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 ملخص الدراسة 

لم يعد مفهوم العدالة في عالمنا  المعاصر قاصرا علي عملية مواجهة الخصوم أمام القضاء والعلي تطبيق العقوبات القاسية    
بحق الجاني تحقيقا لعنصر الزجر واإليالم لقد أثبتت التجارب والنظريات التي تم تطبيقها في ساحات المحاكم ودور تنفيذ 

هي غاية يمكن الوصول إلي تحقيقها بانتهاج سياسة العدالة التصالحية التي باتت تشكل العقاب أن سياسة االصالح والتقويم 
إنكاره لما تتميز به من جوانب إيجابية تتبدي مظاهرها في تقليص حجم الجرائم الجنائية وتوفير عبء الرعاية  نال يمكواقعًا 

تحققه العدالة التصالحية   من قبول بين أفراد المجتمع واإلصالح عبر المؤسسات العقابية  اإلصالحية وغيرها هذا فضال عما 
 .يترتب عليه إستقرار العالقات االجتماعية

تهدف هذه الدراسة الي إظهار أهمية الصلح في مجال العدالة الجنائية وهو أمر فطنت إليه الكثير من النظم العدلية   
 جاة في سياستها الجنائية .المعاصرة وسعت إلي تطبيقه بالوجه الذي يحقق  أهدافها المرت

تتعرض هذه الدراسة الي التعريف بمفهوم الصلح  ومدي إرتباطه بقيم المجتمع العربي السعودي ومدي انعكاس ذلك علي  
قيم المجتمع واالنظمة التي تحكم سلوكه  ثم نتعرض إلي مفهوم العدالة التصالحية وتطبيقاتها المعاصرة في النظم القانونية 

واختالف رؤي فقهاء القانون حول إيجابيات العدالة التصالحية وسلبياته  ثم نتعرض إلي تطبيقات النظام القانوني المناظرة  
السعودي  في مجال الصلح  والذي يتمثل في تطبيق نظام مراكز المصالحة الصادر من وزير العدل بالقرار رقم ) 

5555.)  
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لمصالحة تحت إشراف مراكز منشأة نظاما بموجب قرار مجلس الذي تم بموجبه إنشاء مكاتب ل ه95/11/1441وتاريخ
ه والذى عرف المصالحة بأنها :وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتوالها مكاتب 8/4/1414وتاريخ  (111الوزراءرقم )

 المصالحة صلحا كليا أو جزئيا..

 يب التالي.سوف نتطرق في هذا البحث إلي تناول موضوع  الصلح في أربعة مباحث علي الترت 

 المبحث األول :مفهوم الصلح في الشريعة اإلسالمية.

 المبحث الثاني :الصلح فى التشريعات الوضعية.

 المبحث الثالث :العدالة التصالحية فى النظم القانونية المعاصرة.

 المبحث الرابع: الصلح في النظام الجزائي السعودي.  

ة بتعميم تجربة العدالة التصالحية في محيطنا اإلقليمي بواسطة النظم القانوني ينتهى البحث بخاتمة وتوصية يوصي الباحث فيها
 التي لم تأخذ بهذه التجربة 

Abstract 
The concept of justice in our contemporary world is no longer limited to the process of 

confronting litigants before the judiciary, nor is it necessary to apply harsh penalties against the 

perpetrator to achieve the element of restraint and pain. Experiences and theories that have been 

applied in court arenas and the role of punishment implementation have proven that the policy of 

reform and rectification is a goal that can be achieved by pursuing a policy of justice Restorative 

that has become an undeniable reality because of its positive aspects that manifest its 

manifestations in reducing the size of criminal crimes and providing the burden of care and 

reform through correctional and other penal institutions, as well as the acceptance of restorative 

justice Yen members of society entails the stability of social relations This study aims to show 

the importance of conciliation in the field of criminal justice, which is a lot of it identified the 

contemporary systems of justice and sought to apply the face that achieves its objectives 

Almertjah in criminal policy. 
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This study is exposed to the definition of the concept of conciliation and the extent of its 

association with the values of the Saudi Arabian society and the extent of its reflection on the 

values of society and the systems that govern its behavior, then we are exposed to the concept of 

restorative justice and its contemporary applications in the corresponding legal systems and the 

difference of views of jurists about the pros and cons of restorative justice and then we are 

exposed to the applications of the legal system Saudi Arabia in the field of conciliation, which is 

represented in the application of the system of reconciliation centers issued by the Minister of 

Justice in Resolution No. (5595). On the date of 11/11/1440, according to which the 

establishment of reconciliation offices under the supervision of centers established system 

according to Cabinet Resolution No. (103) Lotta Akh 8/4/1434 AH, which was known as 

reconciliation: a means of consensual settlement of disputes handled by the offices of 

reconciliation in whole or in part Salha  ..  

In this research, we will touch on the issue of peace in four topics, in the following order. 

The first topic: The concept of peace in Islamic law. 

The second topic: reconciliation in positive legislation. 

The third topic: restorative justice in contemporary legal systems. 

The fourth topic: reconciliation in the Saudi penal system. 

The research ends with a conclusion and a recommendation in which the researcher recommends 

generalizing the experience of restorative justice in our regional environment through legal 

systems that have not yet taken this experience. 
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 مقدمة: 
القضاء والعلي لم يعد مفهوم العدالة في عالمنا  المعاصر قاصرا علي عملية مواجهة الخصوم أمام 

التجارب والنظريات التي تم  تلقد أثبت تطبيق العقوبات القاسية بحق الجاني تحقيقا لعنصر الزجر واإليالم
تطبيقها في ساحات المحاكم ودور تنفيذ العقاب أن سياسة االصالح والتقويم هي غاية يمكن الوصول 

شكل واقعًا اليمكن إنكاره لما تتميز به من إلي تحقيقها بانتهاج سياسة العدالة التصالحية التي باتت ت
جوانب إيجابية تتبدي مظاهرها في تقليص حجم الجرائم الجنائية وتوفير عبء الرعاية واإلصالح عبر 

العدالة التصالحية   من قبول بين أفراد  عما تحققهالمؤسسات العقابية  اإلصالحية وغيرها هذا فضال 
 قات االجتماعية .المجتمع يترتب عليه إستقرار العال

 سوف نتطرق في هذا البحث إلي تناول موضوع  الصلح في أربعة مباحث علي الترتيب التالي.
 .مفهوم الصلح في الشريعة اإلسالمية:المبحث األول 
 .الصلح فى التشريعات الوضعية: المبحث الثاني
 .العدالة التصالحية فى النظم القانونية المعاصرة: المبحث الثالث

 .السعوديالصلح في النظام الجزائي : بحث الرابعالم  
 في محيطنا اإلقليمي ينتهى البحث بخاتمة وتوصية يوصي الباحث فيها بتعميم تجربة العدالة التصالحية

 .النظم القانونية التي لم تأخذ بهذه التجربة بعد بواسطة
 المبحث األول 

 الصلح في الشريعة اإلسالمية:مفهوم  
ومن   الخصومة، ويقال أصلح ذات بينهما أى أزال ما بينهما من عداوة وشقاق انتفاءالصلح لغة يعنى    

المبادئ التى يحض عليها الدين االصالح بين الناس فيما اختلفوا عليه ألنه بالصلح تزول العداوة والبغضاء 
ضائية التى تتضمن عقوبات قد يكون اثرها حال في فض المنازعات باالحكام القبين الناس خالفا لما عليه ال

باقيا فى النفوس الى امد طويل واالصالح بين الناس من االعمال الطيبة التي يحض عليها الدين لقوله 
َوَمن َيْفَعْل َذِلَك }الَّ َخْيَر ِفي َكِثيٍر مِّن نَّْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصاَلٍح َبْيَن النَّاِس تعالى 

 (1)اْبَتَغاء َمْرَضاِت الّلِه َفَسْوَف ُنْؤِتيِه َأْجًرا َعِظيًما{

                                      
 114( سورة النساء اآلية 1)
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 الفقهي: في االصطالح الصلح
 . 2توصل به إلي موافقة بين مختلفينوي ةبين المتخاصمين تنقطع به الخصوم عقد هو

  :حكم الصلح في الفقه اإلسالمي
 التالية :اليخرج عقد الصلح عن أي من األحكام 

 /يكون الصلح واجبا إذا كانت المصلحة المرتجاة منه مؤكدة وواجبة التحصيل .1
علي مفسدة واجبة الدرء لقوله )ص(  "  انطويحراما أو حرم حالال أو إذا  لإذا أح/يكون الصلح حراما 9

 (1)الصلح جاىز بين المسلمين إال صلح أحراما أو حرم حالال
 . خشى أن تترتب عليه مفسدة مكروهة / ويكون الصلح مكروها إذا1

 :أركان الصلح
 أركانه : نعليها وميري جمهور الفقهاء أن الصلح عقد من العقود وتبعا لذلك فالبد أن تتوافر له أركان يقوم 

 .التراضيالدالين علي  / الصيغة : ويقصد بهما االيجاب والقبول1
  صلح  وجود رصلح اذ ال يتصو في عقد ال أساس والعاقدان ركن ويقصد بهما المتصالحان.:/العاقدان 9

 جمهور الفقهاء من أركان العقد . جعلهما لذا، بدونهما
 (.4): وهوما يقع عليه العقد وتظهر فيه أحكامه وآثاره ويختلف المحل باختالف العقودالعقد/ محل 1

 :فقه اإلسالميالصلح في التعريف 
لم يجمع الفقهاء على تعريف واحد للصلح في الفقه اإلسالمي فعند المالكية هو انتقال عن حق أو 

 نزاع أو خوف من وقوعه.  عدعوى لدف
صالح بين المختلفين وهو عند الشافعية عقد يحصل ويعرفها الحنابلة بأنه معاقدة يتوصل بها إلى اإل

الصلح الجنائي والصلح المدني والصلح في المسائل المتعلقة . وكل هذه التعريفات تشمل (5)به قطع النزاع
 .(6)باألسرة

                                      
 15ص  .بحث محكم  إعداد .د. فيصل بن سعد العصيميالصلح في مجلس القضاء  2
 رواه أهل السنن إال النسائي. (2)
 
 .33/212الموسوعة الفقهية الكويتية   (3 )

 168م، ص 1511( المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، 5)
 11م، ص 9116عليم، الصلح في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، ( د. طه محمد أحمد عبد ال6)
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لصلح بقولهم :إن الصلح هو عقد يرتفع به النزاع في عض الفقهاء المعاصرين إلى تعريف اذهب ب
المسائل الجنائية التي أجاز الشرع الصلح فيها وذلك بالنزول عن الحق في العقاب كله أو بعضه لقاء عوض 

أو  االدعاء. ويعرف الصلح أيضًا بأنه عقد يتراضى بمقتضاه المجني عليه مع الجاني على عدم (1)مشروع
 .(8)االستمرار فيه مقابل مبلغ من المال كتعويض أو جوابر أخرى

والصلح في الشريعة اإلسالمية من العوامل التي تنقضي بها الدعوى الجنائية ذلك أن الشريعة الغراء 
ْلُح َخْيٌر{أجازت الصلح لقوله تعالى  }ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا وقوله تعالى  (5) }َوالصُّ

  .(11)ُموَن{اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرحَ 
)كالم ابن آدم كله عليه إال ذ كر اهلل عز ( ص)والصلح بين الناس من االعمال المستحبة لقوله 

عن ابن فوالصلح بين الناس يدخل فى نطاق االصالح   (11)وجل او امر بمعروف او نهى عن منكر(
والصدقة قالوا بلى يا رسول )أال أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصالة  (صقال رسول اهلل ) :الدرداء قال

قال البى ايوب )أال أدلك على تجارة ؟( قال ( ص). وعن انس ان النبى (19)قال إصالح ذات البين(اهلل 
 .(11)بلى يا رسول اهلل قال )تسعى فى إصالح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا(

ئف إذا بدت بينهم اسباب الخالف ودواعى والشريعة اإلسالمية تأمر بالصلح بين الجماعات والطوا
ن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما َفِإن َبَغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اأْلُْخَرى َفَقااالقتتال لقوله تعالى  ِتُلوا }َواِ 

َأْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن الَِّتي َتْبِغي َحتَّى تَِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّه َفِإن َفاءْت فَ 
وجاء فى استحباب الصلح بين الناس ما تقل عن االمام احمد قال: حدثنا عامر حدثنا معمر قال  (14){

فأنطلق إليه النبى لو أتيت عبد اهلل بن أبى  ص(سمعت أبى يحدث أن أنسًا رضى اهلل عنه قال " قيل للنبى )
نطلق المسلمون يمشون وهى أرض سبخة فلما إنطلق النبى )( ص ) ( قال: إليك عني صوركب حمارًا وا 

                                      
 19( المرجع السابق، ص 1)
 85م، ص 9119( د. محمد مصباح، العقوبات البديلة في الفقه اإلسالمي، دار النهضة العربية، القاهرة،8)
 198( سورة النساء اآلية 5)
 11( سورة الحجرات اآلية 11)
 541اسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم،المجلد األول، مؤسسة المختار، القاهرة، ص اإلمام أبي الفدا  (11)

 541المرجع السابق ص  -9 19

 541المرجع سابق ص  (11)

 ( 5سورة الحجرات االية ) ( 14)
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أطيب ريحًا منك .فغضب ( ص)فواهلل لقد آذانى ريح حمارك( فقال رجل من االنصار واهلل لحمار رسول اهلل 
لعبد اهلل رجال من قومه فغضب لكل واحد منهما أصحابه قال : فكان بينهم ضرب بالجريد واأليدي والنعال 

ن َطاِئَفتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقتََتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما َفِإن َبَغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اأْلُْخرَ فبلغنا أنه أنزلت فيهم  ى }َواِ 
ا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ َفَقاِتُلوا الَِّتي تَْبِغي َحتَّى تَِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّه َفِإن َفاءْت َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطو 

 (. 15){اْلُمْقِسِطينَ 
والصلح مطلوب ومأمور به ايضا لحفظ وصيانة تماسك االسرة إذا دب خالف بين زوجين امر من 

ِن اْمَرَأٌة ور الحياة على نحو يهدد استمرار الحياة الزوجية ويعرض مصالح األطفال للخطر يقول تعالى ام }َواِ 
ْلُح َخْيرٌ   َوُأْحِضَرِت اأَلنُفُس َخاَفْت ِمن َبْعِلَها ُنُشوًزا َأْو ِإْعَراًضا َفاَل ُجَنْاَح َعَلْيِهَما َأن ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصْلًحا َوالصُّ

ن ُتْحِسُنوْا َوَتتَُّقوْا َفِإنَّ الّلَه َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيًرا{الشُّ   (16)حَّ َواِ 
قال : لما ( ص)ويستحب ان يكون الصلح مكتوبًا، جاء فى صحيح البخاري ان البراء بن عازب 

ال تكتب  ( كتابًا كتب فيه:من محمد رسول اهلل فقال المشركونصصالح ورسول اهلل أهل الحديبية كتب علي )
( ص)محمد رسول اهلل لو كنت رسوال لم نقاتلك فقال لعلى )أمحه( فقال ما انا الذي أمحاه فمحاه رسول اهلل 

بيده وصالحهم على ان يدخل هو واصحابه ثالثة أيام وال يدخلوها إال بجلبان السالح فسألوه ما جلبان ؟ 
 .(11)السالح فقال القراب وما فيه

  لحديث عن محمد بن عبد اهلل االنصارى قال حدثني حميد : ان انساً ويستحب الصلح على الدية 
( ص)النضر كسرت ثنية جارية لها فطلبوا األرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي  ة حدثهم : أن الربيع إبن

فأمرهم بالقصاص فقال )أنس بن النضير: أتكسر ثنية الربيع يا رسول اهلل؟ ال و الذى بعثك بالحق ال تكسر 
ثنيتها فقال: يا أنس كتاب اهلل القصاص. فرضي القوم وعفو . زاد الفزاري عن أنس: فرضى القوم وقبلو 

ول حدث يحي بن بكير: قال حدثنا كراه على القبإاألرش. ويكون لالمام ان يشير بالصلح على الفريقين دون 
 ليث عن جعفر بن ربيعة عن االعرج قال : حدثنى عبد اهلل بن كعب بن مالك،ال

                                      
 511ص  9651( ، البخارى : باب الصلح ،حديث رقم 5(سورة الحجرات اآلية )15)

 (198( سورة النساء اآلية )16)
 514ص  9658( البخاري ، كتاب الصلح  11) 
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عن كعب بن مالك انه كان له على عبد اهلل بن ابى حدرد االسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت اصواتهما  
أخذ نصف ماله عليه وترك ( فقال يا كعب " فاشار بيده كأنه يقول النصف فصفمر بهما النبى )

جاء عن سهل بن سعد رضى اهلل عنه :  ، . ويحق لالمام ان يبادر بالسعى إلصالح ذات البين(18)نصفًا(
 ( بذلك فقال : ) اذهبوا بنا نصلح بينهم(.صأن أهل قباء تقاتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول اهلل )

 :الصلح على الديه فى الفقه االسالمى
ي الفقه اإلسالمي شخصية تنصب على الجانى وال تتعداه الى سواه عمال يقول تعالى )وال العقوبة ف

ال إ ال تحميل العاقلة الدية وما ذلك إستثناء لهذه القاعدة في الشريعة اإلسالمية إتزر وازرة وزر اخرى(. وال 
ن تقرير أى البعض منهم نظرا لجسامة الجريمة وخطورتها فقد ذهب الفقهاء في تكييف الدية مذاهب شتى ير 

نما جاءت لتخفيف آالم المجني وورثته فهى بمثابة ترضية على وجه محدود فهى إذًا تعويض وجبر إالدية 
والمطالبة بالدية ال تمنع عن . قضاء لثبات الضرر وهو ما يخضع لتقدير اإللضرر المعنوى للفرد وتجب فيه 

قامة الدليل المادي على األضرار التي لحقت به سواء إطة المطالبة بالتعويض عن األضرار التي أصابته شري
 و معنوية .أكانت مادية 

ال بدل للنفس وتستحق لوقوع القتل بصرف النظر إيذهب بعض الفقهاء الى القول بأن الدية ما هي 
 عن القتل وتخضع لتقرير المحاكم.  عما ترتب على القتل من ضرر فهي تعويض

نما تقررت لصون الدم ا  أن الدية لم تتقرر النها تقابل روح ونفس االنسان و ويذهب رأى ثالث الى القول 
و ذويه نوعًا من المواساة أعن الهدر فيكون فى توقيعها ردعًا وزجرَا للجانى ويجد فيها المجنى عليه  اإلنساني

انه جزًء من عما أصابهم جراء الحادث والدية تشبه من جهة ما الغرامة ألن فيها معنى الزجر للجانى بحرم
ماله وألن مقدارها محدد كما هو الحال فى الغرامات وهى من وجهة أخرى شبه التعويض ألن غايتها تخفيف 

والدية ال تعوض غير الضرر المعنوي أو األذى الجسماني  ما أصاب المجني عليه او ذويه من ضرر.
ومع ذلك فإن  (15)عليه او ذويهال تطال الضرر المادى الذى يقع على المجنى  فهيالناشئ عن الجناية 
 حال وهناك فروق بينهما تتمثل فى : بأيالدية ال تعتبر غرامة 

                                      
 515،الصلح في الدية ص  9111( البخاري ، مرجع سابق ، باب الصلح ، حديث رقم (3
 11،141د. على صادق او هيف ، الدية فى الشريعة االسالمية ص  - 15
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و اكثر من الدية المقدرة لها أقل أالدية مبلغ يدفع إلى المجني عليه أو ذويه ويجوز االتفاق على  -1
دني أانون بحدين أعلى و ما الغرامة فيحددها القأموافقة المجنى علية أو ولى الدم أو  وتدفع بناء على طلب

 وال يطلبها المجنى علية وقد تطلبها النيابة .

متنع عن الدفع فإذا كان المدين بها ا  ذا كان قادرًا على الدفع و إال إيجوز حبس المحكوم علية بالدية  -9
عاجزا عن الدفع امتنع الحبس شأنها فى ذلك شأن باقي الديون أما في الغرامة فإنه يجوز حبس المدين 

 البدنى. باإلكراهحتى السداد وهو ما يعرف بالتنفيذ 

اذا دفعت تصالح على الدية ال يمنع من توقيع عقوبة تعزيرية بينما ال يجوز توقيع اى عقوبة ال -1
 الغرامة كعقوبة اصلية .

 .(91)الدية تذهب ألولياء الدم بينما تذهب الغرامة إلى الدولة -4
 الفرق بين الصلح والتصالح:

مجني عليه علي الجاني وال اقتصرت فإذاللتمييز بين الصلح والتصالح يتعين النظر الي أطراف الدعوي 
 لحًا.أو وليه أو وكيله كان الوصف القانوني للعالقة ص

أما إذا كان أحد أطراف العالقة إدارة أومرفقا عاما  والطرف الثاني فردا سميت الحالة القانونية تصالحا
  ن كليهما تصرف إختيارى ينشأ عن اإلرادة  .أويتفق الصلح والتصالح في  

حد اطرافه بدفع مقابل. ومن ألتزام إويتحقق التصالح بدفع المتهم المقابل المالي أما الصلح فال يشترط فيه 
بينما يظل الصلح ممكنا ومقبوال  أاليكون قد صدر في النزاع حكم باتجهة أخرى يشترط لقبول التصالح 

  في جميع األوقات وفي كل مراحل الدعوى.
 

       
 
 
 
 

                                      
 955ص  5158،  9محمد عارف مصطفى فهمى ، الحدود والقصاص بين الشريعة والقانون دراسة مقارنة ط  - 91
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 المبحث الثاني
 الصلح فى التشريعات الوضعية
ا ينشأ من نزاعات ويتم إنفاذها بتراضي يعتبر الصلح في المنازعات أحد آليات المجتمع في حسم م

األطراف وصواًل إلى إنهاء النزاع بطريقة عادلة ترضي األطراف وتعرف التشريعات المعاصرة أنماط من 
 صور التصالح نستعرضها فيما يلى:

 لصلح بين القانون الجنائي والقانون المدني:ا اوال :
الطرفين من خالل إرادتهما عن الرغبة في إنهاء يعد الصلح في المسائل الجنائية عقدًا يعبر فيه 

 النزاع القائم بينهما والرغبة في عدم إكمال باقي اإلجراءات ويترتب عليه إنقضاء الدعوي الجنائية.
أما الصلح بين المتهم والجهة اإلدارية )الشخصية المعنوية( كما هو الحال في جرائم المرور أو 

بمثابة عقد يعبر فيه المتهم عن رغبته في التصالح )اإليجابي( فإذا ما  مخالفات الضرائب والجمارك. يعتبر
نتج أثره بانقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة ويكفي لتحقق أالتقى مع موافقة اإلدارة المختصة 

ثار القانونية تجاه إرادة األطراف إلى مجرد الواقعة القانونية والقانون وحده هو الذي يرتب اآلإالصلح الجنائي 
بمجرد اتفاق طرفي النزاع على الصلح ويحدد القانون الجنائي جرائم محددة على سبيل الحصر. أما الصلح 
المدني فهو يتعلق بمصالح الطرفين الخاصة سواء كانت مالية أو غيرها ويتم بتالفي إرادة الطرفين 

ازل ال يكون إال بناًء على شكوى قدمت . ويختلف الصلح الجنائي عن التنازل في أن التن(91)المتعاقدين
 .بينما ال يشترط في الصلح أن يكون قد فتح بالغ أو شكوى (99)سلفاً 

 :الصلح في القانون المدنىثانيا :
 قانونالوقد حدد  (23 )،عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتعاقدين بالتراضىبأنه الصلح  يعرف  

شروطًا للصلح ينبغي التقيد بها منها أن  يكون طرفًا الصلح أهاًل للتصرف بعوض فى الحقوق التى يشملها 
عقد الصلح، وأن يكون له أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شئ من الحقوق، كما أفردت نصوص لصلح 

 الصبى المميز والمعتوه المأذونين،

                                      
 18م، ص 9118( د. أحمد محمود خلف ، الصلح وأثره في انقضاء الدعوى الجنائية دار الجامعة الجديدة، 91)

 .1551من قانون اإلجراءات الجنائية السوداني لسنة  41( أنظر المادة 99)
 م:1284لسنة   السودانيقانون المعامالت المدنية   ( 23
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بين وكذا الحكم فى صلح األولياء واألوصياء والقوام، ووضعت  واشترط لصحة صلحهم إن لم يكن فيه ضرر 
بعض الشروط في المصالحة منها أن يكون المصالح عنه مما  يجوز أخذ البدل فى مقابله وأن  يكون معلومًا 
فيما يحتاج إلى القبض والتسليم. وكذلك في بدل الصلح حيث اشترط أن  يكون بدل الصلح  معلومًا إن  كان 

لى القبض والتسليم. واذا كان  بدل الصلح عينًا أو منفعة مملوكة للغير فإن عقد  الصلح يتوقف على يحتاج إ
إجازة ذلك الغير وتناولت بعض المواد الصلح عن الحقوق واعتبرتها صحيحة سواء أقر بها المدعى عليه أو 

 أنكرها أو سكت عنها ولم يبد فيها إقرارًا وال إنكارًا.
   : ي الدعوى المدنيةف حكم الصلح     

م البيع وان كان على حك في إذا وقع الصلح فى حالة اإلقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو   
ذا وقع  الصلح عن إنكار وسكوت فهو فى حق المدعى معاوضة وفى حق  في المنفعة فهو حكم اإلجارة. وا 

المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة. أما إذا  صالح شخص على بعض العين المدعى بها أو على 
ذا تصالح شخصان يدعى كل منهم ا مقدار مما  يدعيه فى ذمة اآلخر فقد أسقط حق ادعائه فى  الباقى. وا 

عينًا فى يد اآلخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين فى يده جرى على الصلح حكم المقايضة وال تتوقف 
صحته على العلم بالعوضين. وتسرى على الصلح أحكام العقد األكثر شبهًا به من حيث صحته واآلثار التى 

 .(24)تترتب عليه
 :آثار الصلح على الدعوى الجنائية  

و البراءة، أو لوفاة المتهم أو بناًء على أبصدور حكم بات فيها باإلدانة  تنقضى الدعوى الجنائية
التنازل الخاص من الجريمة أو بصدور قرار مسبب من وزير العدل بوقف الدعوى أو يصدور قرار من 

وتنقضى الدعوى الجنائية في القانون  (95)محكمة بشطب الدعوى أو بأصدار قرار بالعفو من رئيس الدولة
  ( من قانون اإلجراءات الجنائية المصري 454أنظر المادة ) (96)المصري إضافة لألسباب المذكورة بالتقادم

لسنة  114أضاف المشرع المصري الصلح كسبب تنقضي به الخصومة الجنائية بموجب القانون رقم  كما

                                      
المةةةةةةةعتمر العؤةةةةةةةرون لرعسةةةةةةةاء أجهةةةةةةة    . القضةةةةةةةائي فةةةةةةةي الرقابةةةةةةةة علةةةةةةةي الوسةةةةةةةائل البديلةةةةةةةة للقضةةةةةةةاءدور التفتةةةةةةةي   ورقةةةةةةةة بعنةةةةةةةوان ( 23) 

 م6/13/2316 – 4في الفتر  من  بيروت –التفتي  القضائي 
 
 

 م.1551إجراءات جنائية لسنة  11( أنظر المادة 95)
 454( قانون اإلجراءات الجنائية المصري، المادة 96)
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م بشأن 1555لسنة  11لقانون اإلجراءات الجنائية والقانون رقم م المعدل 9116 145م، والقانون رقم 1558
التجارة. وللصلح الجنائي فوائد عديدة ال تقتصر على الجاني والمجني عليه إنما تمتد آثارها إلى المجتمع كله 

 فهو بالنسبة للمتهم:
 يتيح له تجنب المحاكمة القضائية وما يترتب علي ذلك من صدور حكم نهائي ضده.  -1

يتيح للمتهم تفادي آثار الحكم باإلدانة مثل قيد اسمه في صحيفة السوابق ، فقدان العمل، الوصم   -9
 باإلدانة واعتباره فردًا منبوذًا في المجتمع.

 بالنسبة للمجني عليه: حثر الصلأ
 يتضمن تعويضًا فاعاًل للمجني عليه. -1

 للمجني عليه.يؤدي إلى جبر األضرار الناشئة عن الجريمة بالنسبة  -9

معالجة اآلثار السالبة التي تخلفها الجريمة في نفس المجني عليه أو ذويه ومعاودة صفاء العالقات بين   -1
 طرفي النزاع.

 أما بالنسبة للمجتمع في الصلح له فوائد تتمثل في:
 موارد الدولة المالية. عنتخفيف العبء  -1

 بخاصة المحاكم وتقليل أعباء القضاء في نظر القضايا.المساهمة في تقليل أعباء السلطة العدلية و  -9

يدعم الصلح النشاط االقتصادي للدولة وذلك من خالل حماية المتهم من المعاقبة في الجرائم االقتصادية  -1
 مما يخل بسمعته ويهز نشاطه وقد يضطر للتوقف ويعيق نشاطه.

ديثة حيث أن الصلح الجنائي يتيح ألطراف يتفق الصلح مع االتجاهات االجتماعية واالقتصادية الح -4
 .(91)الدعوى الجنائية إنهاء النزاع دون تدخل الدولة

 الصلح في التشريعات الغربية:
لم تعرف التشريعات الغربية إلى عهد قريب مبدأ الصلح في المسائل الجنائية وذلك نظرًا لسيادة 

المجني عليه فيها فهي اعتداء على المجتمع باعتبارها النظرية القائلة بأن الجريمة أيًا كانت طبيعتها أو 
خالاًل بأمنه وخرقًا لنظمه وقوانينه  .(98)أضرارًا وا 

                                      
 18/15، الصلح في الدعوى الجنائية ، مرجع سباق، ص ( د. طه أحمد محمد عبد الرحيم 91)
 86م، ص 1515( د. سر الختم عثمان ، النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي رسالة دكتوراة، ج القاهرة، 98)
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ويترتب على الصلح زوال أي حق للمجني عليه في معاقبة الجاني بل له أن يلجأ إلى السلطات العامة التي  
الجتماعية إلى جانب ازدياد تدخل الدولة في تتولى ذلك وفق قواعد معلومة وقد إزداد تأثير العوامل الثقافية وا

الحياة المعاصرة في تنظيم حياة األفراد إلى كثرة ظهور القضايا والجرائم بشكل مذهل مما أثقل كاهل القضاة 
 فاتجهت السياسية الجنائية نحو إيجاد بدائل الدعوى الجنائية ومن أهمها الصلح.

 ة الفرنسي:أوال: الصلح في ظل قانون اإلجراءات الجنائي
أخذذذذذذذ القذذذذذذانون الفرنسذذذذذذي الصذذذذذذلح كسذذذذذذبب موجذذذذذذب إلنقضذذذذذذاء الذذذذذذدعوى الجنائيذذذذذذة علذذذذذذى سذذذذذذبيل المثذذذذذذال 

م والذذذذذذي شذذذذذرع إلدارة النقذذذذذل بالسذذذذذكك الحديذذذذذد فقذذذذذد أجذذذذذازت 1585ديسذذذذذمبر  11فذذذذذإن القذذذذذانون الصذذذذذادر فذذذذذي 
نين التصذذذذالح فذذذذي بعذذذذض مذذذذواد القذذذذانون بذذذذدفع التسذذذذوية كمذذذذا وردت فذذذذي مذذذذواد للصذذذذلح فذذذذي قذذذذوانين الطذذذذرق وقذذذذوا

الغابذذذذات وقذذذذوانين تلويذذذذث مجذذذذارى الميذذذذاه ومخالفذذذذة قواعذذذذد الصذذذذيد وقذذذذد أدخذذذذل المشذذذذرع الفرنسذذذذي علذذذذى قذذذذانون 
اإلجذذذذذذذراءات الجنائيذذذذذذذة تعذذذذذذذدياًل هامذذذذذذذًا إسذذذذذذذتحدث بموجبذذذذذذذه صذذذذذذذورة جديذذذذذذذدة للصذذذذذذذلح أطلذذذذذذذق عليهذذذذذذذا اصذذذذذذذطالح 

هم القيذذذذام والذذذذذي بموجبذذذذه يقتذذذذرح وكيذذذذل النيابذذذذة علذذذذى المذذذذت La Compensation Penaleالتقذذذذارير الجنائيذذذذة 
بأعمذذذذال معينذذذذة تنقضذذذذي بهذذذذا الذذذذدعوى الجنائيذذذذة وذلذذذذك فذذذذي مجذذذذال الجذذذذرائم التذذذذي يعاقذذذذب عليهذذذذا بذذذذالحبس مذذذذدة 

 .(95)ال تجاوز خمس سنوات
 ثانيا: الصلح في التشريع اإلنجليزي:

علذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذرغم مذذذذذذذذذذذن أن مبذذذذذذذذذذذدأ تحذذذذذذذذذذذريم الصذذذذذذذذذذذلح ظذذذذذذذذذذذل سذذذذذذذذذذذائدًا فذذذذذذذذذذذي النظذذذذذذذذذذذام األنجلوسكسذذذذذذذذذذذوني 
لجنائيذذذذذذذذذذذذذذذة والماسذذذذذذذذذذذذذذة بالمصذذذذذذذذذذذذذذذلحة العامذذذذذذذذذذذذذذة إال أن المشذذذذذذذذذذذذذذذرع بالنسذذذذذذذذذذذذذذبة للجذذذذذذذذذذذذذذرائم الماسذذذذذذذذذذذذذذذة بالمسذذذذذذذذذذذذذذائل ا

علذذذذذذذذذذذذذذى المبذذذذذذذذذذذذذذدأ أجذذذذذذذذذذذذذذاز بموجبذذذذذذذذذذذذذذه الصذذذذذذذذذذذذذذلح فذذذذذذذذذذذذذذي جذذذذذذذذذذذذذذرائم  اسذذذذذذذذذذذذذذتثناءاتاألنجلوسكسذذذذذذذذذذذذذذوني اسذذذذذذذذذذذذذذتحدث 
 الجمارك والضرائب وكذلك جرائم االعتداء على األفراد.

 :ثالثا: الصلح في النظام القانون األمريكي
حة الفرصة للهيئات الخاصة للقيام بعمليات يتجه النظام القانوني األمريكى إلى إعتماد نظام إتا

الوساطة وهو ما يعرف باسم تحديد مسار الدعوى أو "الوساطة الجنائية" وذلك بقيام الجاني بإعادة األمور 

                                      
الصلح في بعض القوانين  ( درج المشرع الفرنسي في الخروج على مبدأ تحريم الصلح في المسائل الجنائية منذ بداية القرن الثامن عشر وأجاز95)

م فقد أجاز الصلح بدفع غرامة بموجب الئحة المرور وفق إجراءات سريعة تعرف باسم 1596الخاصة في ظل قانون تحقيق الجنايات الفرنسي لسنة 
 إجراءات الدفع االختياري.
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إلى نصابها أو بالتعويض أو بتقديم الترضية األدبية الكافية ويعتبر األخذ بنظام تحويل المسار بداية الخروج 
 .(11)يم الصلح الذي ظل معمواًل به في السابقعلى نظام مبدأ تحر 

  الوضع في التشريع السوداني::رابعا
بار أن الصلح مأمور به في الخصومة الجنائية بالصلح علي إعت أجاز المشرع السودانى إنهاء

الجنائية من قانون اإلجراءات 116اإلسالم والقانون السودانى يستمد أحكامه من الشريعة اإلسالمية . فالمادة 
ن يتنازل أقاصرا أو مصابا بعاهة عقلية  وليه إذا كان م تجيز للمضرور أو صاحب المصلحة أو1551لسنة 

نهائى فيها.ويعتبر الصلح أحد موجبات  محكصدور فى الدعوى الجنائية فى أى وقت قبل  عن حقه الخاص
 أمن ذات القانون./111إنقضاء الدعوى الجنائية بموجب المادة 

 الثالثالمبحث 
 العدالة التصالحية فى النظم القانونية المعاصرة

برزت خالل العقود القريبة المنصرمة مفاهيم مستحدثة تدور حول مصطلح العدالة الجنائية يشار 
حداث  إليها بمسمى "العدالة التصالحية" وهي عبارات يقصد بها تغيير طريق التعامل مع الجرائم الجنائية وا 

مة ومعاملة المجرمين بإستحداث وسائل غير تقليدية في معالجة الجريمة وآثارها وربما نقلة في أسلوب الجري
تميزت على السائد من طرق المعالجة بآثار إيجابية أكثر مما تفرزه السياسة الجنائية السائدة من آثار وقد 

ائية المجتمعية وذلك وجدت هذه االتجاهات  الحديثة سندًا من التشريعات الدولية تعزز مفهوم العدالة الجن
 إنطالقًا من عوامل أهمها:

 تفاقم الجريمة ومشكالتها االجتماعية. -1

 نجاح تجربة الشراكة االجتماعية في مكافحة الجريمة الشرطة المجتمعية. -9

 .(11)االتجاه  السائد نحو تعزيز التجاوب مع حركة ضحايا الجريمة -1
 مفهوم العدالة الجنائية وآلياتها: 

الحالة إلى هي عدالة تقوم على جهود أجهزة المجتمع ذات العالقة بالجانب الجنائي بهدف إعادة 
يق بين أطراف الخصومة بالوساطة بينها وصواًل إلى ترميم العالقة بين تلك األطراف طبيعتها عن طريق التوف

                                      
 61( د. طه أحمد عبد الرحيم ،الصلح، مرجع سابق، ص 11)
 115م، ص9111، 1من نظام العدالة الجنائية، إلى العدالة المجتمعية، ط( لواء د. محمد األمين البشرى، 11)
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ن أبرز آليات العدالة وم .(19)بأيسر الطرق وأسرعها وأقلها تكلفة وبعيدا عن نظام العدالة الجنائية
 االجتماعية:

 Mediationالتوفيق والوساطة بين أطراف الجريمة  -1

 Conferencingتنظيم مؤتمرات التصالح  -9
 دعم ضحايا الجريمة. -1
 Problem Oriented Policingتدخل الشرطة المهيأة لمعالجة المشكالت  -4

 Community based Rehabilitationبرامج التأهيل المجتمعي  -5
 Institution Based rehabilitation Programبرامج التأهيل المؤسسي  -6

وتسهم العدالة المجتمعية بقدر فاعل عبر آلياتها المشار إليها في خفض معدالت الجريمة من خالل 
صالح ما ينجم  اشتراك المجتمع في مواجهة الجريمة واالنحراف وذلك من خالل التدخل فى حل المشكالت وا 

والتي تعمل  Community Justiceعنها من مضار وهي بهذا الفهم تشكل قاعدة للعدالة التصالحية 
بدورهاعلى إعادة اإلصالح بين الخصوم وترميم العالقة بينهم بإعادة الحال إلى ما كان عليه بهدف تأمين 

يجاد التوافق واإلنسجام بين مرتكبي الجرائم والضحايا و   .(11)المجتمعالعالقات االجتماعية وا 
وقد بدأت الكثير من دول العالم المعاصر في تطبيق مفهوم العدالة التصالحية  على نطاق واسع كما 

م، كندا وتطبيق تجربة العدالة التصالحية 1511الواليات المتحدة المتحدة  –يظهر في تجارب الدول اآلتية 
برامج العدالة التصالحية في منطقة أكستر م. بريطانيا وتطبيق 1516م، وأونتاريو 1514يوكوان  بمقاطعة 
م. 1581م، نيوزيلندا وتجربتها في إنشاء اللجنة االستشارية األهلية للنظر في قضايا اإلساءة لألطفال 1556

م، فرنسا حيث قدمت برامج العدالة 1581استراليا والتي أنشأت بدورها ثالثة مراكز التوفيق والمصالحة منذ 
م، وألمانيا في العام 1555م. ثم تلتها كل من جنوب أفريقيا في العام 1555يون التصالحية في منطقة ل

 .(14)م1559

                                      
 118( المرجع السابق، ص 19)
 18( المرجع السابق، ص 11)
 114( المرجع السابق، ص 14)
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إن منهج العدالة التصالحية الذي تبنتها هذه الدول جميعها يدور بوجه عام حول إعادة إصالح الضرر   
خالل إجراءات  الناجم عن الجريمة وتؤدي بدورها إلى جبر األضرار وتسهيل انخراط المجرم في المجتمع من

تعتبر بدائل للعقوبات الجنائية والعدالة التصالحية بهذا الفهم تشكل منهجًا حديثًا يهدف إلى إتاحة الفرصة 
للضحايا والمتضررين من الجريمة والجناة وأسرهم وممثل المجتمع لمواجهة األضرار الناجمة من الجريمة 

 ن المبادئ والقيم المشتركة للمجتمع التي تؤمن بأن:ومعالجة آثارها وهي تمثل فلسفة تقوم على مجموعة م
الجريمة هي مخالفة تمس العالقات االجتماعية بين األفراد والمجتمع وتتجاوز أضرارها الضحية وتمتد  -1

 إلى الجاني والمجتمع ومن الضروري إصالح ما يصيب كل األطراف من ضرر.

االلتزامات والمسئوليات الناشئة من الجريمة والتزام  ءإزاضرورة التزام المجتمع بمساعدة الجاني والضحية  -9
 الضحية بتفهم الظروف الخاصة بالجاني قدر اإلمكان.

عادة الحالة إلى ما كانت عليه قدر اإلمكان -1  .(15)ترميم الضرر وا 

 الرضائية بوصفها منهجًا للمعالجة الجنائية:   
ات الحديثة في معالجة الوقائع الجنائية التي بدأت تمارس تعتبر الرضائية من االتجاه أوال: فكرة الرضائية:

على نطاق واسع في حقل العدالة الجنائية وبوجه خاص السياسة الجنائية لنظم العدالة الوضعية وتبدو 
 مظاهرها في التشريعات الالتينية واألنجلو أمريكية السائدة اليوم.

ل إلذذذذذى إنهذذذذذاء النذذذذذزاع برضذذذذذاء السذذذذذلطة وتقذذذذذوم الرضذذذذذائية علذذذذذى حريذذذذذة إرادات األطذذذذذراف فذذذذذي التوصذذذذذ
القائمذذذذذة علذذذذذى تنفيذذذذذذ القذذذذذانون وهذذذذذو بهذذذذذذه المثابذذذذذة تصذذذذذرف يخذذذذذرج الذذذذذدعوى الجنائيذذذذذة مذذذذذن مسذذذذذارها الطبيعذذذذذي 

 .(16)وبتقليص المالحقة الجنائية إلى العدم أو إضفاء الطابع المدني عليها
سلطة القائمة على إنفاذ القانون وال تتم العملية المسماة بالرضائية "أو الوساطة الجنائية" إال بتدخل ال

الشرطة من جهة وبين المجني  والنيابة أأو برضائها فهي تتم على  ضوء اتفاق كل من القاضي الجنائي أو 
 ستبعاد القواعد القانونية التي تطبق على الواقعة.إعليه والمتهم على 

                                      
 116( د. محمد األمين البشري، نظام العدالة الجنائية ، مرجع سابق، ص 15)
 48الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ( د. محمد سامي الشوا: الوساطة والعدالة 16)
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ة الرضائية ومع كون فكر  (11)والهدف من إعمال الرضائية  هو تجنب صدور حكم قضائي
عداد المعالجات الحديثة للجريمة إال أن الفكرة تعرضت للنقد من جهة والتأييد من جهة وتطبيقاتها تعتبر في 

 أخرى.
 :لفكرة الرضائية اإلتجاه المعارضثانيا:  

 يري المعارضون لفكرة الرضائية انها تشتمل علي عيوب منها : 
نون الذي يهدف إلى تطبيق العقوبات الجنائية بناًء على الرضائية تتعارض مع المفهوم الوظيفي للقا -1

فلسفة القانون الجنائي القاضي بأنه ال ينبغي أن تظل الدعوى الجنائية دون مالحقة فالهدف األول للقانون 
 الجنائي هو محاسبة وردع الجناة.

من أشكال تجنب  واجب السلطات القضائية في تطبيق القانون هو واجب حقيقي وتمثل الرضائية شكالً  -9
الدعوى الجنائية ما لم يمثل خطرًا على السياسة الجنائية القائمة على مفهوم أن الجزاء الجنائي هو أمر حيوي 

 لحماية المجتمع من خطر المجرم ثم أن القانون لم يوجد إال لكي تطبق أحكامه.

والمجرم بتصرفه الجنائي ينتهك سيادة في نظر الفقيه "روسو" فإن الجريمة تمثل انتهاكًا للعقد االجتماعي  -1
القانون التي يحميها العقد االجتماعي ويصبح بالتالي مخالفًا لقاعدة اجتماعية تجعله متمردًا وخائفًا ينبغي أن 

 يحاسب على أفعاله ويجب على السلطة العقابية عدم التساهل معه.

الكفيل بتقليص الظاهرة اإلجرامية وتحقيق إن التطبيق الصارم للقواعد القانونية هو اإلجراء الوحيد  -4
 العدالة.

تمثل الرضائية عدوانًا على السلطة القضائية بتقليص نطاق عملها حيث تسمح بعض النظم لبعض  -5
 األجهزة غير القضائية بمباشرة مهمة الوساطة الجنائية.

 ثالثا: االتجاه المؤيد للرضائية: 
بأن قانون العقوبات فشل في أداء وظيفته وشرد األسر دون معالجة  يقول المؤيدون للوساطة الجنائية -1

 ظاهرة اإلجرام.

                                      
( يعرف االستاذ جيان برادل الرضائية بأنها المبدأ الذي بمقتضاه يتفق قضاة األمور الجنائية واألطراف الخاصة والخصوم على  استبعاد 11)

 القواعدالقانونية القابلة  للتطبيق، 
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تكلفة مالية أقل بما تسمح به من تقليل عدد المحكوم عليهم بالسجن مما  ىالجنائية علتنطوي الوساطة  -9
 .(18)يقلل حجم التكلفة المالية التي تتكبدها الدولة في إعالتهم وتحل بالتالي شكلة تكدس السجون بالنزالء

تها من توافق فكرة الرضائية مع المفاهيم االجتماعية السائدة في العديد من الدول التي تستمد تشريعات-1
العرف باعتباره أحد مصادر التشريع ويمثل التوافق االجتماعي في معالجة المشكالت أحد نماذج الرضائية 

 المستقاة من العرف كممارسة اجتماعية.

 :ارابعا: وسائل الرضائية وتطبيقاته 
لى الدعوى يمثل التفاوض أحد آليات الرضائية وتقوم الشرطة بالتفاوض مع األطراف بهدف القضاء ع     

في مهدها فعندما تكون الشرطة إزاء قضية ذات حساسة ضئيلة تتفاوض مع االطراف من اجل حسم النزاع 
دون عرضها على القضاء ففي حالة السرقات الصغيرة يكون إعادة المسروق أو دفع ثمنه أول شرط  فيهذا 

ه إنذار شفوي ويكون اإلنذار في االتفاق مع تعهد المتهم بتحسين سلوكه كما يمكن للضابط توبيخه وتوجي
 حال االشخاص البالغين.

ويمثل تدخل الشرطة في ألمانيا الفدرالية من أجل التصالح شكاًل من أشكال الرضائية في نطاق 
الجرائم العادية وبخاصة عندما يقر المتهم بخطئه ويوافق على تعويض المجني عليه وللشرطة أن توجه 

 .(15)على الرضائية وتعتبر الشرطة في هذه الحالة وسيطًا إلنهاء الدعوىللمتهم باقتراح الحل القائم 
يمثل تدخل الشرطة الفرنسية في معالجة قضايا المشاجرة والشغب البسيط والنزاعات العائلية عن 

من  %55طريق تدوينها في دفتر االحوال ثم ترجيح الحل التصالحي وتبين التقارير أن معالجة حوالي 
يرة يتم حسمها عن طريقه التوافق الرضائي بأقسام الشرطة وعلى الرغم من أن تلك الممارسة النزاعات الصغ

لم تنال رضاء النيابة العامة باعتبار أن تدخلهم في حسم الدعاوى الجنائية عن طريق الرضائية يجعلهم 
تي رسخت عبر أجيال بمثابة قضاة إال أن تعذر إلزام الشرطة بالكف عن الممارسة الرضائية تلك الممارسة ال

وترتب على توقف الشرطة عن ممارسة المعالجة الرضائية تضخم في حجم الدعاوى أمام النيابة والقضاء مما 
ترتب عليه اثقال كاهل النيابة القضاء بالحاالت المعروضة وقد كان لذلك الوضع األثر الفعال في عودة 

 يق والحل الرضائي.الشرطة الفرنسية إلى مباشرة نشاطها في ممارسة التوف

                                      
 16/11( المرجع السابق، ص 18)
  P 183 –Rapport Almoande H.E. U.N.I , 1986رى ، مرجع سابق،مشيرًا إلي ، ( د. محمد األمين البش15)
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وتعتبر الشرطة في بلجيكا والنرويج جهات تمارس الحلول التوفيقية بين األطراف في مجال مكافحة 
 .(41)الجرائم العادية

الدعاوى والمنازعات الصغيرة  ءوتعتبر كندا والواليات المتحدة من البلدان التي  تأخذ شرطتها بإنها
عبر آلية  الوساطة الجنائية وبخاصة في مجال النزاعات العائلية والمهم في األمر أنه عندما تقوم الشرطة 
األمريكية بإنهاء النزاع عبر التفاوض فإنها تلزم األطراف بالتوقيع على محرر يتضمن موافقتهم بالحل ويتم 

يح للشرطة إعداد سجل للمجرمين الذين سبق التسامح معهم في جرائم إيداع نسخة في قسم الشرطة مما يت
 سابقة.

وينظر البعض إلى الوساطة باعتبارها نوع من التدخل في الدعوى العمومية وانتهاك سلطان القضاء 
كما أنها تمثل نوعًا من اإلزدواج في مجال العدالة إال أن هنالك بعض االتجاهات الحديثة في السياسة 

ية تنظر إلى آليات التصالح والوساطة الجنائية باعتبارها وسائل مؤثرة في معالجة القضاء البطئ الجنائ
ووسيلة لتخفيض تضخم الدعاوى الجنائية وتقليص معاناة الدولة االقتصادية وهي من جهة أخرى تعين 

ما هو الحال في إقتضاء وسيلة المناسبة والسريعة في إنهاء النزاع كالعلى أن يختار  عليه او المدعي المجني
 التعويض.

ومن جهة الجاني فإنها بال شك تمثل الوسيلة األفضل في أن يتجنب العيب االجتماعي والوصمة التي قد 
تلحقه في حال اإلدانة الجنائية وتأثره بالرأي العام وهي ضغوط قد تدفعه إلى التحول إلى مجرم يتعذر 

 .(41)إصالحه
 يقاتها في الوطن العربي:سياسة العدالة التصالحية وتطب

ومذذذذذن التجذذذذذارب التذذذذذي تذذذذذدعم اتجذذذذذذاه سياسذذذذذة الالعقذذذذذاب  فذذذذذي الذذذذذذوطن العربذذذذذي إتجذذذذذاه شذذذذذرطة  دولذذذذذذة 
عقذذذذذاب فذذذذذي بعذذذذذض الحذذذذذاالت اإلنسذذذذذانية بحيذذذذذث يكذذذذذون اإلصذذذذذالح ات العربيذذذذذة إلذذذذذى تطبيذذذذذق سياسذذذذذة الالاإلمذذذذذار 

وذلذذذذذذك مذذذذذذن خذذذذذذالل  االجتمذذذذذذاعي للفذذذذذذرد مذذذذذذن خذذذذذذالل التعامذذذذذذل مذذذذذذع الحذذذذذذاالت السذذذذذذلوكية والجنائيذذذذذذة المنحرفذذذذذذة
معالجذذذذذذة مذذذذذذا يطذذذذذذرأ منهذذذذذذا بأسذذذذذذلوب التوافذذذذذذق االجتمذذذذذذاعي عبذذذذذذر مراكذذذذذذز خاصذذذذذذة تعذذذذذذرف باسذذذذذذم مراكذذذذذذز الذذذذذذدعم 
االجتمذذذذذذذاعي وتتذذذذذذذولى هذذذذذذذذه المراكذذذذذذذز تقذذذذذذذديم المسذذذذذذذاعدة الماديذذذذذذذة والمعنويذذذذذذذة لألشذذذذذذذخاص الذذذذذذذذين يتعرضذذذذذذذون 

                                      
 56/51وص  46( المرجع السابق، ص 41)
 158( د. محمد األمين، البشرى، مرجع سابق، نظام العدالة الجنائية ص 41)
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لضذذذذذذذارة ألزمذذذذذذذات عارضذذذذذذذة كمذذذذذذذا تعمذذذذذذذل علذذذذذذذى تثبيذذذذذذذت القذذذذذذذيم اإليجابيذذذذذذذة فذذذذذذذي المجتمذذذذذذذع ومحاربذذذذذذذة العذذذذذذذادات ا
بالتنسذذذذذذذذيق مذذذذذذذذع المؤسسذذذذذذذذات االجتماعيذذذذذذذذة والتربويذذذذذذذذة ويبذذذذذذذذدو تذذذذذذذذدخل الشذذذذذذذذرطة المجتمعيذذذذذذذذة لمعالجذذذذذذذذة هذذذذذذذذذه 

 الحاالت واضحًا في األمثلة اآلتية:
 القضايا المرتبطة بالعنف. -

 الحاالت ذات الصلة بالعنف المدرسي. -

 انحراف األحداث. -

 اإلهمال األسري لألطفال. -

 تحدث بين الجيران.الخالفات والمشاجرات البسيطة التي  -

 الحاالت والشكاوى التي تحيلها السلطة المختصة "المدير العام للشرطة لمراكز الدعم االجتماعي. -

 حاالت التسول. -

 الخالفات الناشئة حول حضانة الطفل. -

 الشروع في االنتحار. -

 السلوكيات الشاذة لدى بعض األفراد. -

 الجهات االجتماعية.حاالت إدمان المخدرات والمسكرات بالتنسيق مع بعض  -

 االعتداء على األطفال. -

 وتحال مثل هذه الحاالت عادة إلى مراكز الدعم االجتماعي من اإلدارات اآلتية:           
 مراكز الشرطة. -

 المحاكم الشرعية. -

 النيابة العامة. -

 المدارس والمستشفيات. -

 جمعيات المجتمع المدني. -

 االسترشاد الهاتفي. -

بتعديل بعض  9118لسنة  11المرسوم بقانون رقم   وفي المجال الجنائي فقد صدر بدولة االمارات 
وتعديالته. ليضيف إجراءات جديدة تحت  1559لسنة  15أحكام قانون اإلجراءات الجزائية رقم 

 ، حيث يجيز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب األحوال،«الصلح الجزائي»مسمى 
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جراءات الصلح الجزائي وتتم اإلجراءات بموجب اتفاق بين المجني عليه أو وكيله أو ورثته اتخاذ إ 
أو وكيلهم الخاص وبين المتهم إلنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودية، ويترتب على الصلح 

نت انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ الحكم الصادر فيها، كما يجوز الصلح في أي حالة كا
 .عليها الدعوى، ولو بعد صدور الحكم باتاً 

ويجوز للمجني عليه أو وكيله أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة 
، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات أو المحكمة بحسب األحوال

 .تي ينص عليها القانونوفي األحوال األخرى الأاالتحادي، 

 الرابعالمبحث                                     
 الصلح في النظام الجزائي السعودى

في الدعوي الجزائية إلي أن يتم الفصل فيها  رهو السياألصل العام الذي يمضي عليه القضاء  السعودي   
نقضي الدعوى الجزائية ت ”49أو تنقضي الدعوي بأحد األسباب التي تنقضي بها الدعوى الجزائية وهي :

 الخاصة في إحدى الحالتين اآلتيتين:
 صدور حكم نهائي. - 1
 عفو المجني عليه أو وارثه. - 9

والعبرة في منع الصلح في الجرائم ”االستمرار في دعوى الحق العام.وال يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من 
الجنائية  هو الحد من سعي الجاني للتخلص من العقوبة بينما تقتضي المصلحة العامة توقيع العقاب علي 

ال ي ولكون اإلجراءات والقوانين الجزائية من القواعد القانونية اآلمرة الت؛  الجاني إقتضاءَا للمصلحة العامة 
بتطبيق الصلح في الدعاوي  األخذجرى العمل في القضاء السعودي علي ق على  مخالفتها.  قيجوز االتفا

ذلك واضحا من خالل منهج المنظم السعودي في تقسيم  وويبد تعالى.غير المتصلة بالحقوق الخالصة هلل 
 الجرائم الى جرائم الحدود وجرائم القصاص و التعازير.

 يجذذذذذذذذذذوز جذذذذذذذذذذرائم ال الفقهذذذذذذذذذذاء بأنهذذذذذذذذذذابإجمذذذذذذذذذذاع  رالحذذذذذذذذذذدود تعتبذذذذذذذذذذفذذذذذذذذذذالجرائم التذذذذذذذذذذي تنذذذذذذذذذذدرج تحذذذذذذذذذذت تصذذذذذذذذذذيف 
 نقضه.فيها الصلح وكل صلح فيها يقع باطآل ويتعين 

                                      
 (23نظام اإلجراءات الج ائية  الماد  ) 42
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وينعقذذذذذذذذذد للمجنذذذذذذذذذي عليذذذذذذذذذه أو ت فذذذذذذذذذي تلذذذذذذذذذك التذذذذذذذذذي تمذذذذذذذذذس حقوقذذذذذذذذذا للعبذذذذذذذذذاد القصذذذذذذذذذاص والذذذذذذذذذديا مأمذذذذذذذذذا جذذذذذذذذذرائ 
انذذذذذذذذذذه تجذذذذذذذذذذب  علذذذذذذذذذذىأو اإلعتيذذذذذذذذذذاض عنذذذذذذذذذذه بالصذذذذذذذذذذلح  سذذذذذذذذذذتيفائهاو وليذذذذذذذذذذه الحذذذذذذذذذذق فذذذذذذذذذذي طلذذذذذذذذذذب القصذذذذذذذذذذاص 
ذلذذذذذذذذذذك مالئمذذذذذذذذذذا أن يقضذذذذذذذذذذي بمذذذذذذذذذذا يذذذذذذذذذذراه مناسذذذذذذذذذذبا السذذذذذذذذذذتيفاء رأى مالحظذذذذذذذذذذة انذذذذذذذذذذه لقاضذذذذذذذذذذي الموضذذذذذذذذذذوع إذا 

 الحق العام إذا كان له مقتضي وللقاضي تقدير العقوبة بما يتناسب مع جسامة الجرم.
دغير أنذذذذذذذذذذه ينذذذذذذذذذذتج وهذذذذذذذذذذي طائفذذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذذن الجذذذذذذذذذذرائم التذذذذذذذذذذي التمذذذذذذذذذذس حقذذذذذذذذذذوق اهلل أو العبذذذذذذذذذذا :جذذذذذذذذذذرائم التعذذذذذذذذذذازير

المجتمذذذذذذذذع مذذذذذذذذن خطرهذذذذذذذذا  لحمايذذذذذذذذه مذذذذذذذذن إرتكابهذذذذذذذذا فسذذذذذذذذاد كبيذذذذذذذذر وينبغذذذذذذذذي علذذذذذذذذي الحذذذذذذذذاكم إتخذذذذذذذذاذ مذذذذذذذذا يلذذذذذذذذزم
 تالجذذذذذذذذذذزاءاكمذذذذذذذذذذا أنهذذذذذذذذذذا جذذذذذذذذذذرائم متجذذذذذذذذذذددة يصذذذذذذذذذذعب قيذذذذذذذذذذدها بزمذذذذذذذذذذان أو مكذذذذذذذذذذان  ويكذذذذذذذذذذون للحذذذذذذذذذذاكم تشذذذذذذذذذذريع 

ا العفذذذذذذذذو مالئمذذذذذذذذ رأىمتذذذذذذذذي يكذذذذذذذذون للحذذذذذذذذاكم حذذذذذذذذق العفذذذذذذذذو عنهذذذذذذذذا  اخطرهذذذذذذذذا كمذذذذذذذذالمناسذذذذذذذذبة لهذذذذذذذذا للحذذذذذذذذد مذذذذذذذذن 
(41). 

 :واجراءاته في النظام القضائي بالمملكة الصلح
بذذذذذذذذذذالنظر الذذذذذذذذذذي ايجابيذذذذذذذذذذات الصذذذذذذذذذذلح فذذذذذذذذذذي فذذذذذذذذذذض المنازعذذذذذذذذذذات بذذذذذذذذذذالطرق والوسذذذذذذذذذذائل غيذذذذذذذذذذر القضذذذذذذذذذذائية فقذذذذذذذذذذد 

بالمصذذذذذذذذذذذذذذذذادقة علذذذذذذذذذذذذذذذذي   ه18/4/1441وتذذذذذذذذذذذذذذذذاريخ  111بذذذذذذذذذذذذذذذذالرقم   االذذذذذذذذذذذذذذذذوزراء قذذذذذذذذذذذذذذذذرار اصذذذذذذذذذذذذذذذذدر مجلذذذذذذذذذذذذذذذذس 
تنظذذذذذذذذذذيم مركذذذذذذذذذذز المصذذذذذذذذذذالحة والذذذذذذذذذذذي انشذذذذذذذذذذأ بموجبذذذذذذذذذذه مكاتذذذذذذذذذذب متخصصذذذذذذذذذذة للمصذذذذذذذذذذالحة بهذذذذذذذذذذدف تفعيذذذذذذذذذذل 

وبمذذذذذذذذذذا يخذذذذذذذذذذدم تطذذذذذذذذذذوير  ظومذذذذذذذذذة المصذذذذذذذذذذالحة بمذذذذذذذذذذا يمكنهذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذن تحقيذذذذذذذذذذق المصذذذذذذذذذذالح العامذذذذذذذذذذة المرتجذذذذذذذذذذاةمن
 العمل العدلي في المجتمع.

المصذذذذذذذذذلحون وهذذذذذذذذذم أشذذذذذذذذذخاص  م اسذذذذذذذذذناد العمذذذذذذذذذل فذذذذذذذذي هذذذذذذذذذذه المكاتذذذذذذذذذب الذذذذذذذذذىيذذذذذذذذذت  عذذذذذذذذذداوبموجذذذذذذذذب هذذذذذذذذذذه القو 
علذذذذذذذذذذي نظذذذذذذذذذذر المنازعذذذذذذذذذذات التذذذذذذذذذذي  موتنحصذذذذذذذذذذر واجبذذذذذذذذذذاتهذوي كفذذذذذذذذذذاءة مذذذذذذذذذذن غيذذذذذذذذذذر منسذذذذذذذذذذوبي وزارة العذذذذذذذذذذدل 

تحذذذذذذذذذذال الذذذذذذذذذذيهم مذذذذذذذذذذن المحذذذذذذذذذذاكم او المنازعذذذذذذذذذذات التذذذذذذذذذذي يتراضذذذذذذذذذذى اطرافهذذذذذذذذذذا علذذذذذذذذذذي نظرهذذذذذذذذذذا امذذذذذذذذذذام مكاتذذذذذذذذذذب 
المصذذذذذذذذذذذالحة واليجذذذذذذذذذذذوز لهذذذذذذذذذذذذه المكاتذذذذذذذذذذذب نظذذذذذذذذذذذر المنازعذذذذذذذذذذذات التذذذذذذذذذذذي التخذذذذذذذذذذذتص بالفصذذذذذذذذذذذل فيهذذذذذذذذذذذا نظامذذذذذذذذذذذا 

 . 44الصلح فيها شرعا  زال يجو كما ليس لها ان تفصل في منازعات 
 بما يلي :االلتزام  علي المصلح نالمصلح: يتعي القيود النظامية علي عمل

بالحيذذذذذذذذذاد  م/ المحافظذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذي سذذذذذذذذذرية المعلومذذذذذذذذذات التذذذذذذذذذي يفضذذذذذذذذذي اليذذذذذذذذذه بهذذذذذذذذذا أطذذذذذذذذذراف النذذذذذذذذذزاع وااللتذذذذذذذذذزا1
 واالتقان في العمل . صواإلخال

                                      
 من نظام االجراءات الج ائية السعودي 23الماد  43
 الماد  الثانية من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.  44
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كذذذذذذذذذذان للمصذذذذذذذذذذلح او زوجذذذذذذذذذذه أو احذذذذذذذذذذد اقاربذذذذذذذذذذذه  ا/التنحذذذذذذذذذذي عذذذذذذذذذذن نظذذذذذذذذذذر المنازعذذذذذذذذذذة او الفصذذذذذذذذذذل فيهذذذذذذذذذذذا اذ9
بعذذذذذذذذذذذة  مصذذذذذذذذذذذلحة قائمذذذذذذذذذذذة او محتملذذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذذي النذذذذذذذذذذذزاع او وجذذذذذذذذذذذود عالقذذذذذذذذذذذة أو اصذذذذذذذذذذذهاره الذذذذذذذذذذذي الدرجذذذذذذذذذذذة الرا

حيذذذذذذذذذذاده أو إذا كذذذذذذذذذذان  يمهنيذذذذذذذذذذة او شذذذذذذذذذذراكة مذذذذذذذذذذع احذذذذذذذذذذد االطذذذذذذذذذذراف أو أي سذذذذذذذذذذبب يحتمذذذذذذذذذذل ان يذذذذذذذذذذؤثر علذذذذذذذذذذ
خبيذذذذذذذذذذذرا أو  هنظرهذذذذذذذذذذذا بوصذذذذذذذذذذفقذذذذذذذذذذد سذذذذذذذذذذذبق لذذذذذذذذذذه الترافذذذذذذذذذذذع لمصذذذذذذذذذذلحة أحذذذذذذذذذذذد االطذذذذذذذذذذراف أو إذا إشذذذذذذذذذذذترك فذذذذذذذذذذي 

 .ا من إجراءات التحقيقشر أيً اأدي فيها شهادة أو ب  ومحكما أ
 الشروط الواجب توافرها في المصلح.

 يشترط ان تتوافر في المصلح الشروط التالية :
 ان يكون كامل االهلية . .أ

او الشذذذذرف مذذذذالم يذذذذرد  باألمانذذذةأن يكذذذون حسذذذذن السذذذذير والسذذذلوك ولذذذذم يسذذذذبق الحكذذذذم عليذذذه فذذذذي فعذذذذل يخذذذذل  .ب
 اليه اعتباره.

 مؤهله عن الشهادة الجامعية . لأن ال يق .ت

بيذذذذذذذذذة المقذذذذذذذذذررة وان يكذذذذذذذذذون قذذذذذذذذذد اجتذذذذذذذذذاز التذذذذذذذذذدريب العملذذذذذذذذذي بحضذذذذذذذذذور مذذذذذذذذذا حضذذذذذذذذذور الذذذذذذذذذدورات التدري .ث
لذذذذذذذذذذذذدي مصذذذذذذذذذذذذلح معتمذذذذذذذذذذذذد لذذذذذذذذذذذذدي مركذذذذذذذذذذذذز  ةعذذذذذذذذذذذذن عشذذذذذذذذذذذذرة جلسذذذذذذذذذذذذات مصذذذذذذذذذذذذالحة فعليذذذذذذذذذذذذ   لال يقذذذذذذذذذذذذ

 ه.8/4/1444وتاريخ 111المصالحة المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 

 إجراءات المصالحة :
مركذذذذذذذذذذز المصذذذذذذذذذذالحة  ييحذذذذذذذذذذال طلذذذذذذذذذذب المصذذذذذذذذذذالحة مذذذذذذذذذذن المحكمذذذذذذذذذذة وفذذذذذذذذذذق نمذذذذذذذذذذوذج معتمذذذذذذذذذذد  إلذذذذذذذذذذ

المتنازعذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذا  فالمصذذذذذذذذذالحة  علذذذذذذذذذي أن يراعذذذذذذذذذي رغبذذذذذذذذذة األطذذذذذذذذذرا بالذذذذذذذذذذي يقذذذذذذذذذوم بتحديذذذذذذذذذد مكتذذذذذذذذذ
 (45)أمكن ذلك.

المنازعذذذذذذذذذذة  رتحديذذذذذذذذذذد موعذذذذذذذذذذد لنظذذذذذذذذذذ ةإليهذذذذذذذذذذا المنازعذذذذذذذذذذعلذذذذذذذذذذي مكتذذذذذذذذذذب المصذذذذذذذذذذالحة الذذذذذذذذذذذي أحيلذذذذذذذذذذت  .ج
فذذذذذذذذإذا لذذذذذذذذم يمثذذذذذذذذل مذذذذذذذذن تذذذذذذذذاريخ قيذذذذذذذذد الطلذذذذذذذذب لذذذذذذذذديها  أربعذذذذذذذذة عشذذذذذذذذر يومذذذذذذذذاَ  زال تجذذذذذذذذاو مذذذذذذذذدة  لخذذذذذذذذال

 لالمكتذذذذذذذذذذب أن يحذذذذذذذذذدد موعذذذذذذذذذذدًا ثانيذذذذذذذذذذا خذذذذذذذذذذالل سذذذذذذذذذبعة أيذذذذذذذذذذام نمذذذذذذذذذذن الموعذذذذذذذذذذد األو األطذذذذذذذذذراف علذذذذذذذذذذي 
المحكمذذذذذذذذذذة إحاطذذذذذذذذذذة  مفذذذذذذذذذذإذا تعذذذذذذذذذذذر حضذذذذذذذذذذور األطذذذذذذذذذذراف أوغذذذذذذذذذذاب أحذذذذذذذذذذدهم فذذذذذذذذذذيحفظ الطلذذذذذذذذذذب ويذذذذذذذذذذت

 .علما بذلكالتي أحالت المنازعة 

                                      
 من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتهلثة الماد  الثا 45
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 :مكان إنعقاد الجلسات .ح

أو فذذذذذي مكذذذذذان آخذذذذذر  عقذذذذذدها الكترونيذذذذذا عذذذذذن بعذذذذذد المخذذذذذتص ويمكذذذذذنينعقذذذذذد مجلذذذذذس المصذذذذذالحة فذذذذذي المكتذذذذذب 
المخذذذذذذتص مراعذذذذذذاة المكتذذذذذذب  الضذذذذذذوابط التذذذذذذي تذذذذذذنظم المصذذذذذذالحة ويجذذذذذذب علذذذذذذى احتذذذذذذرامفيذذذذذذه  براعذذذذذذيمناسذذذذذذبي 

 الضوابط التالية:
يقتصذذذذذذذر حضذذذذذذذور جلسذذذذذذذات الصذذذذذذذلح علذذذذذذذى المصذذذذذذذلح وطرفذذذذذذذا المصذذذذذذذالحة األصذذذذذذذيلين أو مذذذذذذذن يذذذذذذذتم توكيلذذذذذذذه  -

شذذذذذخص اعتبذذذذذاري  بواسذذذذذطة أحذذذذذد الطذذذذذرفين علذذذذذى أنذذذذذه فذذذذذي حذذذذذال نظذذذذذر المنازعذذذذذات التذذذذذي يكذذذذذون أحذذذذذد طرفيهذذذذذا
 فيجوز أن يحضر عنها ممثلها النظامي أو من توكله نيابة عنها.

 : إجراءات المصالحة
 تقع على عاتق المصلح اإلجراءات التالية :

 المصالحة وهوياتهم وأهليتهم النظامية. من أطراف التحقق
 ضبط الجلسات.- -
 الصلح. ال يجوز للمصلح أن يكره أحد طرفي المصالحة أو كالهما على قبول -
كذذذذذذل األحذذذذذذوال تكذذذذذذون المصذذذذذذالحة باللغذذذذذذة العربيذذذذذذة مذذذذذذالم يتفذذذذذذق طرفذذذذذذا المصذذذذذذالحة علذذذذذذى خذذذذذذالف ذلذذذذذذك وفذذذذذذي   -

 أن يحرر المحضر باللغة العربية .     يجب علي المصلح 

للمصذذذذلح أن يعقذذذذد أكثذذذذر مذذذذن جلسذذذذة للمصذذذذالحة علذذذذى أن ال تزيذذذذد عذذذذن ثالثذذذذة جلسذذذذات والتزيذذذذد المذذذذدة خاللهذذذذا  -
أو أن يذذذذتم الموافقذذذذة علذذذذى التمديذذذذد  فيهذذذذا علذذذذى مذذذذدة أطذذذذول المصذذذذالحةتذذذذب يذذذذنص مك يومذذذذا مذذذذالمعذذذذن ثالثذذذذين 

 بناء على سبب يبينه المصلح .
 سرية جلسات المصالحة :

  -التالية : االحوالفي  خاللها إالسرية وال يجوز اإلفصاح عما دار  بالمصالحةتعتبر جلسات 
 حالة اإلفصاح الذي يتطلبه محضر الصلح . -

 مستندات أو وقائع ذات صلة بموضوع المنازعة لجهة القضاء أو التحكيم .تقديم أحد األطراف  -

اإلفصذذذذذذذذذذاح عذذذذذذذذذذن إسذذذذذذذذذذم المصذذذذذذذذذذلح أو عذذذذذذذذذذن وجذذذذذذذذذذود إجذذذذذذذذذذراءات صذذذذذذذذذذلح جذذذذذذذذذذاري دون تفصذذذذذذذذذذيل  -
 فيها . رلما دا

 طرفا الصلح فصاح الذى يتفق عليهاإل -
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 اإلفصاح الذى يحول دون ارتكاب جريمة .  -

 المصلح . ارتكبهااإلفصاح عن مخالفة  -
 المصالحة :إنتهاء 

 ة :في الحاالت التاليتنتهي المصالحة  -
 لح منه للخصومة.إذا توصل طرفا النزاع إلي ص -

 مصالحة.لغياب أحد طرفي ا -

 . من مراحل المصالحةأي مرحلة  المنازعة فيإذا إنسحب أحد طراف  -

 إذا تعذر الصلح بوفاة أحد الطرفين أو إذا إنقضت شخصيته اإلعتبارية . -

المذذذذذذذذذذذادة السادسذذذذذذذذذذذة عشذذذذذذذذذذذر مذذذذذذذذذذذن  المحذذذذذذذذذذذدد فذذذذذذذذذذذيإذا تجذذذذذذذذذذذاوزت جلسذذذذذذذذذذذات المصذذذذذذذذذذذالحة العذذذذذذذذذذذدد  -
 . القواعد

األطذذذذذذذذذذراف  التذذذذذذذذذذزامرأى عذذذذذذذذذذدم  المصذذذذذذذذذذالحة أوإذا رأي المصذذذذذذذذذذلح عذذذذذذذذذذدم جذذذذذذذذذذدوي السذذذذذذذذذذير فذذذذذذذذذذي  -
جراءاتها عليبآداب المصالحة   : اآلتيمالحظة  أنه يجب وا 

 هتحريذذذذذذذذر محضذذذذذذذذر يبذذذذذذذذين فيذذذذذذذذ علذذذذذذذذي المصذذذذذذذذلح بغيذذذذذذذذر صذذذذذذذذلح المصذذذذذذذذالحةانتهذذذذذذذذاء فذذذذذذذذي حذذذذذذذذال  -أ
وتحفذذذذذذذذذذذذذظ المصذذذذذذذذذذذذذالحة مذذذذذذذذذذذذذع إشذذذذذذذذذذذذذعار دون تفصذذذذذذذذذذذذذيل  ملخذذذذذذذذذذذذذص المنازعذذذذذذذذذذذذذة ومذذذذذذذذذذذذذا دار فيهذذذذذذذذذذذذذا

  المصالحةعليه انتهت المحكمة التي أحالت النزاع بما 
فذذذذذذذذذذذي جذذذذذذذذذذذزء مذذذذذذذذذذذن المصذذذذذذذذذذذالحة يجذذذذذذذذذذذب تحريذذذذذذذذذذذر  بذذذذذذذذذذذال صذذذذذذذذذذذلحفذذذذذذذذذذذي حذذذذذذذذذذذال إنتهاءالمصذذذذذذذذذذذالحة  -ب

بمذذذذذذذذذذاتم المصذذذذذذذذذذالحة فيذذذذذذذذذذه وتحفذذذذذذذذذذظ المصذذذذذذذذذذالحة  مذذذذذذذذذذع إفذذذذذذذذذذادة المحكمذذذذذذذذذذة المختصذذذذذذذذذذة  محضذذذذذذذذذذر
 التي أحالت المصالحة بذلك .

إذا انتهذذذذذذذذذذت المصذذذذذذذذذذالحة بالصذذذذذذذذذذلح التذذذذذذذذذذام فعلذذذذذذذذذذى المصذذذذذذذذذذلح تحريذذذذذذذذذذر محضذذذذذذذذذذر صذذذذذذذذذذلح وفذذذذذذذذذذق    -ت
النمذذذذذذذذوذج المعتمذذذذذذذذد وتخطذذذذذذذذر جهذذذذذذذذة اإلحالذذذذذذذذة بمذذذذذذذذاتم فيهذذذذذذذذا إذا كانذذذذذذذذت القضذذذذذذذذية محالذذذذذذذذة إليهذذذذذذذذا 

 ابتداء.
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 :وطهمشتمالت محضر الصلح وشر 
 وفقذذذذذذذذذذذا لمذذذذذذذذذذذذا جذذذذذذذذذذذذاء فذذذذذذذذذذذذي الفصذذذذذذذذذذذذل الخذذذذذذذذذذذامس مذذذذذذذذذذذذن قواعذذذذذذذذذذذذد المصذذذذذذذذذذذذالحة يحذذذذذذذذذذذذرر المصذذذذذذذذذذذذلح

إليذذذذذذذذذذذه أطذذذذذذذذذذراف المصذذذذذذذذذذذالحة وأن يمذذذذذذذذذذذن كافذذذذذذذذذذذة  مذذذذذذذذذذذا خلصذذذذذذذذذذذتجميذذذذذذذذذذع  محضذذذذذذذذذذرا يبذذذذذذذذذذذين فيذذذذذذذذذذذه
 .هوتاريخ المعلومات المتعلقة بالنزاع وأطرافه

معلومذذذذذذذذذذذذة  األطذذذذذذذذذذذذراف والتزامذذذذذذذذذذذذاتأن تكذذذذذذذذذذذذون  الشذذذذذذذذذذذذروط التذذذذذذذذذذذذي تمذذذذذذذذذذذذت عليهذذذذذذذذذذذذا المصذذذذذذذذذذذذالحة  -
 واألنظمة المرعية . الميةسأحكام الشريعة اإل تخالف ال وأن للتنفيذوقابلة 

في المحاضر  االلكتروني المفوضين ويقبل التوقيع وكالؤهم المصالحة أوأن يذيل المحضر بتوقيع أطراف  -
 الموقعة إلكترونيا.

 عليه . لمصالحةز اعد توقيع المصلح واألطراف  ومدير مركيعتمد محضر الصلح ب -

مركز  مينإل المحافظة علي سرية المعلومات المتعلقة بالمصالحة إال أنه يجوزمع ما هو مطلوب من  -
 .اعتمادهالمصالحة مراجعته  قبل 

تنطبق عليه أحكام السندات التنفيذية  سندا تنفيذيا اعتمادهيكون محضر الصلح ملزم ألطرافه ويعتبر بعد  -
 الواردة في نظام التنفيذ

أو لمقتضى شرعي  بموافقة جميع األطراف لزومه إالبعد  الصلح دألي من طرفي المصالحة فسخ عق ال يحق -
 أو نظامي.

 : التسجيل في قوائم المصلحين
للعمل كمصلح وله أن  ممن الرجال والنساء للتقدلمن يأنس في نفسه الكفاءة  تتيح وزارة العدل الفرصو    

نموذج التسجيل عدًدا من أنواع النزاعات المختلفة،  ويضم يختارنوع المنازعات التي يرغب في العمل عليها 
التي تتيح للمصلح الذي يرغب في التسجيل اختيار التخصص الذي يناسبه من بين التخصصات المتاحة 
وهي )أسرية، مالية، نفقة وحضانة، جزائية، مرورية، عقارية، تجارية، وملكية فكرية( وأخرى يمكن للمتقدم 

 إضافتها.
صدر المنظم قيودا زمنية يتعين ان تنتهي خاللها إجراءات المصالحة أقواعد المصالحة فقد  ولضمان فاعلية

 طبيعتها.وتتفاوت المدد التي قررتها القواعد بحسب نوع كل دعوي او 
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حددت القواعد لكل نوع من انواع المنازعات أمدا زمنيا ينتهي بنهايتها البت في الخصومة وفي حال  دفق 
خطار جهة االختصاص ر تعذر الفصل فيها خالل الفترة المقر   تإذا كانة يلزم المصلح بحفظ المحضر وا 

تختلف في مقدارها من  نيةأن المنظم قد وضع آجااًل زم إبتداء ويالحظ المصالحة قد أحيلت إليه من محكمة 
تقدير تلك المدد أن تعين المصلح علي الفصل في  روعي في وقد قضية آلخري وتتناسب مع طبيعة كل نزاع

 . المنازعة دون إبطاء غير مبرر
 الخاتمة:

من خالل الدراسة تبين لي ان تطبيقات الصلح في القضاء السعودي تأتي استجابة لحاجة مجتمعية متأصلة 
 الي   ممارسة تستندالوسيلة التى تطورت مع المجتمع في إطار  باعتبارهاهي تفعيل آلية الصلح في النفوس و 

لي مبادئ العدالة  قيم المجتمع العربي عميقة الجذور  التي ارستها محاكم القضاء االسالمي منذ فجر دولة  وا 
 في عالم اليوم. االسالم  وصوال الي التطبيقات القضائية المعاصرة

وزارة العدل في انشاء مراكز المصالحة تجربة رائدة في مجال تحقيق العدالة التصالحية فقد وتعد تطبيقات 
ه بالموافقة علي قواعد العمل في مكاتب العمل 95/11/1441بتاريخ5555العدل القرار  رأصدر وزي

ابرز االيجابيات في ومن  تهاواجراءاته والتي مثلت نقلة نوعية في مجال تطوير الخدمات العدلية وتحسين آليا
هذه التجربة تقليل عدد المنازعات المطروحة امام المحاكم وانجاز الصلح في أمد قصير خالفا لما عليه الحال 

تقرير صدر المتداعين من نفقات مالية .ووفقا ل هما ينفقووقتا عدا في المحاكم التي تستنفذ من المتقاضين جهدا 
بلغت  عامزارة العدل، أن عدد القضايا المحالة إلى مكاتب المصالحة خالل عن مركز المصالحة التابع لو 

قضية إلى الدوائر القضائية لعدم  95845قضية منها صلًحا، فيما أعيدت  19119قضية، انتهت  59981
قضية لعدم مراجعة أطراف القضية،  11855الصلح، كما حفظت مكاتب المصالحة فى جميع محاكم المملكة 

 .46قضية تحت اإلجراء 11196وال تزال 
 النتائج :

حميد يعزز  هو اتجاهقانونية المعاصرة نحو تبني صيغ مختلفة للعدالة التصالحية النظم ال أن اتجاه -1
معالجة المشكالت االجتماعية ويقلل من حجم النهوض بمسؤوليتها  تجاه في الفاعلة المجتمع  قوىمن دور 

التي تستمد مصادرها  األنظمةالجريمة ويعزز آليات التعايش السلمي والتوافق االجتماعي وهو أمر فطنت إليه 

                                      
  /https://www.youm7.com/story/2019/9/3/2201465م 31:38 2312سبتمبر  33اليوم السابع الثالثاء،    46
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الصلح والتنازل كواحدة  ومن سمات النظام العدلي في المملكة العربية السعوديةمن الشريعة اإلسالمية والعرف. 
دون حاجة إلى مقابلة إجراءات  تلدعوى الجنائية مما يترتب عليه معالجة الكثير من المشكالمن طرق انتهاء ا

يجابياته في كل  قضائية طويلة أو استئناف األحكام في حال عدم توافقها مع العدالة وذلك أمر  له محاسنه وا 
 األحوال.

اآلثار  ويعالج خل الدولةالصلح الجنائي يتيح ألطراف الدعوى الجنائية إنهاء النزاع دون تد -9
 .صفاء العالقات بين طرفي النزاع يعيدتخلفها الجريمة في نفس المجني عليه أو ذويه و  السالبة التي
يتوافق مع القيم االجتماعية  ةالسعودينظام مراكز المصالحة في المملكة العربية  تطبيق-1          

 تمع السعودي.السائدة في المج
 

 :التوصية
علي  نجاحا منقطع النظير أثبتتحيث أن تجربة العدالة التصالحية التي تم تطبيقها في المملكة قد 

تهتم مراكز البحوث العدلية والقانونية وأكاديمية نايف للعلوم االمنية فإن الباحث يوصي بأن  أرض الواقع
في مجال   عدالة التصالحيةبتجربة ال االهتماموغيرها من مراكز البحث العلمي الرائدة بالمملكة إلي 

لقاء  خراجها من إطار العمل الديواني إلي رحاب الضوء العمل العدلي وا  علي هذه التجربة الناجحة وا 
لحث االجهزة العدلية في بإظهار نتائجها الباهرة و البحث العلمي من خالل المؤتمرات االقليمية والدولية 

لما فيها من خير  في البالد التي تأخذ بها بعد وذلك  تطبيقهاهذه التجربة ب علي االخذ األخرىالدول 
 وباهلل التوفيق. عميم وفوائد جمة تفيد مجتمعاتهم وأجهزتهم العدلية .
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 :المرفقات
جذذذذذذذذذذدول يبذذذذذذذذذذين الفتذذذذذذذذذذرة الزمنيذذذذذذذذذذة  النظاميذذذذذذذذذذة المسذذذذذذذذذذموح بهذذذذذذذذذذا إلنهذذذذذذذذذذاء الصذذذذذذذذذذلح بواسذذذذذذذذذذطة مكتذذذذذذذذذذب 

الصذذذذذذذذادر مذذذذذذذذن وزيذذذذذذذذر العذذذذذذذذدل  واجراءاتذذذذذذذذهقواعذذذذذذذذد العمذذذذذذذذل فذذذذذذذذي مكاتذذذذذذذذب العمذذذذذذذذل المصذذذذذذذذالحة وفذذذذذذذذق 
 .ه95/11/1441بتاريخ5555ببالقرار رقم 

ىالحد األقص  
إلنهاء    

 المصالحة

 الحدا االقصى
ة لعقد   الجلس   

الثانية      

 الحدا االقصى
لعقد   الجلسة 

 االولي

نوع القضية                    االختصاص        
النوعي           

يوم61 يوم14  يوم91  مالية بعشرين الف لاير فما دون دعاوى   مطالبة مالية 
يوم61 يوم14  يوم91   دعوى عقار دعوى إخالء عقار من حاضر 
يوم45 أيام1  يوم14   دعوى مرورية  دعوى مرورية 
يوم11 أيام1  يوم14   النفقات دعوى نفقة  
يوم45 يوم14  يوم91   دعاوى النكاح الفرقة دعوى فسخ نكاح 
يوم11 ايام1  يوم14   الحضانة والزيارة  دعوى حضانة  
يوم11 ايام1  يوم14   الحضانة والزيارة دعوى زيارة أوالد وغيرهم 
يوم11 ايام1  يوم14  االنفقات وما يلحق به دعوى سكن زوجة واوالد ومن تجب نفقته عليهم   
يوم45 ايام1  يوم91   دعاوى النكاح الفرقة دعوى طلب خلع أو إثباته 
يوم45 ايام1  يوم91  صداق دعوي   دعاوى النكاح الفرقة 
يوم11 ايام1  يوم14  االنفقات وما يلحق به دعوى زيادة نفقة    
يوم11 ايام1  يوم14   دعوى ضرر دعوى عضل 
يوم61 يوم14  يوم91   تعزيز حق خاص دعوى تعدي او ضرر 
يوم45 يوم14  يوم91   تعزيز حق خاص دعوى إيذاء الغير 

يوم181 يوم45  يوم61  حق خاص تعزيز دعوى سب وشتم   
يوم61 يوم14  يوم  14   تعزيز حق خاص دعوى تهديد الغير  
يوم11 ايام1  يوم14   تعزيز حق خاص دعوى عقوق 
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