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مقارنة مع القانون
تتناول هذه الدراسة موضوع نظام األمر الجزئي طبقا ً للقوانين السارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
المصري .باعتبار أن التشريع األخير قد سبق التشريع اإلماراتي في تبنيه لهذا النظام مما يجعله أكثر خبرة في هذا المجال
وخصوصا ً بأنه قد شهد عدة تعديالت منذ ظهور هذا النظام.
وعليه فقد أرتأينا تضمين أحكام القانون المصري ورأي الفقه في بعض المسائل لنتمكن من تطوير القانون اإلماراتي وتقديم
اقتراحات في هذا الغرض.
ولم تقتصر دراستنا على األحكام التشريعية لنظام األمر الجزائي وحسب ،بل إنها قد تناولت كذلك دراسة تأصيلية لفكرة هذا
النظام من خالل تعريفه وبيان طبيعته وأوجه الشبه بينه وبين بعض النظم الشبيهة به ،ثم تناولت مدى األهمية العملية له ومدى
اتفاق أحكامه مع غاية هذا النظام ومدى مساهمته في تحقيق أغراض العقوبة والقواعد العامة المتبعة في القانون الجنائي .كما
حاولنا مناقشة أحكام األمر الجزائي من ناحيتين ،تتمثل األولى في مدى اتفاقها مع قواعد القانون الجنائي وتتمثل الثانية في مدى
اتفاقها مع الغاية التي استحدث من أجلها هذا النظام .وفي النهاية توصلنا لعدة نتائج وحاولنا تقديم بعض المقترحات التي نأمل
بأن تساهم في تطوير ما جاءت به التشريعات السارية في الدولة بخصوص نظام األمر الجزائي وأهمها امكانية صدور األمر
الجزائي بالبراءة كم ا يصدر بالعقوبة ،وكذلك امكانية صدور األمر الجزائى مع إيقاف التنفيذ ،وأيضا أن يسند القانون اإلماراتى
للقاضى الجزئى اإلختصاص بإصدار األمر الجزائى فى بعض الحاالت .سائلين المولى عز وجل بأن نكون قد وفقنا لهذه الغاية.

كلمات البحث الرئيسية :األمر الجزائي .الدعوى الجزائية .ضمانات المتهم .العدالة الجنائية .اإلجراءات الموجزة .تيسير
اإلجراءات .الدعوى قليلة األهمية.

