الصلح بني اجلاين والضحية كنموذج للعدالة الرضائية
* كريمة محمد الزيتوني
■ امللخص:
إن وظيفة العدالة اجلنائية لم تعد قاصرة على تطبيق العقاب على اجلاني إليالمه،بل
أصبحت تهدف اليوم إلى حتقيق وظيفة أسمى ذات بعد اجتماعي،تعتمد على إصالح
العالقة بني اجلاني والضحية،األمر الذي يحقق أمرين،إعادة إدماج اجلاني يف املجتمع،
وضمان حق الضحية يف التعويض.
هذا التطور يف وظيفة العدالة سبقه تطور يف مفهومها،من عدالة عقابية إلى عدالة
رضائية تفاوضية،ويعد الصلح اجلنائي أحد أبرز معالم هذه األخيرة.
الكلمات الدالة:الصلح اجلنائي  -العدالة اجلنائية  -العدالة العقابية  -حق
الضحية  -العدالة الرضائية
■ املقدمة:

إن تكييف العدالة اجلنائية اليوم ( )justice pénaleبأنها عدالة عقابية )(justice répressive

صرفة هو أمر يجانبه الصواب،ذلك أننا نالحظ وبشكل متزايد يف عدة قوانني عقابية مقارنة،
االجتاه نحو عدالة رضائية أو تفاوضية ( )justice consensuelle ou négociéeتقوم على
التصالح بدال من العقاب (.)Cario،p. 5
هذا التوجه احلديث نسبيا نحو الصلح ( )La transactionميكن أن يعزى إلى أمرين :

● أولهما،كنتيجة لألزمة التي متر بها العدالة اجلنائية التقليدية والتي بدورها نتجت عن
عدة عوامل منها بحسب بعض الفقه) : (Pradel،p. 1ارتفاع معدالت اجلرمية،واالجتاه
نحو جعل اإلج��راءات اجلنائية أكثر إنسانية .ثانيهما،أن االجتاه نحو عدالة جنائية
* عضو هيئة تدريس كلية القانون جامعة طرابلس ليبيا
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أكثر تسامحا يعكس رغبة املشرعني الذين تبنوا هذا االجتاه يف القطع التام مع فكرة
استحواذ الدولة على الدعوى اجلنائية وعدم إمكانية التصالح عليها من قبل اخلصوم
فيها).(MATHIAS،p. 2
وملواجهة األزمة التي متر بها العدالة اجلنائية،برز اجتاهان :يتعلق أولهما بالشق
املوضوعي ويهدف إلى احلد من سياسة التجرمي ) (La décriminalisationمن ناحية
وإلى احلد من سياسة العقاب ( )La dépénalisationمن ناحية أخرى،بينما يتعلق ثانيهما
بالشق اإلجرائي ويسمى بسياسة التحول عن اإلجراءات (،)La déjudiciarisationحيث
يهدف األخير إلى إيجاد بدائل للدعوى اجلنائية (سرور )،ومن بينها الصلح .والصلح،يف
إط��ار العدالة الرضائية نوعان :األول،تصالح الدولة مع املتهم عن طريق إج��راءات
معينة،كالتصالح يف قانون اإلج��راءات الليبي (امل��واد  111 -110من قانون العقوبات)
وقانون اإلج��راءات اجلنائية املصري،وكالتسوية اجلنائية ( )composition pénaleيف
القانون الفرنسي.
● والثاني :وهو محل دراستنا،صلح بني األفراد،وهما املتهم واملجني عليه،تشرف عليه
الدولة وفق إجراءات معينة.
■ أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث يف كونه يطرح موضوعا يتسم باجلدة واحلداثة،ذلك أن مصطلح
العدالة الرضائية هو مصطلح حديث نسبيا،كما أن الدراسات واألبحاث التي تناولته تعد
قليلة حتى يف الدول الذي تبنته كفرنسا مثال،كما أن تناول أحد مناذجها كالصلح،بالنقاش
والتحليل من شأنه إث��راء املكتبة القانونية ومساعدة املشرع الليبي على الوقوف على
املستجدات يف القوانني اجلنائية املقارنة التي تعد مصدرا للقانون الليبي.
إشكالية البحث:تثمتل إشكالية البحث يف الوقوف على الطبيعة القانونية للصلح كنموذج
للعدالة الرضائية،حيث يثير البحث يف الصلح كصورة من صور العدالة الرضائيةتساؤالت
عدة،من بينها ما مفهوم الصلح بني اجلاني وضحيته؟ وما األسس التي يبنى عليها ؟
وما هي صوره من الناحية العملية؟إن اإلجابة عن هذه التساؤالت تتطلب تقسيم بحثنا
إلى قسمني يعنى أولهما بالبحث يف ماهية الصلح بني اجلاني والضحية (املطلب األول)
بينما نخصص ثانيهما لدراسة تطبيقات الصلح من الناحية العملية (املطلب الثاني)،وذلك
باتباع املنهج التحليلي واملقارن،إضافة إلى املنهج النقدي كلما كان ضروريا والزما.
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● املطلب األول :ماهية الصلح
يف هذا املطلب سيتم حتديد مفهوم الصلح كنموذج للعدالة الرضائية (الفرع األول)،ثم
بيان األساس الذي يقوم عليه (الفرع الثاني).
● الفرع األول :مفهوم الصلح:
يعرف بعض الفقه (احلكيم،ص  )33الصلح بأنه «تالقي إرادة املتهم واملجني عليه إلنهاء
االثار املترتبة على اجلرمية بالتراضي» .وبهذا املعني يختلف الصلح عن التصالح،من
وجهني :يتعلق أولهما بأطراف التصالح،وهما الدولة من ناحية،واملتهم من ناحية أخرى،بينما
يتعلق ثانيهما بكون التصالح دائما مبقابل،بينما ميكن للصلح أن يتم بني اجلاني وضحيته
دون مقابل مادي،فقد يكفي فيه مجرد االعتذار.
كما يختلف الصلح من زاوي��ة أخ��رى عن التنازل املمنوح للمجني عليه يف جرائم
الشكوى،ووجه االختالف بينهما يكمن يف أن التنازل ال يجاوز احلاالت التي قيد فيها
املشرع حرية النيابة العامة يف حتريك الدعوى اجلنائية،بينما مجال تطبيق الصلح أوسع
فهو ال يقتصر على جرائم الشكوى.
وقد ثار خالف يف الفقه حول طبيعة الصلح،وتكييفه القانوني،فرأى بعض الفقه
( )Leblois-Happe،p. 583أنه «عقوبة جنائية يلتزم مبقتضاها الشخص،بإداء أعمال معينة
تطلبها منه سلطة االتهام»،ورأى البعض االخر (احلكيم،ص )147أن الصلح هو عقوبة مالية
بديلة،إذ يترتب عليه تعويض املجني عليه من ذمة اجلاني ويف هذا إيالم لهذا األخير.
ذهب رأى ثالث (ال �ق��اض��ي،ص  )65إلى أن الصلح ال ميثل عقوبة،إذ أن لهذه األخيرة
وظائفها من ردع عام وخاص والصلح ال يحقق أيا منها بذات النسبة التي حتققها العقوبة
باملعني احلريف للكلمة،ونحن نتفق مع هذا الرأي األخير ونرى،كما يرى أصحابه،أن الصلح
يعد وسيلة غير قضائية بديلة عن الدعوى اجلنائية.
إن طبيعة الصلح تتجلى يف كونه نظام إجرائي إرادي جتب فيه موافقة إرادتي املتهم
واملجني عليه،ويترتب عليه انقضاء حق الدولة يف العقاب (املدهون،ص .)25
الفرع الثاني :أساس الصلح:
يستند الصلح على مبدأ الرضائية )،(le consensualismeوينصرف هذا الرضا إلى
طريف اخلصومة اجلنائية،فالبد من موافقة املتهم واملجني عليه،حيث يلزم رضاهما لقبول
عرض الصلح .وبهذا تختلف العدالة الرضائية عن العدالة التقليدية التي ال يلزم فيها
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رضا املتهم لرفع الدعوى اجلنائية ضده أو لتنفيذ العقوبة املحكوم بها عليه.
ُعريف الرضائية بأنها «أسلوب يؤكد على استقاللية اإلرادة ،وينطوي بالضرورة على
وميكن ت َّ
روح املوافقة والتفاوض والتفاهم» )،(Ekeu،p. 56هذا التعريف يالئم بشكل أساسي القانون املدني
حيث اإلرادة وحدها مجردة عن أي شكلية كافية إلنشاء التصرف (أبو العيال) .بينما يع ّرف يف
القانون اجلنائي بأنه «مبدأ يتفق مبوجبه موظفو إنفاذ القانون واألطراف اخلاصة ،اجلناة أو
الضحايا ،على استبعاد تطبيق القواعد القانونية املنطبقة عادة»)،(Pradel،p.46وحتديدا استبعاد
الدعوى اجلنائية،كوسيلة القتضاء الدولة حقها يف العقاب.
وتتجاذب الرضائية فكرتان رئيسيتان،تشير أوالهما الى فكرة العقد بينما حتيل
أخراهما إلى فكرة مدنية اإلجراءات اجلنائية.
فمن ناحية،يحيل مبدأ الرضائية إلى فكرة التفاوض واملساومة،مما يثير يف األذهان
فكرة العقد املدني الذي يعرف طبقا للمادة  1101من القانون املدني الفرنسي بأنه «اتفاق
يلتزم مبوجبه شخص أو أكثر اجتاه شخص أو أكثر باإلعطاء أو بالقيام أو بعدم القيام
بشيء» .وبهذا املعنى،فإن مبدأ الرضائية كما يراه البعض هو عقد حقيقي اقتحم قانون
االجراءات اجلنائية ليحيده عن مساره الطبيعي ). (Ekeu،p. 56
وتأسيسا على ذلك،ال يبدو أن فكرة العقد أو التفاوض هي موضع ترحيب من بعض الفقه
اجلنائي الذي يخشى تأثيرها السلبي على صورة العدالة اجلنائية التقليدية(MATHIAS،p.
)،2ويخشى بالتالي أن تفقد اإلجراءات اجلنائية طابعها احلتمي وتقترب من املرافعات
املدنية ) . (PIN،p. 245ويطرح الفقه تساؤال حول مدى تأثير إدخال مبدأ الرضائية على
القانون اجلنائي وخاصة تأثيره على طبيعة هذا األخير العامة بالنظر إلى ما تتمتع
به القوانني اجلنائية من طابع إلزامي.وأساس ذلك،طبيعة القانون اجلنائي نفسه املبني
أساسا على سلطة الدولة،األمر الذي يجعله مختلفا جدا عن القانون العقابي االجنلو
أمريكي،األمر الذي جعل بعض الفقه يتساءل ما إّذا كان هذا اجتاه نحو أمركة القانون
اجلنائي )(l’américanisation du droit pénale) .(CADIET،p. 89
● املطلب الثاني :تطبيقات الصلح
نتيجة لألزمة التي متر بها العدالة اجلنائية التقليدية وحرصا على التقليل من اثارها
عمد بعض املشرعني،كاملشرع الفرنسي واملشرع املصري،إلى إقرار عدد من اإلجراءات
تهدف إلى توجيه اخلصوم يف الدعوى اجلنائية نحو الصلح .وسنستعرض يف الفرعني
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التاليني منوذجني من مناذج الصلح لكال املشرعني،على التفصيل االتي:
●الفرع األول :النموذج الفرنسي للصلح
استحدث املشرع الفرنسي نظام الوساطة اجلنائية،كوسيلة للصلح بني املتهم واملجني
عليه،مبوجب القانون رقم  2-93الصادر يف  4يناير ،1993حيث تنص املادة  -1 41من قانون
اإلجراءات اجلنائية الفرنسي على أنه »:إذا تبني له أن مثل هذا اإلجراء ميكن أن يضمن
تعويض الضرر الذي حلق باملجني عليه أو يضع نهاية لالضطراب املترتب على اجلرمية أو
يساهم يف تأهيل مرتكب السلوك اإلجرامي،يستطيع رئيس النيابة قبل أتخاذ قرار بشأن
الدعوى اجلنائية،مباشرة أو بناء على تفويض،)...( :
 .5أن يجري مبوافقة األطراف وساطة بني مرتكب السلوك اإلجرامي واملجني عليه.
وتعرف الوساطة اجلنائية بأنها « إج��راء يتوسل مبقتضاه شخص محايد للتقريب
ب�ين ط��ريف اخلصومة اجلنائية،بغية السماح لهما بالتفاوض على االث���ار الناشئة عن
اجلرمية» (د .عبيد،ص ،)482ويتضح من هذا التعريف أن مهمة الوسيط تقتصر على
إدارة الوساطة من الناحية اإلجرائية،دون املوضوعية،مبعنى أن الوسيط ال يتدخل يف حتديد
مضمون االتفاق الناجت عن الوساطة وال ميكنه حتى اقتراح هذا االتفاق (.)Bonafé،p. 173
ويعد الرضا عنصرا أساسيا يف تطبيق الوساطة،حيث يلزم ابتداء للقبول باقتراح
الوساطة،ثم يلزم بعد ذلك لالستمرار يف اجراءاتها،ويلزم أخيرا للوصول إلى اتفاق ناجت
عن الوساطة.
وجتدر اإلش��ارة إلى أن املجني عليه قد ال يطلب تعويضا من اجلاني،فهو ال يبحث
عن التعويض امل��ادي بالضرورة،بقدر ما يبحث عن اع��ت��ذار ص��ادق من قبل اجلاني
(،.)D’Hauteville،p. 9وبالتالي فإن الوساطةتتيح املجال للمجني عليه للتعبير عن الضرر
الذي حلقه من اجلرمية ( )Guilhemjouan،p. 106وأن تسمع شكواه،وهو أمر غير متحقق
يف إطار العدالة التقليدية.
ولم يحدد املشرع الفرنسي،وحسن فعل،اجلرائم التي جتوز الوساطة بشأنها،بل وضع
معايير عدة للجرائم التي ميكن أن تكون محال للوساطة اجلنائية،من بينها:
● أن تكون الواقعة ثابتة مبحضر رسمي،وتخلو من أي عقبة إجرائية حتول دون رفع الدعوى اجلنائية عنها
(.)L’expérience de Créteil

● أن يكون الضرر الناجم عنها تافها،ويسيرا يف
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وإذا ما توصل أطراف الوساطة إلى اتفاق،فإنه يفترض لنجاحها أن يتم تنفيذ هذا
االتفاق تنفيذا كامال،ويؤدي ذلك يف معظم احلاالت،إلى عزوف املجني عليه عن سلوك
طريق الدعوى املدنية إذا ما حتصل على تعويض كاف عن طريق الوساطة اجلنائية
(.)Truche، p.115
ويختلف النموذج الفرنسي للصلح عن النموذج املصري على النحو التالي.
● الفرع الثاني :النموذج املصري للصلح
أف��رد املشرع املصري للصلح بني املتهم واملجني عليه امل��ادة  18مكرر أ من قانون
اإلجراءات اجلنائية املصري التي تنص على أنه « للمجني عليه أو وكيله اخلاص ولورثته أو
وكيلهم اخلاص إثبات الصلح مع املتهم أمام النيابة العامة أو املحكمة بحسب األحوال،وذلك
يف اجلنح واملخالفات املنصوص عليها يف املواد ،238و،241و .)...( 242ويجوز للمتهم أو
وكيله إثبات الصلح،ويجوز الصلح يف أية حالة كانت عليها الدعوى،وبعد صيرورة احلكم
باتا،ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى اجلنائية ولو كانت مرفوعة بطريق االدعاء
املباشر،وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها،وال أثر
للصلح على حقوق املضرور من اجلرمية».
وميكن تقسيم اجلرائم التي يجوز التصالح بشأنها إلى طائفتني:
● الطائفة األولى وتشمل:

 .1جرائم الضرب أو اجلرح الذي ينشأ عنها املرض ملدة تزيد على عشرين يوما.

 .2جرائم الضرب واجل��رح إن ارتكبت مع سبق اإلص��رار أو الترصد أو باستعمال
السالح.

 .3جرائم اجلرح واالعتداء غير العمدي.

 .4جرمية إعطاء املواد الضارة غير القاتلة التي ينشأ عنها مرض أو عجز وقتي.
أما الطائفة الثانية فتشمل:

 .1عدم رد الشيء أو احليوان إلى صاحبه.

 .2اختالس األشياء املحجوز عليها قضائيا أو إداريا.

 .3االستيالء بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة للغير.

 .4خيانة األمانة.
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 .5انتهاك حرمة ملك الغير بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جرمية فيه.
ويالحظ أن ما يجمع بني هاتني الطائفتني من اجلرائم هو انتهاكها إلرادة املجني عليه
(حسني،ص  )42من ناحية وتفاهة الضرر الذي حتدثه من ناحية أخرى،كما يالحظ اختالف
خطة املشرع املصري يف حتديد اجلرائم محل الصلح بني ضحية اجلرمية واملتهم،عن تلك
التي ينتهجها املشرع الفرنسي بشأن اجلرائم محل الوساطة اجلنائية،على النحو الذي
رأيناه يف الفرع السابق.
والفقه يف مصر(،عوض،ص  .139سالمة،ص  )325متفق على أن اجلرائم التي يجوز الصلح
بشأنها قد ورد النص عليها على سبيل احلصر،وحجتهم يف ذلك أن الصلح يف حد ذاته
استثناء على القواعد العامة يف االج��راءات اجلنائية،وبالتالي ينبغي أال يتوسع فيه وال
يقاس عليه.
وجت��در االش���ارة إل��ى فطنة املشرع املصري يف موضعني يحقق كليهما الغاية من
الصلح،يتعلق أولهما بجواز األخير بعد صيرورة احلكم اجلنائي باتا،وال يخفى ما لهذا
األمر من أهمية يف تشجيع املتهم على الوفاء بالتزاماته قبل الضحية حتى يستفيد من
وقف تنفيذ العقوبة.
بينما يتعلق ثانيهما بأنه ال أثر للصلح على حقوق املضرور من اجلرمية،ونعتقد أن
املشرع املصري قصد بهذا النص حالة اختالف صفة املضرور عن صفة املجني عليه،كما
هو احلال يف جرمية خيانة األمانة إذا ما كان احلائز غير املالك،إذ أن القول بغير ذلك
يعدم الغاية من التصالح يف مجملها،ألنه يفترض باألخير أن يحفظ حقوق املجني عليه
حتى ميكن تطبيقه.
■ اخلامتة
يبدو جليا أن الصلح،كأحد وسائل العدالة الرضائية،يحتل مكانة هامة يف القانون
اجلنائي املقارن ،الذي وجد فيه بديال عن الدعوى اجلنائية كما فعل املشرع الفرنسي
واملشرع املصري،ويف ذلك توفير لوقت وجهد املتقاضني وتخفيف العبء على القضاء.
كما تكمن أهمية الصلح يف كونه يهتم باجلانب املعنوي للجاني ولضحية اجلرمية يف
الوقت الذي أهمل فيه من قبل العدالة التقليدية،األمر الذي فاقم من أزمتها وأثبت عدم
جناحها يف القضاء على ظاهرة ارتفاع معدالت اجلرمية،إضافة إلى إصالح العالقة بني
اجلاني والضحية على نحو يساهم يف استقرار األوضاع االجتماعية يف املجتمع ويدعم
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روح التسامح بني أفراده،األمر الذي ال ميكن أن يتحقق من خالل العدالة العقابية التي
تهدف إلى مقابلة شر اجلرمية بإيالم العقوبة.
■ التوصيات:
نوصي يف نهاية هذا البحث باالتي:

 .1ينبغي للمشرع الليبي إعادة النظر يف التشريع االجرائي اجلنائي ليستوعب نظام
الوساطة اجلنائية على النحو الذي تبناه املشرع الفرنسي.
 .2نقترح إضافة نص إلى قانون اإلجراءات اجلنائية الليبي يجيز الصلح بني املتهم
واملجني عليه،يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى،على أن يكون سببا النقضاء الدعوى
اجلنائية.

■ املراجع:
● أوال :باللغة العربية
● الكتب:
 .1أسامه حسنني عبيد،الصلح قانون االجراءات اجلنائية،القاهرة :دار النهضة العربية.2005،

 .2أمين أبو العيال،مبدأ سلطان االرادة،املوسوعة القانونية املتخصصةarab_ency.com.sy/،
law/detail/
 .3بهاء املدهون،الصلح اجلزائي يف اجلنايات وفقا لقانون الصلح اجلزائي الفلسطيني مقارنا
بالشريعة اإلسالمية،رسالة ماجستير،اجلامعة اإلسالمية بغزة.2018،
 .4تامر القاضي،دور الصلح يف الدعوى اجلزائية يف التشريع الفلسطيني،رسالة ماجستير،جامعة
األزهر.2012،
 .5عوض محمد عوض،املبادئ العامة يف قانون االجراءات اجلنائية،االسكندرية :دار املطبوعات
اجلامعية.1999،
 .6مأمون محمد سالمه،االجراءات اجلنائية يف التشريع املصري،اجلزء األول،القاهرة :دار النهضة
العربية.2001،
 .7محمد حكيم احلكيم،النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها يف املواد اجلنائية،القاهرة :دار الكتب
القانونية.2009،
 .8محمود جنيب حسني،التعديالت التي أدخلها القانون رقم  174لسنة  1998على قانون
االجراءات اجلنائية وقانون العقوبات،القاهرة :دار النهضة العربية.1999،

● القوانني:
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