات لن يتخذ وقتاً طويالً .
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(المحكمة فى هذه الحالة، إال فى الدعوى المدنية فقط 
100F

˺( .
 من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسى المضافة بالقانون رقم 3–41فى حين نصت المادة 

م , على تطبيق ذلك النظام فى حالة جرائم العنف، 1999من يونيو سنة 23 الصادر فى 515–99
 بسداد مبلغ مالى كغرامة، أو  إماأو اإلتالف التى تعد من المخالفات، ويتم اقتراح إجراءات التسوية

تسليم رخصة القيادة، أو رخصة الصيد مدة ال تزيد عن شهرين، أو أداء عمل دون مقابل مدة ال 
 أشهر، ويقدم االقتراح العتماده من قاٍض المحكمة 3 ساعة خالل فترة ال تتجاوز 30تزيد عن 

، وتضمن 2001من يناير سنة 29 فى 71–2001الجزئية. وقد صدر بعد ذلك المرسوم رقم 
األحكام اإلجرائية التفصيلية لنظام التسوية  وحدد الجرائم التى يجوز بشأنها عرض نظام التسوية 

(الجنائية 
101F

˻( .
، وأن العقوبة المقررة لها جميعا بالخطورةويالحظ أن ما يجمع تلك الجرائم ؛ هو أنها ال تتسم 

هى الحبس الذى ال يتجاوز ثالث سنوات، وهى الجرائم التى يطلق عليها " جرائم المدن "، 
وأضيفت إليها أثناء المداوالت، والمناقشات البرلمانية جريمة القيادة تحت تأثير الكحول إلى جرائم 

التسوية الجنائية على سند من أن اللجوء إلى نظام التسوية الجنائية يحقق الحل األمثل لمثل تلك 
(الجرائم فى دقائق معدودة، ويخفف العبء عن كاهل قضاء الحكم 

102F

˼( .
ولما كان نظام التسوية الجنائية من بدائل تحريك الدعوى الجنائية، فإنّه ال يمكن تصوره، إال 

(قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو فى مرحلة االستدالالت، أو التحقيق االبتدائى 
103F

 ولذلك، فال يمكن ،)˽
تطبيقه إذا كانت الدعوى الجنائية قد ُحركت من قبل النيابة العامة، أو المجنى عليه سواء عن طريق 

 االدعاء المباشر، أو االدعاء المدنى أمام قاضى التحقيق.
وفى كل األحوال فإّن األخذ بنظام التسوية الجنائية يحقق السرعة فى إنجاز العديد من القضايا 

بطريقة بسيطة، وسريعة كبديل عن الدعوى الجنائية , مع توافر ضمانة ضرورة اعتماد 
 من رئيس المحكمة االبتدائية فى مواد الجنح، والقاضى الجزئى فى مواد المخالفات. االقتراحات

                                                           
يالحظ أن ذلك األثر يختلف عن األثر الذى ترتبه الوساطة الجنائية , حيث يترتب على نجاح الوساطة انقضاء الدعوى الجنائية مع ) 1(

ما يترتب على ذلك من آثار – بصدور أمر بالحفظ -، ومن ثم، فال يجوز االدعاء المباشر عن ذات الواقعة ,  فضالً عن أنّه ال 
يعتد بتلك الواقعة كسابقةجنائية فى حالة العود، ومن ثم فهى ال يتم تسجيلها فى صحيفة الحالة الجنائية للمتهم ؛ يراجع فى ذلك ما 

  من المؤلف.349 ، ص 348سبق من المؤلف , منعاً من التكرار , ص
 أيام 8جرائم العنف التى تؤدى إلى العجز التام عن العمل مدة تزيد عن :  وردت تلك الجرائم على سبيل الحصر، وتمثلت فى  قد)  و2(

 سنة , أو وقع على شخص ضعيف، 15 أيام إذا وقع على قاصر عمره 8, العنف الذى يؤدى إلى عجز عن العمل مده ال تزيد عن 
، أو على أحد من األصول الشرعية، أو األب، أو األم، أو على قاضى، أو محلف، أو محاٍم، أو لٍ حام  أودأو مريض، أو مقع

موظف عام، أو رجل سلطة عامة، أو بمناسبة مباشرة الوظيفة، أو على الشاهد، أو المجنى عليه، أو المدعى المدنى لمنعه من 
اإلبالغ، أو منعه من تقديم الشكوى، أو التقدم بالشهادة، أو كان العنف مع سبق اإلصرار، أو باستعمال سالح، أو التهديد 

باستعماله، والجرائم التى تقع عن طريق المحادثات التليفونية، والتى تكون بسوء قصد، وتمس سمعة، وسكينة الغير , التهديد 
بارتكاب جناية، أو جنحة على األشخاص، أو عدم تنفيذ أمر قضائى، أو اتفاق أقره القضاء اللتزام عائلى متعلق بنفقة طفل، أو 

قاصر، وهو ممن كان مؤتمن عليه،  االمتناع عن تسليم طفل قاصر لمن له الحق فى استالمه , اختطاف األصيل الشرعى لطفل
وله عليه سلطة أبويه , اإلتالف لمال مملوك للغير، أو إتالف الحارس للشيء محل الحراسه، أو إتالف الدائن، أو المقرض للشيء 

, اإلجراءات الموجزة إلنهاء الدعوى الجنائية , د/ مدحت عبد الحليم رمضان [  :تفصيال فى ذلك ؛ انظر محل الضمان.... 
 ]. 56 حتى ص 51, ص المرجع السابق 

 ] ؛ وكذلك :  57يراجع فى ذلك : [ د/ مدحت عبد الحليم رمضان , المرجع السابق , ص ) 3(
Jean Pradel, Une consecration du " plea bargaining " a la francaise: La composition pénal Instituée par 

la loi, n 99-515 du 23 juin 1999 , chroniques, 379-382. 
وفقاً العتبارات – اختيارى للنيابة العامة و فه , نظام بديل من بدائل تحريك الدعوى الجنائية نظام التسوية الجنائيةلكون نظراً )4(

 ؛ يراجع فى ذلك : بين تحريك الدعوى الجنائية، وفقاً لإلجراءات العادية ولها أن تختار بين هذا النظام،المالءمة - حيث إّن 
  Jean Volff, La composition pénale, Un essai manque, 2000, doctrine,2-7..    
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المطلب الثانى 
فى مصر  المقترحة البدائل

 

 تمهيد وتقسيم : 
لما كانت إحدى المبررات التى من أجلها تم تطبيق نظام األمر الجنائى هو سرعة الفصل فى 
الدعاوى الجنائية، ومن ثم فإنّه يلزم لالستغناء عن نظام األمر الجنائى لما لحق به من شبهة عدم 
الدستورية ؛ أن نجد البدائل التى تحقق سرعة الفصل فى الدعاوى الجنائية، وقد أجمعت الدساتير 

(وجهات القضاء فى الدول المختلفة 
104F

(  على أن العدالة البطيئة )˺
105F

( هى أقصى درجات الظلم )˻
106F

˼( ، 
(ألثرها السيئ على كل من المصلحة العامة ومصلحة المتهم معاً 

107F

، وأثره السيئ كذلك على الرأى )˽
(العام، والعدالة , الذين يترقبون العقاب السريع وعدم ضياع الحق وإدراجه فى طيات النسيان 

108F

˾( ،
(الوقت الذى يمضى فهو الحقيقة التى تهربألّن 

109F

. ومن ثم ؛ يصعب القول : بأّن تيسير اإلجراءات )˿
عينهم عند وضع أالجنائية والسرعة فيها لم يكن من األهداف التى وضعها المشرعون نُصب 

. )110F̀( القواعد اإلجرائية المختلفة
 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان نصت على وجوب احترام حق المتهم 6/1 بل إن المادة 

فى أن يحاكم خالل مدة معقولة، واعتبرت أن التأخير المتجاوز للمحاكمات الجنائية يعد انتهاكاً 
لحقوق اإلنسان , إذ إّن اإلجراءات الجنائية فى الغالب تنطوى على قدر كبير من القهر، واإلجبار، 

وصوالً للكشف عن الحقيقة فى ثبوت ارتكاب الجريمة، ونسبتها إلى المتهم، ولكى يتحقق ذلك 
الغرض يلزم أن تتم بسرعة، وفاعلية مع تيسير لإلجراءات على نحو ال يؤدى إلى اإلخالل بحقوق 

(المتهم 
111F

́(  .

                                                           
 : أن البطء هو النقطة فائقة األلم للعدالة الجنائية) أعلنت المحكمة الدستورية اإليطالية أن 1(

Arret de La Cour constitutionnelle italienne no 15 de 1982 : [Jean Pradel, La rapidite de L,instance 
pénale Aspects de Droit compare, op. cit., p. 214.]. 

 ضمانات اإلنسان ,د/ رينالد أوتيفوف [  ؛ يراجع فى ذلك :هناك اقتراح بإضافة الساعة الرملية إلى السيف والميزان لرمز العدالة ) 2(
ة  حماية حقوق اإلنسان فى اإلجراءات الجنائية فى مصر، وفرنسا، والواليات المتحد,فى مرحلة تنفيذ األحكام الجنائية فى فرنسا 

  ]. 270ص , المرجع السابق  ,مم1988, من إبريل  اإلسكندرية ,المؤتمر الثانى للجمعية المصرية للقانون الجنائى , األمريكية 
 .270) د/ عبد هللا خزنة كاتبى , اإلجراءات الجنائية الموجزة , المرجع السابق , ص 3(
 .491 ص  , المرجع السابق,القانون الجنائى الدستورى , د/ أحمد فتحى سرور ) 4(

(5) Jean Pradel, La Celerite de la Procédure pénale, op. cit., p. 323. 
عللت المحكمة العليا فى أمريكا بأّن جوهرية الحق فى المحاكمة السريعة، بهدف تحسين مصداقية المحاكم، والتخفيف من القلق ) 6(

يكون من شأنه اإلضعاف من قدرة المتهم على  والذى يعانيه المتهم المنتظر للمحاكمة، وتفادى التأخير الذى قد يضر بالمحاكمة،
 المرجع , التطبيقات المعاصرة للنظام االتهامى ,د/ أحمد عوض بالل [  ؛ يراجع فى ذلك :الدفاع عن نفسه، وضياع األدلة 

 .] 344 بند 308 ص ,السابق 
  تنص على أن " التقاضى حق مصون.... وتكفل الدولة.. سرعة الفصل فى القضايا " 1971 من دستور مصر 68/1) كانت المادة 7(

التقاضى حق مصون، ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة ، ونصت  على أن " 2014 من دستور مصر الحالى 97, ثم جاءت المادة 
. بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا "

 من المادة الثالثة من دستور الفلبين، وكما نص 16 , 14/2 من الدستور اليابانى , الفصلين 1-37      وفى ذات المعنى : نصت المادة 
التعديل السادس للدستور األمريكى على أن "... للمتهم الحق فى أن يحاكم محاكمة سريعة.. " : 

 "In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy.. trial.."   
 على حق المتهم فى محاكمته فى مدة معقولة : 1948 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 5 من المادة 3 وكما أنّه نص البند 

 "Toute personne arretee ou detenue.. a le droit d, étrè jugée dans un delai raisonnable.. "   

) وفى ذات المعنى : بأنه إذا كانت " سرعة الفصل فى الدعاوى " ضمان دستورى , فليس معنى ذلك إهدار باقى الضمانات 8(
الدستورية األخرى فى سبيل تحقيقه , فالسرعة المرجوة تتحقق بحكم عادل تتوافر فيه كافة ضمانات الدفاع 

 ]. 371 ؛ يراجع فى ذلك : [د/ أنوسنس أحمد عبد السالم , قضائية توقيع العقوبة الجنائية , المرجع السابق , ص 
= 
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وقد جاءت المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون اإلجراءات الجنائية المصرى، وهو القانون 
يحدد قانون اإلجراءات الجنائية " م , حيث ورد فى صدرها أنّه 1950 من سبتمبر 3الصادر فى 

الطريق الذى يكفل للدولة حقها فى القصاص من المجرم، ويعنى بصفة خاصة بالنظم واألحكام 
التى ترمى إلى تبسيط اإلجرءات الجنائية، وسرعتها لينال الجانى جزاءه فى أقربوقت، وذلك بغير 

إخالل بالضمانات الجوهرية التى تُمكن البريء من إثبات براءته ". 
ع المصرى منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمن جعل من تيسير إومن ثم ف ن المشرِّ

اإلجراءات، وسرعة الفصل فى الدعاوى من أهدافه الرئيسية، إال أنّه فى ضوء المستجدات 
المعاصرة فى شكل الجريمة، وتنوعها كماً وكيفاً , جعل ما كان يعتبر وسيلة لتبسيط اإلجراءات 

  وتطلب ذلك – فى ضوء تلك المستجدات –فى حاجة إلى إعادة نظر ، وتيسير لها فيما مضى  
ع فى تيسير اإلجراءات، وسرعة الفصل  ضرورة إيجاد بدائل ووسائل أخرى لتحقيق أهداف المشرِّ

فيها، ولذلك جاءت المذكره اإليضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات 
م )، واعتبرت أن القانون القائم وقتها ال ينطوى 1998 لسنة 174الجنائية ( مشروع القانون رقم 

على تيسير فى إجراءات التقاضى، ويقود إلى بطء العدالة الجنائية، وأن الزيادة فيما يطرح على 
المحاكم من أقضية , أرهق كاهل القضاة، وتعقدت إجراءات السير فى الدعاوى الجنائية والمدنية 

(التابعة لها، وهو ما يلحق بالعدالة أبلغ الضرر 
112F

˺(. 
وكما أنّه تدخلت التشريعات المختلفة لمواجهة أزمة العدالة الجنائية وإيجاد المحاوالت والبدائل 

لتيسير اإلجراءات الجنائية سواء بالتحول عن الخصومة الجنائية، أو باإلبقاء على الخصومة 
الجنائية فى صورتها التقليدية مع البعد عن اإلغراق فى الشكليات، وذلك كله فى إطار الموازنة بين 

(تحقيق السرعة والفاعلية وبين حماية حقوق اإلنسان وحرياته 
113F

˻( .
فضالً عن أنّه حرصت معظم الدساتير على النص على تحقيق ما يسمى "سرعة الفصل فى 

 وهو ما يمكن صياغته أحياناً بحق المتهم فى محاكمته فى مدة معقولة  , مثلما نصت ،"ىالدعاو
 من االتفاقية الدولية للحقوق المدنية  والسياسية  بأّن تجرى المحاكمة دون تأخير 3–14عليه المادة 

 يوم 100  مدة 114F )3(زائد عن المعقول، وقد حدد قانون المحاكمة السريعة الفيدرالى األمريكى
لوصول التهم الجنائية إلى المحاكمة، وإال تسقط، وكما أنّه أصدرت المحكمة العليا اليابانية فى 

م حكماً مفاده أنّه إذا طالت مدة اإلجراءات الجنائية مما تسبب فى إلحاق ضرر بحق 16/12/1974
)4(المتهم فى الدفاع عن نفسه , فإّن المحكمة يجوز لها الحكم بعدم قبول االتهام 

115F .
وكما أنّه عرف قانون اإلجراءات الجنائية الروسى نظام تفصيلى للمدد حيث حدد مدد صارمة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  =

وفى معنى قريب : بأنه إذا كانت السرعة للعدالة مزية كبرى , فإّن عدم التسرع مزية أكبر، وأن العدالة أبداً ال تكون فى خطر،  إال 
بصدورها بسرعة مفرطة , لم يعط  المتهم فيها، وقتاً كافياً العداد دفاعه ؛ يراجع فى ذلك : [ د/ رءوف عبيد , مبادئ اإلجراءات 

. د/ أحمد فتحى سرور , القانون 554 , 553 , دار الجيل للطباعة , ص 1989الجنائية فى القانون المصرى , الطبعة السابعة عشرة , 
. ]. وكذلك : 561الجنائى الدستورى , المرجع السابق , ص 

Jean Pradel, La rapidité de L,instance pénale Aspects de Droit comparé, op. cit., p. 213.    
 أنّه " العدالة البطيئة تعد صورة من صور 1998 لسنة 174رقم  فى المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون اإلجراءات الجنائية ) ورد1(

الظلم التى كثيراً ما تساوى معه قسوة، ومرارة، وفى سبيل تحقيق عدالة ناجزة كان من المتعين إعادة النظر فى بعض النصوص 
.، وأن مشروع القانون المرفق يعنى بوضع عالج للمشكلة مستهدفاً دفع الضرر عن سياق . ,القائمة فى قانون اإلجراءات الجنائية

المحاكمات الجنائية لتحقيق عدالة ناجزة سريعة  وجلب التيسير إلى مجال المحاكمات تخفيفاً عن القضاة، وتقريباً للعدل من 
مستحقيه، وتلبية ألحكام الدستور.. " ؛ يراجع فى ذلك : [ المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون بتعديل أحكام قانون اإلجراءات 

 ، وما بعدها ].91 , ص 1998من ديسمبر سنة 5الجنائية , ملحق لمضبطة الجلسة التاسعة لمجلس الشعب , ماء يوم السبت 
 .521أمين مصطفى محمد , علم الجزاء الجنائى , المرجع السابق , ص د/ ) 2(
 من تاريخ اً  يوم60بدء المحاكمة قبل مرور " إحدى الواليات األمريكية " , يوجب قانون العقوبات فى  والية كاليفورنيا  بينما  )3(

 , 310, ص المرجع السابق ,  التطبيقات المعاصره للنظام االتهامى , د/ أحمد عوض بالل ؛ يراجع فى ذلك : [توجيه االتهام 
 ]. 346 بند , 311ص  

سيادته إلى وقد أشار ، 496 , ص 495ص  , المرجع السابق, القانون الجنائى الدستورى , د/ أحمد فتحى سرور ) يراجع فى ذلك : 4(
  من الدستور اليابانى.37/1تطبيقات مبدأ سرعة المحاكمات فى ضوء المادة 
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)1(لكل مرحلة إجرائية سواء كانت مرحلة االتهام، أو اإلحالة للمحكمة، وبدء الجلسة 
116F  حيث ترى ,

تلك التشريعات أن تخفيض الوقت الذى تستغرقه المحكمة للفصل فى الدعوى يعد أحد موجبات 
السرعة. 

 لجميع التشريعات اً  واحداً ولما كان ما تقدم , فإّن كان سرعة الفصل فى الدعاوى، وإن كان هدف
, فليس معنى ذلك إهدار لباقى الضمانات الدستورية األخرى  فى سبيل تحقيقه , حيث إّن السرعة 

المرجوة ال تتعارض مع تحقيق حكم عادل تتوافر فيه كافه ضمانات الدفاع، وأبسط القواعد 
(الدستورية المقررة 

117F

˻(  .
ومن ثم، فال يجوز لوسيلة تحقق السرعة، وتعمل على تيسير وتبسيط اإلجراءات أن تهدر 

الضمانات القضائية، والدستورية مثل مبدأ قضائية توقيع العقوبة الجنائية، وإهدار حقوق الدفاع، 
(ومبادئ الضمان القضائى، والحيدة القضائية , مثلما حدث عندما تم األخذ بنظام األمر الجنائى 

118F

˼( ،
 .والذى أهدر تلك الضمانات الدستورية جميعها 

ولذلك لزم البحث عن بدائل أخرى تحقق سرعة الفصل فى الدعاوى الجنائية، وتعمل على 
 174والتصالح، والذى استحدثه القانون رقم  تيسير اإلجراءات – بعد أن عرضنا لنظام الصلح

 لتكون بديالً لالستغناء عن نظام األمر –م بتعديل قانون اإلجراءات الجنائية المصرى 1998لسنة 
الجنائى. 

  والتى يمكن تطبيقها بالتوازى مع البدائل األخرى التى عرضنا لها فى –ومن تلك البدائل 
"، ويقصد به تخصص القضاة بوجه عام، تخصص القاضى  اللجوء إلى نظام " –المبحث السابق 

وتخصص القاضى الجنائى بوجه خاص لتحقيق سرعة الفصل فى الدعاوى الجنائية، فضالً عن 
إمكانية اللجوء إلى وسيلة أخرى تتمثل فى االستبعاد الجزئى لبعض اإلجراءات سواء فى المرحلة 

التحضيرية للدعوى الجنائية " مرحلة االستدالالت، ومرحلة التحقيق االبتدائى "، أو فى مرحلة 
، والذى يحقق أهداف  " إدخال تقنية المعلومات فى مجال العدالة الجنائية" المحاكمة , مع إمكانية 

 .العدالة الجنائية المتمثلة فى سرعة الفصل فى الدعاوى الجنائية , بل وتيسير إجراءاتها 
 

                                                           
 إلى أنّه اختلفت المدد الواجب عدم التجاوز عنها بين االتهام والمحاكمة فى الواليات المتحدة األمريكية باختالف الجريمة ) يشار1(

 قضائية توقيع العقوبة , د/ أنوسنس أحمد الدسوقى عبد السالم ؛ يراجع فى ذلك : [محل الدعوى، واختالف تشريع كل والية 
 .  ]371 ص, المرجع السابق , الجنائية 

على أن " المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى على قرينة البراءة , حيث نّصت   2014  مصر من دستور96المادة ) حيث نّصت 2(
 .محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه "

 المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها أن " سرعة الفصل فى الدعاوى ال يعنى تقويض بنيانها من خالل اختصارها، ضتق) 3(
قضية رقم ,  7/2/1998 جلسة [ ؛ يراجع فى ذلك :ختزال إجراءاتها بما يفقدها ضماناتها، ويحيل الحكم إلى قضاء مبتسر " او

 . ] 10078 رقم ةقاعد,  1114, ص  8الجزء ,  ق دستورية 17 لسنة 64
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 األول الفرع
 الجنائي القاضى تخصص

 

إن التأهل لعمل القضاء أمر توجبه العدالة بوجه عام، والعدالة الجنائية بوجه خاص، بمعنى أن 
األهلية لتولى القضاء هى من لوازم المحاكمة العادلة، ألّن ميزان العدل يختل بالجور، والجهل على 

، ومن ثم ظهرت الحاجه الماسة إلى ضرورة وقف العمل القضائى على فئات معينة )˺119F( السواء
قتدار حماية امؤهلة تأهيالً قانونياً خاصاً، ولديها من الخبرة الالزمة ألداء المهمة القضائية بكفاءة و

( بها، وأبرزها حق المتهم فى محاكمة عادلة ومنصفة ةللحقوق المرتبط
120F

˻( .
 مع تنوع وتشعب القضايا وكثرة عدد – وكما أنه فضالً عن ذلك ؛ فإّن الخبرة والدراية الكافية  

 يتطلب باإلضافة لُحسن االختيار للقاضى , أن يتيح –التشريعات القانونية، وخاصة الجنائية منها 
التخصص فى فرع معين من فروع القانون , إلمام القاضى بكافة التشريعات التى تحكم الدعوى، 

وتُمكنه ثقافته القانونية فى ذلك الفرع المتخصص فيه من أن يصل إلى درجة من اإلتقان واإلجادة 
(عند إصدار األحكام القضائية 

121F

˼(. 
ولذلك يجب أن نشير إلى أن التخصص المقصود هو التخصص بوجه عام , ثم نعرض 

للتخصص فى المجال الجنائى بوجه خاص ,  على أنّه يجب أن نفرق بين فكرة تخصص القاضى 
الجنائى، وغيره من المفاهيم المشابهة مثل خصوصية المحاكم، أو تخصيص القضاء، وذلك على 

النحو التالى :  
. تخصص القاضى الجنائى ماهية :  ولالبند األ 

: التفرقة بين فكرة تخصص القضاة  وخصوصية المحاكم.  نىالبند الثا
  

                                                           

) مقولة األستاذ الدكتور عوض محمد عوض ؛ يراجع فى ذلك : [ د/ حاتم بكار , حماية حق المتهم فى محاكمة عادلة , المرجع 1(
  ].136السابق ,                  ص 

. د/ سعيد عبد اللطيف حسن , الحكم الجنائى 108) د/ حسن حسن الحمدونى , تخصص القاضى الجنائى , المرجع السابق , ص 2(
. د/ أحمد فتحى 323 , ص 1989الصادر باإلدانة , دراسة قانونية لنظام الحكم الجنائى , رسالة دكتوراه  , جامعة القاهرة , 

 . 363 , 350سرور , القانون الجنائى, المرجع السابق , ص 
) بشأن أهمية تخصص القاضى الجنائى فى إبراز الدور اإليجابى للقاضى , فى تقدير األدلة، والتفريد العقابى، وتكوين اليقين 3(

 ]. 197 , 180القضائى، واقتناع القاضى ؛ يراجع فى ذلك : [ د/ حسن حسن الحمدونى , المرجع السابق , ص 
-  وقد اعترف المجلس الدستورى الفرنسى بأهمية التخصص , فأنشأ " المدرسة الوطنية للقضاء "، والتى كان يطلق عليها عند إنشائها 

 , ثم تغير اسمه، وظهرت 1270م باألمر رقم 22/12/1958" المركز القومى للدراسات القضائية "، والذى تم إنشاؤه فى 
، بهدف تدريب القضاة لضمان جودة األحكام الصادرة، والمساواة 613م بالقانون رقم 17/7/1970المدرسة الوطنية للقضاء فى 

أمام القانون، وحسن سير العدالة ؛ يراجع فى ذلك : 
Francis Kernaleguen, Institutions judiciaries, 1994م, Librairie de cassation, Litec. No 330, p. 220. 
Herve Regoli, Institutions judiciaries, 1996 , Dalloz, n 297, p. 139. 

 بإنشاء المركز القومى للدراسات القضائية، والذى نص فى مادته الثانية على 347/81-  وفى مصر ؛ صدر القرار الجمهورى رقم 
األهداف التى يتوخاها والتى تتمثل فى إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية، وتأهيلهم علمياً وتطبيقياً لممارسة العمل  

القضائى واالرتقاء بالمستوى الفنى، والعملى ألعوان القضاء، والعاملين بالجهات المعاونة للهيئات القضائية  وجمع وحفظ 
الوثائق والتشريعات واألبحاث، والمعلومات والمبادئ القانونية، وغير ذلك مما يساعد على ُحسن إدارة العدالة الجنائية ؛ يراجع 

م ]. 2/7/1981فى ذلك : [ الجريدة الرسمية , العدد الصادر فى 
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 ولاأل البند

   الجنائى القاضى تخصصماهية 
  

تخصص القاضى الجنائى يعنى تحديداً تقييد القاضى بنظر القضايا الجنائية على أن يكون 
متخصصاً فى العلوم الجنائية مدرباً على فن حسم منازعاتها من خالل الوقوف على العلوم القانونية 

واالجتماعية والدراسات النفسية، واالطالع على النظريات الفقهية، واإللمام بسائر االتجاهات 
(التشريعية المتطورة فى مجال القانون الجنائى 

122F

˺( .
 إذ إّن القضاء الجنائى فن من نوع خاص ال يقدر على االضطالع بمهامه غير المتخصصين، 

(وتلك عقيدة باتت راسخة ال تتحمل الجدل 
123F

 اً , حيث إّن حكم القاضى الجنائى يعد بمثابة إجراء )˻
 فيترتب عليه آثار وثيقة الصلة بحياة البشر، ويؤكد على معنى العدالة كأحد الركائز يااجتماع

(األساسية والقيم النبيلة ألى مجتمع متحضر 
124F

˼( .
ع المصرى الذى أصدر قانون خاص بإنشاء ما يعرف  ونجد أنّه يمكن السير على خطا المشرِّ

بالمحاكم االقتصادية لنظر الدعاوى المدنية أو التجارية والجنائية التى ترتبط بنوع معين من 
(الجرائم والمنازعات االقتصادية والمالية والتى أوردها القانون على سبيل الحصر 

125F

. وكذلك صدر )˽
وجعل االختصاص بنظر قضايا األحداث لمحكمة ذات ، قانون خاص بالطفل وتعديالته المختلفة 

 ومن ثم يمكن كذلك – سواء فى المرحلة االبتدائية أو فى المرحلة االستئنافية –تشكيل خاص بها 
تخصيص القضاة فى الجرائم المتعلقة بالبيئة وهى عديدة ومتشعبة، وأيضاّ الجرائم المتعلقة 

باإلرهاب وجرائم المخدرات وغيرها. 
ويعد تخصص القاضى الجنائى من مقومات القضاء الطبيعى الذى ينبغى أن يحاكم أمامه المتهم 

(, تحقيقاً لمتطلبات المحاكمة العادلة 
126F

، ويؤيد ذلك ما أوصى به مؤتمر العدالة األول الذى دعا إليه )˾
نادى قضاة مصر المنعقد بمدينة القاهرة، وقرر بأّن " المناط فى القضاء الطبيعى أمران......أن 
تتوافر فيه الضمانات الجوهرية التى قررها الدستور، والقانون، وفى مقدمتها أن يكون القضاء 

(مشكالً من قضاة أخصائيين فى العمل القضائى، ومتفرغين له " 
127F

˿( .
(وقد القت فكرة تخصص القاضى الجنائى اهتماماً على المستوى الدولى 

128F

أوصى المؤتمر ، فقد )̀
م  بضرورة توجيه التنظيم القضائى نحو األخذ 1933الثالث لقانون العقوبات المنعقد فى روما سنة 

                                                           
. د/ على راشد , تخطيط السياسة الجنائية , فى 37) د/ حسن حسن الحمدونى , تخصص القاضى الجنائى , المرجع السابق , ص 1(

م , ص 1970البالد العربية , مجلة العلوم القانونية، واالقتصاد , جامعة عين شمس , العدد األول , السنة الثانية عشر، يناير سنة 
 .346. د/ عالء محمد الصاوى , حق المتهم فى محاكمة عادلة , المرجع السابق , ص 245

 .7 , ص 1932) حليم سيفين , فن القضاء , المطبعة الرحمانية , مصر سنة 2(
أن " القاضى الجنائى يجب أن يكون .، وفى معنى قريب : 446) د/ محمد كامل عبيد , استقالل القضاء , المرجع السابق , ص 3(

متخصصاً حتى يباشر نظريات الدفاع االجتماعى الحديث، ويجرى عملية التفريد، والتصنيف من واقع ملف شخصية المتهم القائم 
 المركز القومى , المجلة الجنائية القومية , إدارة العدال الجنائية , عادل يونس /المستشار" : [ على دراسة ظروفه، وأحواله 

 ]. 14 ص,  1972سنة ,من نوفمبر العدد الثالث , للبحوث الجنائية، واالجتماعية 
السيد يس ,  .65 , دار النهضة العربية , ص 1972         وتأكيداً لذات المعنى : [ د/ أحمد فتحى سرور , أصول السياسة الجنائية , 

  ].65 , دار الفكر العربى , ص 1973السياسة الجنائية المعاصرة , 
  م.2008 /5/ 22، ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2008 لسنة 120صدر قانون إنشاء المحاكم االقتصادية رقم ) 4(
) بشأن عالقة القضاء الطبيعى بتخصص القضاة ؛ يراجع فى ذلك : [ د/ عالء محمد الصاوى سالم , حق المتهم فى محاكمة عادلة , 5(

  ].346المرجع السابق , ص 
 .43ص ,  1986سنة , القاهرة , ثائق الجلستين االفتتاحية، والختامية لمؤتمر العدالة األول :، وفى ذلك ) انظر 6(
) كذلك انظر : منتدى الرياض االقتصادى , تطوير أنظمة القضاء بدأ منذ أمد، وتكرس، واشتد على يد الملك عبد هللا، والذى طرح 7(

أزمة العدالة المتمثلة فى أن عدد القضاة ال يتناسب مع عدد القضايا، وعدم تخصص القضاة فى نوع من أنواع القضايا، والنقص 
 على شبكة 20/10/2007فى تأهيل القضاة، واعدادهم ؛ يراجع فى ذلك : [ مقال نشر فى صحيفة االقتصادية اإللكترونية , في

  http:// www.aleqt.com/2007 /10/20/article_ 112609.htmاإلنترنت ]. 

http://www.aleqt.com/2007/10/20/article_%20112609.htm
http://www.aleqt.com/2007/10/20/article_%20112609.htm
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(بتخصص القاضى الجنائى على نحو أوسع فى كل بلد 
129F

، وقد وجه االنتباه  إلى ضرورة االهتمام )˺
بمرحلة التعليم الجامعى كنواه لذلك التخصص. 

 ال غنى ألحدهما عن اآلخر –وتتطلب عملية تخصص القاضى الجنائى ضرورة توافر أمرين 
 منهما : هو حصر والية الفصل فى الدعاوى الجنائية لرجال قانونيين األول  وهذان األمران ؛ –

هو ضرورة  والثانى منقطعين، ومتفرغين لهذا العمل، ولديهم المؤهالت الالزمة للنهوض به،
تخصيص القضاء، بمعنى تقييد المحكمة بالنظر فى نوع معين من القضايا الجنائية، أو المدنية، أو 

العمالية. 
ومن ثم إذا توافر أحد هذين األمرين دون اآلخر , كأْن يتم اختيار القاضى وفقاً لتوافر 

المؤهالت وحسن التدريب، والدراسة القانونية، إال أنّه لم يتم تخصيصه فى نوع معين من القضايا، 
وأوكل إليه نظر جميع الدعاوى المدنية والجنائية بتنوعها وتشعبها وتعدد التشريعات التى تحكمها , 

مما قد يتسبب ذلك فى اإلنقاص من درجة اإلتقان والكفاءة، ويضعف من الشخصية القانونية 
. )˻130F( للقاضى , مما يؤثر بالسلب على درجة تحقق العدالة الجنائية، وسرعة اإلنجاز

ولذلك فإّن فكرة تخصص القاضى الجنائى تقوم على األمرين السابق ذكرهما معاً  وحتى يمكن 
أن نؤكد على تلك الفكرة , يلزم أن نفرق بين تخصص القاضى وغيرها من األفكار المشابهة , مثل 

خصوصية المحاكم، والتى يقترن وجودها بالظروف الشاذة، وهى تختلف عن فكرة تخصيص 
القضاة، وذلك على النحو التالى :  

  

                                                           
م بتعديل النظم القضائية على نحو يؤدى إلى كفالة نوع 1961 سنة ةكذلك أوصى المؤتمر الثامن لقانون العقوبات المنعقد فى لشبون) 1(

 من التخصص للقاضى الجنائى.
) فى معنى قريب : بأّن كثرة عدد القضايا الجنائية تزايدت بدرجة كبيرة بما يتطلب زيادة عدد الدوائر الجنائية , لذلك وجب الدعوة 2(

لألخذ بنظام القاضى المتخصص , بحيث يجب أن يكون هناك قضاة متخصصون فى القضايا الجنائية، وآخرون فى قضايا 
اإلجارات ,  فضالً عن األخذ بنظام الصلح فى بعض المنازعات القضائية قليلة األهمية , مع إنشاء ما يعرف بقاضى التحضير ؛ 
يراجع فى ذلك : [ د/ أحمد العطار , أستاذ القانون الجنائى جامعة عين شمس , مقال تحت عنوان " من أجل تبسيط اإلجراءات 

 , 123 السنة 17/6/1999بالمحاكم : القاضى المتخصص ضرورة " , موقع جريدة األهرام , على شبكة اإلنترنت , الخميس 
  ].41100العدد 

http:// www.ahram.org.eg/Archive/1999 /6/17/INVE2_ HTM.  

http://www.ahram.org.eg/Archive/1999/6/17/INVE2_
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 نىالثا البند

 المحاكم وخصوصية القضاة تخصص فكرة بين التفرقة
  

كما أوضحنا فإّن تخصص القضاة هو ما يتطلب ضرورة أن يكون القاضى ممارسا للعمل 
القضائى مؤهالً تأهيالً علمياً خاصاً بالعمل القانونى المتعمق والمعرفة القانونية الواسعة والثقافة 

الرفيعة، فضالً عن كونه ذا تكوين عقلى قوامه التأهل والتدريب والخبرة النابعة من الممارسة , مع 
  ومن ناحية أخرى أن يتخصص فى فرع معين من – ذلك من ناحية –التفرع التام للعمل القضائى 

(فروع القانون 
131F

ذلك هو ما نقصده. ، و)˺
(بينما يوجد مفهوم آخر هو خصوصية المحاكم " المحاكم االستثنائية " 

132F

 وهو الذى يعنى ،)˻
 بل فى الظروف – ليس فى تشكيلها فقط –إنشاء محاكم ذات طبيعة خاصة تتصف بالخصوصية 

االستثنائية والشاذة التى اقترنت بها، وبطريقة وجودها مثل محاكم أمن الدولة طوارئ، والمحاكم 
(العسكرية، ومحاكم القيم، وغيرها من المحاكم ذات الطبيعة الخاصة 

133F

 وهى تختلف عن ،)˼
اختصاص المحاكم الذى يكون فى شكل اختصاص نوعى أو والئى أو محلى , إذ إّن خصوصية 

(المحاكم تعد خروجاً على حق المتهم فى اللجوء إلى القاضى الطبيعى 
134F

˽( .
ويثور التساؤل حول صورتين من المحاكم، وّعما إذا كانت تطبيقاً لفكرة تخصص القاضى أم 

أنها تدخل فى نطاق خصوصية المحاكم، وهما " المحاكم العسكرية، ومحاكم أمن الدولة " ؟. 
ع الفرنسى   فإذا طالعنا النظام المعمول به فى التشريع الفرنسى، واألمريكى، فقد عمد المشرِّ

إلى قصر اختصاص القضاء العسكرى بالجرائم العسكرية البحتة، وذلك تحقيقاً للتخصص لدرايتهم 
ع الفرنسى ضمانة أخرى لذلك , حيث اشترط  الكافية بتلك النوعية من الجرائم، وقد أضاف المشرِّ
قانون القضاء العسكرى الفرنسى , ضرورة ترأس أحد القضاة المدنيين للمحكمة لما له من خبرة، 

(ودراية قانونية 
135F

˾( .
ع األمريكى للقضاة المدنيين حق مراجعة أحكام المحاكم العسكرية للتأكد من  بينما أعطى المشرِّ

ضمان مطابقتها للقانون، واتفاقها مع أحكام الدستور، فضالً عن قصر اختصاص المحاكم 

                                                           
 .431, 430) أ/ عثمان حسين , تخصص القضاة , المرجع السابق , ص 1(
) بشأن عدم جواز الخلط بين " اختصاص القضاء "، و " تخصص القضاة " ؛ يراجع فى ذلك : [ د/ أنوسنس أحمد عبد السالم , 2(

  ].303 , 302قضائية توقيع العقوبة الجنائية , المرجع السابق , ص 
) اعتبر غالبية الفقه أن المحاكم الخاصة هى من ضمن المحاكم العادية مثل محكمة األحداث، والمحكمة االقتصادية ,  بينما تعد من 3(

 د/ رءوف عبيد , مبادئ [المحاكم االستثنائية , محاكم أمن الدولة، والمحاكم العسكرية، ومحكمة القيم ؛ يراجع فى ذلك :
. د/ عوض محمد , المبادئ العامة فى قانون اإلجراءات , المرجع السابق , ص 563 , 557اإلجراءات , المرجع السابق, ص 

. د/ حامد عبد الحليم شريف , رد القضاة , 14 بند 26. د/ نبيل مدحت سالم , شرح قانون اإلجراءات , المرجع السابق , ص 495
. د/ أحمد فتحى سرور , 751 : 740. د/ محمد كامل عبيد , استقالل القضاء , المرجع السابق , ص 18المرجع السابق , ص 

. د/ عبد الرءوف مهدى , شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية , 402القانون الجنائى الدستورى , المرجع السابق ,  ص 
. د/ عبد الفتاح الصيفى , 285. د/ جالل ثروت , نظم اإلجراءات الجنائية , المرجع السابق , ص 977المرجع السابق , ص 

. د/ محمود نجيب حسنى , شرح قانون اإلجراءات , المرجع السابق , 497تأصيل اإلجراءات الجنائية , المرجع السابق , ص 
 .]696 , 673ص 

يوليو   واألولى مثل محاكم القيم بعد ثورة، العتبارات سياسية، أو العتبارات تاريخية, أّما قد تنشأ المحاكم الخاصة " االستثنائية " ) 4(
 فى مساهمة الشعب فى تحقيق ةً الثانية مثل الحفاظ على نظام المحلفين المعمول به فى الواليات المتحده األمريكية رغب وم،1952
د/ أحمد حامد البدرى , الضمانات الدستورية للمتهم فى مرحلة المحاكمة الجنائية , دراسة مقارنة , [ ؛ يراجع فى ذلك : العدالة
 , دار 2000. د/ أحمد السيد صاوى , الوسيط فى قانون المرافعات المدنية، والتجارية , 425 , جامعة طنطا , ص 2002

  , دار المطبوعات الجامعية 1990. د/ فتوح عبد هللا الشاذلى , المساواة فى اإلجراءات الجنائية , 51 , 47النهضة العربية , ص 
 . ]115, ص 

) بشأن انتقاد المحاكم العسكرية ؛ من حيث شبهة عدم استقالل قضاتها ؛ يراجع فى ذلك : [ د/ مأمون سالمة , قانون األحكام 5(
. د/ محمود أحمد طه 693 بند 601. د/ محمد كامل عبيد , استقالل القضاء , المرجع السابق , ص 393 , 392العسكرية , , ص 

  ]. 71 , 70 , 63, اختصاص المحاكم العسكرية , المرجع السابق , ص 
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(العسكرية بنظر الجرائم التى يرتكبها العسكريون أثناء خدمتهم فى القوات المسلحة 
136F

˺( .
وأما فيما يتعلق بقضاء أمن الدولة , فهو أيضاً يندرج تحت نطاق ما يعرف بخصوصية المحاكم 

, فهى محاكم ذات طابع خاص استثنائى , يخرج عن فكرة تخصص القاضى الجنائى لكونها تعد 
خروجاً عن فكرة اختصاص القاضى الطبيعى ؛ فهى محاكم استثنائية أُنشأت حال وجود إعالن 

م، 1958 لسنة 162لحالة الطوارئ، وعرفته مصر كقضاء مؤقت بصدور القرار الجمهورى رقم 
(إال أنّه تحول التأقيت إلى ما يشبه الدوام

137F

˻( .
ع بعد ذلك ما يعرف بمحاكم أمن الدولة الدائمة بموجب القانون رقم                        لسنة15وأوجد المشرِّ

1980 )138F˼( ومن ثم نجد أّن تشكيل تلك المحاكم من غير المتخصصين ممن ليس لهم دراية بأصول ،
ع الحق فى الفصل فى أكثر القضايا التصاقاً بحقوق األفراد وحرياتهم  القضاء، ومنحهم المشرِّ

خروجاً على أحد ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة أال وهى تخصص القاضى الجنائى التى تندرج 
داخل منظومة القاضى الطبيعى. 

وقد ثار التساؤل حول طبيعة المحاكم االقتصادية , فهل تعد تطبيقا لفكرة تخصص القضاء أم 
أنها إعماالً لفكرة خصوصية القضاء " القضاء االستثنائى " ؟ 

(فقد اختلف الرأى حول ذلك , حيث اتجه رأى 
139F

 إلى أن مشروع قانون المحاكم االقتصادية )˽
ينشئ نظام قضائياً استثنائياً جديداً شبيه بمحاكم أمن الدولة، وقضاء القيم، والمحاكم العسكرية، ويعد 

خروجاً على فكرة القاضى الطبيعى, فيرى أن القضاء الطبيعى الذى يلجأ إليه المتهم هو الذى 
يحكمه نظام تشريعى موحد، وأحكام موحدة واضحة، وإجراءات موحدة واضحة تسرى على كافة 

المنازعات، والدعاوى مع ضمان االستقالل والحيدة، ويستظل بها القضاة جميعاً , فى حين أن 
ع لنظر نوع معين من القضايا المدنية والجنائية تتعلق ببعض  المحاكم االقتصادية أنشأها المشرِّ

القوانين االقتصادية واالستثمارية على سبيل الحصر، إال أنها تضمنت إجراءات خاصة بها، 
، وخروجاً على اإلجراءات التى يتم اتبعاها أمام القضاء اً وطرق طعن فى األحكام تعد استثناء

                                                           

) يشار إلى أنّه تعمل المحاكم العسكرية فى إنجلترا فى أوقات الحرب، أو إعالن نظام األحكام العسكرية فحسب , مثلها فى ذلك مثل 1(
  , دار النهضة 1996التشريع األمريكى ؛ يراجع فى ذلك : [ د/ محمد هشام أبو الفتوح , قضاء أمن الدولة , دراسة مقارنة , 

  ].227العربية , ص 
) بشأن انتقاد محاكم أمن الدولة، واتجاه العديد التشريعات إلى حظر إنشاء محاكم غير عادية، أو خاصة، أو استثنائية ؛ يراجع فى 2(

 , سبتمبر، 8 , 7 , العدد 86ذلك : [ أ/ أحمد شوقى الخطيب , محاكم أمن الدولة، وتأكيد والية القضاء الطبيعى , المحاماة , السنة 
  , دار الجامعة 1996، وما بعدها. د/ على عبد القادر القهوجى , اختصاص محاكم أمن الدولة , 32م ,  ص 1988ومن أكتوبر 

. 105  , دار المطبوعات الجامعية , ص 1990. د/ فتوح الشاذلى , المساواة فى اإلجراءات الجنائية , 123 , 114الجديدة , ص 
. د/محمد كامل عبيد 27 , 26د/ محمد عبد الحميد مكى , شرح قانون اإلجراءات الجنائية , تنظيم القضاء , المرجع السابق , ص 

 , دار 1992. د/ محمود نجيب حسنى , الدستور، والقانون الجنائى , 798 بند 684, استقالل القضاء , المرجع السابق , ص 
 ]. 148 , 142. د/ محمد هشام أبو الفتوح , قضاء أمن الدولة , المرجع السابق , ص 132النهضة العربية , ص 

 من الدستور 2-76-  وكما أنّه ذهبت العديد من التشريعات إلى حظر إنشاء تلك النوعية من المحاكم غير العادية، ومنها : المادة 
 من الدستور اليمنى ؛ يراجع فى ذلك : [ د/ أنوسنس أحمد عبد السالم 121 من الدستور البلجيكى , المادة 146/2اليابانى , المادة 

  ]. 6 , 5 هامش رقم 308, قضائية توقيع العقوبة, المرجع السابق , ص 
، وحق اللجوء للقاضى ةم تفتك بمبدأ تخصص القضا1958 لسنة 162محاكم أمن الدولة طوارئ المنشأة بموجب القانون رقم ) 3(

الطبيعى لكونها تهدر حق المتهم فى محاكمة عادلة  إذ إّن تشكيل تلك المحاكم يدخل فيه غير المتخصصين فيدخل فى تشكيلها عدد 
ثنين من امن الضباط حيث تشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة االبتدائية من أحد قضاة المحكمة، وعضوية 

جازت لرئيس الجمهورية إنشاء دائرة أمن دولة عليا من ثالثة أضباط القوات المسلحة من رتبه نقيب، أو ما يعادلها على األقل، و
 .ةمستشارين، ومن ضابطين من الضباط القاد

 لسنة 737-  وأما محاكم أمن الدولة الدائمة، فقد تم إلغاؤها، ونقل اختصاصها إلى المحاكم العادية , فى التشريع الفرنسى بالقانون رقم 
  2003 لسنة 95م، والتشريع المصرى بالقانون رقم 1981

 مقال تحت عنوان " مشروع قانون المحاكم االقتصادية ينشئ نظام ,محكم دولى، ونائب نقض سابق , مستشار عثمان حسين ) 4(
؛ يراجع فى ذلك : [ موقع جريدة البديل على شبكة 13/4/2008جريدة البديل فى , تحقيق شيماء المنسى ,  اً  جديدياً  استثنائاً قضاء

 ].25/2/2009اإلنترنت , فى 
http://www.elbadeel.net/index.php?option com_content&task view&id 16797.  

http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=16797
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(العادى، وكما أّن تشكيل دوائرها الجزئية، واالبتدائية يختلف عن مثيلتها فى القضاء العادى 
140F

˺(. 
(إال أننى أرى 

141F

 أن العلة من إنشاء المحاكم االقتصادية هى – رغم تقديرنا للرأى السابق – )˻
ذاتها التى من أجلها تم إنشاء محاكم الطفل، ومحاكم األسرة , حيث إّن كل من محاكم الطفل، 

ومحاكم األسرة تشكيلها مختلف سواء فى المرحلة الجزئية، أو فى المرحلة االبتدائية " االستئنافية 
" عن مثيلتها فى القضاء العادى، وبالرغم من ذلك فهى جميعها ال يدخل فى تشكيلها غير 

 مثلها مثل محاكم –المتخصصين , مثل الضباط فى المحاكم العسكرية , بل إن المحاكم االقتصادية 
 يقوم عليها قضاة متخصصون تتوافر فيهم األهلية القانونية القائمة على التدريب –األسرة والطفل  

والخبرة مع الممارسة , حيث يتم ندب قضاة المحاكم االقتصادية كل سنة بقرار من وزير العدل، 
 من قانون السلطة القضائية، ومن ثم فإّن 12ويمكن تجديد ذلك الندب بقرار منه تطبيقا لنص المادة 

(إنشاء المحاكم االقتصادية ال يعد خروجاً على مبدأ تخصص القضاة بل هو تطبيق مثالى لها 
142F

˼( .
ع ببعض اإلجراءات لنوعية معينة من الجرائم تتفق معها فى طبيعتها  ومن ثم ؛ قد يسمح المشرِّ

, فمثالً جرائم األحداث تتطلب لمواجهتها، ولطبيعة تلك الجرائم إجراءات محددة مختلفة عن 
اإلجراءات العادية , مثل طلب تقرير نفسى واجتماعى عن الطفل الحدث، واتخاذ تدابير معينة أثناء 

إجراء المحاكمات، ولذا فإّن تلك النوعية من المحاكم الخاصة تقررت لمحاكمة فئات معينة من 
المجرمين، وهم " األحداث "، وقد قرر القضاء الدستورى اإليطالى بعدم صحة محاكمتهم أمام 

(المحاكم العادية 
143F

˽(.  

                                                           
تنشأ بدائرة "  على أنّه 2008 لسنة 120قانون إنشاء المحاكم االقتصادية رقم مادة األولى من يجدر اإلشارة إلى أنّه نصت ال) 1(

اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى " المحكمة االقتصادية " يندب لرئاستها رئيس بمحاكم االستئناف لمدة سنة قابلة 
للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء األعلى، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم االبتدائية، ومحاكم 

 وتتشكل المحكمة االقتصادية من دوائر ابتدائية، ودوائر استئنافية، - االستئناف يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء األعلى 
كما أنّه نصت المادة الثانية من ، وويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء األعلى.. "

ذات القانون  على أنّه " تشكل كل دائرة من الدوائر االبتدائية االقتصادية من ثالثة من الرؤساء بالمحاكم االبتدائية، وتشكل كل 
 دائرة من الدوائر االستئنافية من ثالثة من قضاة محاكم االستئناف يكون أحدهم على األقل بدرجة رئيس بمحكمة االستئناف.

) يشار إلى أنّه يوجد شبه اتفاق على عدم تعارض القضاء الطبيعى مع إنشاء القانون لمحاكم تنظر جرائم معينة، بهدف تطبيق 2(
جزاءات سريعة، أو اتخاذ إجراءات سريعة، وأكثر فاعلية، وقوة، وحيث يكون تشكيل هذه المحاكم، واإلجراءات المتبعة أمامها 

مالئماً، ومتناسباً مع الغرض من هذه المحاكمات، و تسمى " بالمحاكم الخاصة " مثل " محاكم الطفل "، و " المحاكم االقتصادية 
 , 506  , ص 1990" ؛ يراجع فى ذلك : [ د/ أسامة الشناوى , المحاكم الخاصة فى مصر , رسالة دكتوراه  , جامعة القاهرة , 

. د/ 284 , ص 2001. د/ عادل حامد بشير , ضمانات االستجواب , دراسة مقارنة , رسالة دكتوراه  , جامعة المنصورة , 508
. د/ فتوح الشاذلى , المساواة فى اإلجراءات 495عوض محمد , المبادئ العامة فى قانون اإلجراءات , المرجع السابق , ص 

  ]. 703. د/ محمود نجيب حسنى , شرح قانون اإلجراءات الجنائية , المرجع السابق , ص 87الجنائية , المرجع السابق , ص 
) يالحظ أن والية المحاكم الخاصة " محدودة " بنظر الدعاوى المختصة بها فحسب دون غيرها، وليس لها أن تسلب المحاكم العادية 3(

 من قانون الطفل 122[ نجد أّن المادة لذلك :  و؛،واليتها العامة لنظر هذه الدعاوى , ما لم يوجد نص صريح خالف ذلك 
 بالنظر فى أمر الطفل عند دون غيرها  المعدل قد نصت  على أنّه " تختص محكمة األحداث 1996 لسنة 12المصرى رقم 

 120رقم الرابعة من قانون إنشاء المحاكم االقتصادية اتهامه فى إحدى الجرائم، أو تعرضه لالنحراف.. " ,  بينما نصت المادة 
، دون غيرها على أنّه " تختص الدوائر االبتدائية، واالستئنافية بالمحاكم االقتصادية 2008 من مايو 22الصادر فى 2008لسنة 

نصت المادة السادسة من ونوعيا، ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين اآلتية :-.. "، 
ذات القانون  على أنّه " فيما عدا المنازعات، والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر االبتدائية بالمحاكم 

، بنظر المنازعات، والدعاوى التى ال تجاوز قيمتها خمسة ماليين جنيه،  والتى تنشأ عن تطبيق القوانين دون غيرهااالقتصادية، 
  -.. " ].اآلتية : 

- لذلك فإّن المحاكم الخاصة ال تنفصل عن القضاء الطبيعى، وأن اختصاص المحاكم الخاصة ينحسر فيما يسند إليها من اختصاص 
. د/ 237 بند 477المحاكم العادية؛ يراجع فى ذلك : [ د/ أحمد ماهر زغلول , أصول، وقواعد المرافعات , المرجع السابق , ص 

أحمد مليجى , اختصاص المحاكم الدولى، والوالئي، وفقاً لنصوص قانون المرافعات معلقاً عليها بآراء الفقه، وأحكام القضاء , 
. د/ مأمون سالمة , اإلجراءات الجنائية , الجزء الثانى , المرجع السابق , ص 87 , 86دار النهضة العربية , بدون تاريخ , ص 

8  .[ 

ع ؛ يراجع فى  -  إال أنّه ذهب جانب من الفقه أنّه ال يجوز انتزاع االختصاص من المحاكم العادية حتى ولو لمحاكم خاصة أنشئها المشرِّ
 ]، ومن ثم أحقية الفرد فى التمسك بمحاكمته أمام القضاء العادى، ولو كان 7ذلك : [ د/ مأمون سالمة , المرجع السابق , ص 

القانون المتعلق بالمحاكم الخاصة سلبها إياها ؛ يراجع : [ د/ حاتم موسى بكار , حماية حق المتهم فى محاكمة عادلة , المرجع 
  ]. 78السابق , ص 

 د/ عبد الفتاح الصيفى, قانون – ؛ يراجع فى ذلك : [ د/ محمد إبراهيم زيد 1983 عام 222) حكم المحكمة الدستورية اإليطالية رقم 4(
  . ].79اإلجراءات الجنائية اإليطالى الجديد , المرجع السابق , ص 
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 مع كون تشكيل محكمة الطفل يتطلب تواجد خبيرين نفسى واجتماعى على أن تكون أحدهما 
  فضالً عن أن تشكيل المحكمة الجزئية التى تنظر –  وكذلك الشأن فى محاكم األسرة –إمرأه 

(جرائم األسرة، أو الحدث يختلف تشكيلها عن مثيلتها فى المحاكم الجزئية العادية 
144F

˺( .
لذلك أرى ؛ أن علة إنشاء محاكم األسرة، ومحاكم األحداث تطبيقاً للتخصص هى ذاتها علة 

ع فى إحاطة بعض الدعاوى بدرجة من  ع للمحاكم االقتصادية , لرغبة المشرِّ إنشاء المشرِّ
 لصفة فى طرفى التداعى، أو لصفه فى المتهم، أو  إماالخصوصية فى اإلجراءات، والتشكيل ,

 مثل دعاوى –لطبيعة ونوعية الجريمة المرتكبة، أو شكل النزاع , فتحيطه بطبيعة إجرائية خاصة 
  وقد أُنشأت المحاكم االقتصادية لحماية المستثمر، –األسرة، والدعاوى الجنائية التى تتعلق بالطفل 

 أو  ولخلق جو حافز لالستثمار وحماية النظام االقتصادى  والمصرفى، وذلك ال يعد استثناءاً 
خروجاً على فكرة القاضى الطبيعى، بل هى تحقيقاً لفكرة تخصص القاضى بنوع معين من 

المنازعات والدعاوى. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
تشكل المحاكم ,  بينما  أحدهما بدرجة رئيس محكمة ة قضاةه تشكل المحاكم الجزئية التى تنظر جرائم الطفل من ثالثأّنحيث ) 1(

يحظر  و،ةمرأاين أحدهما تكون يعن وجود مراقبين اجتماع,  فضالً ن منهما بدرجة رئيس محكمة اثنا ة قضاةاالستئنافية من ثالث
تعد تلك اإلجراءات  وال عن إنشاء لجان عامة، وأخرى خاصة حددها قانون الطفل،,  فضالً االدعاء المدنى أمام محكمة األحداث 

 من قانون 129 , 124 , 121؛ يراجع فى ذلك : [ المواد استثنائية، وإنما تتفق مع طبيعة الجريمة المرتكبة، وشخص مرتكبها 
   ].1996 لسنة 12الطفل رقم 
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 الفرع الثاني
 الجنائية العدالة مجال فى المعلومات تقنية إدخال

 

تمهيد وتقسيم :  
(نعيش اليوم  عصر العولمة اإللكترونية , بما يعنى انفتاح العلم والمعلوماتية أمام العالم كله

145F

˺( ,
ولذلك تلعب األجهزة اإللكترونية عموماً ، وأجهزة الكمبيوتر على وجه الخصوص دوراً هاماً فى 

الحياة العصرية وفى الحياة القانونية , وكما أن الشخصية القانونية – سواء أكانت فقهية أو تشريعية 
(أو قضائية – تتأثر بجهاز الحاسب اإللكترونى 

146F

( الكمبيوتر أو اإلنترنت ) تأثيراً مباشراً لما  )˻
يتضمنه من معلومات , وباعتباره وسيلة للتحكم فى تلك المعلومات من خاللها تجميعها وحفظها 

ومعالجتها واختزالها واسترجاعها, نظراً لما يتمتع به الحاسب اآللى من خصائص تتجسد فى 
السرعة الفائقة فى تنفيذ التعليمات , والدقة المتناهية فى تنفيذ العمليات المختلفة , وفى القدرة على 

العمل لفترات طويلة دون أعطال , وهو ما يؤدى إلى االقتصاد فى النفقات ؛ إذ المعالجة 
اإللكترونية للمعلومات أقل تكلفة من المعالجة اليدوية , فضالً عن الكفاءة العالية فى إدارة البيانات 

 والمعلومات المخزنة ثم استرجاعها إلعادة استخدامها واالطالع عليها .
ولتلك الخصائص فقد انتشرت األجهزة اإللكترونية وخاصة الحاسب اإللكترونى فى الكثير من 
المجاالت وخاصة المجال القانونى , ولمعرفة دور تلك األجهزة خاصة أمام القضاء الجنائى , لزم 
أن  نوضح لماهية المتطلبات الالزمة إلدخال الحاسب اإللكترونى كجهاز معاون للقضاء , وماهية 

الخدمات التى يقوم بها , ومدى قانونية االستعانة بالحاسوب أمام القضاء الجنائى , وهل من الممكن 
أن يقوم الحاسب اإللكترونى بدور بديل عن القاضى الجنائى , وما هى الصعوبات التى تعوق قيامه 

بهذا الدور ؟ 
والهدف من ذلك , وصوالً فى النهاية لتأكيد أهمية استخدام تقنية المعلومات فى مجال القضاء 

الجنائى كأحد البدائل التى تحقق سرعة الفصل فى الدعاوى الجنائية بالتوافق مع البدائل األخرى ، 
والتى عرضنا لها كبديل عن نظام األوامر الجنائية , وذلك على النحو التالى : 

الفرع األول : متطلبات اعتبار الحاسب اإللكترونى جهازاً معاوناً للقضاء . 
الفرع الثانى : الخدمات أو الدور القانونى اإلجرائى لألجهزة اإللكترونية فى تبسيط إجراءات 

التقاضى . 
الفرع الثالث : مدى قيام األجهزة اإللكترونية ( خصوصاً الحاسوب ) بدور بديل عن القضاء . 

الفرع الرابع : أثر استخدام تقنية المعلومات على إدارة الدعوى الجنائية والجلسة . 
 

                                                           
) ال شك أننا نعيش اآلن عصر التقنية ، أى عصر التقدم التكنولوجى فى األنشطة الحياتية المختلفة , وإذا كان التقدم العلمى قد ظهر 1(

فى العديد من األنشطة منذ زمن بعيد ؛ فقد ظهر حديثاً فى مجال مهّم أال وهو مجال البيانات والمعلومات ، مما أدى إلى تطورها 
 عنصراً جوهرياً –وتقدمها تقدماً مذهالً , كما سهل انتشارها وذيوعها على الصعيدين الوطنى والدولى , فالمعلومات تعد- بالشك 

فى كافة األنشطة الحياتية , وباتت أساساً ضرورياً إلصدار القرارات الصحيحة والسريعة , لذلك فقد قيل: إن المعلومات أظهرت 
نوعاً ثالثاً من الذهب هو الذهب الرمادى إلى جانب الذهب األبيض ( القطن ) , والذهب األسود ( البترول ) , وهكذا أصبحنا 

نعيش عصر المعلومات , بل عصر ثورة المعلومات , والذى تميز بوفرة المعلومات وغزارتها إلى جانب سهولة نقلها وانسايبها 
داخلياً وخارجياً , ولذلك ظهرت عدة تقنيات فى مجال المعلوماتية، منها تقنية جمع البيانات والمعلومات , تقنية إدخال المعلومات , 

تقنية حفظ واسترجاع المعلومات , تقنية تراسل ونشر المعلومات ؛ يراجع فى ذلك : [ د/ إبراهيم الدسوقى أبو الليل , قانون 
المعلوماتية , دراسة لتأثير التقدم التقنى فى مجال المعلومات على المعامالت القانونية , مجلة المحامى , تصدرها جمعية المحامين 

 . د/ محمد السعيد رشدى , حماية حقوق 217 , 215 , ص 1998الكويتية , السنة الثانية والعشرون , إبريل- مايو- يونيو , 
الملكية الفكرية على اإلنترنت , مؤتمر القانون وتحديات المستقبل فى العالم العربى , جامعة الكويت , كلية الحقوق ومركز 

  ] .1230 : 1215 , الجزء الثانى , ص 1999 من أكتوبر , 27-25البحوث العربية , 
 , وقد استخدم المجمع Ordinateur  ويطلق عليه بالفرنسية  Computer) تعددت مسميات هذا الجهاز : فهو باإلنجليزية يسمى 2(

اللغوى مصطلح " الحاسب اإللكترونى " ؛ يراجع فى ذلك : [ د/ جميل عبد الباقى الصغير , مذكرات فى الحاسب اآللى , طبعة 
 . ] 1 هامش 3 , ص 1997
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 األول البند
 للقضاء معاوناً  جهازاً  اإللكترونى الحاسب اعتبار متطلبات

 

  تتجسد متطلبات إدخال الحاسوب اإللكترونى كجهاز معاون للقضاء فى :
    الوعى اإللكترونى : –1

بما يعنى أنه يلزم تنمية الوعى اإللكترونى لدى القائمين على إدارة مرفق القضاء – سواء من 
قضاة أو معاونين لهم – وبالتالى تدريب وتأهيل القضاة ومعاونيهم على كيفية استخدام الحاسب 

(اآللى لمعرفة محتوياته وإمكاناته ونظم تشغيله وتنمية قدراتهم وكفاءتهم فى هذا الصدد 
147F

˺( .
   تعميم األجهزة اإللكترونية على كافة اإلدارات القانونية بالدولة وأجهزتها : –2

أى تعميم تلك األجهزة وخاصة أجهزة الحاسب اآللى على جميع األقالم واإلدارات واألقسام 
بالمحاكم ( قلم الكتاب , قلم اإلعالنات , قلم المحضرين , مكتب التوثيق والشهر العقارى , الخبراء , 
سكرتارية الجلسات , إدارة التنفيذ ) , فضالً عن تعميمها على السادة القضاة والمستشارين ووكالء 

النيابة العامة . 
   تخصيص جهاز لتوثيق حياة القضايا أمام المحاكم :–3

وهو ما يعنى توثيق خط سير القضية الجنائية , بما يعنى توثيق حياة القضية من تاريخ ميالدها 
حتى نهايتها بصدور حكم منهى للخصومة الجنائية فيها , بأن يتم إنشاء مكتب أمامى لتوثيق 

الدعاوى الجنائية , تبدأ بتوثيق بيانات القضية الجنائية لحظة تقديمها للمحاكمة الجنائية من النيابة 
العامة متضمنة اسم المتهم والمجنى عليه أو المدعى بالحق المدنى ووصف التهمة ومواد االتهام 

المقدم بها المتهم , وعند كل قرار يصدر من المحكمة المختصة يتم توثيقه وتدوينه إلكترونياً , سواء 
كان قرار بالتأجيل أو حكماً تمهيدياً , وكذلك األحكام المنهية للخصومة أمام محكمة أول درجة – 

سواء كانت غيابية أم حضورية أم حضورية اعتبارية – وإثبات ما يقرر به الخصوم من طعن 
بالمعارضة أو باالستئناف أو بالمعارضة االستئنافية بحسب األحوال , بما يسهل معه معرفة خط 
سير القضية الجنائية بمجرد اإلطالع مع سهولة االسترجاع إلكترونياً , على نحو ما سنرى الحقاً 

)
148F

˻( . 
 ربط شبكة المعلومات القانونية بالشبكات المتماثلة األخرى المحلية واإلقليمية –4

  –والدولية:
مع توثيق خط سير وحياة كل قضية جنائية , يستلزم ذلك ربط شبكة الحاسب اآللى التابع 

 (لمحكمة النقض بمحاكم االستئناف وربطها بدورها بالمحاكم االبتدائية وبدورها بالمحاكم الجزئية
149F

˼( 
, وربط اإلدارات واألقالم بوزارة العدل والربط مع أجهزة الحاسب اآللى بشبكة المعلومات 

                                                           
) د/ محمد السعيد رشدى , اإلنترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات , مجلة الفتوى والتشريع الكويتية , العدد التاسع , مايو 1(

 .  د/ حسام محمد عيسى , العولمة والقانون , مؤتمر القانون وتحديات المستقبل فى العالم العربى , جامعة 94 : 85 , ص 2000
  . 519 , الجزء األول , ص 1999 من أكتوبر , 27-25الكويت , كلية الحقوق ومركز البحوث العربية , 

  من المؤلف.477 ، ص 474) يحال فى ذلك , لما سيرد ذكره , منعاً للتكرار , ص 2(
) يكفى حالياً ربط شبكة الحاسب اآللى بالمحاكم الجزئية فى كل محافظة بالمحكمة االبتدائية ( مثل ربط شبكة الحاسب اآللى بمحكمة 3(

أجا الجزئية, دكرنس الجزئية , السنبالوين الجزئية .. وهكذا بمحكمة المنصورة االبتدائية ) , والتى تتجمع بها الداتا والمعلومات 
عن الدعاوى الجنائية بكل محكمة جزئية وبكل دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية , بما يحقق للمتقاضين سهولة االطالع واستخراج 

شهادات رسمية من واقع الجدول عن خط سير الدعاوى الجنائية , وذلك تمهيداً لتوسيع دائرة الربط لتشمل المحاكم االبتدائية 
واالستئنافية وربطها بشبكة اإلنترنت , بما يساعد على سهولة االطالع ( مع إعطاء كل متقاٍض أو محام لرقم كودى أو سرى عن 
القضية التى يتوالها مقابل رسم شهرى أو سنوى ) يتمكن من خالله من مطالعة إجراءات الدعوى الجنائية الخاصة به على شبكة 

 .اإلنترنت دون أن يطلع عليها غيره 
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الشرطية والنيابة العامة والطب الشرعى أو األجهزة المتعلقة بالمحامين لتبادل المذكرات فيما بينهم 
، لتسهيل اإلخطارات واإلعالنات سواء على المستوى المحلى أو اإلقليمى أو الدولى . 

 
 

 الثاني البند
  اإللكترونية لألجهزة اإلجرائى القانونى الدور أو الخدمات

 التقاضى إجراءات تبسيط فى
 

تتلخص الخدمات التى يمكن أن تقدمها األجهزة اإللكترونية – وخاصة الحاسب اآللى – لمرفق 
القضاء , والتى تساهم فى تبسيط إجراءات التقاضى فى اآلتى :–  

 – تجميع وتخزين ومعالجة المعلومات القانونية واسترجاعها :–1
حيث يسهل تجميع وتخزين ومعالجة المعلومات القانونية – سواء كانت نصوص تشريعية أو 
أحكام قضائية أو مبادئ دستورية أو موجزاً من اآلراء الفقهية – يمكن من خاللها معاونة القضاة 

بتوفير تلك المعطيات اإلرشادية التى تساعدهم فى القيام بمهام أعمالهم باعتبارها إرشادات قضائية 
وقانونية . 

    – التخزين والحفظ لكل ما يخص حياة القضية وتوثيق خط سيرها :–2
توثيق حياة القضية الجنائية منذ بدايتها حتى نهايتها ومتابعة جميع اإلجراءات التى تتم بشأنها ، 

وحفظ جميع األوراق  التى تتضمنها من إعالنات ومحاضر جلسات ومذكرات ومستندات ، 
والقرارات التى تصدر خاللها لكى يستفيد كل من القاضى والمتقاضين فى معرفة تطورات القضية 

(والتعامل، واالطالع على القضية وما آلت إليه عن بعد من خالل شبكة اإلنترنت 
150F

˺( . 

  – االطالع اإللكترونى :–3
يساعد التوثيق اإللكترونى للبيانات والمعلومات المتعلقة بالدعاوى الجنائية ، على سهولة 

االطالع وتبادل المذكرات بين الخصوم أو بين ممثليهم  من المحامين ، عبر أجهزة الكمبيوتر وعن 
(طريق شبكة اإلنترنت مع اعتماد التوقيع اإللكترونى تشريعياً فى هذا الصدد 

151F

بما يحقق وظيفة  ، )˻
اطالع الخصوم أو ممثليهم على محتوى كل قضية وما تتضمنه من مذكرات وإجراءات تتعلق 

بالدعوى أو قرارات أو أحكام ، إما لتحضير دفاعهم أو للطعن عليها . 
 الشهادة أو اإلنابة أو االستجواب اإللكترونى :  –4

(االستعانة بالدوائر التليفزيونية المغلقة ( الدوائر اإللكترونية ) 
152F

 عبر اإلنترنت لالستماع )˼
 أو االستماع –اإلنابات القضائية وهذا سوف يقوم مقام –لشهادة الشهود فى نفس الدولة أو عدة دول 

                                                           
) بشأن استعمال المعلوماتية فى معالجة ملف القضايا , ودور المعلوماتية فى القانون اإلجرائى من خالل معالجة وصياغة القرارات 1(

القضائية ؛ يراجع فى ذلك :  
[ Estoup (P), Informatique, droit processuel et professions judiciaries, 1998 , Doctrine, no 3368 . ]. 

  محققاً ذلك الغرض .2004 لسنة 15) صدر قانون التوقيع اإللكترونى المصرى رقم 2(
 " وذلك بالنسبة للجرائم الخطرة للحيلولة دون هروب  video- conferencing) وهو ما يعرف بإجراء المحاكمة عن بعد " 3(

المتهمين , وتعطيل وإعاقة المرور أثناء تنقلهم من وإلى المحكمة ؛ يراجع فى ذلك : [ مستشار. د/ حسن بسيونى , نحو فكر 
 . ] 49 , مطابع الدار الهندسية , زهراء المعادى , ص 2012قانونى وقضائى معاصر , 
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ألقوال الخصوم أو المتهمين واستجوابهم مباشرة عبر هذه األجهزة , كما طبقته بعض الدول 
 (كأمريكا

153F

  , وقد تكون وسيلة تُسهل وتُسرع فى إجراءات المرافعة بين الخصوم أو ممثليهم .)˺
 

  – النشر اإللكترونى :–5
قد تكون األجهزة اإللكترونية وسيلة كذلك لتوثيق ما يدور فى الجلسة – سواء جلسات التحقيق 

أمام النيابة العامة أو جلسات المرافعة أمام المحكمة – بدالً من محاضر التحقيق أو محاضر 
الجلسات , وتعتبر دليالً إلثبات العالنية من ناحية , ووسيلة لنشر األحكام القضائية من ناحية أخرى 

, فضالً عن أن األجهزة اإللكترونية وسيلة فى حد ذاتها لنشر الثقافة القانونية ونشر التشريعات 
 واآلراء الفقهية . 

 

 – االستفادة المتبادلة من الشبكات اإللكترونية محلياً وإقليمياً ودولياً :–6
بما يعنى نشر الثقافة القانونية للجمهور محلياً وإقليمياً ودولياً , وتتم تلك االستفادة بربط شبكة 

الحاسب اآللى بالشبكات المحلية أوالً ، ثم اإلقليمية ثم الدولية فى مجال القانون الجنائى، من خالل 
أرقام سرية ومشفرة يتحصل عليها القانونيون من خالل المحاكم االبتدائية التابعين لها أو كليات 

الحقوق التابعين لها أو نقابات المحامين التابعين لها – بحسب األحوال – من أجل االطالع وتنمية 
القدرات القانونية والملكات لدى القائمين على تطبيق القانون ودراسته ، لمعرفة ما هو جديد فى هذا 

(المجال ، ولنقل الثقافة المصرية القانونية لآلخرين على المستوى اإلقليمى والدولى 
154F

˻(.  
 
 

 الثالث البند
 القضاء عن بديل بدور اإللكترونية األجهزة قيام مدى

 

يثور تساؤل حول مدى إمكانية أن يقوم الحاسب اآللى بدور بديل عن القاضى الجنائى وأال 
يكتفى بأن يكون دوره معاوناً فقط , وكما ظهر لنا بأن لألجهزة اإللكترونية ( خاصة الحاسوب 
اآللى ) دوراً معاوناً للقضاء فى التجميع والتخزين والحفظ وفى اإلعالنات واإلخطارات أو فى 

االستماع للشهود أو استجواب الخصوم أو سماع أقوالهم أو تبادل المذكرات بين الخصوم وتلك هى 
القاعدة , ولكن من الجائز أن تقوم األجهزة اإللكترونية بدور بديل عن القاضى على سبيل االستثناء 
فى بعض القضايا التى تستند إلى الحسابات المالية , مثل قضايا الميراث وتوزيع األنصبة الشرعية 

 .

                                                           
) توجد تجارب لبعض الدول التى تبنت نظام المحاكمات الجنائية عبر الدوائر التليفزيونية المغلقة كما فى الواليات المتحدة األمريكية 1(

حيث تمت بعض المحاكمات عن طريق االستعانة بالدوائر التليفزيونية المغلقة , وتم اإلدالء بشهادة بعض األشخاص عن طريق نفس 
الدوائر مثما حدث أخيراً فى القضية المشهرة عالمياً " مونيكا " , حيث تم تركيب دوائر تلفزيونية بمقر رئيس الواليات المتحدة 

 األمريكية آنذاك " بيل كلينتون " بالبيت األبيض لإلدالء بشهادته فى تلك القضية .
 

) للتقنية المعلوماتية دور فى رفع الكفاءة وسرعة إنجاز العمل فى مجال القضاء الجنائى , وتحقيق سهولة االتصال بالجهات المختلفة 2(
فى الدولة ذات الصلة بسير عمليات التقاضى - سواء فى المراحل األولى للدعوى الجنائية أو فى مرحلة المحاكمة أو فى مرحلة تنفيذ 

الحكم الجنائى –  حيث إن ذلك يساعد على اختصار الكثير من الخطوات الروتينية التقليدية فى الحصول على المعلومة  وتداولها  
(جمع المعلومات- التثبت منها – تنمية المعارف- اإلثراء العلمي- تطوير الخدمات – مصدر أساسى فى مجال نقل الثقافة اإللكترونية ) 

 , ويمكن تحقيق ذلك من خالل إنشاء مكتبة إلكترونية :
 

- مكتبة وأرشفة إلكترونية للمراجع والمصادر والمصطلحات القانونية والفقهية والشرعية والقضائية بواسطة أجهزة الحاسوب. 
- قسم خاص باألرشفة والفهرسة إلكترونياً إلدخال وإخراج المراجع والحصول على المعلومات القانونية المطلوبة لحسن سير 

العمل القضائى داخل مقار المحاكم والنيابات العامة على مختلف أنواعها ودرجاتها بالسرعة الفائقة . 
- أجهزة كمبيوتر وأقراص مدمجة وأسطوانات س دى وغيرها من األجهزة التقنية واإللكترونية الالزمة إلتمام عملية األرشفة 

اإللكترونية وفهرسة المكتبات لربط تلك المكتبات بأجهزة الحاسب اآللى لكل شخص قانونى أو قضائى من خالل اإلتصال 
المباشر مع شبكة الكمبيوتر لتسهيل األمر على الباحث والمتدرب القضائى وأعضاء السلطة القضائية والمحامين والمتقاضين 

فى حال البحث عن المراجع القانونية أو السوابق القضائية أو مراجعة ملفات القضايا وخط سيرها حال تداولها واألحكام أو 
 القرارات الصادرة بشأنها عبر اإلنترنت .
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 إال أنه ال يتصور ذلك فى القضايا الجنائية , فال يمكن أن تكون لألجهزة اإللكترونية دور بديل 
عن القاضى الجنائى , حيث يسود مبدأى حرية اقتناع القاضى الجنائى والمرافعة الشفوية بين 

(أطراف القضية 
155F˺( ومع ذلك يمكن لألجهزة اإللكترونية أن تقوم بدور المعاون للقاضى الجنائى , 

من خالل إجراء المحاكمات أو سماع الشهود عبر الشاشات اإللكترونية فى الجلسات وربطها مع 
شاشات إلكترونية فى السجون أو فى أماكن المتهمين المخلى سبيلهم أو أماكن الشهود لتفادى 

المشاكل التى تترتب على انتقال المتهمين من السجون إلى مقر المحاكمات – تفادياً لهروبهم– 
ولتحقيق فى ذات الوقت العالنية والتمكين من المرافعات الشفوية . 

 
 

 الرابع البند
 والجلسة الجنائية الدعوى إدارة على المعلومات تقنية استخدام أثر

 

من المزايا التى يمكن أن تتحقق من وراء تطوير وميكنة المحاكم ( إدخال تقنية المعلومات 
بالمحاكم ) والتى تتعلق بإدارة الدعوى الجنائية والجلسة ، بما يحقق سرعة الفصل فيها باعتبارها 
من اآلليات الموجزة إلنهاء الدعوى الجنائية ، بالتوافق مع اإلجراءات األخرى البديلة والتى سبق 

أن عرضنا لها وتحقق سرعة اإلنجاز والفصل فى الدعوى الجنائية , وتتلخص تلك المزايا فيما 
(يلى

156F˻(   :
 إنشاء قاعدة بيانات قضائية عن التشريعات واألحكام تساعد قيادات العمل القضائى على –1

مواجهة سير العمل القضائى  واتخاذ القرارات المناسبة . 
 تتبع سير الملفات والقضايا الجنائية وتحديد جهة إسنادها أو االختصاص للحيلولة دون –2

ضياعها أو تكرار الطعن فيها أو العبث بها . 
 الحيلولة دون صدور قرارات اإلعادة للمرافعة . –3

 تالفى إجراءات التقاضى الكيدية لضمان اطالع الخصوم على الدعوى وما تضمنته من –4
مستندات ومذكرات ومتابعة ما يصدر من قرارات تتعلق بالتأجيل أو بصدور أحكام تمهيدية أو 

نهائية . 
 تحول دور القاضى الجنائى من الدور التقليدى السلبى إلى الدور اإليجابى بما يحقق درجة –5

من اإلتقان والجودة فى األحكام  بما يقلل من إمكانية الطعن عليها . 
 توفير الوقت والجهد على القضاة والمتقاضين والمحامين بالتعرف على القرارات الصادرة –6

أول بأول, واإلطالع على محتويات الملفات وترشيد الوقت على المتقاضين باالنتقال بين المحاكم 
وفى حاالت االختصاص المحلى أو النوعى . 

 الحيلولة دون تعطيل الفصل فى الدعاوى والطعون بسبب طلب الملفات إلدارة التفتيش –7
القضائى بوضع نظام للتفتيش التقنى دون حاجة إلى إرسال ملفات الدعاوى الجنائية للتفتيش 

وتعطيل الفصل فيها . 
                                                           

) الكثير من المسائل الجنائية تبنى على االقتناع الشخصى للقاضى الجنائى وباستخدام الكمبيوتر يلغى أى إحساس للقاضى سواء من 1(
ناحية تفريد العقوبة وتطبيق الظروف المخففة أو المشددة , فالقضاء الجنائى يحتاج إلى بشر يشعر ويسمع , يستشعر الظلم فيرده 
إلى نحره أو الحق فيرده إلى أهله وذلك فى كل قضية على حدة , وله أن يحيط بالخطورة اإلجرامية للمتهم وظروف ومالبسات 
الدعوى وذلك ال يمكن تحققه باستخدام األجهزة اإللكترونية كبديل عن القاضى الجنائى , إال أن ذلك ال يمنع من أنها من األهمية 

لتسهيل عمل القاضى الجنائى، بل تقضى على روتينية اإلجراءات التقليدية للدعوى الجنائية بما يحقق سرعة الفصل فى الدعوى 
 الجنائية وتالفى إجراءات التقاضى الكيدية وتقليل الطعن فى األحكام, فضالً عن متابعة  تنفيذ األحكام الجنائية . 

 , ص  48 , مطابع الدار الهندسية , زهراء المعادى , ص 2012) مستشار. د/ حسن بسيونى , نحو فكر قانونى وقضائى معاصر , 2(
49.  
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 سرعة الفصل وتحرير المسودات واألحكام دون حاجة إلى الكثير من الوقت لنسخ –8
مسودات األحكام وضياع الوقت والجهد واإلضرار بالمتقاضين عند فوات المواعيد المقررة للطعن 

على األحكام. 

 اإلشراف على أعوان القضاة كالمحضرين من خالل متابعة مدد اإلعالنات وأسباب عدم –9
تنفيذها , واللجوء إلى اإلعالن أو اإلخطار باستخدام الوسائل التقنية , وذلك ما قد يؤدى إلى التقليل 

من أوجه البطالن التى تشوب اإلعالنات وصحف الدعاوى خاصة ما يتعلق بإعالنات الخصوم 
فيما يتعلق بالجنحة المباشرة . 

 استخدام تقنية المعلومات فى مجال القضاء الجنائى يقلل من أعداد المترددين على –10
المحاكم بل ، ويساعد على إيجاد الحلول ألزمة المرور بسبب التنقل بين أروقة المحاكم . 

مما تقدم نجد أن تقنية المعلومات تعد من الوسائل التى تهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات 
التقاضى والحد من إطالته وصوالً لعدالة سريعة منجزة تخدم مصالح المتقاضين، وتقلل من 
معاناتهم وتحقق فى ذات الوقت العدل على وجهه الصحيح فى جوهره الموضوعى وغايته 

 (اإلجرائية
157F

˺( . 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
) فى ذات المعنى : مستشار/ مقبل شاكر , المعلوماتية القانونية والقرن الحادى والعشرون " دراسة فى القضاء المصرى " محاضرة 1(

 27- 25ألقيت فى مؤتمر القانون وتحديات المستقبل فى الوطن العربى , جامعة الكويت , كلية الحقوق ومركز البحوث العربية , 
   .89 , ص 1999من اكتوبر , 
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خاتمة ونتائج البحث  
 

والً ) األمر الجنائى يعد خروجاً على القواعد العامة المقررة فى المحاكمات الجنائية، وهو أ(
يعد إجراء للتحول عن الدعوى الجنائية وإنجازها بصورة مختصرة ومبسطة دون تعقيدات، بما 

يحقق السرعة فى اإلنجاز، فكان البد من تقرير مجموعة من الضمانات التى تحفظ حق الخصوم، 
ع اإلجرائى ما يعرف بحق االعتراض، وهو إجراء قانونى يصدر من النيابة  ولذلك قرر المشرِّ

العامة  أو من باقى الخصوم، بهدف اإلعالن عن عدم قبولهم إنهاء الدعوى الجنائية بصورة 
 مختصرة بإصدار األمر الجنائى ويبدون رغبتهم فى إجراء المحاكمة بالطريق العادى.

مخالفة نظام األوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة للمبادئ الدستورية المقررة، (ثانياً ) 
والمتعارف عليها المتمثلة فى احتياج العقوبة الجنائية لقضائية توقيعها، وضرورة توافر متطلبات 

 وعدم انحياز، والتى يتمتع بها قضاء الحكم تستوجب معها  الضمان القضائى من حيدة، واستقاللية
ضرورة االتجاه إلى إلغائه لعدم دستوريته الجلية، والواضحة إذ ال يجوز اللجوء إلى إجراءات 
تختزل، وتختصر إجراءات التداعى، والمحاكمات، بهدف تحقيق سرعة الفصل فى الدعاوى 

الجنائية بما يفقدها مضمونها، وضماناتها الدستورية المتعارف عليها مثل حق الدفاع، والحيدة 
 القضائية، واحتياج العقوبة الجنائية لقضائية توقيعها.

من خصائص نظام األوامر الجنائية أنّه يصدر فى غيبة المتهم، ودون تحقيق، أو (ثالثاً ) 
ع اإلجرائى همرافعة، فال يتمكن المتهم من الحضور، أو إحضار محامي  حيث إنّه لم يقرر المشرِّ

إعالن المتهم باإلجراءات قبل إصدار األمر الجنائى األمر الذى يرتب افتقاد ضمانة دستورية هامة، 
وهى تمكين المتهم من حقوق الدفاع، ومن ثم تغيب فكرة العدالة، ولذلك أرى ضرورة إعالن المتهم 

باإلجراءات، وبما تضمنه محضر جمع االستدالالت فى مرحلة ما قبل إصدار األمر الجنائى من 
تحقيقاً لحق الدفاع المقرر للمتهم، والذى  القاضى الجزئى لتمكينه من الحضور، أو إحضار محام

 . يعد مبدأ دستورياً يجب احترامه
ع اإلجرائى تسبيب األمر الجنائى (رابعاً )    ويمكن تصور عدم –كما أنّه لم يشترط المشرِّ

الحاجة إلى تسبيب األمر الجنائى الصادر من القاضى برفض إصدار األمر، ألّن رفض إصدار 
األمر يُعد رجوعاً لألصل العام، وهو السير فى الدعوى الجنائية بالطريق العادى، فال يحتاج ذلك 
إلى تسبيب حيث يفهم من سلوك القاضى هنا ضمنياً بأّن الواقعة تحتاج إلى تحقيق، أو مرافعة، أو 

  إال أننى أرى أنّه يلزم تسبيب األمر الجنائى الصادر بالعقوبة سواء كانت –عقوبة أشد من الغرامة 
العقوبة األصلية فقط، أو بما يلحقها من عقوبة تكميلية نظراً لخطورة األثر المترتب على تلك 

العقوبات الجنائية، وخاصة العقوبات التكميلية التى تعد عقوبات خفية قد ال يالحظ أحد خطورتها 
 عند توقيعها، إال أننا نتأكد من خطورتها عند تنفيذها.

ع اإلجرائى لتطبيق نظام األوامر الجنائية لم يحقق التوازن بين تحقيق (خامساً )  لجوء المشرِّ
أكبر قدر من الفاعلية لإلجراء الجنائى بإنجاز الفصل فى الدعوى الجنائية، وإنهائها بصورة 

بل إن ذلك النظام لم يحقق الغرض من ، مختصرة، وسريعة، وبين مراعاة حقوق اإلنسان وحرياته 
تطبيقه فما زالت المحاكم مثقلة باالعتراضات المقدمة ضد األوامر الجنائية، فضالً عما قد يسببه 

تطبيق ذلك النظام من مشاكل عملية قد تظهر فى الواقع العملى، وقد ظهر جلياً عدم دستورية ذلك 
النظام خاصة فيما يتعلق باألمر الجنائى الصادر من النيابة العامة، واحتياج العقوبة الجنائية 

لزم لذلك إيجاد بدائل تحقق ذات التوازن بين فاعلية اإلجراء، ومراعاة الحقوق  لقضائية توقيعها.
الدستورية لتكون بديالً عن نظام األمر الجنائى الصادر من النيابة العامة الذى ظهر جلياً عدم 

دستوريته مع إمكانية تقويم نظام األمر الجنائى الصادر من القاضى فى ضوء بعض الضمانات 
  .األخرى التى يلزم إضافتها
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باحث توصيات ال
 

اقتراح البدائل المناسبة التى يمكن من خاللها االستغناء عن نظام األوامر الجنائية خاصة     
الصادرة من النيابة العامة، والتى تعمل على تحقيق التوازن بين المصلحة العامة المتمثلة فى 

، وفاعلة تتسم بالعدالة، وبين المصلحة الخاصة المتمثلة فى حماية الحقوق، ةإجراءات ناجز
والحريات، وتراعى فى ذات الوقت الضمانات الدستورية المقررة، والمتعارف عليه تحقيقاً 

لضرورة احتياج العقوبة الجنائية لقضائية توقيعها، ومراعاة لمقتضيات الضمان القضائى، وقد 
أخذت بعض التشريعات المقارنة مثل فرنسا، وإنجلترا، والواليات المتحدة األمريكية ببعض تلك 

البدائل، وذلك على النحو التالى :  
من تلك البدائل تطبيق سياسة الحد من التجريم، أو الحد من العقاب، ويمكن تصور تطبيق  -1

ذلك فى مواد المخالفات بوجه عام، وفى مخالفات المرور، والطرق بوجه خاص باعتبارها جريمة 
فإّن وافق عليها ، إدارية يعاقب عليها بغرامة إدارية تتمكن بموجبه الجهة اإلدارية من توقيعها 

المخالف قام بسدادها، وتصالح بشأنها، وإن لم يوافق عليها، وأبدى عدم قبولها تظلم منها، وتخضع 
فى هذه الحالة لرقابة القضاء. 

التوسع فى مفهوم العدالة الرضائية عن طريق التوسع فى تطبيق نظام الصلح، والتصالح،  -2
والذى يعد من اإلجراءات الموجزة إلنهاء الدعوى الجنائية فهو يجنب األطراف، والدولة تكاليف 

التقاضى، وإهدار وقت القضاء، ويمكن تطبيقه فى ذات الدعاوى الجنائية التى كانت تدخل فى 
إذ إنّه نظام ال يتعارض مع المصلحة العامة، أو المصالح ، نطاق األوامر الجنائية قليلة األهمية 

فهو ال يتم تسجيله فى صحيفة سوابق المتهم، وال يعد سابقة ، الخاصة للمتهم، أو المجنى عليه 
قضائية، وكما أنّه يعمل على تعويض المجنى عليه وجبر ضرره مجنباً إياه طول إجراءات 

التقاضى، ويساعد الدولة فيما يتعلق بالجرائم المالية، واالقتصادية على سرعة استيفاء حقوقها 
 المالية.
عمال فكرة قاضى التحضير فى المسائل إتطبيق فكرة تخصص القاضى الجنائى، ومن بينها  -3

الجنائية مثلما يحدث فى الدعاوى المدنية المنظورة أمام المحاكم االقتصادية، ومثلما فى مكتب 
التسوية فى مسائل األسرة، واألحوال الشخصية، والذى يتمكن من خاللها اإلحاطة بكافة جوانب 
الدعاوى الجنائية قليلة األهمية، والتى يوكل إليه نظرها، ولما يحاط به القاضى المتخصص من 

دراية فنية، وقانونية تمكنه من أن يقوم بدور إيجابى فى الدعوى، ومن ثم اإلحاطة بظروفها، 
ومالبساتها، وبظروف المتهم، والضرر الذى لحق بالمجنى عليه، وتفريد العقاب المناسب، والمالئم 

عماالً لفكرة المالءمة والمواءمة، فقد يطبق أ وإنجاز الدعوى بالطريقة التى يراها مناسبة  بل، 
فكرة العدالة الرضائية عند توافر شروط الصلح، أو التصالح، أو يصدر أمراً جنائياً بعد إحاطته 

بل إنّه قد يصدر حكماً على درجة من اإلتقان، والجودة مما يقلل من ، بالضمانات اإلجرائية الكافية 
فرص الطعن بل  ويفصل فى الدعوى الجنائية فى مدة معقولة متالفياً اإلجراءات الكيدية، والتى ال 

 جدوى منها.
ع بإنشاء المحاكم  -4 التوسع فى تطبيق فكرة تخصص القاضى الجنائى، مثلما فعل المشرِّ

بل  وقد سبق وأن تم تخصيص دوائر الجنح المستأنفة لنظر الدعاوى الجنائية فقط، ، االقتصادية 
بعد أن كانت تنظر معها الدعاوى المدنية، والتجارية، واإليجارات، والتعويضات، فضالً عن 

التوجه إلنشاء محاكم للطفل، ولألسرة، وتخصيص دوائر لنظر قضايا اإلرهاب، وأرى ضرورة 
التوسع إلنشاء دوائر لجرائم المرور، وأخرى للجرائم البيئية تحقيقاً لسرعة الفصل، واإلنجاز لتلك 

 النوعية من الدعاوى.
 (رابعاً ) وحتى ال نفاجأ بإلغاء نظام األوامر الجنائية الصادرة من النيابة عامة لما ثبت من عدم 

نرى إمكانية ،  وحتى ال يؤدى ذلك إلى التراكم الفجائى للدعاوى الجنائية أمام المحاكم ،دستوريته
بإضافة بعض الضمانات كمحاولة لتقريبه من ، تقويمه هو اآلخر لفترة انتقالية مؤقتة لحين إلغائه 
 الضمانات الدستورية، وذلك على النحو التالى : 
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ومن بين تلك الضمانات نرى ضرورة إعالن المتهم باإلجراءات، وبمحضر جمع  -1
االستدالالت قبل إصدار النيابة العامة لألمر الجنائى ليتمكن من الحضور، أو إحضار محاميه 

 تحقيقاً لحق الدفاع.
تمكين المتهم من رد عضو النيابة العامة لضمان توافر متطلبات الضمان القضائى من  -2

حيدة، واستقاللية، ويكون ذلك بالنص صراحة على إمكانية خضوع عضو النيابة العامة للرد عند 
 توافر حاالتها مثله فى ذلك مثل قضاء الحكم.

إدخال بعض التعديالت فى قانون السلطة القضائية، والتى من شأنها تحقق استقالل أعضاء  -3
النيابة العامة فى مواجهة السلطة التنفيذية المتمثلة فى كل من النائب العام، ووزير العدل إذ إّن 

كليهما  يملك توجيه تنبيه لعضو النيابة العامة، فضالً عن ضرورة التخفيف من أثر فكرة التبعية 
 وظيفته تحد منالتدريجية ألعضاء النيابة العامة، والتى قد تؤثر على توجه عضو النيابة العامة، و

 القضائية.
 وأخيراً قد تكون البدائل السابقة متضافرة معاً لتحقيق فاعلية اإلجراء، وإنهاء الدعوى الجنائية 

بصورة موجزة فى إطار من الدستورية فإّن ميكنة العدالة الجنائية يحقق ذلك أيضاً، والتى من 
نتائجها أنها تساعد القاضى المتخصص على إنشاء قاعدة بيانات لألحكام، والسوابق القضائية، 

وكذلك التشريعات، والتى تمكنه من سهولة االطالع، فضالً عن إنشاء قاعدة بيانات عن الدعوى 
الجنائية بدءاً من تحريكها، وقيدها أمام النيابة العامة، وتداولها أمام المحكمة حتى صدور حكم 

نهائى فيها، وهو ما يساعد القاضى الجنائى، والخصوم كذلك على معرفة خط سير الدعوى 
الجنائية، والقرارات الصادرة فيها، فال يتم العبث بها، أو ضياعها، وهو فى كل األحوال يساعد 

إذ يمكنهم ذلك ، على توفير الوقت، والجهد، والنفقات لكل من القاضى، والمتقاضين، والمحامين 
من االطالع على خط سير الدعوى الجنائية عن طريق شبكة المعلومات اإللكترونية دون حاجة 

إلى التنقل بين أروقة المحاكم، أو حجراتها، ودون حاجة كذلك إلى نقل الملفات  أو المستندات 
يدوياً، وذلك كله يساعد سرعة اإلنجاز، والفصل فى الدعوى الجنائية.  
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 )158F)1 قائمة بالمراجع
 

  )أ(
                                 باللغة العربية  

 
المؤلفات العامة : 

د/ إبراهيم أبو النجا , شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , النظرية العامة للمرافعات , الطبعة  -1
  , دار الجامعة الجديدة للنشر1998األولى , 

 , دار 1980 األولى , طبعة/ إدوارد غالى الدهبى , اإلجراءات الجنائية فى التشريع المصرى , الد -2
 . النهضة العربية

  . , مكتبة غريب1990د/ إدوارد غالى الدهبى , اإلجراءات الجنائية , طبعة  -3
 , منشأة المعارف 1980 أبو الوفا  , نظرية األحكام فى قانون المرافعات , الطبعة الرابعة , مد/ أحد -4

 باإلسكندرية .
  , دار النهضة العربية2000د/ أحمد السيد صاوى , الوسيط فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ,  -5

. 
 , دار 1993د/ أحمد شوقى أبو خطوة , شرح األحكام العامة لقانون العقوبات , الجزء األول ,  -6

  .النهضة المصرية
  , بدون دار نشر.2001/2002/ أحمد شوقى عمر أبو خطوة , أصول علمى اإلجرام والعقاب , د -7
  , دار النهضة العربية .2003/ أحمد شوقى عمر أبو خطوة , األحكام العامة فى قانون العقوبات , د -8
د/ أحمد صدقى محمود , الوجيز فى قانون المرافعات , الجزء األول ( فى التنظيم القضائى والدعوى  -9

  . , بدون دار نشر1994) , 
 , أكاديمية  1996/1997/ أحمد ضياء الدين محمد خليل , الجزاء الجنائى بين العقوبة والتدبير , د -10

 الشرطة .
/ أحمد ضياء الدين محمد خليل , قواعد اإلجراءات الجنائية ومبادئها فى القانون المصرى , الجزء د -11

  , بدون دار نشر .1999الثانى (القضاء الجنائي) , 
/ أحمد عوض بالل , اإلجراءات الجنائية المقارنة والنظام اإلجرائى فى المملكة العربية السعودية , د -12

  , دار النهضة العربية .1990
 , دار النهضة العربية 1996/ أحمد عوض بالل , النظرية العامة للجزاء الجنائى , الطبعة الثانية , د -13

. 
 , دار 1984 النظرية العامة والتطبيقات , الطبعة األولى , – د/ أحمد عوض بالل , علم العقاب  -14

 النهضة العربية .
المؤلفات المتخصصة : 

 دراسة لنصوص التشريعين المصرى والفرنسى –د/ إبراهيم حامد طنطاوى , الحبس االحتياطى  -1
 .وبعض التشريعات العربية , بدون تاريخ , دار الفكر الجامعى 

 مكرر (أ) وقانون 18 مكرر , 18/ إبراهيم حامد طنطاوى / الصلح الجنائى فى نطاق المادتين د -2
  .2000اإلجراءات الجنائية , دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , إيداع عام 

/ أحمد المجدوب , عالقة مدى شدة العقوبة بارتفاع وانخفاض معدالت الجريمة , النظرية الحديثة فى د -3
 تفسير السلوك اإلجرامى , دار النشر بالمركز العربى للدراسات األمنية والتدريب بالرياض .

                                                           
) المراجع مرتبة أبجدياً، وإن تعددت لذات المؤلف. 1(
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د/ أحمد حامد البدرى , الضمانات الدستورية للمتهم فى مرحلة المحاكمة الجنائية ,  دراسة مقارنة ,  -4
  . , جامعة طنطا2002

 , 86د/ أحمد شوقى الخطيب , محاكم أمن الدولة وتأكيد والية القضاء الطبيعى , المحاماة ,  السنة  -5
  .1988 , سبتمبر وأكتوبر 8 , 7العدد 

 , دار 1997/ أحمد شوقى عمر أبو خطوة , األحكام الجنائية الغيابية , دراسة تحليلية مقارنة , د -6
 النهضة العربية .

 , دار النهضة 1991د/ أحمد شوقى عمر أبو خطوة , المساواة فى القانون الجنائى ,  دراسة مقارنة ,  -7
  .العربية

  .1987/ أحمد عبد الظاهر الطيب , جرائم الجلسات , توزيع المكتبة القانونية , إيداع د -8
  .1994/ أحمد عبد الظاهر الطيب , إشكال التنفيذ فى المواد الجنائية , الطبعة الرابعة , سنة د -9

/أحمد عوض بالل,التطبيقات المعاصرة للنظام اإلتهامى فى القانون األنجلو د -10
,دار النهضة العربية  1992/1993أمريكي,

  .1992/ ادوارد غالى الدهبى , دراسات فى قانون العقوبات المقارن , مكتبة غريب , إيداع د -11
 , دار 1999 , الطبعة األولى , 1998 لسنة 174/ ادوارد غالى الدهبى , شرح تعديالت قانون د -12

 قباء للطباعة والنشر والتوزيع .
الرسائل العلمية : 

/ إدوارد غالى الدهبى , حجية الحكم الجنائى أمام القضاء المدنى , رسالة دكتوراه ,  جامعة القاهرة , د -1
1960   

/ أحمد إدريس أحمد , افتراض براءة المتهم , دراسة مقارنة , رسالة دكتوراه , جامعة القاهرة , د -2
 د/ أحمد حامد البدرى محمد , الضمانات الدستورية للمتهم فى مرحلة المحاكمة الجنائية , 1984

  .2002 مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية , رسالة دكتوراه  , جامعة طنطا , سةدرا
د/أحمد ضياء الدين محمد خليل , مشروعية الدليل فى المواد الجنائية ,  دراسة تحليلية مقارنة  -3

لنظريتى اإلثبات والمشروعية فى مجال اإلجراءات الجنائية ,  رسالة دكتوراه ,  كلية الحقوق ,  
  .1982جامعة عين شمس ,  

/أحمد محمد يحيى إسماعيل,األمر الجنائى والصلح فى األنظمة اإلجرائية المقارنة,رسالة د -4
  1985دكتوراه,جامعة القاهرة, 

  .1990/ أسامة الشناوى , المحاكم الخاصة فى مصر , رسالة دكتوراه , جامعة القاهرة , د -5
/ أشرف رمضان عبد الحميد حسين , مبدأ الفصل بين سلطتى اإلتهام والتحقيق , دراسة مقارنة , د -6

  .2002رسالة دكتوراه , جامعة عين شمس , 
د/ الحسينى محمود سامى , النظرية العامة للحكم الجنائى , دراسة مقارنة , رسالة دكتوراه , جامعة  -7

  .1989عين شمس ,  
/ السيد سمير محمد الجنزورى , الغرامة الجنائية , دراسة مقارنة فى الطبيعة القانونية للغرامة د -8

  .1967وقيمتها العقابية, رسالة دكتوراه , جامعة القاهرة , 
/ القطب محمد طبلية , العمل القضائى فى القانون المقارن والجهات اإلدارية ذات اإلختصاص د -9

  .1964القضائى فى مصر , رسالة دكتوراه , جامعة القاهرة , 
  .1984د/ بدرخان عبد الحكيم , المعيار المميز للعمل القضائى , رسالة دكتوراه , القاهرة ,  -10
د/ جاسم راشد العنتلى , بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة , دراسة مقارنة فى دولة  -11

  .2000اإلمارات العربية المتحدة ومصر وفرنسا , رسالة ماجستير , جامعة القاهرة , 
 القاهرة, رسالة جامعة/جميل يوسف كتكت , نطاق الشرعية اإلجرائية فى الظروف اإلستثنائية , د -12

  1987دكتوراه , سنة 
دوريات ومقاالت  : 

المستشار / أحمد شوقى غزالة مدير اإلدارة الجنائية - إحصائيات اإلدارة الجنائية عن العمل القضائى  -1
 , قاعة 2010 ورقة مقدمة منه -  دورة تدريبية عن ميكنة العدالة الجنائية , – 2009 / 2008لعامى 

  .المؤتمرات بمبنى وزارة العدل
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د/ إبراهيم الدسوقى أبو الليل , قانون المعلوماتية , دراسة لتأثير التقدم التقنى فى مجال المعلومات  -2
على المعامالت القانونية , مجلة المحامى , تصدرها جمعية المحامين الكويتية , السنة الثانية 

  .1998والعشرون , إبريل- مايو- يونيو , 
د/ أحمد صبحى العطار , أستاذ القانون الجنائى جامعة عين شمس , مقال تحت عنوان " من أجل  -3

تبسيط اإلجراءات بالمحاكم : القاضى المتخصص ضرورة " , موقع جريدة األهرام , على شبكة 
  .41100 , العدد 123 السنة 17/6/1999اإلنترنت , الخميس 

/ أحمد صبحى العطار , حق اإلنسان فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى , مجلة العلوم القانونية د -4
  .2002 , العدد الثانى , يوليو 44واالقتصادية , السنة 

/ أحمد عبد الظاهر الطيب , سلطات المحاكم فى جرائم الجلسات , المجلة الجنائية القومية , المجلد د -5
 . 1998 , العدد الثانى , يوليو 41

منشورات : 
  مطابع روز اليوسف , غير متداولة .1995 اإلدارية للنيابات , د/ عبد الفتاح مراد , التعليمات -1
 مطابع روز اليوسف 1996 العامة للنيابات , أصول أعمال النيابات , د/ عبد الفتاح مراد , التعليمات -2

 , غير متداولة .
 الصادر من وزير الداخلية للربط بين الجريمة والعقوبة فى مجال 1999 لسنة 9 الدورى رقم الكتاب -3

 التأديب .
  الصادر ألعضاء النيابة العامة .1998 لسنة 19 الدورى رقم الكتاب -4
  . من التعليمات العامة للنيابة العامة2006 لسنة 12الكتاب الدورى رقم  -5
 لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمجلس الشورى عن مشروع قانون السلطة القضائية رقم تقرير -6

  .1984 , 3 العدد – , النشرة التشريعية 1984 لسنة 35
 - بناء على اقتراح وزير العدل 1990 لجنة العدالة الجنائية وحقوق اإلنسان فى فرنسا سنة تقرير -7

 الفرنسى بشأن المبادئ األساسية فى المسائل الجنائية .
 عن دليل المحاكمات 20 ,  ص 1993تقرير اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان , المجلد الثانى ,  سنة  -8

  .العادلة
 , مجلة هيئة 1988 المؤتمر الثانى للجمعية المصرية للقانون الجنائى , اإلسكندرية سنة توصيات -9

 .  1988 , العدد الثالث , يوليو وسبتمبر 32قضايا الدولة  , السنة 
 مكرر من 325 بتحديد الجنح التى تتضمنها المادة 1957 يوليو 19 وزير العدل الصادر فى قرار -10

 قانون اإلجراءات الجنائية .
أحكام قضائية وموسوعات  : 

 أحكام وقرارات المحكمة العليا , الجزء الثانى , مجموعة األحكام والقرارات الصادرة من مجموعة -1
 الدستورية العليا . لمحكمة حتى تشكيل ا1976نوفمبر 

 أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا , الجزء الثالث , مجموعة األحكام والقرارات مجموعة -2
 . 1986 حتى ديسمبر 1984الصادرة من يناير 

 يوليو 30 األحكام والقرارات التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا منذ إنشاؤها حتى مجموعة -3
  الجزء األول .– 1981

  .29 الجزء الثامن , الجريدة الرسمية , العدد – أحكام المحكمة الدستورية مجموعة -4
  المكتب الفنى لمحكمة النقض , الجزء الثالث .– عام 25 القواعد القانونية فى مجموعة -5
  .2001 العشرية الجنائية , المكتب الفنى لمحكمة النقض , إصدار سنة المجموعة -6
  .42 اإلدارية الحديثة  , الجزء الموسوعة -7
 محكمة النقض المصرية , الدوائر الجنائية , المكتب الفنى لمحكمة النقض , من السنة حكام مجموعة أ -8

  قضائية .49 قضائية حتى السنة 1
 الجزء من أحكام محكمة النقض المصرية , الدوائر الجنائية , المكتب الفنى لمحكمة النقض , مجموعة -9

 األول حتى الجزء السابع.
 – المكتب الفنى لمحكمة النقض –مجموعة أحكام محكمة النقض - مجموعة الربع قرن الثانية  -10

  .الجزء األول
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أحكام محكمة النقض- المجموعة  العشرية الجنائية , المكتب الفنى لمحكمة النقض , إصدار سنة  -11
2001.  

 عاصم للقوانين والقرارات واللوائح , قانون اإلجراءات الجنائية الجديد , مجموعة األعمال مجموعة -12
  لجنة نشر الثقافة القانونية , مطبعة حجازى .1951التحضيرية , سنة 

 , الجزء الثالث 1980- 1965 عاماً , 15مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة اإلدارية العليا فى  -13
 (غ-م)

المحكمة الدستورية العليا , القسم األول , الجزء األول , الطبعة الثانية ,  - الدستورية المحكمة أحكام -14
1978.  

 , مطبعة 1942جندى عبد الملك بك , الموسوعة الجنائية , الجزء الخامس , الطبعة األولى ,  -15
  .االعتماد

تشريعات داخلية  : 
  .64 العدد – 1941 لسنة 22 , الوقائع المصرية فى 1941 لسنة 19قانون المحاكم األهلية رقم  -1
 , وزارة الحقانية , الحكومة الملكية المصرية , 1937 لسنة 57 تحقيق الجنايات المختلط  رقم قانون -2

  , المطبعة األميرية بالقاهرة .1937
 71 العدد – 1937 أغسطس سنة 5قانون تحقيق الجنايات المختلط , الوقائع المصرية فى  -3
 , المطبعة 1935 تحقيق الجنايات األهلى  , وزارة الحقانية , الحكومة الملكية المصرية , قانون -4

  .رةاألميرية بالقاه
  .2014 – طباعة نادى القضاة – 1950 لسنة 150 اإلجراءات الجنائية رقم قانون -5
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II ) ( 
EN LANGUE FRANCAIS 

 
OUVRAGES  GENERAUX: 
1. Amin Moustafa  EL-Sayed , Principaeles de Droit penal administratif , 1994 . 
2. Besson (A) vouin ( R : code annote de procedure penale , Paris,  1958. 
3. Christiane Hennau, Jacques Verhaegen, Droit penal general, 2 edition, 1995, Bruylant, Bruxelles. 
4. Faustin Helie, Traite de l,instruction criminelle ou theorie du code d,  instruction   criminelle,  tome 2, De 

l,action publique et civile, premiere partie, 1846, livre deuxieme, Paris,  Charles  Hingray,  librairie- editeur. 
5. Chevallier (J.Y.), Le celerite du procps penal dans les systems proceduraux de la Famille Romono- 

germanique, Revue international de droit penal, 1995. 
6. Frederic Desportes, Francis. Le Gunehec, Le nouveau Droit penal, Droit penal general, tome 1, deuxieme 

ed., 1996, Economic.  
7. Gaston Stefani , Georges Levasseur , Bernard Bouloc , Droit penal  general , 16 ed., 1997 ,Dalloz , Delta . 
8. Gaston Stefani , Georges Levasseur , Bernard Bouloc , procedure penal, 17 ed. 2000 ,Dalloz. 
9. G. Levasseur , A. Chavanne, J. Montreuil , B. Bouloc , Droit penal  general et procedure penal, 12 ed. 1996. 
10. Georges Levasseur – Jean Paul Doucet , Droit penal applique- Droit penal general, depot legal, 3 trimestre, 

1969, ed. Cujas. 
11. Georges Vidal, Joseph Magnol, Cours de Droit criminal et de science penitentiaire, Droit penal general- 

procedure penale, neuvieme edition, 1947, paris, librairie Arthur Roosseau. 
12. Igor andrejew, Le droit penal compare des pays socialistes, 1981, ed. A pedone, paris. 
13. Jacques- Henri Robert, Droit penal general, 2 ed., 1992. Presses universitaire de France 
14. Henri- D.Bosly  et  D.Vandermeersch, la celerite dans la procedure penale en Droit Belge, Revue 

international de Droit penal vol, 66, n 314 . 1995. 
15. Jean Claude Soyer, Droit  penale et procedure penale 13 ed 1997 ,L.G.D. 
16. Jean Larguier, Criminologie et scince penitentiaire, septieme ed., 1994. 
17. Jean Larguier, Droit penal general, 13 ed., 1991, Dalloz. 
18. j. Larguier, philippe Conte, Droit judiciaire prive,  procedure civile, 17 ed., 2000, Dalloz . 
19. Jean Pradel, Droit  Penale, t.1 ( Introduction  generale – Droit  penal general ), 1992, 8  ed.,  Editions Cujas. 
20. Jean Pradel , Droit penal , tome 2 (procedure penal ) ,1997, ed. Cujas . 
21. Jean Pradel , Droit penal compare , 1995 , Dalloz . 
22. Jean Pradel, " Procedure penale ", Septieme edition, 15 novembre 1993, edition Cujas, 1993. 
23. Leblois-Happe Joceline, De la transaction penale a la composition penale, Loi n 99-515 du 23 juin 1999, 

J.C.P. 2000, I. 198 . 
24. Merle et vitu , traite de droit criminal , procedure penale – tom II –1979– p 749       
25. Michele- Laure Rassat , procedure  penal , 1 ed , 1990 , presses aniversitaires de France . 
26. M. Frajaville, Jean- Claude Soyer, Manuel de Droit criminal- Capacite, deuxieme annee, 1964, Librairie 

general de Droit et de jurisprudence. 
27. Michel Formont, Alfred Rieg, Introduction au Droit ALLEMAND, ( Republique Federrale ), tome 2, Droit 

public- Droit  penal, 1984, ed. Cujas , Paris. 
28. Michele-Laure RASSAT, " Procedure penale ", 2 edition, presses universitaires de France, 1995. 
29. Patricia Kinder- Gest, manuel Droit Anglais, I ( Institutions Politiques et Judiciaires ),  1989,   Librairie 

General de Droit et de Jurisprudence. 
30. Philippe Conte, Patrick Maistre du Cambon, Droit Penale general, 1998, 3 ed., Armond Colin, Paris. 
31. Philippe Satvage, Droit Penale general, 1991, presses universitaire de Grenoble. 
32. Pierre Bouzat, Jean Pinatel, Traite de Droit penal et de criminology, tome 1 ( Droit penal general), 1963, 

Librairie Dalloz, Paris. 
33. Robert Schemlck-  Georges Picca, Penologie et Droit penitentiaire, 1967, editions Cujas. 
34. Roger Merle , Andre Vitu, Traite de droit criminal , Tome 2 ( procedure  penale ) quatrieme ed., 1989 , 

Editions Cujas . 
35. Thierry Gare, Catherire Ginestet, Droit Penale, procedure penale, 2000, Dalloz Cujas. 
36. W.Jeandidier, Droit penal general, 1988, Montchrestien, Droit prive. 
37. Wilfrid  jeandidier , Jacques Belot, Les  grandes decisions de la jurisprudence, procedure penale, 1 ed , 

Themis, Presses  universitaires de France, 1986. 
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OUVRAGES  SPESIAUX: 
 
1- Andre Laingue, Arlette Lebigre, Histoire du Droit penal, I ( Le Droit penal ),  Cujas  
2- Andre Pouille, Le pouvoir judiciaire et les tribunaux, 1985, Collective droit sciences economiques, Masson, 

Paris. 
3- Bernard Bouloc, penologie, 1991, Codes Dalloz. 
4- Blanc Gerard, La Mediation Penal ( commentaire de l,article 6 , de la loi n. 93-2 , du 4 janvier 1993, (Portant 

Reforme de la procedure penale), J.C.P., 1994, I, 3760. 
5- Boulan F.,: La transaction douaniere, Annales de la faculte de droit d,Aix-En-provence, 1968.  
6- Casorla (F) , La celerite  de la procedure  penale en  droit  francais , Revue international de droit penale , La 

celerite  de la procedure penale, 66 annee- nouvelle Serie, 3 et 4 trimestre,  1995. 
7- Faget J., Le Cadre juridique et ethique de la mediaition penale, mediaition penale entre repression et reparation, 

Logiques juridiaues, l,harmattan, 1997.  
8- Francois Clerc, Initiation a la Justice Penale en SUISSE, Tome 1, 1975 ,ed. Ides et Calendes, Neuchatel. 
9- Francois Clerc, La procedure simplifiee en Suisse, Rev. Int. dr. pen., 33 Annee, 3-4 trimestre 1962. 
10- Francois Clerc, Initiationca la justice penale en Suisse, T. 1 (notions preliminaries et Principles Directeurs ) , ed. 

Ides et Calendes, Neuchatel, 1975. 
11- Francois Luchaire, La Protection constitutionnelle des droit et libertes , 1987, ed. Economica. 
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