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Abstract  

The punishment or sentence normally ends once it is served as this is the natural course to 

achieve its goals until it becomes unnecessary, but there are other reasons which can terminate the 

sentence without serving it, and that one of them is forgiveness which the Iraqi legislature has 

made it a reason for criminal cases termination and punishment prescription. The point behind this 

is to eradicate grudge and hostility among individuals and bring back harmony, especially in cases 

that do not constitute a major threat on society. Resorting to forgiveness came from a dire need 

which resulted from the suffering of countries, despite their ideological differences, from the penal 

inflation phenomenon caused by the increasing numbers of convicts sentenced by custodial 

sanctions therefore, the legislature limited forgiveness only to crimes that do not initiate criminal 

proceedings only by a complaint filed by the aggrieved part or his/her legal representative which 

results in custodial sentences only. in addition, ending serving custodial sentences through 

forgiveness came to avoid the possible negative results of serving short period sentences; it also 

ends the conflict between the litigants after which judgment is delivered whether it is final or not.  

The Iraqi legislature stipulated forgiveness by the aggrieved part in article (150/3) of Iraqi 

Penal Law since it consideres forgiveness a reason for crimes extinction, and referred regulating its 

provisions in article (155) to the Code of Criminal Procedures which regulated its provisions in 

articles (338-341). As for court forgiveness, its provisions has been regulated in articles (153 and 

174/ B) of Code of Criminal Procedures.  

 ممخص:ال
عادة بتنفيذىا، فيذا ىك االسمكب الطبيعي لتحقيؽ أغراضيا بحيث ال يبقى ليا بعد ذلؾ محؿ، كلكف ثمة  تنقضي العقكبة 

أسبابان أخرل تنقضي بيا العقكبة عمى الرغـ مف عدـ تنفيذىا، كمف ىذه االسباب الصفح، إذ جعمو المشرع العراقي الصفح سببان مف 
لمحكـك بيا، كالحكمة مف ذلؾ ىي محاكلة قطع دابر الضغينة كالعداكة بيف االفراد أسباب انقضاء الدعكل الجزائية كسقكط العقكبة ا

عادة االلفة بينيـ كال سيما في الجرائـ التي ال تشكؿ خطكرة كبيرة عمى المجتمع، كقد جاء المجكء الى الصفح تمبيو لحاجة ممحة  كا 
التضخـ العقابي، كالتي نجمت عف تزايد أعداد المحكـك نجمت عف معاناة الدكؿ عمى اختبلؼ أيدكلكجياتيا مما يعرؼ بظاىرة 

عمييـ بالعقكبات السالبة لمحرية، لذا قصر المشرع الصفح عمى الجرائـ التي ال تحرؾ الدعكل الجزائية ًإال بناءن عمى شككل مف 
فة الى ذلؾ أف الغرض الذم دفع المجني عميو أك مف يقـك مقامو قانكنان كالمعاقب عمييا بالعقكبات السالبة لمحرية فقط، كباإلضا

المشرع الى انياء تنفيذ العقكبات السالبة لمحرية عف طرؽ الصفح ىك لتبلفي النتائج السمبية المحتممة لتنفيذ بعض العقكبات قصيرة 
جة البتات المدة، كيؤدم الصفح الى انياء النزاع بيف أطراؼ الدعكل بعد أف صدر الحكـ فيو، كسكاء اكتسب الحكـ الصادر فيو در 

 أك لـ يكتسبيا.
( مف قانكف العقكبات العراقي، ًإذ عده أحد اسباب سقكط 150/3كقد أكرد المشرع العراقي صفح المجني عميو في المادة ) 

( منو الى قانكف أصكؿ المحاكات الجزائية كالذم بدكره نظـ أحكامو في المكاد 155الجريمة، كقد أحاؿ تنظيـ أحكامو في المادة )
 / ب( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية.174ك153(، اما بشأف صفح المحكمة فقد نظـ احكامو في المادتيف )341–338)
 الصفح اجراءات، جزائيو، كممات مفتاحيو:ال
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 المقدمة
 -الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى الو الطيبيف الطاىريف كصحبو الغر المنتجبيف كبعد :

بياف مكضكعيا كأىميتيا كاشكاليتيا باإلضافة الى منيجيتيا كخطة  دراسة مقارنة( -الصفح في اإًلجراءات الجزائيةتقتضي دراسة )
 -الدراسة، كعميو سنتناكؿ ىذه المحاكر تباعا في ىذه المقدمة :

 أكالن : أىمية الدراسة
ـه  ﴿في كتابو الكريـ  ذكر ا تعالى الصفح في القرآف الكريـ ثماني مرات، حيث قاؿ قيٍؿ سىبلى ـٍ كى ٍنيي فىسىٍكؼى  فىاٍصفىٍح عى

، يتضح مما تقدـ أف خالؽ الككف قد أبرز لمعباد أىمية الصفح، كانطبلقان مف ذلؾ أكلى المشرع العراقي اىتمامان (384)﴾ يىٍعمىميكفى 
مياالن منو ميمة أخيرة ل طرفي النزاع، حيث شرع مكضكع الصفح في جديران بمكضكع الصفح، رغبة منو في إصبلح ذات البيف كا 

(، ككذلؾ نظـ أحكامو بشيء مف التفصيؿ 151ك 150المعدؿ ضمف المادتيف ) 1969( لسنة 111قانكف العقكبات العراقي رقـ )
 341ك 340ك 339ك 338المعدؿ، كذلؾ ضمف المكاد ) 1971( لسنة 23في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ )

 / ب(.174ك 153ك
كما زاد اىتماـ التشريع كالفقو بدكر المجنى عميو كحقكقو في االجراءات الجزائية، اذ اتجو الفكر الجنائي المعاصر الى  

ضماف حصكؿ المجنى عميو عمى حقكقو كاممة، مف خبلؿ اقامة الصفح كالتكفيؽ بينيـ كبيف الجناة، كقد سار ىذا االتجاه في 
ت ػ اكليما : مسار تحقيؽ مصالح المجنى عميو، كثانييما : مسار ايجاد بدائؿ العقكبات التقميدية، مساريف متكازييف في نفس الكق

كخاصة العقكبات السالبة لمحرية، كىذا الفكر القائـ عمى ضماف حصكؿ المجنى عميو عمى حقكقو لـ يكف ىك السائد، اذ كاف 
 الجاني ىك دائمان محكر اىتماـ السياسة الجنائية.

ز أىمية الدراسة مف خبلؿ إيجاد الحمكؿ لممشاكؿ القانكنية التي ترتكز عمييا ىذه الدراسة، كنأمؿ أف تككف ىاديان كما تبر  
كمرشدان لممشرع العراقي الستكماؿ بعض الجكانب القانكنية في سياسة المشرع الجنائي المكضكعية كاالجرائية، ككذلؾ تقدـ يد العكف 

 المحاؽ بركب التطكر القانكني في مجاؿ القضاء الجنائي لمدكؿ المقارنة.لمقاضي الجنائي العراقي مف أجؿ 
 ثانيان : مشكمة الدراسة

يثير مكضكع الصفح في اإًلجراءات الجزائية العديد مف المشكبلت التي تحيط عادة كؿ عمؿ عممي ييدؼ الى البحث عف  
اليات القانكنية التي تكاجو المحاكـ نتيجة تطبيقيا لمصفح في الحقيقة، ًإذ كاف الغرض منو كضع حد قدر االمكاف لمكثير مف اإلشك

اإلجراءات الجزائية، كالتي أفرزت جممة مف اإلشكاالت القضائية، كىذا كمو بسبب القصكر كالنقص المذيف يبلحظاف عند تقييـ 
اليات التي يمثؿ كؿ مشكمة منيا كتطبيؽ النصكص القانكنية المنظمة لمصفح في اإًلجراءات الجزائية، كيمكف طرح جممة مف اإلشك

إشكالية قانكنية كقضائية في آف كاحد، ًإذ نحاكؿ قدر االمكاف االجابة عنيا ككضع الحمكؿ القانكنية السميمة لو كأىـ ىذه المشكبلت 
ميو ىي، أف المشرع العراقي خمط في الصفح بيف أسباب سقكط الجريمة كأسباب سقكط العقكبة، كما أف الصفح عف المحكـك ع

يشمؿ الحؽ المدني أـ ًإنو قاصر عمى الحؽ الجزائي، كقبكؿ الصفح في حالة صدكر العقكبة مع ايقاؼ التنفيذ، ككذلؾ مف 
اإًلشكاليات المثارة في ىذه الدراسة أف الصفح يمغي جميع العقكبة المحكـك بيا أـ يتـ الغاء ما بقي منيا فقط، كذلؾ لـ يحدد في 

صدار حالة ًإذا كاف الحكـ الصا در بحؽ المحكـك عميو غيابيان يقبؿ الصفح أـ ال، باإلضافة الى ذلؾ لـ يبيف في حالة النظر كا 
القرار في الصفح مف اختصاص نكع كاحد مف المحاكـ كمحكمة الجنح أـ إنو يدخؿ في اختصاص انكاع اخرل مف المحاكـ، كما 

أف مكضكع الصفح في اإًلجراءات الجزائية لـ يحظ بالعناية الكافية لـ يبيف كيفية العمؿ في حالة تعدد المجني عمييـ، فضبلن عف 
 مف قبؿ الباحثيف، فمـ اجد عمى حد اطبلعي دراسة أك بحث مستقبلن يتناكؿ المكضكع بشكؿ مفصؿ كدقيؽ. 

 
                                                 

384))
 (.89سورة الزخرؾ / اآلٌة : ) 
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 ثالثان : منيجية الدراسة
ح في اإًلجراءات الجزائية في قانكف اعتمدت ىذه الدراسة المنيج التحميمي مف خبلؿ تحميؿ نصكص المكاد المتعمقة بالصف 

المعدؿ كبحثيا مف  1971( لسنة 23المعدؿ، كقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية رقـ ) 1969( لسنة 111العقكبات العراقي رقـ )
راقي مع حيث المحتكل كالشكؿ كالمضمكف القانكني كالعممي، كما نتبع المنيج القانكني المقارف مف خبلؿ مقارنة مكقؼ القانكف الع

، كمف اجؿ تدعيـ 1960( لسنة 16، كقانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )1950( لسنة 150قانكف اإًلجراءات الجنائية المصرم رقـ )
االفكار النظرية التي سيتـ التطرؽ الييا في ىذه الدراسة سنعتمد عمى المنيج التطبيقي سكاء كانت التطبيقات القانكنية أك القضائية 

 الدكؿ المقارنة.في العراؽ ك 
 رابعان : خطة الدراسة

إف متطمبات الدراسة العممية كطبيعة المكضكع كالغرض مف بحثو تجعؿ مف المناسب أف نعالج ىذا المكضكع مف خبلؿ  
مبحثيف : أكرس المبحث االكؿ لمفيـك الصفح في اإًلجراءات الجزائية كذلؾ في مطمبيف نبيف في المطمب االكؿ تعريؼ الصفح في 

 جراءات الجزائية كأىميتو كنفرد المطمب الثاني لتمييز الصفح عما يتشابو معو.اإلً 
اما المبحث الثاني االثار الجزائية اإًلجرائية لمصفح كذلؾ في مطمبيف نكرس المطمب االكؿ أثر الصفح عمى الدعكتيف  

ح، كسنختـ الدراسة بأىـ ما سنتكصؿ إليو مف نتائج الجزائية كالمدنية، كنستعرض في المطمب الثاني رقابة الجية التمييزية في الصف
 كمقترحات كا المكفؽ.

 المبحث االكؿ
 مفيـك الصفح في اإلجراءات الجزائية

ًإف ايضاح مفيـك الصفح في اإلجراءات الجزائية يقتضي تقسيـ ىذا المبحث الى مطمبيف، نبيف في االكؿ تعريؼ الصفح  
 كرس الثاني لتمييز الصفح عما يتشابو معو.في االجراءات الجزائية كأىميتو، كن

 المطمب االكؿ
 تعريؼ الصفح في اإلجراءات الجزائية كأىميتو

سكؼ نقسـ ىذا المطمب الى فرعيف، نكضح في االكؿ تعريؼ الصفح في اإلجراءات الجزائية، كنبيف في الثاني أىمية  
 الصفح في اإلجراءات الجزائية.

 الفرع االكؿ 
 الجراءات الجزائيةتعريؼ الصفح في ا

لمكقكؼ عمى المعنى الدقيؽ ألم مصطمح يتكجب األمر البحث في معناه المغكم كمف ثـ االصطبلحي، فمكؿ مصطمح  
معناه في المغة، يسيؿ عمى الباحث الكصكؿ الى معناه االصطبلحي، الذم قد يتطابؽ مع المعنى المغكم، أك يقترب منو، أك 

سكؼ نقسـ ىذا الفرع الى نقطتيف، نبيف في أكليما التعريؼ المغكم لمصفح، كنتطرؽ في ثانييما  يختمؼ في أحياف أخرل، لما تقدـ
 التعريؼ االصطبلحي لمصفح.
 أكالي: التعريؼ المغكم لمصفح :

ٍفحي : الجنب مف كؿ شيء  ، كالصَّ فىحى فح : ىك مصدر الفعؿ صى ، كصفح يصفح صفحان عنو: أعرض، عف ذنبو : (385)الصَّ
، كسيؼ مصفح كمصفح كصدر (386)ح عف خطئو(، الشيء: جعمو عريضان، فبلنان بالسيؼ: ضربو بعرضو ال بحدهعفا عنو )صف

 مصفح : أم عريض، كقاؿ الشاعر : 

                                                 
(385)

 .399، ص2003، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، سنة 1، ط2الخلٌل بن احمد الفراهٌدي، كتاب العٌن، ج 
(386)

 .737، ص1989كلٌؾ من المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم، المعجم العربً االساسً، بال ناشر، جماعة من كبار اللؽوٌٌن العرب بت 
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 (387)كصدرم مصفح لممكت نيدان اذا ضاقت عف المكت الصدكر
ه )العفك( عف ذنكب العباد، اما الصفكح : فيك الكريـ، ال نو يصفح عمف جنى عميو، كالصفكح مف صفات ا تعالى فمعنا 

ٍفحى (388)معرضان عف مجازاتيـ بالعقكبة تكرمان  ، كقد أمر ا سبحانو كتعالى بالصفح الجميؿ، كما قاؿ في كتابو العزيز : "فىاٍصفىًح الصَّ
" ًميؿى ا"، ألنو معنى قكلو تعالى : أنعرض(389)اٍلجى ٍفحن ـي الذٍّْكرى صى عنكـ الصفح كضرب الذكر رده  ، كمنو قكلو تعالى "أىفىنىٍضًربي عىنكي

 .(391) ، كجاء في الحديث الشريؼ أف : "قمب المؤمف مصفح عمى الحؽ"(390)ككفو، كقد أضرب عف كذا، أم كؼ عنو كتركو
 .(393)((pardon،اما في المغة الفرنسية فيستعمؿ مصطمح ))(392)((forgivenessكالصفح في المغة االنكميزية ىك)) 

 مصفح :ثانيان: التعريؼ االصطبلحي ل
 أف متطمبات البحث العممي تقتضي بياف التعريؼ االصطبلحي لمصفح بشكؿ دقيؽ، كالذم سنتناكلو فيما يأتي : 

 التعريؼ التشريعي لمصفح : .1
أف التشريعات االجرائية المقارنة نجدىا تستعمؿ مفردات متنكعة لمداللة عمى ىذا االجراء، فالمشرع العراقي يستعمؿ  

، كأستعمؿ المشرع الفمسطيني صفح (395)، أما التشريع االجرائي المصرم يستعمؿ مصطمح الصمح(394)ميومصطمح صفح المجني ع
 .(396)الفريؽ المتضرر

أما بشأف تعريؼ الصفح بصكرة عامة فمـ يعرفو المشرع العراقي عندما نص عميو في قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية  
كامو، كىك مسمؾ محمكد لصعكبة كضع تعريؼ جامع مانع، في حيف عرفت المعدؿ كانما اكتفى ببياف اح 1971لسنة  23رقـ 

 ( مف المذكرة االيضاحية مف القانكف اعبله صفح المجني عميو بانو "الصمح عف الجريمة بعد صدكر الحكـ فييا". 40الفقرة )
بعض االمكر إال انو  يبلحظ عمى ىذا التعريؼ اف المشرع العراقي خمط بيف الصفح كالصمح، كاف كانا يتشابياف في 

 يختمفاف في البعض االخر كىذا ما سنكضحو في المكاف المناسب مف الرسالة. 
في حيف نجد أف المشرع المصرم عرؼ الصمح بانو " الصمح عقد يحسـ بو الطرفاف نزاعان قائمان اك يتكقياف بو نزاعان  

، ككذلؾ المشرع الفمسطيني لـ يعرؼ صفح الفريؽ (397")عائومحتمبلن، كذلؾ بأف ينزؿ كؿ منيما عمى كجو التقابؿ عف جزء مف اد
 المتضرر كانما اكتفى ببياف احكامو عندما نص عميو في قانكف العقكبات الفمسطيني.

 تعريؼ الصفح في القضاء :  .2
يس مف لـ نجد في القضاء الجنائي العراقي تعريفان لمصفح كفقان لما اطمعنا عميو مف قرارات، كىذا اتجاه مستحسف اذ ل 

 .(398)اختصاص القضاء كضع التعريفات
 . التعريؼ الفقيي لمصفح :3 

                                                 
(387)

 . 399الخلٌل بن احمد الفراهٌدي، مصدر سابق، ص 
(388)

 .317، ص1971محمد مرتضى بن محمد الحسٌنً الزبٌدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان،  
(389)

 .85سورة الحجر، اآلٌة  
(390)

 .346، ص2003، دار الحدٌث، القاهرة، 2جمال الدٌن ابو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج 
(391)

 .364محمد بن ابً بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربً، بال سنة نشر، ص 
(392)

 .300، ص1988، مكتبة لبنان، بٌروت، 5ونً انكلٌزي _ عربً، طحارث سلٌمان الفاروقً، المعجم القان 
(393)

، منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت، 1لٌن صالح مطر، لؽة المحاكم قاموس ثالثً قانونً واقتصادي موسع عربً _ انكلٌزي _ فرنسً، ط 
 .95، ص2005

(394)
 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقً رقم )150المادة ) ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً، ونص341-338المواد ) 

 المعدل.
 (395)

 2006( لسنة 145/ مكرر/ أ( من قانون االجراءات الجنائٌة المصري بموجب القانون رقم )18المادة ) 
(396)

 .1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الفلسطٌنً رقم )53-52نصوص المواد ) 
(397)

 .1948( لسنة 131لقانون المدنً المصري رقم )( من ا549المادة ) 
(398)

بالحق عرفت محكمة التمٌٌز األردنٌة الصفح بانه "هو تنازل المتضرر من الجرٌمة عن حقه الشخصً فً الجرائم التً تتطلب لتحرٌكها تقدٌم ادعاء  
المحاكمات الجزائٌة، الطبعة الخامسة، دار الثقافة للنشر الشخصً"، اشار الٌه : د. محمد سعٌد نمور، أصول اإلجراءات الجزائٌة شرح قانون أصول 

 .314، ص2019والتوزٌع، عمان_ األردن، 
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، إال انيـ عرفكا صفح المجني (399)لـ يعرؼ فقياء القانكف الجنائي الصفح بصكرة عامة كانما اكتفكا بتكضيح كبياف احكامو 
, يبلحظ (400)ميو يجكز الصمح عنيا "عميو بأنو : " تنازؿ المجني عميو عف الشككل التي قدميا بعفكه عف مرتكب جريمة كقعت ع

عمى ىذا التعريؼ أنو خمط بيف التنازؿ كالصفح ًإذ إف المشرع العراقي فرؽ بينيما عندما نص عمييما في قانكف اصكؿ المحاكمات 
المترتبة الجزائية، إضافة الى ذلؾ أنو لـ يحدد الميعاد الذم يصدر فيو الصفح، كال الجية المختصة بإصدار الصفح، كال االثار 

 عميو، باإلضافة الى أنو لـ يميز بيف التنازؿ عف الشككل كالصفح عف الحكـ بالرغـ مف اختبلؼ اإلجرائييف.
كما عرؼ بانو "اعفاء المجني عميو عف المحكـك عميو مف عقكبتو مما يرتب الغاء المحكمة لقرارىا بالحكـ بالحبس كاخبلء  

، كاف الفقيو مكفؽ كدقيؽ في (401)مدة الحبس سكاء اكتسب الحكـ الدرجة القطعية اـ ال"سبيؿ المحكـك عميو مف السجف قبؿ اكمالو 
 تعريؼ صفح المجني عميو إذ أنو احاط ببعض احكامو.

كعرفو البعض االخر بأنو "تصرؼ قانكني نابع عف ارادة المجني عميو المنفردة في اسقاط حقو في الدعكل بعد صدكر  
 .(402)" المحكـك عميو كما في الصمح فيك اقرب الى التنازؿ اصطبلحان كقانكنان  الحكـ فييا كلـ يقترف بإرادة

كعرؼ ايضان بأنو : ىك ًإجراء اك تصريح مف المجني عميو يرغب فيو السماح عف المحكـك عميو في احدل الجرائـ التي ال  
بعد صدكر الحكـ عميو سكاء اكتسب الحكـ درجة  تحرؾ الدعكل الجزائية فييا ًإال بشككل مف المجني عميو اك مف يقـك مقامو قانكنا

 .(403)البتات اك لـ يكتسبيا
جنب المحكـك عميو مف العقكبة بعد صدكر الحكـ فييا كبناءن عمى ما تقدـ يمكننا اف نعرؼ صفح المجني عميو بأنو :  

ية فييا اال بشككل مف المجني مف المحكمة المختصة اك المحكمة التي حمت محميا في الجرائـ التي ال تحرؾ الدعكل الجزائ
عميو اك مف يقـك مقامو قانكنان أف تقرر عند قبكليا الصفح إلغاء ما بقي مف العقكبات األصمية ككذلؾ العقكبات الفرعية عدا 

 المصادرة كتقرر إخبلء سبيؿ المحكـك عميو حاالن كسكاء اكتسب الحكـ الصادر فييا درجة البتات اك لـ يكتسبيا.
( مف المذكرة االيضاحية مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي 40ح عمى المشرع العراقي تعديؿ الفقرة )كعميو نقتر  

 لتككف كفؽ الصيغة المذككرة.
 الفرع الثاني 

 أىمية الصفح في اإلجراءات الجزائية
لبة لمحرية، حيث أثبتت التجربة التشريعات الحديثة الى تبني سياسة عقابية متطكرة تجعميا تتجنب العقكبات السا اتجيت 

العممية عدـ جدكل مف العقكبات السالبة لمحرية في تحقيؽ الردع كالتأىيؿ كاالصبلح عمى اعتبار أف ىذه االخيرة تتميز بالقسكة 
ر كسمب الحرية مف الفرد، كأف السجكف أصبحت ال تحتمؿ استيعاب العدد اليائؿ مف المجرميف، اذ يعد الصفح في الكقت الحاض

عادة اندماجيـ في  مف اىـ البدائؿ حيث تعاقبت التشريعات المقارنة عمى االخذ بالصفح ككسيمة إلصبلح المحكـك عمييـ كا 
 ، كتبرز أىمية الصفح عمى النحك االتي :(404)المجتمع

                                                 
. د. براء منذر كماؿ عبد 615، ص2016د. فخرم عبد الرزاؽ صمبي الحديثي، شرح قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية، دار السنيكرم، بيركت،  (399) 

. د. تميـ طاىر احمد ك د. حسيف عبد الصاحب 76، ص2016، مطبعة يا دكار، السميمانية، 5ئية، طالمطيؼ، شرح قانكف اصكؿ المحاكمات الجزا
. جماؿ محمد مصطفى، شرح قانكف 89، ص2013، لعاتؾ لصناعة الكتاب، بيركت، 1عبد الكريـ، شرح قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية، ط

 . 225، ص2005اصكؿ المحاكمات الجزائية، بغداد، 
(400)

، 2013سفاح كرٌم، مركز المجنً علٌه فً الخصومة الجزائٌة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستٌر، مقدمة الى كلٌة القانون، جامعة المستنصرٌة،  اٌسر 
 . 118ص

(401)
 .485، ص2004، 1عبد الستار البزركان، قانون العقوبات، القسم العام بٌن التشرٌع والفقه والقضاء، ط 

(402)
 .322، ص2017، منشورات زٌن الحقوقٌة، بٌروت _ لبنان، 1الحق العام فً الدعوى الجزائٌة، ط علً حمزة عسل الخفاجً، 

(403)
 . 350، ص2019قٌس لطٌؾ كجان التمٌمً، شرح قانون العقوبات العراقً، طبعة جدٌدة، شركة العاتك لصناعة الكتاب، بٌروت،  
(404)
 .395، ص2015ؤسسة الحدٌثة للكتاب, لبنان، د. عبد الرحمن خلفً، بدائل العقوبة، الطبعة األولى، الم 
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الدعكل الجزائية  . اتجيت السياسة الجنائية الحديثة في العديد مف التشريعات الى االخذ بأسمكب الصفح، كسبب خاص النقضاء1
، كقد جاء المجكء اليو تمبيو لحاجو ممحة نجمت عف معاناة الدكؿ عمى اختبلؼ (405)كالتي تنطبؽ عمى بعض الجرائـ

، كالتي نجمت عف تزايد أعداد المحكـك عمييـ (407)(Inflation penale) (406)أيدكلكجياتيا مما يعرؼ بظاىرة التضخـ العقابي
 ؿ يجعؿ مف تحقيؽ العدالة االمنة أمران عسيران.بالعقكبات السالبة لمحرية بشك

. أف الحكمة التي دفعت المشرع الى االخذ بإجراء الصفح ىي لفتح الطريؽ الى الكئاـ كنزع االحقاد، كقطع دابر الضغائف 2
عادة االلفة كاالنسجاـ بيف االفراد كصفاء قمكبيـ كتقميؿ الجرائـ المرتكبة دكف أف يؤثر ذلؾ عم ى حؽ المجتمع في كالعداكة كا 

، ككذلؾ يمكف القكؿ أف الحكمة الذم دفعت (408)معاقبة المعتدم في حدكد معينة يعكد تقديرىا لمسطة القضائية المختصة
المشرع الى األخذ بيذا االتجاه السديد في انياء تنفيذ العقكبات السالبة لمحرية عف طريؽ الصفح ىك لتبلفي النتائج السمبية 

  (.409)ض العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدةالمحتممة لتنفيذ بع
مف اختبلطيـ بغيرىـ مف المحكـك  (410). ييدؼ الصفح الى ابعاد المحكـك عمييـ مف تنفيذ عقكبة الحبس البسيط قصيرة المدة3

 (412)كعائمتو، كالتي ليا تأثير سمبي عمى المحكـك عميو (411)عمييـ كتجنبو كسط السجكف المفسد قد يشكؿ خطران اخبلقيان عمييـ
، كما انيا ال تنزع المحكـك عميو (413)مف الناحية االقتصادية مف خبلؿ ما يكفمو مف التخفيؼ عميو مف مصاريؼ كنفقات باىظة

 .(414)مف عائمتو كال تؤخره عف مزاكلة عممو
( مف قانكف اصكؿ 153لذلؾ أجازت المادة ) (415). أف االفعاؿ التي تحصؿ في الجمسة غالبان ما تككف نتيجة انفعاؿ كبعفكية4

المحاكمات الجزائية العراقي بالقكؿ : "... يجكز لممحكمة الى ما قبؿ انتياء الجمسة التي تصدر فييا الحكـ أف تصفح عنو 
 كترجع عف الحكـ التي أصدرتو".

 المطمب الثاني
 تمييز الصفح عما يتشابو معو

لجرائـ تستكجب انقضاء جميع اإلجراءات القانكنية، بعد تحريؾ الدعكل الجزائية، قد تستجد أسباب خاصة عمى بعض ا 
كمف أبرز ىذه األسباب ما يتعمؽ بالصمح كالتنازؿ كصفح المجني عميو، كمف ثـ سنتناكؿ ىذا المطمب في فرعيف، نتكمـ في االكؿ 

 تمييز الصفح عف الصمح، كنتحدث في الثاني تمييز الصفح عف التنازؿ.
 الفرع االكؿ 

 : محتمييز الصفح عف الص
يعرؼ الصمح بأنو إجراء يتـ عف طرؽ االتفاؽ بيف المجني عميو كالجاني لمتراضي عمى الجريمة كيترتب عميو سحب  

، كعرفو آخر بأنو "تسكية المنازعات كالخبلفات ما بيف أطراؼ (416)االتياـ في الجريمة، مما يؤدم الى إنقضاء الدعكل الجزائية
 . (417)مشرع لقطع دابر الضغينة كالعدكاف التي تشكؿ خطكرة كبيرة عمى المجتمع"الدعكل كبالطرؽ الكدية محاكلة مف ال

                                                 
(405)

 . 108، ص2016، مكتبة الهاشمً للكتاب الجامعً، بؽداد، 1د. رعد فجر فتٌح الراوي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌة، ط 
(406)

 .17، ص2010زٌع، عمان _ االردن، علً محمد المبٌضٌن، الصلح الجنائً وأثره فً الدعوى العامة، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتو 
(407)

 .154، ص2006د. أحمد فتحً سرور، القانون الجنائً الدستوري، الطبعة الرابعة، دار الشروق، القاهرة _مصر،  
(408)

 .51-50، ص1992كرٌم حسن علً، الصلح فً القانون الجنائً، رسالة ماجستٌر، كلٌة القانون، جامعة بؽداد،  
409))

 .339ع سابق، صقٌس لطٌؾ كجان، مرج 
(410)

 .108د. رعد فجر فتٌح الراوي، مرجع سابق، ص 
(411)

 .429، ص2012د. علً حسٌن الخلؾ ود. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة فً قانون العقوبات، بٌروت،  
(412)

 .108د. رعد فجر فتٌح الراوي، مرجع سابق، ص 
(413)

 .17علً محمد المبٌضٌن، مرجع سابق، ص 
(414 )

 .429ً حسٌن الخلؾ و د. سلطان عبد القادر الشاوي، مرجع سابق، صد. عل
(415)

 .103مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنٌة، المكتبة القانونٌة، بؽداد، بال سنة نشر، ص 
(416)

، 14-12انون الجنائً، القاهرة،محمد محً الدٌن عوض، حقوق المجنً علٌه فً الدعوى العمومٌة، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للجمعٌة المصرٌة للق 
 . 261، ص1990، د. احمد فتحً سرور، الجمعٌة الضرٌبٌة، دار النهضة العربٌة، القاهرة، 44، ص1989مارس، 
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كمف ثـ لمتمييز بيف الصفح كالصمح البد مف تحديد أكجو الشبو، كأكجو االختبلؼ بينيما كسنتناكؿ ذلؾ في فقرتيف، نبيف في 
 ا.االكلى أكجو الشبو بيف الصفح كالصمح، كنكضح في الثانية أكجو االختبلؼ بينيم

 أكالن : أكجو الشبو بيف الصفح كالصمح :
نرل مف أكثر اإًلجراءات تشابيان بًإجراء الصفح ىك الصمح الجنائي، بؿ ًإف ًإجراء الصفح يتأثر الى حدو بعيد بأحكاـ  

حكاـ المتشابية الصمح، مف ىنا كاف التشابو في أحكاميما كثيران، لكف ىناؾ اختبلفات جكىرية بينيما أيضان، لذا سكؼ نبحث أىـ اال
 بيف الصفح كالصمح، كذلؾ ضمف الفقرات اآلتية :

 . مف حيث إنقضاء الدعكل الجزائية : 1
، إذ أف انقضاء الدعكل الجزائية يعني عدـ (418)ًإف الصفح كالصمح كبلىما مف الطرؽ الخاصة النقضاء الدعكل الجزائية 

 .(419)الـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾجكاز العكدة الى ًإجراءات التحقيؽ كالمحاكمة ضد المتيـ م
 . مف حيث الجرائـ التي يقبؿ فييما : 2

يقبؿ الصفح كالصمح في الجرائـ التي ال تحرؾ الدعكل الجزائية إال بناء عمى شككل مف المجني عميو اك مف يقـك مقامو  
 .(420)قانكنان 
 . مف حيث الغرض : 3

( مف 40ىي ذاتيا تعتمد بالنسبة لمصمح، كىذا ما أكدتو الفقرة )أف الحكمة التي أكجد مف أجميا صفح المجني عميو  
المذكرة االيضاحية في قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية بالقكؿ: "كليذا المبدأ )يعني الصفح( مزيتو في فتح الطريؽ الى الكئاـ كنزع 

 االحقاد ".
عادة األلف  ة بيف األفراد كصفاء قمكبيـ كتقميؿ الجرائـ المرتكبة أف الصفح كالصمح قد كضعا لقطع دابر الضغائف كالعداكة كا 

، أما المشرع المصرم (421)دكف أف يؤثر ذلؾ عمى حؽ المجتمع في معاقبة المعتدم في حدكد معينة يعكد تقديرىا لمسمطة المختصة
التي تقاـ أماـ القضاء أك  فأف الغاية الحقيقية العتبار الصمح كالتصالح سببان النقضاء الدعكل الجنائية، ىي الحد مف الدعاكم

 .(422)تستمر قائمة امامو
 . مف حيث تعميؽ الطمب عمى شرط : 4

، كمثالو اف يتقدـ (423)ال يجكز الرجكع عف طمب الصفح كالصمح، كال يقبؿ اذا كاف مقترنان بشرط اك معمقان عمى شرط 
، كىذا ما سنكضحو بالتفصيؿ في (424)عكيضالمجني عميو بطمب الصفح بشرط أف يدفع لي المحكـك عميو مبمغان مف الماؿ كت

 .(425)المكاف المناسب مف الرسالة، كذلؾ الحاؿ بالنسبة لممشرع الفمسطيني أذ أف الصفح ال ينقض ك ال يعمؽ عمى شرط
  . مف حيث تقديـ الطمب :5

كف فبل تقبؿ منو المصالحة كبلىما يقدـ الطمب مف المجني عميو أك مف يقـك مقامو قانكنان، أما القاصر أك المعتكه أك المجن 
 .(426)كأنما تقبؿ ممف يمثمو قانكنان 

                                                                                                                                                                  
(417)

 . 110د. رعد فجر فتٌح الراوي، مرجع سابق، ص 
(418)

 .72د. براء منذر كمال عبد اللطٌؾ، مرجع سابق، ص 
(419)

 .57، المكتبة القانونٌة، بؽداد، ص1ر العكٌلً، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌة، جد. سلٌم ابراهٌم حربة، عبد االمٌ 
(420)

 .50كرٌم حسن علً، مرجع سابق، ص 
(421)

 .51ـ  50كرٌم حسٌن علً، مرجع سابق، ص 
(422)

 .293د. محمود نجٌب حسنً، شرح قانون االجراءات الجنائٌة، المجلد االول، مرجع سابق، ص 
(423)

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً.339( والفقرة )ه( من المادة )196ن المادة )الفقرة )أ( م 
(424)
 .340قٌس لطٌؾ كجان التمٌمً، مرجع سابق، ص 

(425)
 .1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الفلسطٌنً رقم )53( من المادة )1نص الفقرة ) 
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 ثانيان. أكجو االختبلؼ بيف الصفح كالصمح :
عمى الرغـ مف التشابو بيف الصفح كالصمح، ًإال ًإف ىناؾ بعض االختبلفات، مف حيث بعض االمكر كمف عدة أكجو،  

 نجممو فيما يأتي :
  . مف حيث الجية المختصة :1

المختصة بقبكؿ الصفح ىي المحكمة التي اصدرت الحكـ اك المحكمة التي حمت محميا، اف تقرر قبكؿ الصفح  ًإف الجية 
عمف صدر عميو حكـ بعقكبة اصمية سالبو لمحرية في جريمة يجكز الصمح عنيا، سكاء اكتسب الحكـ الصادر فييا درجة البتات اك 

بينما الجية المختصة بقبكؿ الصمح ىي قاضي التحقيؽ أك المحكمة،  .(428)، كال يمكف قبكلو مف القاضي التحقيؽ(427)لـ يكتسبيا
سكاء كانت المحكمة الجزائية جنح اك جنايات، كما يحؽ ذلؾ لمييئات التحقيقية الممنكحة سمطة قاضي تحقيؽ، كليس لمصمح الكاقع 

ع الفمسطيني فأنو يفرؽ بيف الجية المختصة ، أما المشر (430)، مالـ يؤيد مف قبؿ قاضي التحقيؽ(429)أماـ المحقؽ اية قيمة قانكنية
التي يحؽ ليا عرض التصالح كفقان لنكع الجريمة، ففي المخالفات يتكلى مأمكر الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر 

 . (431)عرض التصالح عمى المتيـ اك ككيمو كيثبت ذلؾ في محضره، في حيف عرض التصالح في الجنح يككف لمنيابة العامة
ي حيف أجاز المشرع المصرم لممتيـ أك ككيمو إثبات الصمح أماـ النيابة العامة أك المحكمة بحسب االحكاؿ في الجنح ف 

 .(432)كالمخالفات كيترتب عميو انقضاء الدعكل الجزائية
قميؿ عدد يرل الباحث ًإذ كاف عمى المشرع العراقي أف يقبؿ الصمح بقرار مف المحقؽ في المخالفات، كالغاية منو ىك تك 

 الدعاكل الجزائية قميمة االىمية التي تعرض عمى القضاء، لكي يتفرغ لمدعاكل الميمة.
  . مف حيث ميعاد صدكر الحكـ بالعقكبة :2

، (433)يقبؿ الصفح بعد صدكر الحكـ بالعقكبة فبل يقبؿ الصفح في أدكار التحقيؽ كالمحاكمة قبؿ صدكر الحكـ بالعقكبة 
ع مراحؿ التحقيؽ كالمحاكمة حتى صدكر قرار في الدعكل، كالسبب الذم دفع المشرع الى جكاز قبكؿ بينما يقبؿ الصمح في جمي

الصمح في جميع االدكار ىك عدـ سد الطريؽ في جرائـ ىي بسيطة بحد ذاتيا، إذ أف إعادة المكدة كالسبلـ بيف أطراؼ الدعكل 
ع الفمسطيني بقبكؿ صفح الفريؽ المتضرر، اذا صدر الحكـ ، كال يسمح المشر (434)الجزائية أجدل مف استمرار الخصـك بينيـ

                                                                                                                                                                  
(426)

انون أصول المحاكمات الجزائٌة العراقً، وعبد االمٌر العكٌلً، اصول االجراءات الجنائٌة فً قانون ( الفقرة )أ( من ق339( والمادة )194المادة ) 
. د. أسراء محمد علً سالم و اسٌل حاتم تومان، اسباب سقوط 184، ص1973بؽداد، -، مطبعة المعارؾ1، ط2اصول المحاكمات الجزائٌة، ج

 .14، ص2016، 26للعلوم التربوٌة واالنسانٌة، جامعة بابل، بالعدد الجرٌمة، بحث منشور مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة
(427)

، 2018عدنان محمد جمٌل وٌس، التبسٌط فً إجراءات الدعوى الجزائٌة )دراسة تحلٌلٌة مقارنه( الطبعة االولى، المركز العربً للنشر والتوزٌع،  
وعٌة لجرٌمة التعدي على براءة االختراع، بحث منشور مجلة التربٌة . أ. م. د. لمى عامر محمود وؼٌداء علً جربو، االحكام الموض233ص

. د. عباس الحسنً، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌة الجدٌد، 17، ص2019، 43االساسٌة للعلوم التربوٌة واالنسانٌة، جامعة بابل، بالعدد
 .361المجلد االول، مطبعة االرشاد _ بؽداد، بال سنة، ص

(428)
 .78ذر كمال عبد اللطٌؾ، مرجع سابق، صد. براء من 

(429)
 .73د. براء منذر كمال عبد اللطٌؾ، مرجع سابق، ص 

(430)
. انظر: ابراهٌم المشاهدي، المبادئ القانونٌة فً قضاء محكمة التمٌٌز 22/1/1981فً  1980/ تمٌٌزٌة ثانٌة/1709قرار محكمة التمٌٌز رقم  

 . 103، ص1990)القسم الجنائً(، مطبعة الجاحظ، بؽداد، 
(431)

( من قانون 16. ٌنظر المادة )125، ص2015د. مصطفى عبد الباقً، شرح قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً، بال مطبعة، بٌرزٌت، فلسطٌن،  
 .2001( لسنة 3االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً رقم )

(432)
مكرر( من قانون  18، كذلك ٌنظر المادة )292 - 291مرجع سابق، ص د. محمود نجٌب حسنً، شرح قانون االجراءات الجنائٌة، المجلد االول، 

. 2007( لسنة 74والمستبدلة بالقانون رقم ) 1998( لسنة 174المضافة بالقانون رقم ) 1950( لسنة 150االجراءات الجنائٌة المصري رقم )
. للمزٌد من التفاصٌل ٌنظر د. هدى 2006لسنة  145لقانون رقم والمستبدلة با 1998لسنة  174مكرر/أ(، المضافة بالقانون رقم  18كذلك المادة )

 .38 - 37القاهرة، بال سنة، ص -مع التعلٌق على احدث االحكام، دار النهضة العربٌة  1998لعام  174حامد قشقوش، الصلح فً نطاق قانون رقم 
(433)

 .233مرجع سابق، ص . وعدنان محمد جمٌل وٌس،77د. براء منذر كمال عبد اللطٌؾ، مرجع سابق، ص 
(434)

. و د. فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً، شرح قانون اصول المحاكمات 152، مرجع سابق، ص2د. سلٌم ابراهٌم حربة وعبد االمٌر العكٌلً، ج 
 .429الجزائٌة، مرجع سابق، ص
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، في حيف المشرع المصرم يجكز الصمح في اية حالة كانت عمييا الدعكل، كبعد صيركرة (435)النيائي كاكتسبو الدرجة القطعية
 .(436)الحكـ باتان 

  . مف حيث تعدد االشخاص :3
ا متعدديف، إال اذا قدـ منيـ جميعان، أما اذا كاف المحكـك عمييـ ال يقبؿ الصفح مف أحد المجني عمييـ أك بعضيـ اذا كانك  

، (438)، بينما يقبؿ الصمح مف أحد المجني عمييـ في حالة تعددىـ(437)متعدديف فبل يسرم طمب الصفح عف بعضيـ الى االخريف
مكظؼ المعتدل عميو اثناء كالصمح في التشريع العراقي يخص المجني عمييـ االشخاص فقط كعميو فبل يجكز قبكؿ الصمح مف ال

، اما المشرع الفمسطيني فأف الصفح عف احد المحكـك عمييـ يشمؿ (439)قيامو بكاجباتو، اك تخريب كاتبلؼ االمكاؿ الحككمية
 .(440)االخريف، أما اذا تعدد المدعكف بالحقكؽ الشخصية اك المشتككف، فبل يعتد بالصفح إال اذا صدر منيـ جميعان 

  العقكبة :. مف حيث اثره عمى 4
تقرر المحكمة عند قبكليا الصفح الغاء ما بقي مف العقكبات االصمية ككذلؾ العقكبات الفرعية أيان كاف نكعيا عدا  

، بينما في الصمح يترتب عميو نفس (442)، إف لـ يكف مكقكفان عف سبب آخر(441)المصادرة كتقرر إخبلء سبيؿ المحكـك عميو حاالن 
، كعمى ذلؾ فبل يجكز محاكمة المتيـ مرة ثانية عف الكاقعة التي تـ التصالح فييا كال تعد سابقة (443)االثر المترتب عمى البراءة

، كىذا يعني أف الدعكل الجزائية تنقضي نيائيان، فبل يحؽ لممشتكي تحريؾ الدعكل مف جديد أك الرجكع عف الطمب الذم (444)لمعكد
و، فقد تككف القرابة أك المصاىرة أك الصداقة كقد يككف لمكقؼ ايجابي أك قدمو لممصالحة، كال ييـ سبب المصالحة كال الباعث عمي

 . (445)سمكؾ طيب بدر مف المتيـ الذم طمب المشتكي التنازؿ عنو كالصمح معو
  . مف حيث الحكـ الصادر في الدعكل الجزائية :5

ة سالبة لمحرية، اذا كاف الحكـ الصادر في الصفح ينبغي أف يككف الحكـ الصادر في الدعكل الجزائية متضمنان الحكـ بعقكب 
بعقكبة الغرامة فقط فبل يجكز قبكؿ الصفح، أما اذا كاف اقتراف الحكـ الصادر بعقكبة سالبة لمحرية بعقكبة الغرامة )معان( جاز عند 

ال، فمف الجائز في ذاؾ التقدـ بطمب الصفح، كال ييـ أف يككف القرار الصادر بعقكبة سالبة لمحرية قد اكتسب درجة البتات أـ 
 .(447)، بينما الصمح يجكز اذا كانت الجريمة معاقبان عمييا بالحبس أك الغرامة(446)الحالتيف التقدـ بطمب لقبكؿ الصفح

  مف حيث الطعف :. 6
ًإف القرار الصادر مف المحكمة بقبكؿ الصفح يككف معمقان عمى صدكر قرار مف محكمة التمييز كفقان لسطتيا المنصكص  
عادة االكراؽ الى 337في المادة )عمييا  ( مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية، أذ أف ليا سمطة تصديؽ القرار أك نقضو كا 

                                                 
(435)

 ( من قانون العقوبات الفلسطٌنً.52المادة ) 
(436)

 ت الجنائٌة المصري.مكرر)أ( من قانون اإلجراءا 18المادة  
(437)

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة.339نص الفقرتٌن )ب/ج( من المادة ) 
(438)

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة.196نص الفقرة )أ( من المادة ) 
(439)

 .149د. سلٌم ابراهٌم حربة وعبد االمٌر العكٌلً، مرجع سابق، ص 
(440)

 من قانون العقوبات الفلسطٌنً. (53( من المادة )3و2نص الفقرة ) 
(441)

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة.340نص المادة ) 
(442 )

 .78د. براء منذر كمال عبد اللطٌؾ، مرجع سابق، ص
(443)

 .114د. رعد فجر فتٌح، مرجع سابق، ص 
(444)

 .152، مرجع سابق، ص2د. سلٌم ابراهٌم حربة وعبد االمٌر العكٌلً، ج 
(445)

 75كمال عبد اللطٌؾ، مرجع سابق، صد. براء منذر  
(446)

 .77د. براء منذر كمال عبد اللطٌؾ، مرجع سابق، ص 
(447)

 .53كرٌم حسٌن علً، مرجع سابق، ص 
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، أما القرار الذم يصدر مف (448)محكمتيا لمقياـ بأم تحقيؽ أك أستكماؿ أم إجراء أك أف تفصؿ ىي في المكضكع كيككف قرارىا باتان 
 . (449)ح فيككف باتان ال يمكف الطعف فيوقاضي التحقيؽ أك المحكمة بقبكؿ الصم

 الفرع الثاني
 تمييز الصفح عف التنازؿ

يعرؼ التنازؿ بأنو "تصرؼ قانكني مف جانب المجني عميو بمقتضاه يعبر عف إرادتو في كقؼ األثر القانكني لشككاه كىك  
عف ارادة، أذ أف التنازؿ عف الشككل يختمؼ  كقؼ السير في إجراءات الدعكل"، يتضح مف ىذا التعريؼ أف جكىر التنازؿ أنو تعبير

عف التنازؿ عف الحؽ في الشككل : فاألكؿ يفترض كجكد تحريؾ سابؽ لمشككل، أما الثاني يفترض كجكد الحؽ في الشككل دكف 
مييز ، كمف ثـ لمت(450)استعمالو، لذلؾ التنازؿ عف الحؽ في الشككل يفترض جريمة مرتكبة معمؽ تحريؾ الدعكل فييا عمى شككل

 بيف الصفح كالتنازؿ البد مف تحديد اكالن أكجو الشبو، كثانيان أكجو االختبلؼ بينيما. 
 أكالن ػ أكجو الشبو بيف الصفح كالتنازؿ :

 يتشابو الصفح كالتنازؿ في كثير مف االحكاـ، كفيما يأتي بياف ذلؾ ضمف البنكد اآلتية :  
 . مف حيث انقضاء الدعكل الجزائية : 1

كالصفح مف الطرؽ الخاصة النقضاء الدعكل أذ كبلىما يؤدياف الى انقضاء الدعكل الجزائية، كأسباب انقضاء التنازؿ  
نقضاء الدعكل أمر يتعمؽ بالنظاـ العاـ (451)الدعكل الجزائية ىي عقبات إجرائية دائمة تعيؽ تحريؾ الدعكل أك استمرار سيرىا ، كا 

ـ يدفع بو المتيـ، بؿ كلك كاف يفضؿ استمرار المحاكمة ليثبت براءتو، يجكز الدفع كلذلؾ تقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا كلك ل
 . (452)بو في أية حالة كانت عمييا الدعكل الجزائية

 . مف حيث الغرض : 2
اتجيت السياسة الجنائية الحديثة في العديد مف التشريعات الى االخذ بأسمكب الصفح كالتنازؿ، كسبب خاص النقضاء  
عادة االلفة كالمحبة كاالنسجاـ  جزائية كالتي تنطبؽ عمى بعض الجرائـ، كالعمة في ذلؾالدعكل ال ىك لقطع دابر الضغينة كالعداكة كا 

إحتماالت تعرضو لعقكبة الحبس البسيط قصيرة المدة كالتي ليا تأثير سمبي عمى  بيف المتخاصميف، كبيدؼ إبعاد المتيـ مف
النكع مف الجرائـ تمس حؽ المجني عميو )المشتكي( اكثر مف حؽ المجتمع كلتغميب المصالح، المحكـك عميو كعائمتو، كبما اف ىذا 

 . (453)لذلؾ اعطى المشرع الحؽ لممشتكي التنازؿ كالصفح بشأنيا
  . مف حيث الجرائـ التي يقبؿ فييما :3

مف يقـك مقامة قانكنان، إال اف  كبلىما مف الجرائـ التي ال تحرؾ الدعكل الجزائية فييا إال بشككل مف المجني عميو أك 
المشرع في بعض الجرائـ قيد حؽ االدعاء العاـ في تحريكيا كاشترط شككل المجني عميو أك مف يقـك مقامو قانكنا كجريمة الزنا أك 

مف  تعدد الزكجات خبلفان لقانكف االحكاؿ الشخصية، كلكف الحكمة التي دفعت المشرع في حصر تحريؾ الدعكل الجزائية بشككل
المجني عميو أك مف يقـك مقامو قانكنان )بتككيؿ خاص كصريح بإقامة الدعكل( أمكر منيا لغرض صيانة اكاصر االسرة كاالبقاء 

                                                 
(448)

،تمٌٌزٌة ثانٌة، 1745/1746( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة، وٌنظر كذلك قرار محكمة التمٌٌز341( والمادة )337ٌنظر المادة ) 
 .77، ص1980موعة االحكام العدلٌة، العدد الرابع، ، مج12/7/1980فً

(449)
 .54كرٌم حسٌن علً، مرجع سابق، ص 

(450)
 .125، ص2018د. مأمون محمد سالمة، قانون االجراءات الجنائٌة، الجزء االول، سالمة للنشر والتوزٌع،  

(451)
 .102، ص2002االسكندرٌة،  -لكتاب االول، منشأة المعارؾ د. عبد الحمٌد الشواربً، التعلٌق الموضوعً على قانون االجراءات الجنائٌة، ا 

(452)
دارات اٌهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائٌة الحدٌثة فً شرح قانون االجراءات الجنائٌة، المجلد االول، الطبعة الثامنة، المركز القومً لإلص 

 .112، ص2016القانونٌة، االسكندرٌة، 
(453)

 .108سابق، ص د. رعد فجر فتٌح الراوي، مرجع  
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عمى الركابط العائمية مف عدـ التفكؾ كاالنييار كالحفاظ عمى سمعة العائمة كما في حالة جرائـ الزنا كتعدد الزكجات خبلفان لمقانكف 
 . (454)لمزكج المجني عميو أذ اعطى ىذا الحؽ

كيجدر التنبيو الى أف ىذه الجرائـ كردت عمى سبيؿ الحصر فبل يجكز القياس عمييا كمف ثـ فأف أم إجراء ال يمكف إتخاذه  
 . (455)فييا إال بعد تقديـ الشككل مف المجني عميو أك مف يقـك مقامة قانكنان 

 ثانيان ػ أكجو االختبلؼ بيف الصفح كالتنازؿ :
غـ مف االحكاـ المتشابية بيف الصفح كالتنازؿ، لكف ىنالؾ عدة أحكاـ مختمفة بينيما، لذا سكؼ نكضح أىـ االحكاـ عمى ر  

  بينيما عمى النحك اآلتي :
 . مف حيث الميعاد : 1

كيعني ذلؾ بعبارة أخرل يجكز  ،(456)اجاز المشرع التنازؿ عف الشككل في أم كقت الى اف يصدر في الدعكل حكـ نيائي 
لتنازؿ عف الشككل في أم مرحمو طالما اف الدعكل الجزائية ال تزاؿ قائمة، اذ يككف ثمة محؿ لينتج التنازؿ أثره في انقضاء ا

الدعكل الجزائية، إال اف المشرع قرر أستثنائييف عمى ىذا االصؿ أطاؿ فييما الكقت الذم يككف فيو لممجني عميو سيطرة عمى 
ف يكقؼ تنفيذ حكـ العقكبة عمى رغـ مف انو قد اصبح كاجب التنفيذ كالدعكل الجزائية قد انقضت بو، اإلجراءات الجزائية فأجاز لو ا

، أىحد االستثنائييف فاالستثناء األكؿ مكضعو زنا الزكجية، حيث نصت (457)كليذا تتخذ سمطة المجني عميو صكرة العفك عف العقكبة
عمى أنو "لمزكج كذلؾ اف يمنع السير في تنفيذ الحكـ الصادر عمى زكجة"،  ( مف قانكف العقكبات379( مف المادة )2عميو الفقرة )

( مف قانكف العقكبات العراقي 463أما الثاني فمحمو جريمة السرقة التي تقع بيف االصكؿ كالفركع كاالزكاج ًإذ نصت عميو المادة )
دكر حكـ نيائي في الدعكل، كيكقؼ تنفيذ الحكـ إذا بالقكؿ : "... تنقضي الدعكل الجزائية بتنازؿ المجني عميو عف شككاه قبؿ ص

 . (459)كالمشرع الفمسطيني(458)حصؿ التنازؿ بعد صدكر الحكـ"، كسار عمى ذات النيج المشرع المصرم
أما الصفح يجب أف يقدـ بعد صدكر الحكـ بالعقكبة، فبل يقبؿ الصفح قبؿ ىذا الميعاد، يعني ذلؾ أنو ال يقبؿ في أم  

الدعكل الجزائية سكاء في مرحمة التحقيؽ االبتدائي اك مرحمة المحاكمة، كذلؾ يجب اف يككف الحكـ الصادر في مرحمة مف مراحؿ 
الدعكل متضمنان الحكـ بعقكبة اصمية سالبة لمحرية سكاء اكتسب الحكـ درجة البتات اك لـ يكتسبيا في الحالتيف يقبؿ التقدـ بطمب 

 . (460)لقبكؿ الصفح
  ـ الطمب :. مف حيث الحؽ بتقدي2

اذا كاف المجني عميو يستطيع تقديـ الشككل بنفسو اك عف طريؽ ككيمو الخاص، كذلؾ يجكز لو التنازؿ عنيا بنفسو أك عف  
طريؽ ككيمو الخاص، كغني عف البياف أنو اذا قدمت الشككل مف الككيؿ، فيجكز لؤلصيؿ التنازؿ عنيا دكف حاجو الى مكافقة 

، أما اذا (461)ل مف المجني عميو بنفسو فبل يجكز لككيمو التنازؿ عنيا، إال اذا كاف تككيمو خاصان بذلؾالككيؿ، لكف اذا قدمت الشكك 
كاف المجني عميو غير أىؿ لمشككل، فأف تقديميا كالتنازؿ عنيا يككف لممثمو القانكني، كلكف اذا اكتممت لممجني عميو أىمية 

، أما لك زالت عنو ىذه (462)مثمو القانكني في كقت كاف ال يزاؿ غير اىؿ لياالشككل، فمو أف يتنازؿ عف الشككل التي تقدـ بيا م

                                                 
(454)

 .33_32، مرجع سابق، ص1د. سلٌم ابراهٌم حربة وعبد االمٌر العكٌلً، ج 
(455)

 .78د. تمٌم طاهر احمد و د. حسٌن عبد الصاحب عبد الكرٌم، مرجع سابق، ص 
القكؿ : "يقصد بالحكـ النيائي اك البات المعدؿ، الحكـ النيائي ب 1969( لسنة 111( مف قانكف العقكبات العراقي رقـ )16( مف المادة )2عرفت الفقرة )(456)

 في ىذا القانكف كؿ حكـ اكتسب الدرجة القطعية بأف استنفذ جميع اكجو الطعف القانكنية اك انقضت المكاعيد المقررة لمطعف فيو".
(457 )

 .149د. محمود نجٌب حسنً، شرح قانون اإلجراءات الجنائٌة، المجلد االول، مرجع سابق، ص
(458)

 .1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )312-274( من قانون االجراءات الجنائٌة المصري، والمواد )10) ٌنظر المادة 
(459)

 ( من قانون العقوبات الفلسطٌنً.284( من المادة )4( من قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً، والفقرة )4( من المادة )2ٌنظر الفقرة )
(460)

 .114راوي، مرجع سابق، صد. رعد فجر فتٌح ال 
461))

 .148د. محمود نجٌب حسنً، شرح قانون االجراءات الجنائٌة، المجلد االول، مرجع سابق، ص 
462))

 . 111اٌهاب عبد المطلب، المجلد االول، مرجع سابق، ص 
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، كبما أف التنازؿ تصرؼ قانكني (463)االىمية، فيككف لممثمو القانكني أف يتنازؿ عف الشككل التي تقدـ بيا حيف كانت لو االىمية
تككف ىي ايضان مطمكب تكافرىا في مباشرة ينتج اثره مف حيث كقؼ إجراءات الدعكل فاف الشركط الخاصة بالحؽ في الشككل 

، "كفي حالة تعدد مقدمك الشككل فأف تنازؿ بعضيـ ال يسرم في حؽ االخريف"، "كاذا تعدد المتيمكف فأف التنازؿ عف (464)التنازؿ
قـك مقامة ، أما الصفح يقدـ مف المجني عميو اك مف ي(465)احدىـ ال يشمؿ المتيميف االخريف مالـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ"

 .(466)قانكنان 
أما المشرع المصرم سار عمى نيج المشرع العراقي إال في حالة كاحده ىك التنازؿ بالنسبة ألحد المتيميف يعد تنازالن بالنسبة  
، عمى عكس المشرع العراقي حاؿ تعدد المتيميف، اذا أرتكبت الجريمة مف اكثر مف شخص فأف التنازؿ عف بعض (467)لمباقيف

 يمنع مف االستمرار بالمطالبة بحقو قبؿ المتيميف االخريف، ألف التنازؿ عف حقو مسألة شخصية يعكد تقديرىا إليو، كقد المتيميف ال
يككف ليؤالء ركابط أسرية تربطيـ بو رابطة قرابة، أك انيـ قد عاممكه معاممة اكثر انسانية مف بقية المتيميف أك ككنو يرتبط معيـ 

، كسار المشرع (468)ف في منطقة كاحدة أك انيـ عكضكه ماليان، كؿ ىذه المسائؿ قد تدفع بو الى التنازؿبركابط عمؿ أك انيـ يعيشك 
 . (469)الفمسطيني عمى نيج نفس المشرع المصرم

  مف حيث االثر :. 3
كيعني ذلؾ  أثر التنازؿ عف الشككل ىك إنياء الدعكل الجزائية بحيث ال يجكز أف تتخذ إجراءات اعتباران مف تاريخ التنازؿ، 

( مف قانكف أصكؿ 8، أذ نصت المادة )(470)أف الدعكل تنقضي في أية حاؿ كانت عمييا، كال يجكز أف تقدـ بعد ذلؾ شككل ثانية
المحاكمات الجزائية : "...كيعتبر المشتكي متنازالن عف شككاه بعد تقديميا إذا تركيا دكف مراجعة مدة ثبلثة أشير دكف عذر مشركع 

حقيؽ قراران برفض الشككل أك غمؽ الدعكل نيائيان"، كلكف يجكز تجديد الشككل مره كاحدة إذا أثبت المشتكي أف كيصدر قاضي الت
 . (471)تغيبو كاف لمعذرة مشركعة

كيقتصر تأثير التنازؿ يقتصر عمى الكاقعة التي قدمت الشككل بشأنيا، إال أنو ال يحكؿ دكف تقديـ شككل في شأف كاقعة  
، كلكف اذا تنازؿ المشتكي عف حقو الجزائي كالمدني معان فأف ىذا التنازؿ يمنعو مف (472)كأف كانت مشابية لياأخرل مستقمة عنيا 

 . (473)تجديد دعكاه أماـ أية محكمة جزائية أك محكمة مدنية
ني ذلؾ أف أف أثر التنازؿ عف الشككل أماـ المحكمة الجزائية يترتب عميو التنازؿ عف الحؽ الجزائي فقط دكف المدني، كيع 

، كىذا (474)الحؽ المدني ال يسقط بؿ لو المطالبة بو، مالـ يصرح بأف تنازلو عف الشككل كاف يضـ الحؽ الجزائي كالمدني معان 
االمر طبيعي طالما أنو قد تنازؿ عف حقو في المطالبة سكاء كاف بصكرة تحريرية أك شفكية فإنو مف غير المعقكؿ إعطائو الحؽ 

                                                 
(463)

 .148د. محمود نجٌب حسنً، شرح قانون االجراءات الجنائٌة، المجلد االول، مرجع سابق، ص 
(464)

 .127، مرجع سابق، ص1مون محمد سالمة، جد. مأ 
(465)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائٌة.9ٌنظر: الفقرتٌن )ج/ ه من المادة  
(466) 

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً.339الفقرة)أ( من المادة )
(467)

( من قانون االجراءات 10، كذلك نص المادة )148بق، صد. محمود نجٌب حسنً، شرح قانون االجراءات الجنائٌة، المجلد االول، مرجع سا 
 الجنائٌة المصري.

(468)
 .43، مرجع سابق، ص1د. سلٌم ابراهٌم حربة وعبد االمٌر العكٌلً، ج 

(469)
 ( من قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً.4من المادة 2. ٌنظر )الفقرة106د. مصطفى عبد الباقً، مرجع السابق، ص 

(470)
 ً سرور، الوسٌط فً قانون االجراءات الجنائٌة، المجلد االول، الجزءان االول والثانً، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربٌة، القاهرة،د. أحمد فتح 

 .691_  690، ص1981
471))

 ( الفقرة )ب( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة.302المادة ) 
(472)

. و د. محمد عبد الحمٌد مكً، التنازل عن 91ل المحاكمات الجزائٌة، مرجع سابق، صد. فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً، شرح قانون اصو 
 .237_  236، ص2009الشكوى كسبب خاص النقضاء الدعوى الجنائٌة، الطبعة الثانٌة، دار النهضة العربٌة _ القاهرة، 

473))
 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة.9نص الفقرة )أ من المادة  

(474)
( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة. عماد حسن مهوال الفتالوي، قاضً التحقٌق فً العراق، الطبعة االولى، دار 9قرة )و من المادة ٌنظر الف 

 .44، ص2015الوارث للطباعة والنشر، العراق _ كربالء، 
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نو فيو إشغاؿ لممحاكـ كتيديد مستمر لممتيميف في الجريمة كليس مف المعقكؿ أف يترؾ األمر ال ىكاءه في تجديد المطالبة أل
 .(475)الشخصية
كفي حالة تنازؿ المشتكي عف حقو المدني ال يؤثر ىذا التنازؿ عف الحؽ الجزائي اال في االحكاؿ التي ينص عمييا القانكف  

 (.476)مى دعكل الحؽ العاـ بأم حاؿأك اذا صرح المشتكي بذلؾ كىذا ال يؤثر ع
، (477)كجدير بالمبلحظة اف الحؽ في الشككل حؽ شخصي ال ينتقؿ الى الكرثة كالذم نقصده ىنا االدعاء بالحؽ الجزائي 

( مف قانكف أصكؿ الجزائية عمى أنو : "إذا تكفي مف لو حؽ تقديـ الشككل فبل ينتقؿ الى 9كىذا ما نصت عميو )الفقرة د مف المادة 
ذا تكفي الشاكي يككف لكؿ مف أكالده مف ك  رثتو حقو في تقديميا " إال أف المشرع قد نص عمى استثناء في جريمة الزنا، بالقكؿ: "كا 

، كعمة ىذا االستثناء يكمف في حرص المشرع عمى رعاية (478)الزكج المشكك منو أك الكصي عمييـ أف يمنع السير في تنفيذ الحكـ"
، ككذلؾ المشرع (480)، أما المشرع المصرم تبع نفس نيج المشرع العراقي(479)تر جريمة أحد أبكييـمصمحة ىؤالء األكالد في س

. أما الصفح تقرر المحكمة عند قبكليا الغاء ما بقي مف العقكبات (481)الفمسطيني سار عمى النيج نفس المشرع العراقي كالمصرم
 . (482)تقرر المحكمة اخبلء سبيؿ المحكـك عميو حاالن االصمية ككذلؾ العقكبات التبعية كالتكميمية عدا المصادرة ك 

 المبحث الثاني
 االثار الجزائية اإلجرائية لمصفح

سنقسـ ىذا المبحث الى مطمبيف نتناكؿ في االكؿ أثر الصفح عمى الدعكتيف الجزائية كالمدنية، كنبيف في الثاني رقابة  
 الجية التمييزية في الصفح.

 المطمب االكؿ
 الدعكتيف الجزائية كالمدنيةأثر الصفح عمى 

سيتـ تقسيـ ىذا المطمب الى فرعيف، نكضح في االكؿ أثر الصفح عمى الدعكل الجزائية، كنبيف في الثاني أثر الصفح عمى  
 الدعكل المدنية.

 الفرع االكؿ
 أثر الصفح عمى الدعكل الجزائية

عف المحكـك عميو، كبعد أىف يصؿ ىذا الطمب الى عمـ بعد أىف يقدـ المجني عميو أك مف يقـك مقامو قانكنان طمبو لمصفح  
المحكمة المختصة أك المحكمة التي حمت محميا كذلؾ بتسجيمو لدييا، فأىف ذلؾ يعد اسقاطان مف المجني عميو عف حقو في الدعكل 

نص عمى ىذا االثر الجزائية، كال يجكز لو الرجكع عف طمب الصفح أك نقضو مف قبمو، كأف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 
، كىذا ما ذىبت اليو محكمة النقض السكرية ًإذ قضت أنو : "...حيث أنو ال (483)بشكؿ صريح، ككذلؾ التشريعات محؿ المقارنة

                                                 
(475)

 .44_  43، مرجع سابق، ص1د. سلٌم ابراهٌم حربة وعبد االمٌر العكٌلً، ج 
(476)
 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة.9فقرة ز من المادة ٌنظر )ال 

(477)
 44، مرجع سابق، ص1د. سلٌم ابراهٌم حربة وعبد االمٌر العكٌلً، ج 

478))
 الفقرة الثانٌة( من قانون العقوبات العراقً. 379)المادة  

(479)
 .89ابق، صد. فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌة، مرجع س 
(480)
 ( من قانون اإلجراءات الجنائٌة المصري.10المادة ) 
 ( مف قانكف االجراءات الجنائية الفمسطيني.7المادة ) (481)
(482)
 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة.340ٌنظر المادة ) 

(483)
( 1الفقرة  53وع عن طلب الصفح..."، ونصت المادة )الفقرة ه( من قانون أصول المحاكمات الجزائٌة على انه "ال ٌجوز الرج 339نصت المادة ) 

 ( على انه "الصفح ال ٌنقض...".2الفقرة  157من قانون العقوبات الفلسطٌنً على أنه "الصفح ال ٌنقض..."، ونصت المادة )
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يصح لمطاعف الرجكع عف الصفح... ذلؾ ألف الصفح ال ينقض كالساقط ال يعكد كيـك اسقط الطاعف دعكاه كاف يعمـ مدل 
 .(484)اصابتو..."
ـ يمكف أىف نستنتج بأىنو بعد أىف تـ الصفح عف المحكـك عميو في الجريمة التي سبؽ كارتكبيا، فأىف ذلؾ يرتب أثران كمما تقد 

بالنسبة لممجني عميو إال كىك عدـ السماح لو بأف يقدـ أم طمب باتخاذ اإلجراءات الجزائية ضد المصفكح عنو )المحكـك عميو( مف 
 قبمو بخصكص نفس الدعكل.

قؼ ًإجراءات الدعكل ال كجكد لو في أحكاـ الصفح في القانكف العراقي، الف الصفح في ىذا التشريع ال يككف لو كما أف ك  
محؿ لمعمؿ بو كتطبيقو ًإال بعد أف تككف الدعكل قد حسمت كلـ يبقى مجاؿ اتخاذ أم إىجراءات فييا، كانما ىذا االثر قاصر عمى 

اتخذناىا محؿ المقارنة، ألنو في ىذا التشريع يقبؿ الصفح في جميع مراحؿ الدعكل  التشريع الفمسطيني مف بيف التشريعات التي
الجزائية مف مرحمة التحرم كجمع االدلة كالى حيف صدكر الحكـ فييا، كلكف بعد أىف يككف الحكـ قد اكتسب الدرجة القطعية، فأىف 

 .(485)القانكف يمنع الصفح عف المحكـك عميو
 الفرع الثاني

 مى الدعكل المدنيةأثر الصفح ع
كثيران ما يتضرر المجني عميو ماديان أك معنكيان مف الجريمة المرتكبة ضده، كيطالب بحقو المدني )تعكيض( ضمف الدعكل  

الجزائية أك بصكرة مستقمة، فًإذا ما أراد الصفح عف المحكـك عميو في تمؾ الجريمة، فيؿ ًإف اثار الصفح تشمؿ حقو المدني؟ أك 
عمى الجانب الجزائي مف الدعكل، مف استقراء النصكص الكاردة في التشريع العراقي، نرل أنو ال أثر لمصفح عمى  يككف قاصران 

الدعكل المدنية سكاء كاف محسكمان مع الدعكل الجزائية التي ىي محؿ الصفح أك تـ االحتفاظ بو لممتضرر مف الجريمة في الحكـ 
نية )محكمة البداءة(، أك سبؽ كأف أقامو المتضرر مف الجريمة أماـ المحكمة االخيرة، الجزائي، بأف يطالب بو أماـ المحكمة المد

كذلؾ الف أحكاـ الصفح قاصرة عمى الجانب الجزائي كعمى العقكبة المحكـك بيا، دكف أف يمس الجانب المدني لمجريمة عممان أف 
 .(486)المشرع العراقي لـ ينص عمى ىذا الحكـ صراحة

عات الجنائية المقارنة، فقد أحسف المشرع الفمسطيني الفعؿ، ًإذ جاء بالنص صراحة عمى أىف األسباب اما بخصكص التشري 
التي تسقط بو االحكاـ الجزائية أك يمنع تنفيذىا أك تعمقيا كمنيا الصفح، ال تككف ليا مفعكؿ عمى االلتزامات المدنية الناشئة عف 

بقاءىا خاضعة ألحكاـ القا ، كتطبيقان لمحكـ أعبله (488)، كسار عمى النيج نفس المشرع السكرم(487)نكف المدنيالجريمة المرتكبة كا 
عقكبات ىك تأثير  157نذكر القراريف القضائييف الصادريف مف محكمة النقض السكرية ًإذ جاء في االكؿ "أىف المقصكد مف المادة 

 .(490)حكـ التضامف في القانكف المدني"، كجاء في الثاني "أىف الصفح... ال يمغي (489)الصفح... دكف الحؽ الشخصي"
كمف التطبيقيف القضائييف أعبله يتضح أىف الصفح عف المحكـك عميو ال يؤثر عمى مطالبة المحكـك عميو بالتعكيض عف  

الضرر الذم أحدثو نتيجة الرتكابو الجريمة، كمف ىنا نرل أىف التشريع العراقي بيذا الخصكص فيو قصكر، كىك بحاجة ممحة الى 

                                                 
(484)

بد االمٌر جمعة توفٌق، مرجع (، اشار الٌه : ع6/1987/ 3(، الصادر بتارٌخ )1978/ نقض سوري/469قرار محكمة النقض السورٌة المرقم ) 
 .143سابق، ص

(485)
( من قانون العقوبات الفلسطٌنً على أنه "إِن صفح الفرٌق المجنً علٌه ٌوقؾ الدعوى وتنفٌذ العقوبات المحكوم بها والتً لم تكتسب 52المادة ) 

 الدرجة القطعٌة...".
(486)

 .165، ص2018طبعة األولى، مطبعة هٌفى، عبد االمٌر جمعة توفٌق، نظام الصفح واشكالٌاته فً التطبٌق، ال
(487)

( من قانون العقوبات الفلسطٌنً على أنه "أَن األسباب التً تسقط األحكام الجزائٌة أو تمنع تنفٌذها أو تعلقها ال تأثٌر لها على 48نصت المادة ) 
 االلتزامات المدنٌة التً ٌجب أَن تظل خاضعة لسحكام الحقوقٌة".

(488)
على أنه "االسباب التً تسقط االحكام الجزائٌة أو تمنع تنفٌذها أو تعلقها  1949( لسنة 148( من قانون العقوبات السوري رقم )148نصت المادة ) 

 ال تأثٌر لها على االلزامات المدنٌة التً تبقى خاضعة ألحكام القانون المدنً".
(489)

(، اشار الٌه : عبد االمٌر جمعة توفٌق، مرجع 2/1987/ 22بتارٌخ ) (، الصادر1987/ نقض سوري/252قرار محكمة النقض السورٌة المرقم ) 
 .157سابق، ص

(490)
 .157(، اشار الٌه : المرجع السابق، ص11/2/1984(، الصادر بتارٌخ )1984/ نقض سوري/177قرار محكمة النقض السورٌة المرقم ) 
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نقترح اضافتو عمى النحك اآلتي: "أف صفح المجني عميو ال يسقط الدعكل المدنية المرتبطة بالدعكل ص كيذا، كبدكرنا ن
الجزائية المصفكح فييا عف الجاني"، مف أجؿ قطع دابر أم خبلؼ بخصكص ذلؾ كنتمنى أف يخطك المشرع العراقي خطى 

 عمى الدعكل المدنية.، اما صفح المحكمة فميس لو أثر التشريعات المذككرة
 المطمب الثاني

 رقابة الجية التمييزية في الصفح
ًإف الصفح كأىية مقررة قانكنية جزائية يككف خاضعان لرقابة جيات تمييزية مختمفة، ًإذ مف المعمـك أىف أم حكـ أك قرار أك 

لصفح عف المحكـك عميو يصدر بقرار، فبل يككف ًإجراء أك تدبير يصدر مف المحاكـ الجزائية يككف خاضعان لتمؾ الرقابة، كبما أىف ا
مستثنى مف ذلؾ، كلكف ما يميز الرقابة القضائية في صفح المجني عميو ىك أىف القانكف الـز الجية التمييزية بممارسة ىذه الرقابة 

ح مع أكراؽ الدعكل دكف الحاجة الى أىف يرفع الييا طمب مف جية ذات عبلقة، كما كالـز محكمة المكضكع بأف ترسؿ قرار الصف
الى الجية التمييزية خبلؿ مدة معينة، عميو كالختبلؼ أنكاع المحاكـ الجزائية التي تصدر عنيا قرار الصفح، كالذم أدل الى 
االختبلؼ في الجيات التمييزية التي تراقب العمؿ في الصفح، كلمكقكؼ عمى قرارات الجية التمييزية عند ممارسة دكرىا الرقابي 

المطمب الى فرعيف نتناكؿ في االكؿ رقابة محكمة االستئناؼ بصفتيا التمييزية في الصفح كنبيف في الثاني رقابة محكمة  نقسـ ىذا
 التمييز في الصفح.

 الفرع االكؿ
 رقابة محكمة االستئناؼ بصفتيا التمييزية في الصفح

حدة أك اكثر كتتألؼ مف رئيس كعدد كافي مف محكمة االستئناؼ االتحادية ىي الييئة القضائية العميا لمحاكـ محافظة كا
، كتنعقد محكمة االستئناؼ كىيئاتيا )كمف بينيا الييئة الجزائية( برئاسة رئيسيا أك أحد نكابو كعضكية (491)نكاب الرئيس كالقضاة

اء محكمة ، كيتـ تسمية رئيس كأعض(492)نائبيف مف نكابو أك أحدىـ كقاضي محكمة االستئناؼ، أك عضكية قاضييف مف قضاتيا
 .(493)االستئناؼ كىيئاتيا ببياف يصدره رئيس مجمس القضاء األعمى بناءن عمى اقتراح مف رئيس محكمة االستئناؼ االتحادية

لـ يكف لمحكمة االستئناؼ االتحادية أية صبلحية في الدعاكل الجزائية قبؿ صدكر قرار مجمس قيادة الثكرة )المنحؿ(، كالتي 
االستئناؼ بصفتيا التمييزية بالنظر بالطعف في االحكاـ كالقرارات الصادرة مف محاكـ الجنح ينص عمى أنو "تختص محكمة 
 .(494)كمحاكـ االحداث في دعاكم الجنح"

بناءن عمى القرار المذككر تشكمت في كؿ محكمة استئناؼ ىيئة جزائية تختص بيذه الطعكف، كتطبيقان لمقرار المذككر فأىف  
رسؿ كؿ طمبات الطعف المتعمقة بدعاكم الجنح الى محكمة االستئناؼ االتحادية بصفتيا التمييزية لمنظر محكمة التمييز االتحادية ت

فييا حسب االختصاص، كفي قرار لمحكمة التمييز االتحادية ًإذ جاء فيو : "لدل التدقيؽ كالمداكلة كجد أىف الطعف التمييزم ينصب 
منح محاكـ  1988لسنة  104ث أىف قرار مجمس قيادة الثكرة )المنحؿ( المرقـ عمى القرار الصادر مف محكمة جنح البياع... كحي

االستئناؼ بصفتيا التمييزية الصبلحيات الممنكحة لمحكمة التمييز عند النظر بالطعكف الكاقعة عمى قرارات محاكـ الجنح لذا تككف 
ر إحالة الئحة الطعف مع إضبارة الدعكل إلييا لمنظر محكمة استئناؼ بغداد الكرخ بصفتيا التمييزية ىي المختصة بنظر الطعف فقر 

 .(495)بيا حسب االختصاص..."

                                                 
(491)

 / اوالً( من قانون التنظٌم القضائً. 16المادة ) 
(492)

 / اوالً( من قانون التنظٌم القضائً. 17المادة ) 
(493)

 / ثانٌاً( من قانون التنظٌم القضائً. 17المادة ) 
(494)

، 11/10/2019منشور فً قاعدة التشرٌعات العراقٌة، تارٌخ الزٌارة  27/1/1988( الصادر بتارٌخ 104قرار مجلس قٌادة الثورة)المنحل( المرقم) 
 صباحاً. 10و10الساعة 

(495)
(، اشار الٌه : د. براء منذر كمال عبد اللطٌؾ، مرجع 2006/ 1/ 3/ الهٌئة الجزائٌة، الصادر بتارٌخ 376لتمٌٌز االتحادٌة المرقم )قرار محكمة ا 

 . 216سابق، ص
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كمما تقدـ يمكف القكؿ أىف محكمة االستئناؼ بصفتيا التمييزية ىي الجية االصمية بشأف ممارسة رقابتيا عمى القرار  
بات صفح المجني عميو كالف الجرائـ الصادر في مكضكع صفح المجني عميو، الف محكمة الجنح ىي المختصة أصبلن في نظر طم

التي تقبؿ الصفح بشأنيا قانكنان، ىي الجرائـ التي تككف مف نكع الجنحة، كعقكبتيا ال تزيد عف عقكبة جريمة الجنحة، كىذا نقكؿ ًإف 
 محكمة االستئناؼ بصفتيا التمييزية ىي صاحبة االختصاص االصيؿ في مراقبة صحة القرارات الصادرة في مكضكع صفح

 المجني عميو.
كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة استئناؼ كرككؾ االتحادية بصفتيا التمييزية عمى أنو "إصدرت محكمة جنح داقكؽ قراراىا...  

( مف قانكف العقكبات عف شككل 432المتضمف الحكـ عمى المداف )ش. ع. ب( بالحبس البسيط لمدة ثبلثة اشير كفؽ المادة )
كاعطاء الحؽ لممشتكي بمراجعة  9/2016/ 4كلغاية  8/2016/ 31ب مدة مكقكفيتو مف المشتكي )ع. ب. س( مع احتسا

المحاكـ المدنية لممطالبة بالتعكيض كبناء عمى الطمب المقدـ مف قبؿ طالب الصفح )ع. ب. س( الذم طمب فيو قبكؿ صفحو عف 
ـ )ش. ع. ب( كذلؾ بقرارىا... كالغاء ما المحكـك المذككر قررت محكمة جنح داقكؽ قبكؿ صفح المشتكي المذككر عف المحكك 

( مف االصكؿ الجزائية كلدل كركدىا سجمت 341تبقى مف مدة محككميتو كارسمت الدعكل الى ىذه الييئة... عمبلن بأحكاـ المادة )
لمذاكرة تحت عدد... كقدـ المدعي العاـ أماـ ىذه الييئة مطالعتو... طمب فييا تصديؽ القرار ككضعت القضية قيد الدرس كا

صدرت الييئة فييا قرارىا االتي:  كا 
لدل التدقيؽ كالمداكلة كجد أف القرار... الصادر مف محكمة جنح داقكؽ في الدعكل... المتضمف قبكؿ صفح المشتكي )ع. 
خبلء سبيمو حاالن مالـ يكف مطمكب عف قضية اخرل  ب. س( عف المحكـك )ش. ع. ب( كالغاء ما تبقى مف مدة محككميتو كا 

ح كمكافؽ لمقانكف ًإذ ًإف الجريمة التي حكـ عنيا المحكـك المذككر ىي مف الجرائـ التي تقبؿ الصمح فييا بمكافقة المحكمة صحي
( مف االصكؿ الجزائية رغـ انيا معاقبان عمييا بالحبس مدة ال تزيد 195ككنيا مف جرائـ التيديد كفقان لما كرد بالفقرة )ج( مف المادة )

ائـ التي يقبؿ الصمح فييا دكف مكافقة المحكمة كما كصفتيا محكمة المكضكع في معرض تسبيبيا كحيث أف سنة كليس مف الجر 
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية اجازت لممحكمة التي أصدرت الحكـ أك التي حمت محميا أف تقرر قبكؿ 338المادة )

لصمح عنيا كلـ يشترط أف يككف قبكؿ الصمح بمكافقة المحكمة أك الصفح عمف صدر عميو حكـ بعقكبة اصمية مقيدة لمحرية يجكز ا
دكنيا لذا يككف القرار بقبكؿ الصفح عف المحكـك )ش. ع. ب( متكافقان مع حكـ القانكف عميو قرر تصديقو كصدر القرار استنادان 

 .(496)( مف االصكؿ الجزائية باالتفاؽ..."341ك 340ك 339ك 228ألحكاـ المكاد )
حظة في القرار اعبله أنو جاء مؤكدان لرقابة محكمة االستئناؼ بصفتيا التمييزية عمى القرار بالصفح عف كجدير بالمبل

 المحكـك عميو.
 الفرع الثاني

 رقابة محكمة التمييز االتحادية في الصفح
خبلؼ ذلؾ، كتتألؼ ىي الييئة القضائية العميا التي تمارس الرقابة القضائية عمى جميع المحاكـ مالـ ينص القانكف عمى  

، كالحكمة مف ايجاد جية (497)مف رئيس كخمسة نكاب لمرئيس كقضاة ال يقؿ عددىـ جميعان عف ثبلثيف، كيككف مقرىا في بغداد
قضائية عميا كاحدة تراقب تطبيؽ القانكف ىي تكحيد طريقة تفسيره كتفيـ مدلكلو، كما أىف ليذه الييئة في حسف اختيار أعضائيا ما 

ال يضفي عمى قض ائيا درجة مف التماسؾ كالثبات مما يبعث عمى االستقرار القانكني في الببلد لذا تقتضي المحاكـ خطاىا كا 
 .(498)عرضت أحكاميا لمنقض

                                                 
(496)

د ٌوسؾ (، اشار الٌه : عما2017/ 4/ 18، الصادر بتارٌخ 2017/جزائٌة/ صفح/ 115قرار محكمة كركوك االتحادٌة بصفتها التمٌٌزٌة المرقم ) 
 . 135_ 134خورشٌد اورانقاي و قاسم محمد سلٌمان العزاوي، مرجع سابق، ص

(497)
 ( من قانون التنظٌم القضائً. 12المادة ) 

(498)
 .572، ص1983، مطبعة االستقالل الكبرى، القاهرة، 15د. رؤوؾ عبٌد، مبادئ اإلجراءات الجنائٌة فً القانون المصري، ط 
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كمما تقدـ نستطيع ًإف نقكؿ ًإف محكمة التمييز االتحادية ىي االخر تضطمع بدكر رقابي كجكبي عمى القرارات الصادرة مف  
ت الصفح عف المحكـك عميو، إضافة الى دكرىا الرقابي المرسـك بشكؿ عاـ عمى كؿ قرارات المحاكـ، بعض المحاكـ، بشأف طمبا

كنحف نرل أىف محكمة التمييز االتحادية دكرىا في مراقبة القرارات الصادرة في طمبات الصفح طارئ كليس أصيؿ، ألنو يككف ناشئان 
كل الجنح كاختصاص النظر فييا لمحكمة الجنح في االصؿ، ًإال أف عف نظر محكمة الجنايات لبعض الدعاكل التي ىي مف دعا

تمت احالتيا الى محكمة الجنايات نتيجة خطأ أك سيكان، ًإال أنيا كالعتبارات السرعة في حسـ الدعاكل كعدـ التمكؤ أجيز ليا قانكنان 
 صيؿ.أف تفصؿ فييا، كما كليا أف تعيدىا الى المحكمة المختصة، كسبؽ كأف بينيا بالتف

ًإذف فًإف القرارات الصادرة في دعاكل الجنح كالتي تحسميا محكمة الجنايات تككف خاضعة لدل محكمة التمييز االتحادية،  
عممان أنو لك تـ ًإرساؿ قرار الصفح كدعكاه مف محكمة الجنح التي قررت في طمب الصفح الى محكمة التمييز االتحادية، فميا أىف 

ى الجية التمييزية المختصة بذلؾ كالتي ىي محكمة االستئناؼ بصفتيا التمييزية، مع ًإشعار محكمة الجنح تبت فيو أك أىف تحيمو ال
 المذككرة بذلؾ، كذلؾ كفقان لصبلحياتيا الكثيرة كالشاممة.

ازلو كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة تمييز أقميـ كردستاف العراؽ عمى أنو "قدـ المشتكي... طمبان الى محكمة... طمب فيو تن 
عف الشككل المقدـ مف قبمو مدانيف/المحككميف... المذاف حكمت عمييما المحكمة بالحبس البسيط لمدة ثبلثة أشير لكؿ كاحد منيا 

مف قانكف العقكبات كذلؾ بمكجب قرارىا المرقـ... كذلؾ لكقكع الصمح كالتراضي بينيـ بقبكؿ الصفح كاالفراج  413كفؽ المادة 
 عنيما.

مف قانكف  338/339/340/341بارة الدعكل الى ىذه المحكمة لتدقيقيا تمييزان استنادان الى أحكاـ المكاد تـ ًإرساؿ ًإض 
 أصكؿ المحاكمات الجزائية، كلدل كركد اإلضبارة الى ىذه المحكمة كضعت مكضع التدقيؽ كالمداكلة :

عمييما كؿ مف... بالحبس البسيط لمدة ثبلثة  القرار: لدل التدقيؽ كالمداكلة كجد أف الجريمة المحكـك فييا عمى المحكـك 
مف قانكف العقكبات مف الجرائـ التي يجكز قبكؿ الصمح فييا بمكافقة المحكمة كفؽ الفقرة  413أشير لكؿ كاحد منيما كفؽ المادة 

 مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية. 195)ب( مف المادة 
بقبكؿ الصفح  2/2013/ ؾ205كفي الدعكل الجزائية المرقمة  5/2013/ 27كعميو يككف قرار محكمة جنح... بتاريخ  

عنيما صحيحان كمكافقان لمقانكف لؤلسباب التي اعتمدتيا المحكمة في قرارىا أعبله... لذا قرر تصديؽ قرار الصفح المذككر مف حيث 
 .(499)النتيجة كفؽ ما تقدـ كصدر القرار باألكثرية..."

تمييز االقميـ لـ تحيؿ الدعكل الى محكمة استئناؼ أربيؿ بصفتيا التمييزية، كالتي ىي  يبلحظ في القرار أعبله أىف محكمة
 صاحبة االختصاص االصيؿ في الرقابة عمى القرار الصادر مف محكمة جنح أربيؿ، كبتت في مكضكعيا.

ب الصفح مف محكمة الجنح كلتقريب الصكرة أكثر كبخبلؼ ما سبؽ فنكرد أدناه أنمكذجان آخران مف القرارات الصادرة في طم 
كمف نفس نكع القرار أعبله إال أىف محكمة االستئناؼ مارست دكرىا الرقابي عمييا ككنيا صاحبة االختصاص االصيؿ بيذا الشأف، 
إذ جاء فييا " بأف محكمة جنح قمعة سكر قررت قبكؿ الصفح الكاقع بيف المشتكي )ـ. ؿ. د( كالمدانيف كؿ مف )ر. ؿ. د( ك )ع. 

خبلء سبيؿ المدانيف أعبله مف التكقيؼ استنادان لممكاد )ر. ؿ ( مف قانكف أصكؿ 339،340،341( في الدعكل المرقمة... كا 
رساؿ إضبارة الدعكل الى محكمة التمييز االتحادية إلجراء التدقيقات التمييزية عمييا  1971( لسنة 23المحاكمات الجزائية رقـ ) كا 

قرار كلدل امعاف النظر في قرار إرساؿ إضبارة الدعكل الى ىذه المحكمة اتضح أنو غير خبلؿ عشرة أياـ مف تاريخ صدكر ال
صحيح كمخالؼ ألحكاـ القانكف حيث أف المحكمة المختصة في النظر بالطعف بقرار الصفح المشار اليو يككف مف اختصاص 

جاء معدالن لقانكف اصكؿ المحاكمات  1988 ( لسنة104محكمة استئناؼ ذم قار االتحادية بصفتيا التمييزية ذلؾ اف القرار )

                                                 
(499)

(، اشار الٌه : عبد االمٌر جمعة توفٌق، مرجع 2013/ 10/11(، الصادر بتارٌخ )2013/ الهٌئة الجزائٌة/ 373م المرقم )قرار محكمة تمٌٌز االقلٌ 
 . 194سابق، ص
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المعدؿ كالذم بمكجبو حمت محاكـ االستئناؼ بصفتيا التمييزية بالنظر بالطعف في االحكاـ  1971( لسنة 23الجزائية رقـ )
يات كالقرارات الصادرة مف محاكـ الجنح كمحاكـ االحداث في دعاكل الجنح محؿ محكمة التمييز االتحادية كليا كافة الصبلح

عميو كلكؿ ما تقدـ قرر إرساؿ الدعكل  1971( لسنة 23المقررة لممحكمة المذككرة بمكجب قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية رقـ )
 .(500)الى محكمة استئناؼ ذم قار االتحادية بصفتيا التمييزية لمنظر بالطعف حسب االختصاص ككفؽ القانكف"

ساؿ الدعكل الى محكمة استئناؼ ذم قار االتحادية بصفتيا التمييزية لمنظر ىذا القرار يؤخذ عميو أنو أستعمؿ عبارة إر  
بالطعف حسب االختصاص كمف دكف أف يشعر محكمة جنح قمعة سكر بذلؾ، فكاف االصكب استعماؿ عبارة إحالة أكراؽ الدعكل 

عار محكمة جنح قمعة سكر بذلؾ الى محكمة استئناؼ ذم قار االتحادية بصفتيا التمييزية لمنظر بالطعف حسب االختصاص كاش
( مف قانكف أصكؿ 261كليس إرساؿ إضبارة الدعكل، ألف االرساؿ يككف بقرار مف محكمة المكضكع، كىذا ما أكدتو المادة )

المحاكمات الجزائية ًإذ نصت عمى أنو "إذا نقضت محكمة التمييز الحكـ لصدكره مف محكمة غير مختصة فتحيؿ الدعكل الى 
 تصة كتخبر بذلؾ المحكمة التي أصدرت الحكـ".المحكمة المخ

 الخاتمة
بعد أىف انتيينا بتكفيؽ مف ا مف كتابة الرسالة عف مكضكعنا المكسـك بػ )الصفح في اإًلجراءات الجزائية _ دراسة مقارنة_( 

 نبيف اىـ النتائج كالمقترحات التي تكصمنا الييا.
 أكالن: النتائج

شرع العراقي لـ يعرؼ الصفح ككذلؾ الحاؿ في القضاء كالفقو، كلكف يمكف أىف نعرؼ صفح ظير مف خبلؿ الدراسة أىف الم .1
المجني عميو بأنو "جنب المحكـك عميو مف العقكبة بعد صدكر الحكـ فييا مف المحكمة المختصة اك المحكمة التي حمت 

ميو اك مف يقـك مقامو قانكنان أف تقرر عند محميا في الجرائـ التي ال تحرؾ الدعكل الجزائية فييا اال بشككل مف المجني ع
قبكليا الصفح إلغاء ما بقي مف العقكبات األصمية ككذلؾ العقكبات الفرعية عدا المصادرة كتقرر إخبلء سبيؿ المحكـك عميو 

 حاالن كسكاء اكتسب الحكـ الصادر فييا درجة البتات اك لـ يكتسبيا".
ع الى االخذ بإجراء الصفح ىي لفتح الطريؽ الى الكئاـ كنزع االحقاد، كقطع أكضحت الدراسة أف الحكمة التي دفعت المشر  .2

عادة االلفة كاالنسجاـ بيف االفراد كصفاء قمكبيـ كتقميؿ الجرائـ المرتكبة دكف أف يؤثر ذلؾ عمى حؽ  دابر الضغائف كالعداكة كا 
المختصة، ككذلؾ يمكف القكؿ أف الحكمة الذم المجتمع في معاقبة المعتدم في حدكد معينة يعكد تقديرىا لمسطة القضائية 

دفعت المشرع الى األخذ بيذا االتجاه السديد في انياء تنفيذ العقكبات السالبة لمحرية عف طريؽ الصفح ىك لتبلفي النتائج 
 السمبية المحتممة لتنفيذ بعض العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة.

تنفيذ عقكبة الحبس البسيط قصيرة المدة مف اختبلطيـ بغيرىـ مف المحكـك عمييـ  ييدؼ الصفح الى ابعاد المحكـك عمييـ مف .3
كتجنبو كسط السجكف المفسد قد يشكؿ خطران اخبلقيان عمييـ، كالتي ليا تأثير سمبي عمى المحكـك عميو كعائمتو مف الناحية 

ا انيا ال تنزع المحكـك عميو مف عائمتو كال االقتصادية مف خبلؿ ما يكفمو مف التخفيؼ عميو مف مصاريؼ كنفقات باىظة، كم
 تؤخره عف مزاكلة عممو.

اظيرت الدراسة أف االفعاؿ التي تحصؿ في الجمسة غالبان ما تككف نتيجة انفعاؿ كبعفكية لذلؾ أجاز قانكف اصكؿ المحاكمات  .4
عف المحكـك عميو كترجع عف الحكـ الجزائية العراقي لممحكمة الى ما قبؿ انتياء الجمسة التي أصدرت فييا الحكـ أف تصفح 

 التي أصدرتو.

                                                 
(500)

(، اشار الٌه : موفق حمٌد البٌاتً، الموجز 2013/ 6/ 30(، الصادر بتارٌخ )2013/ الهٌئة الموسعة الجزائٌة/ 114قرار محكمة التمٌٌز المرقم ) 
 .303_  302، ص2018المبسط فً شرح قانون أصول المحاكمات الجزائٌة، الطبعة االولى، منشورات زٌن الحقوقٌة، بٌروت، 
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اتضح مف الدراسة انو يتـ قبكؿ الصفح مف قبؿ المحكمة بعد إصدار الحكـ بالعقكبة المقررة قانكنان، كسكاء أكتسب الحكـ  .5
 الصادر فييا درجة البتات أك لـ يكتسبيا.

القرارات الصادرة في طمبات الصفح طارئ كليس أصيؿ، تمكنا مف الكصكؿ الى أف محكمة التمييز االتحادية دكرىا في مراقبة  .6
ألنو يككف ناشئان عف نظر محكمة الجنايات لبعض الدعاكل التي ىي مف دعاكل الجنح كاختصاص النظر فييا لمحكمة 
ـ الجنح في االصؿ، لكف تمت احالتيا الى محكمة الجنايات نتيجة خطأ أك سيكان، كالعتبارات السرعة في حسـ الدعاكل كعد

 التمكؤ أجيز ليا قانكنان أف تفصؿ فييا.
 ثانيان: المقترحات

( مف المذكرة االيضاحية كأف كاف 40أف المشرع العراقي خمط بيف الصفح كالصمح عنما عرؼ صفح المجني عميو في الفقرة ) .1
( مف المذكرة 40الفقرة ) يتشابياف في بعض االمكر ًإال أنو يختمفاف في البعض االخ، لذلؾ نقترح عمى المشرع العراقي تعديؿ

"جنب المحكـك عميو مف العقكبة بعد صدكر االيضاحية مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي عمى النحك اآلتي : 
الحكـ فييا مف المحكمة المختصة اك المحكمة التي حمت محميا في الجرائـ التي ال تحرؾ الدعكل الجزائية فييا اال بشككل 

اك مف يقـك مقامو قانكنان أف تقرر عند قبكليا الصفح إلغاء ما بقي مف العقكبات األصمية ككذلؾ  مف المجني عميو
العقكبات الفرعية عدا المصادرة كتقرر إخبلء سبيؿ المحكـك عميو حاالن كسكاء اكتسب الحكـ الصادر فييا درجة البتات اك 

 لـ يكتسبيا".
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي بمنع 340مى نص المادة )نقترح عمى المشرع العراقي أف يجرم تعديبلن ع .2

إخبلء سبيؿ المحكـك عميو حاالن بصدكر قرار قبكؿ الصفح عنو كأف يككف إخبلء سبيمو بعد أف تصادؽ الجية التمييزية الرقيبة 
ك تكييؼ المدة التي قضاىا المحكـك عمى قرار الصفح، لما فيو مف اشكاالت قد تنجـ عف اعادة القبض عمى المحكـك عميو، أ

عميو خارجان بعد أىف أعيد القبض عميو فيما ًإذا نقض قرار قبكؿ الصفح، لذلؾ نقترح عمى المشرع أف تككف صياغتيا عمى أنو 
ء "تقرر المحكمة عند قبكليا الصفح الغاء ما بقي مف العقكبات االصمية ككذلؾ العقكبات الفرعية عدا المصادرة كتقرر ًإخبل

 سبيؿ المحكـك عميو بعد صدكر القرار مف الجية التمييزية بقبكؿ الصفح".
أىف صفح المجني عميو ال يؤثر عمى مطالبة المحكـك عميو بالتعكيض عف الضرر الذم أحدثو نتيجة الرتكابو الجريمة، لذلؾ  .3

الدعكل المدنية المرتبطة  "أف صفح المجني عميو ال يسقطنقترح عمى المشرع العراقي اضافة نص عمى نحك االتي: 
 بالدعكل الجزائية المصفكح فييا عف الجاني".

نقترح عمى المشرع العراقي أف يقبؿ الصمح بقرار مف المحقؽ في المخالفات، كالغاية منو ىك تقميؿ عدد الدعاكل الجزائية قميمة  .4
 االىمية التي تعرض عمى القضاء، لكي يتفرغ لمدعاكل الميمة.

 المصادر كالمراجع
 بعد القرآف الكريـ 
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