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مقدمة:

يشهد

العالم اليوم العديد من المتغيرات السريعة والمتالحقة في كافة المجااتت وانشطا ة و اد

صاااحذ كلااخ تااديع تط اريعي كاياار فااي كافااة مشاااحي الحيااال الميتيثااة فااي الدولااة الحدي ااة كمااا تعااددت
التطريعات الجزائية سواء تيخ التي تحكم العال اة ااين انفاراد ت ماتمم ومجشاه "ييار ت كجارائم القصاا
أو التعزياار أو تيااخ التااي تحكاام العال ااة اااين انفاراد ال ايعيااين وانطاايا

ات"تااريااة الياصااة والجمااات

الحكومية الميتيثة االدولة كجرائم التعزير اقصاد حماياة المجتمام ومشام الجارائم وتحقيام التشمياة أو كاشات
جارائم تتعياام االحاادود وغشااي "اان القااوع أشاار ت يجااوز الصااي فااي جا ارئم الحاادود ايشمااا يجااوز فااي جارائم
القصا

والتعازير كقا"دل "امة .
وتطاخ فاي أن د ارساة الصااي والتصاال فاي التطاريعات الجزائياة فيماا "اادا جارائم الحادود

شمااا

هااو د"ااول الحااالع المحاااة والتااريي والت اراحم اااين أاشاااء المجتماام ااادتف ماان التياصاام واليااال  .كمااا أششااا
االصااي فااي الجارائم الجزائيااة شحقاام العديااد ماان انهاادا

انياار

م ااع التيثيا

أمام المحاكم واحترام آدمية االشسان والتركيز "يه كون االشسان محور وهد

ماان تكاادا الق ااايا

العدالة التشموية ومن ام

وجوذ التركيز "يه كون الثرد أدال ليتشمية وت يتحقم كلخ غالاا االعقواات السالاة ليحرية والتاي مان
ال اات "ار كافة اتجاهات تحديث العقواات الجزائياة فاي دوع العاالم أشماا ت قاع الي ازشاة العاماة ليدولاة وت
ت مر في الوا م العميي فوائد ت ايم العدالة التصالحية الجزائية .
كمااا أشاار أ ااحه ماان المتثاام "يياار لااد القاااشوشيين فااي طااته دوع العااالم الغراااي والعراااي أن
التط اريعات الجزائيااة العدياادل فااي طااته المجاااتت أصاااحت اىن ت تتشاسااذ وت تياااه احتياجااات حمايااة
المجتمم في ك ير من انحيان اع وتؤ ر سياا "يه تحقيام مثماوم العدالاة التشموياة فاي طاته المجااتت
التشموية ات تصادية واتجتما"ية واالدارية والسياسية في الدولة الحدي ة .
ولااكلخ يشاغااي "ااادل الشياار فااي التط اريعات الجزائيااة كافااة واسااتاداع "دالااة التصااال أو العقواااات
المالياة أو التقويمياة أو "قواااات يدماة المجتمام وكااكا العقوااات التاي تتعياام امصاالر ال ارر ومصااادرل
أراار الجريمة والعقوااات االدارياة ...الاب االعقوااات الساالاة ليحرياة .وهاو ماا يحاتم "اادل الشيار فاي
المشيومة التطريعية والق ائية ليتشاسذ مم تيخ الثيسثة الجزائية والتقويمية القديمة اأصولما فاي الطاريعة
اتسالمية الحدي ة ات ايقاتما المعاصرل الغراية .
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العدالة التصالحية والتعريف الحديث للقانون :

وهكا هاو ماا يتثام وتعريثشاا الحاديث ليقااشون اأشار ت مجمو"اة القوا"اد  -المادفاة لتحقيام العدالاة

والاشااء والتشميااة المسااتدامة والمساائولية اتجتما"يااة فااي طااته المجاااتت  -التااي تااشيم وتااؤ ر ايجاايااا فااي
ساايوخ انف اراد واتطاايا

المعشويااة اليااارجي فااي المجتماام اصااورل "امااة و مجااردل و تو اام الدولااة
تعي اايم م ااالي يدم ااة مجتم اام اص ااالر ال اارر الدي ااة مص ااادرل أرا ااار

اء تقويمي ااا ت ص ااي
جا از ف
الجريمة جزاءات دارية ..الب ت "يه من ييالثما.

كلخ أن الغرض انساسي من العقواة هاو "اادل تأهياع سايوخ مرتكااي الجارائم اماا يجعيمام أفارادا
ص ااالحين لالش اادمال ف ااي المجتم اام ما ارل أي اار وتح ااوييمم ل ااه أف ااراد أس ااوياء الس اايوخ المجتمع ااي مشتج ااين
صالحين .
ولكلخ شجد المعالجة الجزائية في الطريعة اتسالمية ليجرائم ت يتم التوسام فاه "قوااات الحااا
أو السااجن  .فم ا ال فااي "قواااة القتااع العمااد تكااون العقواااة هااي القصااا

ولكاان ماان الممكاان العثااو وهااو

أف ع كا ارت ه وله الدم  .وفه "قواة القتع الي أ تكاون العقوااة هاي الدياة ومان الممكان الجمام
اين الدية والتعويض كا كان ال رر يثوم مايغ الدية المقررل طر"ا وهاه ساي ة تقديرياة ياح ماا القا اي
"شد شير الد"و

واكا "ثا المجشه "يية فمو أمر جائز طر"ا .وهككا أي اا شجاد فاي جارائم الحادود ان

"قواة الزشا لغير المحصن ت غير المتزول ت هي الجيد مائة جيدل كي يتحقم الردع ويصاير اتشساان
ويم السيوخ في المجتمم مرل أير

لكه يستكمع رحية الحياال مارل أيار ...ولايا هشااخ ماا يمشام فاي

تقديرشا اأن تستكمع "قواة الجياد فاي هاكل الحالاة اعقوااات تقويمياة أيار ااجتيااز مرتكاذ الجريماة لادورل
تدرياية حوع الييم القويم في اتسالم .
العدالة التصالحية والشريعة االسالمية :
فانصع كاف في اتحكام الجزائياة فاي الطاريعة اتساالمية هاو "ادم التوسام فاي "قوااات الساجن

أو الحاا الك ي قع كاهع اليزاشة العامة ليدولة ويؤ ر االسيذ "يه حيال المجتمم ك اشر يحمع الدولاة
تكااالي

ااهيااة الشطاااء وادارل السااجون .كم اا يحمااع أهااع المااتمم امصاااري

ااافية لمسااتيزمات "اطااة

المااتمم التااي ت تساات يم الدولااة الوفاااء امااا وهااو فااي السااجن كمااا يحاارم اس ارل المااتمم ماان "ااائيمم و ااد
يياارل ليمجتماام مجاارمين آي ارين ت وأ ثاااع ط اوارع ت نس ارل المسااجون  .كمااا ان العقواااة السااالاة ليحريااة
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"ادل تأته اشتائج سياية شتيجة ايتال السجين اايئة السجن التي تعد اؤرل تجمم ل قافة الجريمة .
العدالة التصالحية والتقويمية في الفقه المقارن :

ويتجر الثقر المقارن لاه المشاادال اأ"مااع مقت ايات العدالاة التصاالحية والتقويمياة كماديع حتماي

الصالر فيسثة الشيام القاشوشي والق اائي الج ازئاي فاي العاالم لماا تام اياشار مان أساااذ ونساااذ "ديادل
أير

مشما
 العقوا ااة السا ااالاة ليحري ااة تتا ااي ايا ااتال المحك ااوم "ييا اار االعديا ااد م اان المجا اارمين اىي ا ارينوسيوكياتمم مما يزيد من مكاشية التأ ر االسيوكيات اتجرامية واما د يقيع مان جماود
"ادل التأهيع .
 في ك ير من اتحيان تكون مدل الحاا أو الساجن ت تتشاساذ مام مت يااات زمان التأهياع .فقد تكون كايرل وهو الغالذ و د تكاون صايرل وتتحادد المادل فاي التطاريم غالااا ااتجاال
سياسااي و قااافي فااي الارلماشااات وشي ارل تقااوم "يااه فيسااثة االيااالم والااردع ولاايا نغ اراض
التقااويم  .كمااا يحكاام القا ااي كا ت اوافرت أركااان الجريمااة وشساااتما لااه المااتمم وفق ااف ليحااد

اندشااه وان صاه المقااررين ليعقواااة وفاام ياارو

ارتكاامااا والياارو

الميثثااة والمطااددل

دون التركيز أو دون مرا"ال المدل السالاة ليحرية الالزمة ال"ادل تأهيع المحكوم "يير .
 زيااادل التااديع التطا اريعي فااي طااته المج اااتت و"اادم جااودل التطا اريم وييااول ماان شص ااوو ائيااة ماشعااة ترتكاااذ الجريمااة وتقرياار "قواااات جزائيااة سااالاة ليحريااة اد

لااه ازدحااام

السااجون اطااكع ت يتوافاام ماام المعااايير الدوليااة لحقااوم االشسااان وت يتوافاام ماام أغ اراض
"ااادل التأهيااع كمااا يرهاام ميزاشيااات الدولااة فااي شطاااء وادارل السااجون كمااا أن ارتثاااع
متوس ا تكيثااة السااجين فااه اليااوم الواحااد يااؤد
التكااالي

لااه وجااوذ "ااادل الشياار فااي توجياار هااكل

الااهيااة ليسااجون فااي شطاااء مطاارو"ات تشمويااة وتعييميااة ت ساايما وأن ال اااات

دوليا أن غالاية شزتء السجن "ادل من اتطيا
والر"اية وفر

الثقاراء المحارومين مان يادمات التعيايم

العمع .

 العقواات السالاة ليحرية غالاا ما يكون لما أسوأ اى ار "يه انسرل حياث يثقاد المحكاوم"يياار "مياار اساااذ محاسااة واالتااالي تثقااد انسارل مصاادر دييمااا امااا ااد يجعيمااا معر ااة
لالشزتم له الجريمة.
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 الوصمة الته تيحم المحكوم "يير من سجشر والتي تتم ع فاه شيارل الارفض اتجتماا"يليتعامع معر أو تطغيير اعد

اتر القااشون
ائر فترل العقواة ت سيما مم اط ا

زمشيااة معيشااة لكااه ياارد لياار ا"تاااارل كطاار ليتعيااين فااي الويااائ

ااء فتارل

....فماااكا "يياار أن يثعااع

آشكاخ ....أيسرم لكه يعيش ام يصر لر ا"اشاة ا الاة  ...ام ييجاأ لاه التساوع......
ألسشا في حاجة حقيقية الصالر شياما القاشوشي والق ائي
أم ية ت ايقية من وا م الشيام القاشوشي لدولة اتمارات العراية المتحدل

اوال :العدالة التصالحية والعقوبات التقويمية وقانون حماية المستهلك االتحادي :
وماان اتم يااة الجياادل ليتط اريعات التااه يياات ماان العقواااات السااالاة ليحريااة القاااشون اتتحاااد -
لدولاة اتماارات العراياة المتحادل  -ر ام )  ( 24لساشة 2006فاي طاأن حماياة المساتميخ حياث شصات
المادل 18ت مم "دم االيالع اأية "قواة أطد يش
ألا

درهام كاع مان يياال

"ييما أ

أحكاام هاكا القااشون والقا اررات الصاادرل تشثيا فكا لار  .واكا لام يشاار المازود لاه ي اورل

استعماع السيعة أو اليدمة اطكع ياهر وشتج "ن كلخ
آت

اشون آير يعا ذ االغ ارماة التاي ت تقاع "ان

رر كاشت العقواة الغرامة التي ت تقع "ان "طارل

درهام .ت كماا شصات الماادل" 19ياه أن ت ليمحكماة -فاي حالاة الحكام ااالداشاة فاي حاد الجارائم

المطمولة اأحكام هكا القاشون -أن تق ي ف ال "ن العقواة المقاررل امصاادرل أو تاال

المشاتج مو اوع

الجريمة والمواد واندوات المستيدمة في شتاجر.
كماا اررت الماادل 20أن ت تحادد الالئحاة التشثيكياة لماكا القااشون الثئاات والمادد الالزماة لتصاحي
انو ااع اماا ياتالءم وأحكاام هاكا القااشون .ولياوزير فاي حااع "ادم تصاحي انو ااع اعاد اشق ااء المادل
المحاددل و ا

ااو"ا ورفام انمار لاه المحكماة اطاأن غيام
المشطاأل "ان مزاولاة شطاا ما مادل ت تجااوز أس ف

المشطأل والتصر في السيم مو وع الميالثة.

وماان حساان الصااياغة التط اريعية فااه تقرياار مااادأ العدالااة التصااالحية فااه اااشون حمايااة المسااتميخ
سال

الككر ما شصات "يياة الماادل والماادل  17الثقارل ال اشياة ت ودون االياالع احام ان ا ار

فاي اليجاوء

له الق اء لإلدارل مااطرل أياة تساوية تتعيام احماياة المساتميكين ويجاوز الاتييم مان ارراتماا اماكا الطاأن
لد الوزير.تواكلخ يكون القااشون ا" اه الحام الدارل حماياة المساتميخ ااو ازرل ات تصااد الحام فاي تساوية
المشاز"اات المتعيقااة احقااوم المساتميكين فااي مواجمااة المياالثين "اان رياام الصاي والتسااوية اغياار رياام
الق اء مم حثي كافة حقوم ات ار

في اليجوء اله الق اء كقوا"د "امة .

6

ورغم جاودل التطاريم مان حياث يياول مان العقوااات الساالاة ليحرياة واشتماجار ريام الصاي كااديع
ليتقا ااي ات أن هشاااخ حاجااة ال"ااادل الشياار فااي ت ااويرل ااسااتحداث شصااو

اشوشيااة ماشعااة ليجريمااة

وأير تتعيم اتو ي ات رار المستقايية و ال اة تتعيام اجاار ا ارار المساتميكين ورااعاة تتعيام اشصاو
تعييمية ..وهككا  .والتساؤتت الم روحة هشا في اشون حماية المستميخ "يه المساتو اتتحااد ت ايقاا
لمقت يات العدالة التصالحية والعقواات التقويمية يمكن ان تتم ع "يه سايع الم ااع فاي اتجاااة "ياه
التساؤتت اتتية
ماذا عن النصوص القانونية الوقائية أو المانعة أصال من ارتكاب الجريمة ؟
ياال اااشون حمايااة المسااتميخ اتتحااد ماان الشصااو

الو ائيااة المتعيقاة اوجااوذ فحا

ومراجعااة

ات"الن اع شطرل فه وسائع الشطر الميتيثة المسمو"ة أو المقروءل أو المرئية فه حين شجد "ياه ساايع
الم اع الشيام القاشوشي انمريكي أستحدث ما يتم ع في آلية ت الثح

الساام "ياه ااث اال"االن توهاه

أهاام آلياار و ائيااة لحمايااة المسااتميخ و ااد ارسااي هااكل اىليااة مجيااا التجااارل الثياادرالي انمريكااي و فااي
ااية طااركة فاااازر لادويااة التااي أ"يشاات "اان دواء جديااد أ يقاات "يياار الطااركة اساام
لثحااات الطااما الطااديد "يااه الجيااد

 Unbornيزيااع

اارر المجيااا أن اااث اال"ااالن دون سااام تقااديم دليااع "يااه صااحة

تيخ الشتيجة يعد االشساة ليمستميخ م يال ومجحثا .
ماذا عن توقى األضرار المستقبلية ؟

ومعشاهاا أن يكااون ليجمااة الحكوميااة الر ااياة وليقا ااي فااي د"ااو المسائولية المدشيااة سااي ة تثاااد

استم اررية اى ار ال ارل لإل"الن التجار في المستقاع "يه المستميكين ومن كلخ سي ة
 -1أوامر التو

والك

"ن العمع

 -2أوامر تستيزم صدار اياشات مو حة
 -3اال"الن المعدع
وشحاان فااي حاجااة الااه ادياااع شصااو

تت اامن صاراحة هااكل اتحكااام فااي اشوششااا االماااراتي اطااأن حمايااة

المستميخ .
ماذا عن جبر أضرار المستهلكين عن اإلعالن المضلل ؟

ورغام أن الماادل  11مان كات القااشون تقارر أن ت ليمساتميخ الحام فاي التعاويض "ان ان ارار

الطيصية أو المادية وفقفا ليقوا"د العامة الشافكل ويقم اا ال كع اتثام "يه يال

كلاخ ت والماادل 17التاي
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تاش

"ياه أن ت تتمتام االدارل االصاثة القاشوشياة فاي تم ياع المساتميخ أماام الق ااء ولاد أياة جماة أيار

يقررهاا القااشون .ات أن القااشون لام يقارر صاراحة حام دارل حماياة المساتميخ فاي و ازرل ات تصااد فاي رد
كافااة اتراااار الشاطاائة "اان "مييااات اياام االميالثااة نحكااام هااكا القاااشون ليمسااتميكين غياار المحااددين أو
معااروفين ت أ اطااتروا الساايم ال ااارل أو شتيجااة ات"ااالن الكاااكذ الم اايع ولاام يتقاادموا ا مااة طااكو أو
ائية .

د"و

و"يه العكاا شجاد الكاوشجرا أ اا

ساشة  1791حكماا جديادا لقااشون مجياا التجاارل انمريكاي

يسم لر ارفم د"و مدشية أمام محكمة المقا عة التي و عت اماا الميالثاة تلتمااا رجااع انماواع مان
المشطأل التي ات داشتما االت ييع فه "الشاتما وكلخ

من أوامر التو

والك

.

ثانيا  :العدالة التصالحية والعقوبات التقويمية وقانون الغذاء في امارة ابو ظبى :
وكم اااع اياار شجااد أن اااشون ر اام  2لسااشة  2002اطااأن الغااكاء فااي مااارل أاااوياي الااك اسااتمد
و ام القوا"اد التطاريعية انساساية فاي مجااع ساالمة الغاكاء وياأتي القااشون مرتكا از فاي محااورل الرئيساية
"يااه حمايااة المسااتميخ والحثاااي "يااه سااالمة انغكيااة س اواء المسااتوردل مشمااا أو المتداولااة محيي ااف

أساوام االمااارل ومسااؤولية الق اااع اليااا

فااي

اامن

اامان أ"يااه معااايير سااالمة انغكيااة ودور وصااالحيات

مثتطااي انغكيااة .كمااا جاااء القاااشون ليو ا مثاااهيم التتااام واسااترداد انغكيااة وتوصااي

فئااات الميالثااات

والعقواااات المتعيقااة امااا والتركيااز "يااه التوجاار ماان انشيمااة الر اايااة الطاار ية لااه مثمااوم التوجياار
واالرطاد

.

ومن المحاور المامة لمكا القاشون ما ييه
 شطاااء جمااة مشيمااة ور اايااة معشيااة االسااالمة الغكائيااة تتم ااع فااي جماااز أاااو ياااي لير ااااةالغكائية ت م  2ت.
 و اام العديااد ماان المساائوليات "يااه "اااتم المشطاارت الغكائيااة التااي ماان طااأشما تااو ه تثااا مال رر في المستقاع مشما ت م  1ت وجوذ
 - 1تتام المواد الغكائية المتداولة في االمارل والتعر "يه أماكن توزيعما.
 - 2التأكد من د ة توسيم المادل الغكائية في انسوام لتسميع "ميية تتاعما.
 - 3اس ااترداد الم ااادل الغكائي ااة ح اااع ا ااوت " اادم ص ااالحيتما لالس ااتمالخ اىدم ااي.
ويصاادر الجماااز القوا"ااد التااي تحكاام "مييااات اسااترداد الم اواد الغكائيااة امااا ي اامن

8

صحة المستميخ.
 -4تااوفير السااجالت المو قااة التااي ت يااذ مشاار والتااي تعكااا الت ازماار امااكا القاااشون
واليوائ والق اررات كات العال ة مادل (. )9
 مساائولية المشطااأل "اان تاادريذ العاااميين فااي مجاااع صااحة وسااالمة الغااكاء واتلت ازام اأيااةارامج تدرياية تصدر من الجماز.
 -و ااد يقت ااه الت ااوير أن يكااون هشاااخ شا

اتيصااي

يااا

شساااة ماان اراااار المشطاارت

نغاراض تأهيااع وتاادريذ العاااميين االمشطاارت الصااحية تحاات ر ااااة الجماااز ويمكاان الشياار
فاي د"ام الجمااز ليمشطاارت الصاغيرل العامياة فااي مجااع الغاكاء فيمااا يتعيام اتادريذ العمالااة
اتيخ المشطرت تحقيقا لماادرات التو"ية والت قي

القاشوشي والعيمي ليعااميين اأماارل أااوياي

تحقيقا لرؤية اتمارل وسعيما تن تكون من اف ع يما حكومات في العالم
 -وف ااه مج اااع العقوا ااات شج ااد أن المط اارع ح اار

"ي ااه تغي اايي العقوا ااة الت ااي تراوح اات ا ااين

الحاااا والغ ارمااة تمااادل  11ت ات أن العقواااات يياات ماان مصااادرل أجمااالي ال ارا ال ااك
تحص ااع "يي اار المي ااال

شتيج ااة اي اام وت ااداوع الس اايم ال ااارل االص ااحة ويمك اان أن يق اارر

المطرع هكا الحكم وهو ام ااة التعويض العيشي وتثويت الثرصة "يه المياالثين حياث أن
الغ ارمااة ااد تكااون كاي ارل االشساااة ليمشطااأل صااغيرل الحجاام و ااد تكااون

اائيية جاادا االشساااة

ليمشطاارت كايا ارل الحج اام ياص ااة ف ااي حال ااة اتس ااتيراد اكمي ااات كايا ارل يك ااون ااد ت اام توزيعم ااا
االثعااع وهااو اتماار الااك يقودشااا الااه اا اراز اهميااة العدالااة التصااالحية والعقواااات التقويميااة
الت ااي ترك ااز "ي ااه مم ااام ال ااتعيم والت اادريذ وا ازل ااة ال اارر والتع ااويض "ش اار ومص ااادرل كاف ااة
اتراار المتحصية "ن الجريمة ف ال "ن "قواات ادارية اد تتم اع فاي اتشاكار أو المشام
ماان التوريااد الااه الجمااات الحكوميااة فت ارل معيشااة أو الغياام ..الااب وهكااكا ااد شجااد أن هشاااخ
"قواات تقويمية اف ع اك ير من "قواة الحاا .
ثالثا  :العدالة التصالحية والعقوبات التقويمية وقانون السير والمرور :
ومن اتم ية الجيدل أي ا في مجاع العدالة التصالحية التقويمية ما تقررل المادل م  2من القارار
الوزار ر م  129لسشة  2002في طاأن وا"اد واجاراءات ال اا المارور والتاي تاش

"ياه أن

”  .1يشطأ لد ادارل المرور سجع ليميالثات المرورية ...
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 -2يحدد لكع ميالثة "دد معين من الشقا المرورية ....
....3
 -4كا اجتاز السائم دورل تدرياية في معاهد السيا ة التي تعتمدها دارل المارور ااع ايوغار الحاد
التراكماي ياتم محااو مااشي شقااا مان مجمااوع شقا ار  .وت يسااتثيد الساائم ماان هاكل الميازل ساو مارل
واحدل في السشة .
ويالحااي هشااا أن المطاارع االماااراتي تاشااه فكارل جازاء التقااويم التعييمااي ااادت ماان سااحذ الريصااة كجازاء
وجواي فور  .وهو اتجال محمود سام و الاشا المطارع االمااراتي  -امقااع سااام  -التوسام فيار اماا
يسمه االشقا

السوداء والاي اء في اشون السير والمرور.

رابعا  :العدالة التصالحية والعقوبات التقويمية وقانون تنظيم مواقف المركبات :
وماان اتم يااة الجياادل أي ااا فااي مجاااع العدالااة التصااالحية التقويميااة مااا شصات "يياار المااادل مااادل
( )7ماان اااشون ر اام ( )12لسااشة  2007اطااأن تشياايم موا ا

المركاااات فااي مااارل أاااو ياااي يجااوز لماان

ارتكااذ أيااة ميالثااة نحكااام هااكا القاااشون ج اراء التصااال اطااأشما ماام الاادائرل يااالع ماادل ت تجاااوز يمسااة
"طاار يوم ااف ماان تاااريب ارتكاامااا .ويسااتثيد الميااال

"شااد سااداد الغ ارمااة يااالع الماادل المحااددل ماان يصاام

يعااادع رااام يمتمااا المحااددل اجاادوع الغ ارمااات المرفاام االالئحااة التشثيكيااة و"يااه الاادائرل أن ت ااات "اارض
التص ااال اط ااأن الميالث ااات ف ااي مح اار ال ااا وتحدي ااد يم ااة التص ااال االالئح ااة التشثيكي ااة .دف اام ماي ااغ
التصال يحوع دون امة الد"و الجزائية.
"يه الدائرل االغ دارل الترايي

المعشية االميالثات التاي ياتم تحريرهاا واكاع ميالثاة ياتم ساداد

الغرامة المقررل "شما أو لغاؤها .ت يجوز تجديد أ تريي

ت اعاد اساتيثاء الرساوم والغ ارماات والمااالغ

المستحقة "يير وفم أحكام هكا القاشون وانشيمة واليوائ التي تصدر اموجار.
ويطااكع اتاتعاااد "اان "قواااة الحاااا فااي هااكا القاااشون اتجاهااف محمااوداف كمااا اشاار ماان شاحيااة أياار

فاأن التصاال الاوارد االقااشون ييثا

العااذء "ان كاهاع الشيااااة والق ااء "موماا اك اشاار يارا "ميياة تشثيااك

العقواااة اااأجراء دار يتم ااع فااي "اادم جاواز تجديااد التااريي

ات اعااد اسااتيثاء الغ ارمااات المسااتحقة شتيجااة

ميالثة القاشون المككور .
كمااا أن القاااشون ا" ااه ادارل الموا ا

ااادائرل الشقااع صااالحيات "دياادل مشمااا ال ازام الجمااات التااه

تساااذ ازدحامااا مروريااة اتقااديم ياادمات ص ا

الساايارات المتوجمااة اليمااا مجاشااا وهااو اتماار الااك يمكاان
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ت ايقر "يه الق اع اليا

والحكومي "يه حدا سوآء .

كما الزم تيخ الجمات ااتياك ما ييزم لتداير موا
مشطااأل مسااتقاال ات ام ار"ااال تااوفير الموا ا

لروادها ف ال "ن "دم التريي

لاشااء أ

الالزمااة لمرتااديما وسااكاشما  .وهااو أي ااا مااا يتواكااذ وي ااة

أاوياي في تثريغ المديشة من اتشط ة المقيقة والصشا"ية اله يارل المديشة ...الب
اار

اور
اار المركاااة فا فا
ولقااد تشو"اات الجازاءات احسااذ جسااامة الميالثااة وتم ياات فااي الغ ارمااة
المركاة اعد مرور  42سا"ة من تاريب الميالثاة تصاويذ الو ام وفقفاا لطارو التصاري تحماع يماة

اور وم ااا"ثة الغ ارمااة اعااد ماارور 24
صااالر ان ارار وم ااا"ثة الغ ارمااة "شااد التكارار ازلااة التعااد فا فا
سا"ة ما لم يتم زالة التعد مم تحمع يمة صالر ان رار أن وجدت .ت اا" فاي حااع اساتمرار

الميالثة نك ر من  92سا"ة وككلخ "شد التكرار ت ا"

الغرامة في حاع "ادم الرصا

ياالع المادل

المحااددل ماان اااع االدارل "اادم الحصااوع "يااه موافقااة االدارل المساااقة "يااه تصاااري وتصاااميم الاشاااء
تجميد ان"ماع لحين الحصوع "يه موافقة االدارل .
ف ال "ن كلخ فأن ال اات في اشون العقواات المقارن أن الصي والعدياد مان الاادائع انيار
تاام الااادء اتقشيشمااا االثعااع واتيااك امااا ومشمااا "يااه سااايع الم اااع يقااا
الق ااائي و ا

التشثيااك الو اام تحاات اتيتاااار

التشثيااك المقتاارن االو اام تحاات اتيتاااار اال"ثاااء ماان العقواااة وتأجيااع الش اام امااا

شي ااام ط ااار الحري ااة الس ااجون المثتوح ااة

يدم ااة المجتم اام تقس ااي العقوا ااات الو اام تح اات الم ار ا ااة

االلكتروشية وهككا .
خاتمة :
فمااع آن انوان ال"ااادل الشياار فااي اصااالر المشيومااة التط اريعية والق ااائية الجزائيااة نو اششااا
ت ايقااا نصااوع فيسااثة الصااي والجازاء التقااويمي فااي طاريعتشا اتسااالمية ماان شاحيااة ومالحقااة الممارسااات
الت ايقية لمكل الثيسثة دوليا .

إذا نحن في انتظار الدعوة الى ......

" مشروع قانون موحد للعدالة التصالحية
والتقويمية واجراءاتها "
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