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 مقـدمة
على كظائفها - يف ادلاضيكاف  كما-من ادلسلم بو أف نشاط الدكلة يف الوقت احلاضر مل يعد يقتصر

، إذ صار زلتم على (الدكلة ادلتدخلة)، بل امتد نشاطها كأصبح يغطي كافة جوانب احلياة (دكلة حارسة)التقليدية 
الدكلة منذ قياـ الثورة الّصناعية كتعقد احلياة االجتماعية كتنوّع ادلشكالت كتوايل االخًتاعات العلمية كالتطّور 

. التكنولوجي اذلائل يف مجيع اجملاالت أف تباشر نشاطا إجيابيا يهتم حبياة األفراد
كمن أخص كاجبات الدكلة ىو كفالة محاية مواطنيها بدفع التعدم أك اإليذاء عنهم بازباذ مجيع الوسائل 

إذ بدكف ىذه احلماية تعم - أيا كانت صورتو ككسيلتو- الكفيلة اليت ربوؿ دكف كقوع ىذا التعدم أك اإليذاء
. الفوضى كيضطرب األمن كيشعر ادلواطن بانعداـ الطمأنينة

ق كطمأنينتو كسكينتو كلذلك يتولد عنها حق رفاجلردية تشّكل اعتداء على حق اجملتمع يف أمنو كاستقرا
اجملتمع يف توقيع العقاب على اجلاين، ككسيلتو لبلوغ ىذا اذلدؼ ىي الدعول اجلزائية، كما تشكل اجلردية يف غالب 

من األحواؿ اعتداء على حق أفراد اجملتمع فيتولد عنها حق للمضركر يف اقتضاء التعويض عن ىذا الّضرر، ذلك 
أف اجلرائم ادلختلفة اليت ترتكب يف اجملتمع عادة ما يتضرر منها أشخاص أبرياء ال ذنب ذلم يف ارتكاهبا، كبالرغم 

 . عليو فحسب العقابمن ذلك فإف أغلب التشريعات مل تكن تعَتىم اىتمامها مكتفية بتعقب اجلاين كتوقيع
كبذلك ظل ضحّية اجلردية بعيدا عن اىتماـ القوانُت كرعايتها لو، بل كثر االىتماـ حبقوؽ ادلتهم كطاؿ 
السهر على محايتها حىت غدت ككأهنا زلور الدعول اجلزائية كغايتها، أّما حقوؽ الضحّية بوجو عاـ فلم ربظ 

باىتماـ مناسب إىل أف ظهرت يف األربعينات كاخلمسينات من القرف السابق دراسات لفتت األنظار حنو ضحايا 
اجلرائم داعية إىل االىتمػاـ هبػم، كمنحهم احلماية القانونية الالزمة كبصفة خاّصة تعويضهم عن األضرار اليت تسببها 

 .ذلم فيها دمذلم اجلرائم اليت ال
كيرجع فضل االىتماـ بالضحّية كضركرة الوقوؼ إىل جانبها كإضفاء احلماية القانونية عليها إىل ظهور 

اذباه جديد يف العلـو كالدراسات االجتماعية ىو علم الّضحية كاليت أكلت لو السياسة اجلنائية ادلعاصرة اىتماما 
بالغا، فلم تعد تتبٌت محاية حقوؽ ادلتهم فقط، بل أعطت جل اىتمامها للطرؼ الثالث يف الرابطة اإلجرائية 

سواء كاف اجملٍت عليو نفسو أك من تضّرر من اجلردية كذكم احلقوؽ أك الدائنوف أك الشخص - أم للّضحية-اجلزائية
 .ادلعنوم

جاء كهدؼ للبحث عن الدكر الذم أعطاه قانوف " حقوؽ الضحّية"كضوع ـكالشك أف أمهية اختيار 
كذلك يف كافة -   ادلضركر–اإلجراءات اجلزائية اجلزائرم للضحّية سواء كاف اجملٍت عليو ادلباشر أك غَت ادلباشر 

 أقرب أطراؼ الرابطة كمراحل الدعول اجلزائية، كخاّصة أّف الّضحية بصفة عاّمة كاجملٍت عليو بصفة خاّصة ق
اإلجرائية اجلزائية للحقيقة اليت عليها الواقعة زلل الدعول ادلطركحة على بساط البحث يف كافة مراحل الدعول 

العمومية من بداية مرحلة االستدالالت إىل مرحلة اخلصومة اجلزائية إىل ادلرحلة اليت يصبح فيها احلكم هنائيا كاجب 



 ب 

التنفيذ بل إف دكر الضحية قد يفوؽ يف أمهيتو دكر اجلاين نفسو يف بعض األحياف كذلك يف إظهار احلقيقة اليت 
 .ىي غاية العدالة

كمن خالؿ ما سبق تتضح األمهية البالغة اليت حيتلها موضوع حقوؽ الضحية غَت أف ىناؾ دكافع أخرل ال 
تقل أمهية عن األكىل، فالبحث يف موضوع محاية حقوؽ الضحية يف تشريع اإلجراءات اجلزائية اجلزائرم مل حيظ 

فإهنا قد ركزت على بعض احلقوؽ - كإف كانت قليلة-باالىتماـ الواجب، كما كجد من ىذه البحوث كالدراسات 
 . ىذه الدراسة اإلدلاـ دبجمل احلقوؽ األساسية للضحية خالؿ الدعول اجلزائية دكف األخرل، لذا حاكلت

أف موضوع محاية حقوؽ الضحية خالؿ الدعول اجلزائية يف التشريع اجلزائرم من ادلواضيع اجلديرة كما
بالبحث من أجل لفت انتباه الدارسُت كالباحثُت كادلمارسُت للقانوف بصفة عاّمة كادلشرّع بصفة خاّصة للنقائص 

يف اخلصومة اجلزائية يف إثبات كافة حقوقو كادلطالبة هبا خالؿ - الضحية -كالثغرات اليت يواجهها الطرؼ الثالث 
 بو مثل باقي أطراؼ اخلصومة لالدعول اجلزائية كإعطائو العناية الكافية كالدكر ادلنوط بو كالذم جيب أف حيظ

 .اجلزائية األخرل
السائد يف رلاؿ الدراسات ادلتعلقة حبماية حقوؽ الّضحية يف كهتدؼ ىذه الدراسة إىل زلاكلة سد النقص 

من أجل منح الضحية ادلكانة الالئقة هبا، فما ىي ادلكانة اجلزائر كاقًتاح بعض احللوؿ اليت ديكن االعتماد عليها 
القانونية للضحية يف التشريع اجلزائي اجلزائرم خالؿ مراحل الدعول اجلزائية ؟ كما ىو الدكر الذم منحو التشريع 

اجلزائي اجلزائرم للضحية خالؿ كل مرحلة من ىذه ادلراحل ؟ كما ىي احلقوؽ اليت أقرىا ىذا التشريع لضحية 
اجلردية ؟ كىل ترقى ىذه احلقوؽ إىل أف سبنح الضحية احلماية اليت تضمن لو الدفاع عن مصاحلو اليت استهدفتها 

.  اجلردية ؟ 
مت  اإلشكالية تقتضي مّنا تقسيم موضوع البحث إىل فصلُت، حيث  ىذه عن كال شك أف اإلجابة 

الفصل األّكؿ لدراسة محاية حقوؽ الّضحية خالؿ مرحلة التحقيق التمهيدم، كالفصل الثاين لدراسة زبصيص 
 غَت أنٍت ارتأيت أنّو من الضركرم كقبل التطرؽ لدراسة ىذا ،محاية حقوؽ الّضحية خالؿ مرحلة اخلصػومة اجلزائية

ادلوضوع أف أتطرؽ لدراسة التطور التارخيي حلماية حقوؽ الّضحية كبياف مفهومها يف مبحث سبهيدم كذلك من 
ادلطلب األّكؿ لدراسة التطّور التارخيي حلماية حقوؽ الّضحية من خالؿ ثالثة مت زبصيص خالؿ مطلبُت، حيث 

 الفرع األّكؿ لدراسة تطور محاية حقوؽ الّضحية يف اجملتمعات القددية، كالفرع الثاين لدراسة مت زبصيصفركع، ؼ
تطور محاية حقوؽ الّضحية يف العصور الوسطى، كالفرع الثالث لدراسة تطور محاية حقوؽ الّضحية يف العصر 

 لدراسة مفهـو ّضحية اجلػردية كذلك من خػالؿ ثػالثة فػركع، حيث مت مت زبصيصواحلديث،أما ادلطلب الثاين ؼ
التعرض يف الفرع األّكؿ لدراسة تعريف ّضحية اجلردية، كالفرع الثاين لدراسة ادلفاىيم ادلشػاهبة دلصطلػح الّضحيػة، 

 .كالفرع الثالث لدراسة األشخاص اليت ربتل مركز الّضحية



 ج 

أما الفصل األّكؿ فتم زبصيصو لدراسة محاية حقوؽ الضحية خالؿ مرحلة التحقيق التمهيدم من خالؿ 
مبحثُت، ادلبحث األّكؿ تعّرضنا فيو لدراسة محاية حقوؽ الّضحية أماـ الضبطية القضائية، من خالؿ ثالثة 

مطالب، حيث مت زبصيص ادلطلب األّكؿ لدراسة حقوؽ الّضحية ادلرتبطة باإلجراءات، كادلطلب الثاين لػدراسة 
حقوؽ الّضحية ادلرتبطة حبماية شخصػو، كادلطلب الثالث لدراسة محاية حقوؽ الّضحية ادلرتبطة دبسرح اجلردية، أّما 
ادلبحث الثاين فتم زبصيصو لدراسة حقوؽ الّضحية أماـ النيابة العاّمة كذلك من خالؿ ثالثة مطالب، حيث مت 

اجملٍت زبصيص ادلطلب األّكؿ لدراسة حق اجملٍت عليو يف ربريك الدعول العمومية، كادلطلب الثاين لدراسة حقوؽ 
يف رد كسلاصمة أعضاء   اجملٍت عليوذباه التّصرفات الصادرة عن النيابة العاّمة، كادلطلب الثالث لدراسة حقعليو 

 .النيابة العاّمة
أما الفصل الثاين فتم زبصيصو لدراسة محاية حقوؽ الضحية خالؿ مرحلة اخلصومة اجلزائية من خالؿ 

مبحثُت، ادلبحث األّكؿ مت التعرض فيو لدراسة حقوؽ الضحية خالؿ التحقيق القضائي من خالؿ ثالثة مطالب، 
حيث مت زبصيص ادلطلب األّكؿ لدراسة حق الّضحية يف رد ك سلاصمة قاضي التحقيق كادلطلب الثاين لدراسة حق 

الّضحية يف اإلدعاء ادلدين أماـ قاضي التحقيق ،أما ادلطلب الثالث فتم زبصيصو لدراسة حقوؽ الّضحية أثناء 
كبعد التحقيق القضائي، أما ادلبحث الثاين فتم التعرض فيو لدراسة حقوؽ الّضحية خالؿ احملاكمة اجلزائية كذلك 
من خالؿ ثػالثة مطػالب، حيث مت زبصيص ادلطلب األّكؿ لدراسة حقوؽ الّضحية خالؿ اتصاؿ احملكمة بادللف 

كادلطلب الثالث لدراسة مدل التزاـ ،اجلزائي، كادلطلب الثاين لدراسة حقوؽ الّضحية خالؿ إجراءات سَت احملاكمة
. الدكلة بتعويض  الّضحية 

كفق ادلنهج التأصيلي التحليلي كالذم حناكؿ من خاللو ربليل النصوص  كسوؼ نعاجل ىذا ادلوضوع
فيما خيص إمكانية ربقيق  البديلة القانونية ادلتعلقة بقانوف اإلجراءات اجلزائية مع تقييمها كإعطاء بعض ادلقًتحات

،كما نعتمد على استعماؿ ادلنهج "بتكافؤ اخلصـو"التوازف اإلجرائي بُت أطراؼ اخلصومة اجلزائية أك ما يطلق عليو 
ادلقارف أيضا يف بعض األحياف كلما كاف ذلك ضركريا كمفيدا قياسا على ما ىو موجود يف تشريعات بعض 
الػدكؿ، كىذا للّتطلع على كضعية حقوؽ الّضحية كإدراؾ رلمل التطّورات اليت شهدهتا ىذه الدكؿ خبصوص 

. موضوع حبثنا
ىذا كسعيا منا قدر ادلستطاع على أف ال تقتصر دراستنا على اجلانب النظرم حاكلنا الرجوع إىل ما استقر 

إليو القضاء من اجتهادات كقرارات احملكمة العليا سواء يف اجلزائر أك يف بعض الدكؿ، كىذا إلعطاء نظرة أكثر 
.   اتساع كمشولية تنسجم مع ما يطمح إليو البحث



 

 1 

المبحث التمهيدي 
ها التطور التاريخي لحماية حقوق الضحية وبيان مفهوم

 
إف ربديد مفهـو الضحّية يقتضي منا بالضرورة التعريج على الّتطور التارخيي ؼبفهـو الضحّية إذ أف اؼبفهـو 

 تبلور عرب عّدة مراحل منذ األزؿ، ؽبذا سنحاوؿ من خالؿ ىذا اؼببحث التمهيدي التطّرؽ إذل نبذة ااغبديث لو
تارخيية عن تطور ضباية حقوؽ الضحية يف اجملتمعات القددية مث يف العصور الوسطى وأخَتا يف العصر اغبديث 

، مث نتناوؿ مفهـو ضحّية اعبردية وذلك بتعريفها من الناحية اللغوية   (اؼبطلب األّوؿ)وذلك من خالؿ
ياف األشخاص اليت ربتل مع بواالصطالحية مث من الناحية الفقهية والقانونية وكذا سبييزىا عن اؼبفاىيم اؼبشاهبة ؽبا 

 .(اؼبطلب الثاين)مركز الضحّية وذلك من خالؿ
المطلب األول 

نبذة تاريخية عن تطور حماية حقوق الضحية 
 يعد موضوع  ضباية حقوؽ الضحية من اؼبوضوعات ذات الطرح اعبديد يف العلـو اإلنسانية عامة،ويف 

العلـو اعبنائية بشكل خاص،فكلما كاف اجملتمع أكثر قابلية للتطور كاف أقدر على ربقيق رفاىية ألفراده وزبفيف 
ويالهتم ،ولئن كانت ضباية حقوؽ الضحية سبثل يف الواقع أحدث ما وصلت إليو العلـو اعبنائية وباػبصوص علم 
اجملٍت عليو إال أف ىذا التطور مرتبط ارتباطا وثيقا بتطور األفكار اعبنائية السابقة عليها واليت تعترب اللبنة األساسية 

،مث يف  (الفرع األوؿ )يف تطور ىذا العلم وبذلك سنتناوؿ تطور ضباية حقوؽ الضحية يف اجملتمعات القددية 
. (الفرع الثالث )،وأخَتا تطور ضباية حقوؽ الضحية يف العصر اغبديث (الفرع الثاين )العصور الوسطى 

الفرع األول 
تطور حماية حقوق الضحية في المجتمعات القديمة 

 منذ فجر التاريخ كاف لضحية اعبردية اىتماـ بالغ األمهية حىت أطلق بعض الفقهاء على فًتة اجملتمعات 
،أو اؼبرحلة اليت بزغ فيها علم الضحية، بل أف اغبقيقة اليت ينبغي "بالعصر الذىيب لضحايا اعبردية "البدائية 

االعًتاؼ هبا ىو أف أحدث تطورات السياسة اعبنائية اؼبعاصرة واليت ذبعل حقوؽ الضحية موضع إىتمامها ما ىو 
.  (1)إال تصحيح ؼبسار ىذه السياسة والعودة هبا إذل البداية األوذل أين كانت حقوؽ الضحية توذل باىتماـ بالغ

 ،حيث كاف ضحية اعبردية (1) وضباية حقوؽ الضحية ليست وليدة الساعة وإمنا ىي نظاـ قدمي قدـ التاريخ
ينتقم من اعباين ،وكانت عشَتتو تسانده يف ىذا االنتقاـ وربل ؿبلو إذا قتل وذلك إذا كاف اعباين من ذات العشَتة 

                                                 

 
(1)

، رسالة دكتوراه ، منشورة ، كلية اغبقوؽ ، جامعة عُت مشس ، دار النهضة " اغبماية اعبنائية غبقوؽ ضحايا اعبردية  " أحمد محمد عبد اللطيف الفقى 
 .09 ، ص 2001العربية  القاىرة،مصر ، 

(1)
 .07،ص2004اين، الكويت، يونيو ث،ؾبلة اغبقوؽ ،ملحق العدد اؿ" اغبماية القانونية للضحية يف القانوف الكوييت" ،إبراهيم الدسوقي أبو ليل 
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 ويف تطور الحق ا، أما إذا كاف من خارجها فليس لضحية اعبردية وعشَتتو إال االنتقاـ من عشَتة اعباين بكاملو
اقتصر االنتقاـ على اعباين فقط وىو ما عرؼ بنظاـ القصاص ،وأصبح من حق الضحية أو عشَتتو العفو عن 

اؼبعتدي مقابل الصلح على دفع الدية أو التعويض، ويف تطور دل يسبق لو مثيل ظهرت الدولة لتشارؾ الضحية يف 
. (2)مقابل ما أحدثتو اعبردية من اضطراب يف اجملتمع "الغرامة اعبنائية "التعويض فيما كاف يسمى  بػ

 اجملٍت ضيف مقدمة األنظمة اليت اىتمت حبماية الضحية، وذلك بإلزاـ الدولة بتعوي"ضبورايب" ويأيت قانوف 
،ويف تطور الحق تركت الدولة الضحية (3) غَت معروؼ ـعليو يف جردييت السرقة والقتل ،سواء كاف اعباين معروفا أ

تسلك الطريق اؼبدين إف أرادت اغبصوؿ على التعويض ومت إخراجها من نطاؽ الدعوى اعبزائية وحلت الدولة ؿبل 
،ويف ىذه اؼبرحلة من تطور السياسة اعبنائية كاف ؿبور االىتماـ ىو اعبردية دوف  الضحية يف مالحقة اعباين بالعقاب

النظر إذل أطراؼ اعبردية سواء كانوا جناة أـ ضحايا، وكاف القاضي ال يضع يف اعتباره سوى الضرر الناجم عن 
اعبردية، وال يعنيو من شخصية اعباين الذي ديثل أمامو سوى توافر اإلدراؾ واإلرادة لديو، وقد القى اعباين يف ظل 

 .(4)ىذه اغبقبة صنوفا من التعذيب والقسوة، أّما ضحّية اعبردية فقد أمسى نسيا منسيا
الفرع الثاني 

تطور حماية حقوق الضحية في العصور الوسطى 
يف القروف الوسطى حيث سادت األنظمة اؼبلكية يف الدوؿ،فكاف اؼبلك ؿبتكر فبارسة العدالة وأصبح ىو 
الضامن الوحيد للنظاـ العاـ ،الشيء الذي غَت جذريا من وجو العدالة اعبزائية حبيث قاـ التشريع اؼبلكي بإنشاء 

جرائم جديدة وبصفة خاصة تلك اليت زبص اؼبساس باؼبلك ،وىذه اعبرائم كاف ال ديكن التسامح فيها  وأف اؼبتهم 
الشيء الذي قابلو ظهور نظاـ إجرائي " اؼبلك "أصبح ىو ؿبور االىتماـ ألف اعبردية اؼبرتكبة أصبحت سبس الدولة 

جديد يسمح لألجهزة اؼبختصة باؼبتابعة وعدـ االنتظار يف اغبصوؿ على شكوى الطرؼ اؼبتضرر وإمنا أصبحت 
، وبصفة خاصة إذا كاف اجملـر يشكل خطورة على النظاـ العاـ "Exofficio"لديهم إمكانية التصرؼ مباشرة 

الشيء الذي يسمح لرجاؿ البحث والتحري بازباذ كافة اإلجراءات من أجل اغبصوؿ على إقرارات من طرؼ 
اؼبتهم ولو باستعماؿ القوة ،أما فيما يتعلق بالضحية فإهنا كانت تظهر بأهنا غريبة عن الدعوى اعبزائية حبيث كانت 

. (1 )كثَتا ما تتجو بدعواىا أماـ احملاكم اؼبدنية
 أما فيما يتعلق باعبرائم األقل خطورة أي اعبرائم اليت سبس باألفراد فكانت العدالة تبحث فيها دائما عن  

نقطة التوازف بُت حق الضحية وحق اؼبتهم ،وديكن القوؿ أف يف ىذه الفًتة ظهر توجهُت أساسيُت متعايشُت األوؿ 
                                                 

 .10-09، اؼبرجع السابق، ص ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى(2)

(3)
 .07، اؼبرجع السابق،ص إبراهيم الدسوقي أبو ليل 

 .10 ، اؼبرجع السابق ، ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (4)
(1)
 Voir Marie-sylvie dupont-bouchat : "le crime pardonné la justice réparatrice sous l'ancien  

régime (XVI-XVIII 
e
-siecles)" Revue  Criminologie.vol: 32,n°:1,1999,pp:32-56,AT :33.                       
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يتعلق بالعدالة اؼبلكية واليت ال تسامح أمامها إذ اجملـر عدو للملك عدو للنظاـ ال ديكن التسامح معو ، والثاين ىي 
. (1 )العدالة التعويضية واليت تسمح  للضحية أف تكوف طرفا فيها

وخالصة القوؿ أف يف ىذه اؼبرحلة كانت دائرة االستقطاب للسياسة اعبنائية تتجو كبو تعقب اعباين وإنزاؿ 
أقصى العقوبات عليو، من منطلق بعض اؼبفاىيم الدينية اليت سادت العادل يف تلك العصور، والذي مؤداىا؛ أنو 
كّلما اشتد العقاب الذي ينزؿ باعباين كلما زاد تطهَته من اإلمث واػبطيئة، كما مت يف ىذه اؼبرحلة دمج العقوبة 

. (2 )بالتعويض وكانت قيمة ىذا األخَت تؤوؿ إذل اجملٍت عليو أو أسرتو، جزاء عن الضرر الذي غبق بو من اعبردية
يف ذات الوقت الذي فشلت فيو كافة القوانُت الوضعية يف ربقيق العدالة الكافية لضحية اعبردية قبد أف 

الشريعة اإلسالمية ؽبا موقف واضح بعيد النظر صاحل للتطبيق يف كل زماف ومكاف نابع من تكرمي اإلنساف يف 
اإلسالـ، فقد أقرت نظاما إجرائيا ؿبكما يهدؼ أساسا إذل حفظ حقوؽ اإلنساف اؼبادية و اؼبعنوية بصفة عاّمة 
وضحّية اعبردية بصفة خاّصة، فالنظاـ اإلجرائي اإلسالمي  ارتبط يف ؾباؿ الدعوى اعبزائية بنوع اعبردية فإذا ما 

كانت ىذه األخَتة من اعبرائم العامة اليت يقـو دبباشرهتا  وربريكها ورل األمر ذلك ألهنا تقع يف اؼبقاـ األوؿ على 
حقوؽ اهلل تعاذل ، ويالحظ أف ىذه الطائفة من اعبرائم العامة تقع يف دائرة اعبرائم اليت قدر ؽبا سبحانو وتعاذل 

عقوبات ؿبددة وتعرؼ اصطالحا جبرائم اغبدود ، ويف ىذه الطائفة من اعبرائم العامة اليعًتؼ اؼبشرع اإلسالمي 
بدور للمجٍت عليو يف مباشرهتا أو التنازؿ عنها أو إيقاؼ ربريكها على إبالغ منو وذلك لظهور االعتداء فيها على 

الصاحل العاـ للمجتمع ، وتسمى الدعوى الناشئة عن طائفة اؼبساس باغبق العاـ بدعوى اغبسبة فيقـو بتحريك 
. اإلدعاء فيها ورل األمر أو من أقامو على شؤوف الدعوى اعبزائية 

ويالحظ أف فقهاء الشريعة اإلسالمية اعًتفوا حبقوؽ صبيع اؼبسلمُت باإلدعاء يف اعبرائم اؼباسة باغبقوؽ 
العامة وذلك حسبة هلل سبحانو وتعاذل ومن مث يكوف لكل مسلم ربريك ىذه الدعوى واإلبالغ عنها ولو دل يكن 
اجملٍت عليو فيها ، واغبسبة يف اإلدعاء يف ىذه الطائفة من اعبرائم وظيفة دينية يقـو هبا القائم على أمور اؼبسلمُت 

 . (3)وىي من باب األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر
ويف ؾباؿ اعبرائم األخرى فقد اعًتؼ اؼبشرع اإلسالمي بدور اجملٍت عليو يف الدعوى اعبزائية الناشئة عنها ، 

إذا اعًتؼ باف اجملٍت عليو ىو صاحب اغبق األصيل فيها من حيث ربريكها ومباشرة إجراءاهتا ، فاجملٍت عليو يف 
ىذه الطائفة من اعبرائم واليت يعرفها اؼبشرع اإلسالمي جبرائم القصاص يكوف لو ربريك الدعوى اعبزائية عنها 
باعتبار أف القصاص من حق األفراد اجملٍت عليهم ، فلهم وسيلة االقتصاص كما ؽبم تركو ، وقد استند فقهاء 

                                                 
(2)
 voir : M.S Dupond- bouchat, op, cit, p : 34. 

،  اؼبؤسبر الثالث للجمعية اؼبصرية للقانوف " حقوؽ اجملٍت عليو يف اػبصومة واغبكم ويف الشريعة اإلسالمية " ،عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني (3)
. 474،ص 1990 ، دار النهضة العربية ، القاىرة ، 1989 مارس 13-12اعبنائي،بعنواف حقوؽ اجملٍت عليو يف اإلجراءات اعبنائية ،  أياـ 

) 3)
حق اجملٍت عليو يف ربريك الدعوى اعبنائية الناشئة عن اعبرائم اؼباسة بسالمة جسده ، اؼبؤسبر الثالث للجمعية اؼبصرية للقانوف "  ، عصام أحمد محمد 

 .135ص ,1990دار النهضة العربية القاىرة  , 1989مارس 13-12بعنواف حقوؽ اجملٍت عليو يف اإلجراءات اعبنائية، أياـ , اعبنائي
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الشريعة اإلسالمية يف تربير ذلك إذل أف األفعاؿ اؼباسة يف سالمة اعبسم واؼبستوجبة للقصاص تتضمن نوعُت من 
االعتداء األوؿ اعتداء مباشر يناؿ من سالمة اجملٍت عليو والثاين غَت مباشر يقع اجملتمع الذي يهمو سالمة أعضائو 

  (1).، إال أف مساس الفعل اإلجرامي جبسم اجملٍت عليو يفوؽ بكثَت ما يناؿ اجملتمع من اعتداء
وبذلك فال يكوف لورل األمر أو من أقامو على شؤوف الدعوى اعبزائية أف يالحق اعبناة كقاعدة عامة 

بالعقاب عن ىذه الطائفة من اعبرائم بغَت شكوى من اجملٍت عليو وذلك بتقدديها إذل ورل األمر مطالبا باالقتصاص 
من اعباين وذلك مىت توافرت شروط ىذا القصاص أو يطالب بالدية إذا دل يكن استيفاء القصاص ميسورا ويقـو 
ورل األمر يف ىذه اغبالة بتحريك الدعوى اعبزائية قبل اعباين ومباشرهتا أو عن طريق من أقامو على أمر الدعوى 

. اعبزائية 
وعليو فإف الشارع اإلسالمي مّيز بُت ىذه األنواع من اعبرائم فيما يتعّلق بالتنظيم اإلجرائي، وسار يف ذلك 
على ىدى اؼبصلحة احملمية بالتجرمي وما تقتضيو من معاملة عقابية خاّصة، تتم من خالؿ إجراءات جنائية تتالءـ 

، وىذا كّلو يعد أفضل ضباية غبقوؽ الضحّية سواء ما تعلق يف ردع اعباين والعقاب اؼبسلط عليو، أو يف (2)معها
استفاء حقها يف التعويض جراء وقوع االعتداء عليها بل أكثر من ذلك فإف الشريعة اإلسالمية اعتنقت مبدأ 

تعويض الدولة للمتضررين من اعبرائم، حيث ألزمت بيت اؼباؿ بتعويض اؼبضرور عن األضرار اعبسمانية اليت تلحقو 
. إذا تعّذر حصولو على التعويض من اعباين أو كاف ىذا األخَت معسرا وىذا حىت ال يهدر دـ يف اإلسالـ

الفرع الثالث 
تطور حماية حقوق الضحّية في العصر الحديث 

يف تطور دل يسبق لو مثيل للسياسة اعبنائية استنكر اؼبفكروف والفالسفة ما كاف يلقاه اعبناة من تعسف 
وجور وسوء معاملة، فظهرت اؼبدارس اعبنائية وقامت الثػورة الفرنسيػة، وصاحبها االىتماـ حبقوؽ اؼبتهم، والعمل 

على ضماف حقوقو يف ؿباكمة عادلة وكفالة حقوقو يف الدفاع وضرورة إصالح نظم العقاب ووسائلو، وأصبح 
.  (3 )غرض العقوبة إصالح اعباين وهتذيبو ال عقابو واالنتقاـ منو

 (4 )أما حقوؽ اجملٍت عليو بصفة خاصة وضحية اعبردية بصفة عامة دل ربظ باىتماـ بالغ يف ىذه اؼبرحلة
السيما بعد االنسالخ النهائي عن الكنيسة فبا سبخض عنو قلب األمور رأسا على عقب، وربّوؿ االىتماـ من 

اجملٍت عليو إذل اعباين يف شكل معاملة أفضل للجناة على حساب اجملٍت عليهم من جهة وعلى حساب أمن 

                                                 
) 1)

 .136اؼبرجع نفسو ، ص  
 .40،  ص1996، الطبعة السابعة ، دار النهضة العربية، القاىرة ، مصر ، الوسيط يف شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية، أحمد فتحي سرور (3)
. 10، اؼبرجع السابق، صأحمد محمد عبد اللطيف الفقى (1)
، اؼبؤسبر الثالث للجمعية اؼبصرية للقانوف اعبنائي ، بعنواف حقوؽ اجملٍت عليو يف "دور النيابة العاّمة يف كفالة حقوؽ اجملٍت عليو يف مصر"، البشرى الشوربجى (2)

. 192، ص1990،دار النهضة العربية، القاىرة 1989 مارس 13 -12اإلجراءات اعبنائية، أياـ 
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. (1 )اجملتمع من جهة أخرى
 وبفعل اؼبتأثرين حبالة رد الفعل من جور الكنيسة والعقوبات اؼبفرطة يف الشدة إذل حد الغلو من جهة 

وبفعل أفكار بعض اغباقدين على اجملتمع اؼبسيحي وكنيستو، بدأت ىذه األفكار تناؿ من حقوؽ اجملٍت 
عليو،فأخرجتو هنائيا من حقو يف اػبصومة اعبزائية يف نظم كثَتة واقتصر دوره على ؾبرد اإلبالغ عن اعبردية 

ووضعت أمامو العراقيل عند عبوئو إذل القضاء، وأسقط حقو يف التعويض حىت مت الفصل التاـ والكامل بُت اعبردية 
.  (2)والتعويض وكاف اػباسر األكرب من جراء ذلك كلو أمن الفرد واجملتمع

 وربت ضغط اؼبعاناة اليت كانت تتلقاىا الضحية جرّاء اىتماـ أصحاب الفكر وعلماء اإلجراـ والعقاب 
والباحثُت والدارسُت باؼبتهم وكذا اختالؿ مقياس التوازف اؼبوضوعي غبقوؽ اإلنساف من خالؿ استغراؽ حقوؽ 

بدأت بعض األصوات من ىنا وىناؾ تنادي بضرورة االىتماـ " اؼبتهم " أطراؼ بأكملها غبساب طرؼ واحد
. حبقوؽ الضحية مطالبة بالتعويض عن األضرار اليت غبقت هبا السيما بعد اغبرب العاؼبية الثانية

وبذلك بدأت األفكار اعبنائية تتطور يف ىذه اؼبرحلة حيث انصبت يف البداية على دراسة اجملٍت عليو 
كطرؼ يف الظاىرة اإلجرامية، فقاـ العلماء بتحليل شخصية اجملٍت عليو لبياف السمات العضوية والنفسية 

واالجتماعية اػباّصة بو واليت ذبعلو أكثر عرضة من غَته للوقوع ضحّية للجردية، مث ربديد العالقات اؼبتبادلة بُت 
. (3 )اعباين واجملٍت عليو واليت ؽبا دور يف وقوع اعبردية

وبعد ذلك تطّور اىتماـ العلماء يف الربع األخَت من ىذا القرف كبو ضحايا اعبرائم واالىتماـ هبم ومنحهم 
وبذلك ظهرت ( 4)اغبماية القانونية الالزمة السيما تعويضهم عن األضرار اليت تسببها ؽبم اعبرائم اؼبرتكبة ضدىم

نواة علم الضحية يف مفهومو اغبديث و ىذا بفضل ظهور اذباه جديد يف العلـو و الدراسات االجتماعية ىو علم  
 فانتقل بذلك ىذا العلم من العلم الذي يهتم ببياف دور اجملٍت عليو يف الظاىرة victimology"(5)"الضحية

اإلجرامية إذل العلم الذي يهتم بالدفاع عن حقوؽ اجملٍت عليهم، و ضرورة إشراكهم و تفعيلهم يف الدعوى اعبزائية 
و توفَت اؼبساعدة ؽبم ، و إعالمهم حبقوقهم و سبل اقتضاؤىا ، و تنميػة روح التصػاحل بُت الضحيػة واعباين و 

 . (2 )ضرورة تعويض ضحايا اعبردية عما غبقهم من أضرار
    ولقد شهدت الساحة الدولية يف اآلونة األخَتة اىتماما كبَتا حبقوؽ ضحايا اعبردية سواء سبثل ىذا االىتماـ يف 

                                                 
 . 475، اؼبرجع السابق، ص عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني (3)
. 476  اؼبرجع نفسو، ص(4)
. 11-10، اؼبرجع سابق،ص ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (5)
 فإف موقف ضحايا اعبرائم قد تغَت نتيجة لتغيَت الظاىرة االجرامية حبد ذاهتا، و ىذا الكوف أف اعبرائم دل تعد تتجسد كما يف السابق يف 18 منذ بداية القرف (6)

 .جرائم الدـ ، و إمنا أصبحت تتجسد يف جرائم ذات طبيعة إقتصادية  مادية
op.cit,pp.53-54.      Voir : M.S Dupond- bouchat, 

. 07 ، اؼبرجع السابق ، ص إبراهيم الدسوقي أبو ليل (1)
(2)

 .11،اؼبرجع السابق ،صأحمد محمد عبد اللطيف الفقى 
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 و اإلقليميػة  (3)العديد من اؼبؤسبرات الدولية و احمللية اليت عاعبت حقوؽ اجملٍت عليو أو يف اإلعالنات العاؼبية
 ،و قد (4 )اليت نادت بضرورة احملافظة على حقوقو، أو يف أحباث أكادديية جعلت موضوعها اجملٍت عليو و حقوقو

انعكس ىذا االىتماـ على العديد من ـبتلف التشريعات السيما يف الدوؿ الغربية فقد مت تطويرىا دبا حيقق ضباية 
. (5)أكرب لضحايا اعبرائم

     و من بُت الدوؿ اليت اىتمت بضحايا اعبردية و أنشأت ؽبا أنظمة و برامج حديثة لتعويضها عما أصاهبا من 
، و يف معظم الدوؿ  1965، والواليات اؼبتحدة األمريكية و ىػذا يف سنػة 1963اعبػردية ىي نيوزلندا يف عاـ 

األوربية حيث أوصى االرباد األوريب بتبٍت كل الدوؿ األعضاء لربنامج تعويض الضحية كما أوصى بتعاوف الدوؿ 
. (6 )فيما بينهم ؼبساعدة ضحايا اعبرائم

  و 1977ينػاير  03     كما أخذت فرنسا بنظاـ تعويض اجملٍت عليهم دبقتضػى القانوف الصػادر بتػاريخ 
التعديالت اليت أدخلت عليو يف شأف تعويض األضرار الناشئة عن جرائم العنف الذي أنشئ عبنة و صندوقا 

خاصا لتعويض ضحايا ىذه اعبرائم و اليت اتسع نطاقها فيما بعد لتعويض ضحايا صبيع اعبرائم، ومن ناحية أخرى 
 اتفاقية تنظم تعويض اجملٍت عليهم من جرائم 1983 نوفمرب24يف " اسًتاسبورج" فقد أعد االرباد األوريب يف 

 نصوص ىذه االتفاقية 1990العنف يف كل من الدوؿ األوروبية ، و قد أدرج اؼبشرع الفرنسي يف أوؿ يونيو 
. (1)ضمن القانوف الداخلي الفرنسي

 اؼبؤرخ 107 / 69 من األمر رقم 70 أما اؼبشرع اعبزائري فقد أنشأ الصندوؽ اػباص بالتعويضات دبوجب اؼبادة 
 وذلك من أجل تعويض  ضحايا اغبوادث 1970 واؼبتضمن قانوف اؼبالية لسنة 1969 ديسمرب 31يف 

. اعبسمانية أو ذوي اغبقوؽ وذلك عندما تكوف ىذه اغبوادث اليت ترتب عليها حق يف التعويض 
 اؼبؤرخ 47 /99 كما أنشأ اؼبشرع كذلك صندوؽ تعويض ضحايا اإلرىاب دبوجب اؼبرسـو التنفيذي رقم 

.  بالضحايا اؼبتضررين من جراء اعبرائم اإلرىابية اؼبرتكبة ضدىم التكفل وىذا من أجل 1999 فرباير 13يف 
المطلب الثاني 

                                                 
 . إعالف األمم اؼبتحدة بشاف اؼببادئ األساسية  للعدالة من أجل ضحايا اعبردية وإساءة إستعماؿ السلطة 1985 ديسمرب 11 حيث صدر بتاريخ  (3)

 كاف علم الضحية من إنشاء 1990 إذل سنة 1980وقد عرؼ علم الضحية خبالؼ العلـو األخرى تطورا بسيطا لكنو تطور تطورا جوىريا فمن سنة  (4)
أكادديي ؿبض من منطلق أف الكثَت من اعبامعات واؼبعاىد كانت تنظم ؿباضرات ودروس يف علم الضحية ، كما اصبحت تقدـ للضحايا خدمات ـبتلفة على 

.  سنة من قبل 20يد مساعدين إجتماعيُت دل تكن ىذه اػبدمات منذ 
See: Ezzat a . Fattah : " victimology : past , present , and futur" , revue criminology , vol 33, n °1 , 2000 , pp:18-

46, AT: 26. 
 فقد ظهرت إذباىات حديثة تدعوا إذل إصدار تشريعات خاصة ألجل ضباية الضحايا واإلعًتاؼ الصحيح هبا دبوجب تشريعات غبقوؽ الضحايا ، وىو  (5)

، وىو ما جيعل أيضا علم الضحية يسعى إذل ربقيق أىداؼ إديولوجية تسعى إذل إظباع صوت الضحايا من أجل  الشيء الذي يسعى إليو رجاؿ السياسة اليـو
                                    . See Ezzat a . Fattah, op. cit , p : 27  .التخفيف من آالمهم وضبايتهم من أف يكونوا ضحايا اؼبستقبل

(6)
. 11،اؼبرجع السابق ،صأحمد محمد عبد اللطيف الفقى 

(1)
. 09 ، اؼبرجع السابق ،صإبراهيم الدسوقي أبو ليل 
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مفهوم ضحية الجريمة 
 إف التطرؽ إذل مفهـو مصطلح الضحية لو من األمهية دبكاف لكوف أف مدلولو يؤدي نفس اؼبعٌت مع 

مصطلحات أخرى كمصطلح اجملٍت عليو واؼبضرور من اعبردية ،ذلك أف مصطلح الضحية يشمل الوصفُت معا تبعا 
ؼبا أوصت بو أغلب اؼبلتقيات الدولية واإلقليمية اػباصة باجملٍت عليو أو ضحايا اعبردية وعليو فإننا نتعرض يف ىذا 

، مث نتناوؿ اؼبفاىيم اؼبشاهبة (الفرع األّوؿ)اؼبطلب إذل تعريف الضحية من الناحية االصطالحية والفقهية والقانونية 
وأخَتا نبُّت األشخاص اليت ربتل مركز , (الفرع الثاين)ؼبصطلح الّضحية مع الّتطرؽ إذل بعض أوجو االختالؼ بينها 

. (الفرع الثالث)ي ػالّضحية واليت ؽبا اغبق يف التأسيس كطرؼ مدين للمطالبة بالتعويض أماـ القضػاء اعبزائ
الفرع األّول 

تعريف ضحّية الجريمة 
. نتناوؿ يف ىذا الفرع تعريف الضحية من الناحية اللغوية واالصطالحية مث من الناحية القانونية والفقهية

. تعريف الضحّية من الّناحية الّلغوية: أوال
 .الضحّية يف اللغة من الفعل ضحي َضْحًوا وُضُحوًّا وُضِحيًّا وضحا أصابو حّر الّشمس
 .(2)وضّحى بالشاة وكبوىا ذحبها يف الضحى يـو عيد األضحى، والضحّية الضحى أو األضحّية

. تعريف الضحّية من الناحية االصطالحية: ثانيا
الذي يفيد حبسب األصل تقدمي حياة إنساف " التضحّية"ترجع إذل مصطلح " Victim"إف كلمة الضحّية 

أو حيواف إذل اإللو قربانا منو وتضحّية لو، غَت أّف ىذا اؼبعٌت تطّور جذريا مع تقّدـ الّزمن، وأصبح يطلق على كل 
شخص غبقو ضرر أيّا كاف ىذا الضرر سواء أكاف ضررا جسمانيا أو أدبيا أو ماليا وبذلك ارتبطت كلمة الضحّية 

بالضرر واػبسارة اليت تصيب الشخص بصرؼ النظر عن مصدر ىذا الضرر، وبعد ذلك مت استخداـ ىذا 
ليشمل كل اؼبظاىر اؼبختلفة للّضرر كضحػايا اغبػرب، وضحػايا اإلرىػاب، وضحايا اغبوادث، - الضحّية–اؼبصطلح 

 .(1)... وضحايا الفيضانات والزالزؿ اخل
. تعريف الضحّية من الناحية القانونية: ثالثا

بالّرجوع إذل النصوص القانونية وبصفة خاّصة إذل قانوف العقوبات الفرنسي قبد أّف الضحّية تعّرؼ على 
". كل شخص ربّمل ضررا ناصبا عن جردية"أو ىي " كل شخص تعّرض إذل ضرر" أهنا 

 Ayant personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.""(2) .

                                                 
. 535،ص1972،اعبزء األوؿ، الطبعة الثانية، دار الدعوة ،مصر،  اؼبعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى وآخرون (2)
(1)

 .07 ، اؼبرجع السابق ،صإبراهيم الدسوقي أبو ليل 
(2)
 Voir : Robert cario : " La Victime définition et enjeux", (www.dalloz/www dalloz) 

service".visité le  5.4.2005.   

http://www.dalloz/www
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 يف 1970فمصطلح الضحّية دل يظهر بشكل صريح يف قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي إالّ يف سنة 
، أّما تضمينها يف قانوف  اعبزء اؼبتعّلق بالّرقابة القضائية والعقوبة، والذي بقي على ىذا النحو إذل ىذا اليـو

. (3) 1992 جويلية 22العقوبات اؼبوضوعي دل يتم إالّ دبوجب القانوف الصادر بتاريخ 
 بشأف 29/11/1985وقد عرفت األمم اؼبتحدة ضحايا اعبردية من خالؿ إعالهنا الصادر بتاريخ 

األشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي أو صباعي دبا يف ذلك  ))اؼببادئ األساسية لتوفَت العدالة لضحايا اعبردية بأهنم
الّضرر البدين أو العقلي أو اؼبعانات النفسية أو اػبسارة االقتصادية أو اغبرماف بدرجة كبَتة من التمتع حبقوقهم 

. (4 )"األساسية عن طريق أفعاؿ أو حاالت إمهاؿ تشكل انتهاكا للقوانُت اعبنائية النافذة
فيمكن اعتبار شخص ما ضحّية دبقتضى ىذا اإلعالف بصرؼ النظر عما إذا كاف مرتكب الفعل قد 
عرؼ أو قبض عليو، وبصرؼ النظر عن العالقة األسرية بينو وبُت الضحّية، ويشمل مصطلح الضحّية أيضا 

حسب االقتضاء األسرة اؼبباشرة للضحّية األصلية وكذا األشخاص الذين أصيبوا بضرر من جرّاء الّتدخل ؼبساعدة 
. (5)الضحايا يف ؿبنتهم أو ؼبنع اإليذاء عنهم

أما مصطلح الضحّية يف قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري فإننا قبد أف اؼبشرّع دل يستعمل مصطلح 
 ))من ؽ إ ج واليت جاء فيها على أنو 1/2الضحّية بل استعمل مصطلح اؼبضرور وىذا وفقا ؼبا نّصت عليو اؼبادة 

(. (كما جيوز أيضا للطرؼ اؼبضرور أف حيّرؾ ىذه الدعوى طبقا للشروط احملّددة يف ىذا القانوف
من ؽ إج 72كما استعمل اؼبشرّع أيضا مصطلح اؼبّدعي اؼبدين وكمثاؿ على ذلك ما نّصت عليو اؼبادة 

جيوز لكل شخص يّدعي بأنو مضار جبردية أف يّدعي مدنيا بأف يتقدـ بشكواه أماـ ))واليت جاء فيها على أنو
يتعُت على  )) من ؽ إج واليت نّصت على أنو 75، وكذلك ما نصت عليو اؼبادة ((قاضي التحقيق اؼبختص 

اؼبّدعي اؼبدين الذي حيّرؾ الدعوى العمومية إذا دل يكن قد حصل على اؼبساعدة القضائية أف يودع لدى قلم 
، 76،كما نص اؼبشرّع على مصطلح اؼبّدعي اؼبدين يف اؼبػواد ( (... الكتاب اؼببلغ اؼبقدر لزومو ؼبصاريف الدعوى

77 ،103 ،104 ،105 ،157 ،168 ،173 ،224 ،233 ،239 ،245 ،288 ،304 ،316 ،
. اخل... مكرر 337

، "الضحّية"لكن بالّرجوع إذل بعض القوانُت واألوامر واؼبراسيم التنفيذية قبد أف اؼبشرّع استعمل مصطلح 
يدفع التعويض )) 88/31 من القانوف رقم 2 الفقرة  16وكمثاؿ على ذلك ما نص عليو اؼبشرّع يف اؼبادة  

اؼبستحق للضحّية أو ذوي حقوقها اختياريا يف شكل ريع أو رأظباؿ بالنسبة للمستفيدين البالغُت سن الرشد وذلك 
. (1)((حسب الشروط احملددة باؼبلحق

                                                 
(3)
 Voir : R, cario, op.cit, p : 02.  

 
. 199، اؼبرجع السابق، ص البشرى الشوربجى (4)
 

. 199 اؼبرجع نفسو، ص(5)
(1)

 اؼبتعلق بإلزامية   1974 يناير 30  اؼبؤرخ يف 15-74 الذي يعدؿ ويتمم األمر رقم 1988 يوليو 19 اؼبؤرخ يف 31- 88 من القانوف 2 /16اؼبادة   
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كل )) واليت نصت على أنو 74/15من األمر رقم 8/1كما استعمل اؼبشرّع مصطلح الضحّية يف اؼبادة 
حادث سَت سبب أضرار جسمانية يًتتب عليو التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، وإف دل تكن للضحّية 

 من نفس األمر على أنو 17،كما نص أيضا يف اؼبادة (2)((صفة الغَت اذباه الشخص اؼبسؤوؿ مدنيا عن اغبادث
جيوز للضحّية أو ذوي حقوقها مطالبة اؼبؤّمن الصندوؽ اػباص بالتعويضات إذا كاف لو ؿبل بأف يدفع ؽبم   ))

(. (:...  أعاله ما يلي16زيادة عن التعويضات اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
 واليت جاء فيها 47-99 من اؼبرسـو التنفيذي رقم 02كما استعمل اؼبشرّع أيضا مصطلح الضحّية يف اؼبادة 

يعترب ضحية عمل إرىايب كل شخص تعرض لعمل ارتكبو إرىايب أو صباعة إرىابية يؤدي إذل الوفاة أو ))على أنو 
يستفيد  )) من اؼبرسـو السالف الذكر على أنو    07، وقد نّصت أيضا اؼبادة (3)((إذل أضرار جسدية أو مادية

معاش خدمة على عاتق :- ذوو حقوؽ الضحايا اؼبتوفُت من جرّاء أعماؿ إرىابية تعويضا يكوف يف صورة ما يأيت
(. (.... اؽبيئة اؼبستخدمة بالنسبة لذوي حقوؽ اؼبوظفُت واألعواف العموميُت اؼبتوفُت من جراء أعماؿ إرىابية

بالّرغم من أف اؼبشرّع دل يستعمل مصطلح الضحية ضمن قانوف اإلجراءات اعبزائية، إال أف القضاء أكد 
يف العديد من اؼبرات على أف الشخص الذي وقعت عليو اعبردية يطلق عليو اسم الضحّية وىذا ما جاء يف قرار 

األصل أف رفع الدعوى اؼبدنية  )) والذي جاء فيو على أنّو 1981 فرباير 24احملكمة العليا الصادر بتاريخ 
للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن اعبردية مقصور على اؼبضرور أي الشخص الذي وقعت عليو اعبردية ويعرب عنو 

.       (1) ((عادة بالضحية
ويف ىذا الصدد نشَت إذل أنو حيبذ أف يستعمل اؼبشرع اعبزائي اعبزائري مصطلح الضحّية بدال من مصطلح 

، وذلك "اؼبضرور واؼبدعي اؼبدين"اؼبضرور أو اؼبدعي اؼبدين وىذا لكوف أف مصطلح الضحية يشمل الوصفُت معا 
سباشيا مع نّصت عليو التشريعات األجنبية كالقانوف الفرنسي وما أوصت بو أغلب اؼبؤسبرات الدولية واإلقليمية 

اػباصة باجملٍت عليو أو ضحية اعبردية وعلى وجو اػبصوص اإلعالف العاؼبي بشأف اؼببادئ األساسية لتوفَت العدالة 
لضحايا اعبردية والذي اعتمدتو اعبمعية العاّمة لألمم اؼبتحدة وذلك وفقا لقرارىا الصادر بتاريخ 

، 1/،حيث جعل مصطلح الضحّية شامال لكل من اجملٍت عليو واؼبضرور من اعبردية يف الفقرة أ29/11/1985
2 ،3 .

. تعريف الضحّية من الناحية الفقهية: رابعا
إف مصطلح الضحّية كاف نادرا ما يتم استعمالو قبل هناية القرف اػبامس عشر، ويف الوقت اغبارل وبالّرجوع 

                                                                                                                                                                  

 .التأمُت على السيارات و بنظاـ التعويض عن األضرار

 . اؼبتعلق بإلزامية التأمُت على السيارات و بنظاـ التعويض  عن األضرار1974 يناير 30 اؼبؤرخ يف 15-74 من األمر رقم 8 اؼبادة  (2)

 اؼبتعلق دبنح التعويضات لصاحل األشخاص الطبيعيُت  ضحايا األضرار اعبسدية أو 1999 فرباير 13 اؼبؤرخ يف 47-99 من اؼبرسـو التنفيذي رقم 2 اؼبادة  (3)
 .اؼبادية اليت غبقت هبم نتيجة أعماؿ إرىابية أو حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرىاب وكذا لصاحل ذوي حقوقهم 

. 51، ص2003 ، اعبزء الثاين، الطبعة األوذل،الديواف الوطٍت لألشغاؿ الًتبوية، االجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية، جياللي بغدادي (1)
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كل شخص تلقى ضررا ماديا جسيما والذي يف ))إذل ـبتلف القواميس واؼبعاجم فإننا قبد الضحّية تعرؼ على أهنػا
(. (غالب األحياف يكوف فبيتا

« Tout personnes ayant subi un grave dommage corporel, souvent mortel ».
( 2)
 

وىذا اؼبفهـو قد جعل مصطلح الضحّية يف العصر اغبديث غامضا ألنّو كثَتا ما يعطى ؼبفهـو الضحّية 
وإمنا إذل اؼبساس حبقوقو ومصاغبو أو مصلحة " أي اؼبساس اؼبادي"تعريفا أوسع ديتد ليس فقط إذل اؼبساس جبسمو 

. (3)شخص آخر
 الضحّية من جانبها الشكلي تعريفا أكثر مشولية واتساعا وذلك بقولو B.Mendelsohnولقػد عػّرؼ األستػاذ 
كل شخص فردا كاف أو صباعة تعّرض إذل آالـ ـبتلفة تسببت فيها عوامل متعددة منها ما )) على أف الضحّية ىي

وقد اعتمد ( (ىو مادي ونفسي ومنها ما ىو اقتصادي سياسي واجتماعي وأيضا طبيعي كحالة الكوارث الطبيعية
. ىذا التعريف من طرؼ اعبمعية الفرنسية لعلم الضحّية اؼبنعقدة يف أّوؿ مؤسبر ؽبا

La victime : « est une personne se situant individuellement ou faisant partie d’une 

collectivité, qui subirait les conséquences douloureuses déterminées par des facteurs 

de diverses origines : physique,psychologiques, économique, politique et sociales 

mais aussi naturelles »
(4)
. 

 يعطي الضحّية مفهوما مغايرا سباما إذ يربط مصطلح الضحّية دبا يسّمى R.Cario: لكن األستاذ
كل شخص فردا كاف أو صباعة تعّرض إذل ضرر دبا يف ذلك  ))بالتعسف يف استعماؿ السلطة فعّرفها على أهنا 

الضرر الذي ديس السالمة اعبسدية أو الفكرية أو اؼبساس اعبسيم باغبقوؽ األساسية وىذا دبناسبة األفعاؿ 
. (1 )((اإلجيابية والسلبية اليت سبس القواعد اؼبعًتؼ هبا دوليا يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف

وخالصة القوؿ أف الباحثُت يف علم الضحّية دل يتمكنوا إذل حّد اليـو من ربديد موضوع دراستهم اؼبتعلق 
بالضحّية ألهنم ال زالوا يعتربوف أف ىذه األخَتة ىي كّل شخص تعّرض إذل ضرر جسيم كضحايا الكوارث 

 .(2)الطّبيعية اعبماعية واإليكولوجية واليت يف ؾبملها ليست من طبيعة جزائية
الفرع الثاني 

المفاهيم المشابهة لمصطلح الضحّية 
ىناؾ بعض اؼبفاىيم تتشابو مع مصطلح الضحّية وربمل نفس معٌت ىذا اؼبصطلح يف أغلب األحياف 

                                                 
(2)

 Voir : R, cario, op.cit, p:01. 

(3)
  Voir : R. cario, op.cit, p:01. 
(4)
Voir : R.cario, op.cit, p : 03. 

(1)
 Voir : R.cario, op.cit, p : 03 . 
(2) Voir : R.cario, op.cit, p : 03..  



 

 11 

كمصطلح اؼبضرور واؼبّدعي اؼبدين واجملٍت عليو، ويف ما يلي نتناوؿ تعريف كل مصطلح مع تبياف االختالؼ بُت 
 .ىذه اؼبصطلحات

 :مصطلح المجني عليه: أوال
من وقع العدواف على حقو أو مصلحتو ))ؿبمد ؿبي الدين عوض اجملٍت عليو على أنو :لقد عّرؼ األستاذ

وقد عّرفو األستاذ ، ((احملمية مباشرة سواء ترتبت على ذلك نتيجة ضارة أـ ال وسواء كاف شخصا طبيعيا أو معنويا
 الشخص الذي وقعت عليو نتيجة اعبردية أو الذي أعتدي على حقو الذي حيميو )) مصطفى بأنّو  ؿبمودؿبمود:

 .(1) ((القانوف
رمي والذي وقع الفعل جصاحب اغبق الذي ربميو نصوص الت))ين عبيد على أنو سن ح:كما عّرفو األستاذ

 .(2 )((مساسا حبقوقو بشكل مباشر
 ىو الشخص الذي وقع عليو الفعل اإلجرامي من قبل اعباين سواء :فاجملٍت عليو من خالؿ ىذه التعاريف

. أصيب بضرر أـ ال وسواء كاف اجملٍت عليو شخصا طبيعيا أو معنويا
. مصطلح المضرور من الجريمة: ثانيا

الشخص الطبيعي أو اؼبعنوي الذي  ))ؿبمد ؿبمود سعيد اؼبضرور من اعبردية على أنّو: لقد عّرؼ األستاذ
 . (3)((عض منوبنالتو اعبردية بضررىا كّلو أو ب

وإف كاف يف الغالب " اؼبضرور من اعبردية"و" اجملٍت عليو"مصطلحي  بُت وذبدر اإلشارة إذل أف ىناؾ فارؽ
 حبيث يكوف اجملٍت عليو ىو اؼبضرور يف أغلب اغباالت إالّ أف ىذا األخَت ديلك حق اإلدعاء اؼبباشر ،يتحداف

،فاجملٍت عليو يف القتل ىو من أزىقت (4)وباؼبقابل فإف اجملٍت عليو ليس لو ىذا اغبق إذا دل يكن قد أصابو ضرر
روحو، أما اؼبضروروف فهم من كاف يعوؽبم اجملٍت عليو، فاؼبناط يف صفة اجملٍت عليو ىو كونو صاحب اغبق اؼبشموؿ 

. (5)حبماية القاعدة اعبنائية، واؼبناط يف صفة اؼبضرور ىو الّضرر الذي أصابو
 :مصطلح المّدعى المدني: ثالثا

كل من أصابو ضرر ارتبط بعالقة ))ؿبمود قبيب حسٍت اؼبّدعي اؼبدين على أنّو : لقد عّرؼ األستاذ

                                                 
، اؼبؤسبر الثالث للجمعية اؼبصرية للقانوف اعبنائي، بعنواف حقوؽ اجملٍت عليو يف اإلجراءات "حقوؽ اجملٍت عليو يف الدعوى العمومية" ، محمد محي الدين عوض (3)

. 20اعبنائية ، اؼبرجع السابق، ص 
، اؼبؤسبر الثالث للجمعية اؼبصرية للقانوف اعبنائي، بعنواف حقوؽ اجملٍت عليو يف اإلجراءات اعبنائية، "شكوى اجملٍت عليو نظرة تارخيية إنتقادية"، حسنين عبيد (4)

. 172اؼبرجع السابق، ص 
، رسالة دكتوراه، منشورة ، كلية اغبقوؽ ، جامعة عُت مشس ،دار الفكر " حق اجملٍت عليو يف ربريك الدعوى العمومية دراسة مقارنة" ، محمد محمود سعيد (1)

. 394 ، ص 1982العريب ،القاىرة 
. 196 اؼبرجع السابق ، ص البشرى الشوربجى، (2)
 .18- 17، اؼبرجع السابق، ص ص أحمد عبد اللطيف الفقى (3)
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عّرفت اؼبّدعي اؼبدين يف قرارىا أما احملكمة العليا فقد ، (4 )((الّسببية بالفعل الذي يقـو بو الركن اؼبادي للجردية
 كل شخص غبقو ضرر شخصيا من اعبردية اؼبرتكبة سواء كانت )) على أنّو 01/07/1986الصادر بتاريخ 

 من قانوف العقوبات، وسواء كاف الضرر الذي غبقو 05جردية أو جنحة أو ـبالفة معاقب عليها طبقا لنص اؼبادة 
 وىذا التعريف يكاد يكوف منطبق مع تعريف ؿبكمة النقض اؼبصرية  .(5) ((ضرر مادي أو جثماين أو أديب

الشخص الذي أصابو  )) والذي جاء فيو على أنو1970 مارس 02للمّدعي  اؼبدين يف قرارىا الصادر بتاريخ 
 . (6)( (ضرر شخصي مباشر من  اعبردية

فمن خالؿ ىذه التعاريف للمّدعي اؼبدين يتبُّت لنا أف ىذا األخَت ىو الشخص الذي غبقو ضرر مباشر 
من اعبردية، و ىذه التعاريف السابق ذكرىا للمّدعي اؼبدين تتوافق مع التعريف الذي ذكر سابقا واؼبتعلق باؼبضرور 

ؿبمد ؿبمود سعيد بل تكاد تتطابق معو، إالّ أنّو بالّتمعن الدقيق يف مصطلحي اؼبضرور :واؼبعرؼ من طرؼ األستاذ
واؼبدعي اؼبدين وما جرت عليو اؼبمارسة القضائية قبد أف ىناؾ فارؽ بُت اؼبصطلحُت، ويكمن ذلك يف أف اؼبضرور 
من اعبردية إذا أقاـ دعواه أماـ القضاء للمطالبة حبقو يف التعويض عن الّضرر الذي أصابو نتيجة وقوع اعبردية يصبح 

 منها واليت تنص على 72مّدعيا مدنيا وىذا ما ىو مستشف من نصوص قانوف اإلجراءات اعبزائية السيما اؼبادة 
جيوز لكل شخص يّدعي بأنو مضار جبردية أف يّدعي مدنيا بأف  ))أنّو 

 
 من ؽ إج واليت 02/1، وكذلك ما نّصت عليو اؼبادة (1) ((يتقدـ بشكواه أماـ قاضي التحقيق اؼبختص

يتعّلق اغبق يف الدعوى اؼبدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو ـبالفة  ))جاء فيها على أنو 
 من ؽ إج على أنّو 1/2، وما نّصت عليو أيضا اؼبادة ((بكل من أصاهبم شخصيا ضرر مباشر تسّبب عن اعبردية

. ((كما جيوز أيضا للطرؼ اؼبضرور أف حيّرؾ ىذه الدعوى طبقا للشروط احملّددة يف ىذا القانوف ))
وبعبارة أخرى فإف مصطلح اؼبّدعي اؼبدين ىو وصف غبالة واقعية زبص الشخص اؼبضرور من اعبردية ضررا 

. مباشرا وذلك يف حالة إذا عبأ ىذا األخَت إذل القضاء مطالبا حبقو يف التعويض جرّاء ما سّببتو لو اعبردية من ضرر 
مصطلح الطرف المدني :رابعا 

الطرؼ اؼبدين ىو الشخص الذي يتأسس أماـ اعبهات القضائية اؼبختصة سواء قضاء التحقيق أو قضاء  
اغبكم للمطالبة للتعويض عن الضرر الذي أصابو جراء وقوع االعتداء عليو ،وبالرجوع إذل بعض قرارات احملكمة 

 1981فيفري 24العليا قبدىا استعملت مصطلح الطرؼ اؼبدين ومن األمثلة على ذلك القرار الصادر بتاريخ 

                                                 
 .270، ص 1998 ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ، القاىرة ، شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية ،  حسنيبمحمود نجي (4)
 .251، ص 1990 اجمللة القضائية ، الصادرة عن قسم اؼبستندات والنشر للمحكمة العليا ، العدد األوؿ ، اعبزائر ،  (5)
 .54،ص 1994  ، بدوف دار ومكاف النشر ، الدعوى اؼبدنية الناشئة عن اعبردية ، محمد عبد الغريب (6)

(1)
ؼبن غبقو ضرر من اعبردية أف يقيم نفسو مّدعيا حبقوؽ مدنية أماـ  )) من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصري بقوؽبا 251ويف ىذا اإلطار ّنصت كذلك اؼبادة  

(. (...احملكمة اؼبنظورة أمامها الدعوى اعبنائية
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الدعوى اؼبدنية ىي اليت يرفعها الطرؼ الذي غبقو ضرر من الوقائع موضوع االهتاـ  ))والذي جاء فيو على أنو 
مىت وقع اإلدعاء )) والذي جاء فيو على أنو 1989 نوفمرب 07، والقرار الصادر بتاريخ (2 )((للمطالبة بتعويضو 

مدنيا من قبل اؼبضرور أماـ قاضي التحقيق اؼبختص وفقا لإلجراءات اؼبقررة قانونا أصبح طرفا يف القضية بأمت معٌت 
الكلمة وتعُت عندئذ إعالنو بتاريخ جلسة احملاكمة حىت يتمكن من اغبضور إليها  ومن تقدمي الطلبات اليت يراىا 

 . (3)( (يف صاغبو 
للتعبَت عن اجملٍت عليو واؼبضرور معا ذلك ألنّو " الضحية"ونود أف نوضح أنو إذا كنا قد اصطفينا مصطلح 

اؼبصطلح الذي يكفل عدالة وإنصاؼ أفضل لكل من أصيب بضرر بسبب اعبردية ،فضال عما يكفلو من مالحقة 
. فعلية للجناة حىت ال يفلتوا من قبضة العدالة

دّؿ ذلك على سياؽ حديثنا عن اجملٍت عليو واؼبضرور معا، إالّ أف " الضحّية"وإذا كنا قد اخًتنا مصطلح 
ربّري الدقة يقتضي استعماؿ مصطلح اجملٍت عليو أو اؼبضرور كّلما كاف ذلك ضروريا، ومن شبّة نعزؼ عن استعماؿ 

. مصطلح الضحّية طبقا ؼبا ديليو مقاـ اغبديث
كما أّف مصطلح الضحّية قد يكوف عاما متمثال يف اجملتمع ككل، وقد يكوف خاصا متمثال يف الشخص 
سواء كاف طبيعيا أو معنويا، إالّ أننا نريد بالضحّية يف ىذه الدراسة طائفة واحدة فقط ىم األشخاص الطبيعيوف 

.              سواء كانوا ؾبنيا عليهم أـ مضرورين من اعبردية ألف ىؤالء ىم أكثر طوائف ضحايا اعبردية معاناة منها
الفـرع الثـالث 

األشخـاص التي تحتـل مركـز الضحيـّة 
ال تثبت صفة الضحّية إالّ للشخص الذي غبقو ضرر من اعبردية، والذي لو اغبق يف أف يتأسس كمّدعي 

، 2مدين للمطالبة حبقو يف التعويض أماـ القضاء اعبزائي وفقا ؼبا خيّولو لو قانوف اإلجراءات اعبزائية السيما اؼبواد 
 . مكرر،و فيما يلي نبُّت األشخاص اليت ربتل مركز الضحّية337، 72
. الشخص المضـرور من الجريمـة ضـررا مبـاشرا: أوالّ 

اؼبضرور ىو من أصابو ضرر شخصي مباشر من اعبردية، واألصل أف يكوف اؼبضرور من اعبردية ىو اجملٍت 
عليو الذي وقع عليو فعل االعتداء وأصيب بالضرر كاؼبصاب يف جردية الضرب واعبرح أو اغبائز للشيء اؼبسروؽ، 

وسواء كاف اجملٍت عليو اؼبضرور شخصا طبيعيا أو معنويا، ومع ذلك جيوز أف يكوف اؼبضرور غَت اجملٍت عليو إذا كاف 
قد أصابو ضرر شخصي مباشر من اعبردية سواء كاف ىذا الضرر ماديا أو معنويا أو جثمانيا، وكمثاؿ على ذلك 

زوجة و أوالد اجملٍت عليو الذين أصيبوا بالضرر الشخصي بسبب وفاتو أو إصابتو بعاىة أقعدتو عن العمل وىذا ما 
يتعّلق اغبق يف الدعوى اؼبدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو )) من ؽ إج يقوؽبا02/1أكدتو اؼبادة 

                                                 
 . 305 ،االجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية ،اعبزء الثاين اؼبرجع السابق ،صجياللي بغدادي  (2)
  .61 اؼبرجع نفسو ،ص (3)
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(. (جنحة أو ـبالفة بكل من أصاهبم شخصيا ضرر مباشر تسّبب عن اعبردية
. ذوي الحقـوق: ثـانيـا

إف اغبق يف التعويض الذي ديلكو كل من أصابو ضرر شخصي بسبب اعبردية يدخل يف ذمتو اؼبالية وينتقل 
. إذل ورثتو الشرعيُت وبالتارل يكوف ؽبم اغبق يف رفع الدعوى اؼبدنية أماـ القضاء اعبزائي

قد أقاـ دعواه أماـ القضاء قبل وفاتو فإف لورثتو أف حيّلوا بدال عنو يف دعواه " اؼبورث"فإذا كاف اجملٍت عليو 
، ولكن يثور اإلشكاؿ إذا تويف اؼبورث قبل أف (1)مهما كاف الّضرر سبب ىذه الدعوى سواء كاف ماديا أو معنويا

: يقيم دعواه ففي ىذه اغبالة منّيز بُت أوضاع ثالثة نتناوؽبا كما يلي
إذا كانت اعبردية قد سببت ضررا ماديا للمورث : "المجني عليه"ارتكاب الجريمة قبل وفاة المورث - 1

كجردية اعتداء على مالو أو على سالمة جسمو ترتب عليها تكّبده نفقات العالج أو فوات فرص للكسب عليو 
فإف للوارث أف يقيم الدعوى بتعويض ىذا الضرر، ذلك أف اغبق يف التعويض قد نشأ يف ذمة اؼبورث ونشأت معو 

. (2)الدعوى اليت ربميو وقد صار بوفاة اؼبورث من عناصر تركتو اليت انتقلت إذل الوارث
أما إذا سببت اعبردية للمورث ضررا معنويا كالضرر الناشئ عن جرائم القذؼ والّسب، فقد ذىبت ؿبكمة 

ال جيوز رفع دعوى التعويض أماـ القضاء )) إذل أنّو1960 جانفي 28النقض الفرنسية يف قرارىا الصادر بتاريخ 
، غَت أّف القضاء الفرنسي عدؿ عن ((اعبنائي باعتبار أف الضرر األديب أصاب شخص مورثهم وال ينتقل إليهم
 والذي جاء فيو بأّف 1976 أفريل 30اذباىو منذ صدور حكم الدوائر اجملتمعة حملكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

الورثة يتلقوف دعوى تعويض الضرر الذي ناؿ مورثهم دوف سبييز فيستوي أف تكوف دعوى التعويض عن ضرر ))
.  (3)((أديب أو مادي

 ففي ىذه اغبالة تكوف وفاة اؼبورث معاصرة الرتكاب اعبردية؛ :حالة ما إذا سببت الجريمة وفاة المورث- 2
كجردية القتل العمدي أو غَت العمدي أو جردية الّضرب واعبرح اؼبفضي إذل اؼبوت، ففي ىذه اغبالة ال يستطيع 

الوارث اإلدعاء بأنّو يباشر دعوى مورثو، ذلك أف اؼبورث قد مات غبظة ارتكاب اعبردية، أي أنّو يف ذات الّلحظة 
اليت كاف متصور فيها نشوء حقو يف التعويض انقضى بالوفاة ودل يعد بناء على ذلك يصلح ألف يكوف صاحب 

. (4)حق
                                                 

 .232، الوسيط يف قانوف اإلجراءات اعبنائية، اؼبرجع السابق، صأحمد فتحي سرور (1)
. 274، اؼبرجع السابق، صمحمود نجيب حسني (2)
؛ وقد اذبو القضاء اؼبصري يف بداية األمر إذل إقرار انتقاؿ اغبق يف التعويض 128، الدعوى اؼبدنية الناشئة عن اعبردية، اؼبرجع السابق، صمحمد عبد الغريب (1)

أماـ القضاء  اعبنائي إذل الورثة دوف سبييز بُت الضرر اؼبادي والضرر األديب، مث اذبو بعد ذلك إذل القوؿ بعدـ اإلدعاء اؼبدين بالنسبة إذل الضرر األديب ما دل يكن 
 من القانوف اؼبدين اليت سبنع انتقاؿ التعويض عن الضرر األديب إالّ إذا ربّدد دبقتضى اتفاؽ أو طالب بو الدائن أماـ القضاء، وىذا يبُّت 222مطابقا لنص اؼبادة 

أف ؿبكمة النقض ال تعًتض من حيث اؼببدأ على انتقاؿ اغبق يف اإلدعاء اؼبدين أماـ القضاء اعبنائي للورثة مىت توّلد عن ضرر مادي أو أديب وذلك وفقا للشروط 
. 233- 232، الوسيط يف قانوف اإلجراءات اعبنائية، اؼبرجع السابق، ص ص أحمد فتحي سرور.اؼبقدرة يف القانوف

. 275، اؼبرجع السابق، صمحمود نجيب حسني (2)
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وعليو فإف الدعوى اليت يقيمها ىؤالء الورثة ىي دعوى شخصية عن األضرار اؼبادية واؼبعنوية اليت غبقت 
هبم من جراء وفاة مورثهم وبالتارل عليهم إثبات ىذه األضرار، كما لو كاف اؼبتويف اؼبعيل الوحيد لزوجتو  وأوالده أو 

والديو، أّما األضرار اؼبعنوية واؼبتمثلة غالبا يف اآلالـ اليت عاناىا الورثة من جرّاء الوفاة فإف تقديرىا يتوقف على 
. (1 )صلة القرابة واحملّبة والعاطفة اليت كانت تربط الورثة باؼبتوىف

 ويتصّور ذلك بالنسبة إذل اعبرائم اليت سبس ذكرى اؼبتويف كما يف :أن تقع الجريمة عقب وفاة المجني عليه- 3
 (2)حالة القذؼ والّسب، ففي ىذه اغبالة تقع اعبردية على الورثة شخصيا وتصيبهم من جرّائها بضرر شخصي

فالوارث يف ىذه اغبالة يقيم دعوى شخصية وليس يف استطاعتو القوؿ بأنّو يباشر دعوى كانت ؼبورثو، وبناء على 
 .(3)ذلك يكوف لو اػبيار يف أف يقيم دعواه أماـ القضاء اؼبدين أو القضاء اعبنائي

. الدائنـون : ثـالثـا
من حق دائٍت اؼبّدعي اؼبدين أف يرفعوا الدعوى اؼبدنية أماـ احملكمة اؼبدنية أو اعبنائية بصفتهم الشخصية 

لتعويض ما أصاهبم من ضرر مباشر بسبب اعبردية، ويتحقق ذلك إذا دل يكن للمدين ما يسّدد منو ديونو إالّ عملو 
وكسبو، وتسببت اعبردية يف وفاتو فعجزوا عن استيفاء حقوقهم، فيكوف ؽبم أف يطلبوا من اعباين دينهم الذي 

. (4 )أضاعو عليهم ارتكاب اعبردية
يتعلق اغبق يف الدعوى )) من ؽ إج واليت تنص على أنّو02/1وىذا ما ىو مستشف من ّنص اؼبادة 

اؼبدنية للمطالبة بتعويض الّضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو ـبالفة بكّل من أصاهبم شخصيا ضرر مباشر 
، فمن خالؿ ىذا النص يتضح أّف للدائنُت اغبق يف أف يرفعوا الدعوى اؼبدنية بصفتهم ((تسّبب عن اعبردية

الشخصية إذا غبقهم ضرر مباشر وشخصي بسبب اعبردية ألف نص اؼبادة دل يشًتط أية عالقة عائلية أو دموية بُت 
 .(5)اجملٍت عليو ومن أصاهبم شخصيا ضرر، بل اشًتط فقط حصوؿ ضرر شخصي مباشر ناجم عن اعبردية

. الشخـص المعنـوي: رابعـا
مدعيا مدنيا إذا - كالشركات واؼبؤسسات واعبمعيات والنقابات اؼبهنية-جيوز أف يكوف الشخص اؼبعنوي

                                                 
 .242، ص1989، الطبعة األوذل، مكتبة اغبليب اغبقوقية، بَتوت، حقوؽ اإلنساف يف الدعوى اعبزائية، العوجي مصطفى (3)
 .234، الوسيط يف قانوف اإلجراءات اعبنائية، اؼبرجع السابق، صأحمد فتحي سرور (4)
. 276، اؼبرجع السابق، صمحمود نجيب حسني (5)
. 122، الدعوى اؼبدنية الناشئة عن اعبردية، اؼبرجع السابق، صمحمد عبد الغريب (1)
من نفس  189/1؛ كما نّصت اؼبادة  ((أمواؿ اؼبدين صبيعها ضامنة لوفاء ديونو)) من القانوف اؼبدين اعبزائري على أنو188 وقد نّصت يف ىذا اإلطار اؼبادة (2)

لكل دائن ولو دل حيل أجل دينو أف يستعمل باسم مدينو صبيع حقوؽ ىذا اؼبدين، إالّ ما كاف منها خاصا بشخص أو غَت قابل للحجز وال ))القانوف على أنو 
يكوف استعماؿ الدائن غبقوؽ مدينو مقبوال إالّ إذا أثبت أف اؼبدين أمسك عن استعماؿ ىذه اغبقوؽ وأف ىذا اإلمساؾ من شأنو أف يسبب عسره أو أف يزيد 

؛ لذا فإنو حيق لكّل دائن يف أف حيل ؿبل مدينو للمطالبة دبا ؽبذا األخَت من حقوؽ مالية، وذلك كّلما ظهر لو أف ىذا اؼبدين قد أمهل استعماؿ حقو يف أف ((فيو
، شروط فبارسة الدعوى اؼبدنية أماـ احملاكم اعبزائية، سعد عبد العزيز. يكوف طرفا مدنيا ليطلب اغبكم لو بالتعويض عّما أصابو من ضرر ؿبقق جرّاء وقوع اعبردية

.  56، ص1992اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ، اعبزائر،
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توافرت فيو الشروط اؼبتطّلبة يف اؼبّدعي اؼبدين، وتتمثل ىذه الشروط يف أف يكوف قد أصاب الشخص اؼبعنوي ضرر 
من اعبردية وأف تكوف لو أىلية اإلدعاء باعتبار أف لو الشخصية القانونية، وديثلو يف اإلدعاء فبثلو القانوين يف اغبدود 

، وتطبيقا لذلك فإنو إذا سرؽ أو اختلس ماؿ للشخص اؼبعنوي سواء كاف شخصا اعتباريا (1)اليت زبّوؽبا لو صفتو
خاصا كجمعية ثقافية أو شركة ذبارية أو نقابة مهنية أو كاف شخصا اعتباريا عاما كالدولة والوالية والبلدية 

فللممثل القانوين أف يتأسس كطرؼ مدين ويقيم الدعوى اؼبدنية التبعية أماـ القضاء اعبزائي من أجل اؼبطالبة 
. بالتعويض عن الضرر الذي أصاب اؼبصاحل اؼبادية أو اؼبعنوية للهيئة اليت ديثلها

ويشًتط يف الشخص اؼبعنوي أف يكوف حائزا على الًتخيص الالـز ويقـو بنشاطو بصورة مشروعة وفقا 
لنظامو ولألنظمة والقوانُت السارية، أما فيما خيص اعبمعيات ذات األىداؼ االجتماعية فإف فبارستها للدعوى 

   .(2)اؼبدنية تتوقف أيضا على اؼبساس دبصاغبها الشخصية أو بسمعتها اؼبعنوية واالجتماعية
.  فاقد األهلية أو ناقصها: خامسا 

 حيق لفاقد األىلية أو ناقصها أف يكوف مدعيا مدنيا إذا غبقو ضرر شخصي من اعبردية لكن ال  ديكن لو 
رفع الدعوى اؼبدنية التبعية أماـ القضاء اعبزائي إال من وليو أو وصيو أو القيم عليو حسب األحواؿ ، وإذا دل يكن 

لفاقد األىلية أو ناقصها من ديثلو قانونا جيوز للمحكمة اؼبرفوعة أمامها الدعوى العمومية أف تعُت لو فبثل قانوين 
 والذي 1983 مارس 15ينوب عنو يف اؼبطالبة حبقوقو وىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قراراىا الصادر بتاريخ 

 من قانوف 1 /495يشًتط أف يكوف اؼبدعي اؼبدين أىال للتقاضي وفقا ألحكاـ اؼبادة  ))جاء فيو على أنو 
اإلجراءات اؼبدنية وعندئذ يستطيع رفع دعوى التعويض إما بنفسو أو بواسطة وكيل عنو أما إذا كاف قاصرا فال 

. 3( (جيوز لو أف يرفع الدعوى بنفسو وإمنا حيق ذلك ؼبمثلو القانوين 
ضرر شخصي أف تدعي مدنيا وذلك برفع " القاصر "  كما حيق لألـ اغباضنة إذا غبق إبنها احملضوف 

 من 64الدعوى اؼبدنية التبعية أماـ القضاء اعبزائي ، ذلك ألف األـ أوذل حبضانة ولدىا طبقا ؼبا نصت عليو اؼبادة 
قانوف األسرة اعبزائري ولكوف كذلك أنو جيوز للقاضي قبل  أف يصدر حكمو أف يسمح لألـ بناءا على طلبها 

بتوقيع كل شهادة إدارية ذات طابع مدرسي أو اجتماعي تتعلق حبالة الطفل داخل الًتاب الوطٍت وىذا ما نصت 
 من قانوف األسرة اعبزائري وعليو فمن باب أوذل أف يكوف لألـ اغباضنة حق سبثيل ابنها أماـ 63عليو اؼبادة 

. القضاء اعبزائي لرفع الدعوى اؼبدنية التبعية إذا غبق ابنها احملضوف ضررا مباشرا من اعبردية 
. المجنون : سادسا

ديكن أف يقع اجملنوف ضحية للجردية معينة ففي ىذه اغبالة إذا غبقو ضررا شخصيا مباشرا فيمكن أف 

                                                 
. 273، اؼبرجع السابق، صمحمود نجيب حسني (3)
. 246، اؼبرجع السابق، صالعوجي مصطفى (4)
 . 52 ،االجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية ،اعبزء الثاين ، اؼبرجع السابق ، ص جياللي بغدادي (3)
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ينوب عنو وليو أو وصيو أو القيم عليو حسب األحواؿ يف رفع الدعوى اؼبدنية التبعية أماـ القضاء اعبزائي 
وذلك من خالؿ طلب التأسيس كطرؼ مدين للمطالبة بالتعويضات  وبالرجوع إذل القواعد العامة قبد يف 

من كاف فاقد األىلية أو ناقصها )) من قانوف األسرة اعبزائري قد نصت على أنو81ىذا اإلطار أف اؼبادة 
لصغر السن أو جنوف أو عتو أو سفو ينوب عنو قانونا ورل أو وصي أو مقدـ طبقا ألحكاـ ىذا 

. (2)((القانوف
فاجملنوف ال يستطيع أحد أف ينوب عنو إال بصدور حكم يعينو كقيم دبعٌت أف التعيُت ال يكوف 

تلقائي كما أنو ليس ألي شخص يدعي أنو ؾبنوف أف يستفيد من شخص ديثلو، بعبارة أخرى ىل القاضي 
ديكن أف يعُت طبيب لفحص الضحية على أساس انو ؾبنوف أـ ال ليتأكد منو ؟بالرجوع إذل النصوص 

القانونية قبد أهنا ال تتضمن ىذه النقطة ولكن غبماية الضحية جيب على القاضي أف يؤجل الفصل يف 
الدعوى اعبزائية برمتها ويعُت خبَت ـبتص للقوؿ أف الضحية ؾبنوف أـ ال ، وإذا ثبت بعد إجراء اػبربة الطبية 

. أف الضحية ؾبنوف فهنا يعُت لو القاضي قيم دبوجب حكم قضائي 
. المفلس :سابعا

دبجرد افتتاح التفلسة تغل يد اؼبفلس عن إدارة أموالو وتسيَت شؤونو وحيل ؿبلو وكيل التفلسة للقياـ 
جبميع اإلجراءات اػباصة بالتفلسة ويف حالة وقوع اؼبفلس ضحية عبرائم معينة السيما اعبرائم اليت ترتكب 

ضده بصفتو كتاجر فإف وكيل التفلسة ىو الذي حيل ؿبلو ويباشر صبيع الدعاوى اؼبتعلقة بذمة اؼبفلس طيلة 
مدة التفلسة و باػبصوص رفع الدعوى اؼبدنية التبعية والتأسيس كطرؼ مدين أماـ القضاء اعبزائي للمطالبة 

 . بالتعويض  عن األضرار اليت أصابت اؼبفلس جراء وقوع اعبردية عليو 

 نصت على أنو 1996 يوليو09 اؼبؤرخ يف 23 /96 من األمر رقم 02 حبيث قبد أف اؼبادة 
يكلف الوكيل اؼبتصرؼ القضائي دبوجب حكم قضائي بتسيَت أمواؿ الغَت أو فبارسة وظائف اؼبساعد أو مراقبة   ))

. تسيَت ىذه األمواؿ وذلك يف إطار التشريع اعباري بو العمل 
وديكن أف يكلف أيضا بتمثيل الدائنُت أو بالقياـ عند االقتضاء بتصفية الشركة التجارية اؼبشهر إفالسها 

(. (وفقا للشروط احملددة يف القانوف التجاري 
 يف غاية األمهية لكونو ديكن أف (1)فمن خالؿ ىذه اؼبادة يتأكد لنا أف مهمة الوكيل اؼبتصرؼ القضائي 

                                                 
  2005فرباير 27 اؼبؤرخ بػ05/02 اؼبتضمن قانوف األسرة اؼبعدؿ و اؼبتمم باألمر رقم 1984 يونيو9 اؼبؤرخ يف84/11 من القانوف رقم 81اؼبادة  (2)

يعُت اغبكم الصادر بالتسوية القضائية أو )) اؼبتضمن القانوف التجاري على أنو 1996يوليو 09 اؼبؤرخ يف 96/23 من األمر 04 لقد نصت اؼبادة ( 1)
(. ( أدناه09اإلفالس الوكيل اؼبتصرؼ القضائي من بُت األشخاص اؼبسجلُت يف القائمة اليت تعدىا اللجنة الوطنية  اؼبذكورة يف اؼبادة 

ال ديكن أف يسجل يف قائمة الوكالء اؼبتصرفُت القضائيُت إال ؿبافظو اغبسابات واػبرباء احملاسبوف )) من نفس األمر نصت على أنو 01 /06كما أف اؼبادة 
 (.(واػبرباء اؼبتخصصوف يف اؼبيادين العقارية والفالحة والتجارية والبحرية والصناعية الذين ؽبم طبس سنوات ذبربة على األقل هبذه الصفات
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يقـو بعدة أعماؿ كتسيَت أمواؿ الغَت أو سبثيل الدائنُت وكذا تصفية الشركة التجارية اؼبشهر إفالسها وبذلك فهو 
حيل ؿبل التاجر اؼبفلس يف صبيع التصرفات دبا فيها التأسيس كطرؼ مدين أماـ القضاء اعبزائي يف حالة وقوع 

. اؼبفلس ضحية عبردية معينة 
 يف ىذا اؼببحث التمهيدي إذل التطرؽ إذل تطور ضباية حقوؽ الضحية عرب العصور بصفة القد حاولن

ـبتصرة كما قمنا بتحديد مفهـو الضحية من الناحية اللغوية واالصطالحية القانونية والفقهية،وكذا سبييزىا عن 
اؼبفاىيم اؼبشاهبة ؽبا حىت ديكن أف نبُت أوجو االختالؼ بينهم مع بياف أىم األشخاص اليت ربتل مركز الضحية 

واليت ؽبا اغبق يف اؼبطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سببتو ؽبا اعبردية أماـ القضاء اعبزائي، وىذا كلو من شأنو أف 
يسهل لنا دراسة أىم حقوؽ الضحية خالؿ مراحل الدعوى اعبزائية ابتداء من مرحلة االستدالالت إذل مرحلة 

:  اػبصومة القضائية وفيما يلي نتناوؿ أىم حقوؽ الضحية خالؿ مرحلة التحقيق التمهيدي وذلك كما يلي 
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الفصل األول 
حماية  حقوق الضحية خالل  مرحلة التحقيق  التمهيدي 

 
 ربرص الدولة دبختلف أجهزهتا على إقرار األمن والسكينة والوقاية من اعبريبة وضبطها حاؿ وقوعها  

. ومعاقبة مرتكبيها ، وىذا  من خالؿ  ما تقـو بو من نشاط بوليسي عرب جهاز الشرطة 
فضباط الشرطة القضائية قد يكتشفوف الضحية ويتعرفوف عليها وأحيانا يكتشفوف اعبريبة وىنا أيضا 

.   اغبقيقة وبذلك يصلوف إىل معرفة الضحية ىليبكنهم الوصوؿ إ
 وال شك أف  أنبية  الدور الذي تقـو  بو الضبطية القضائية غبماية  حقوؽ الضحية والذي  يظهر  جليا  

 سواء كاف قبل وقوع اعبريبة أـ – إدارية وقضائية واجتماعية –من خالؿ  قيامها  بوظيفتها  ذات الثالثة أجنحة 
. بعدىا 

 وإذا كانت أنبية الدور الذي  تقـو بو الضبطية القضائية يف مرحلة التحقيق التمهيدي تكمن يف البحث 
والتحري عن اعبرائم  وعن مرتكبيها وصبع اؼبعلومات عنها ، فإهنا  من جهة  أخرى تقـو بتهيئة  ملف القضية 

وتقديبو إىل  النيابة العامة باعتبارىا جهة اإلدارة واإلشراؼ واؼبتابعة على الضبطية القضائية لتقدير مدى إمكاف 
. عرضها على جهات التحقيق  أو اغبكم حبسب  األحواؿ 

 وبذلك فإف إجراءات مرحلة التحقيق التمهيدي توصف بأهنا إجراءات شبو قضائية تساعد على الوصوؿ 
للحقيقة، إذ ىي اؼبرحلة اليت تكشف عن وقوع اعبريبة وتبُت اؼبسانبُت فيها سواء كانوا فاعلُت أصلُت أو شركاء ، 
ومن شبة  فإف كل ما يتوصل إليو من نتائج يف ىذا اؼبرحلة يعد مكسبا  ىاما للضحية وضمانة أساسية يف إثبات 

حقوقها وضبايتها سواء أماـ  الضبطية  القضائية  أو النيابة العامة  وذلك سبهيدا للمطالبة جبميع حقوقها  أماـ 
. القضاء اعبزائي  وىذا نظَت ما سببتو ؽبا اعبريبة من أضرار 

:  وعليو فإننا نتناوؿ دراسة ىذا الفصل يف مبحثُت على النحو التايل 
 .ضباية حقوؽ الضحية أماـ الضبطية القضائية : اؼببحث األوؿ  -

. ضباية حقوؽ الضحية أماـ النيابة العامة : اؼببحث الثاين  -
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 المبحث األول
 حماية حقوق الضحية أمام الضبطية القضائية

 
ي سارت عليو إعالنات حقوؽ ذانطالقاً من مبدأ التضامن االجتماعي واالىتماـ اإلنساين بالضحية اؿ

نتطرؽ  فإننا ،وإىل الدور الذي تضطلع بو الضبطية القضائية يف ضباية حقوؽ الضحية ،اإلنساف الدولية واإلقليمية
يف ىذا اؼببحث إىل أىم حقوقها أماـ الضبطية القضائية ، وذلك من خالؿ دراسة ضباية حقوؽ الضحية اؼبرتبطة 

،وأخَتا ضباية حقوؽ (اؼبطلب الثاين)، وحقوؽ الضحية اؼبرتبطة حبماية شخصو (اؼبطلب األوؿ)باإلجراءات 
. (اؼبطلب الثالث  )الضحية اؼبرتبطة دبسرح اعبريبة 

 المطلب األول
 حقوق الضحية المرتبطة باإلجراءات

ذي تقـو بو الضبطية القضائية السيما كفالة حقوؽ الضحية اؼبرتبطة  ال ىبفى على أحد أف أنبية الدور اؿ
- والذي يظهر من خالؿ قيامها بوظيفتها اإلدارية والقضائية سواء قبل ارتكاب اعبريبة أو أثناءىا- باإلجراءات 

الذي يعترب اللبنة األساسية واألوىل يف ضماف وضباية حقوؽ الضحية خالؿ الدعوى اعبزائية برمتها  بداية بتلقي 
الشكاوى والبالغات إىل غاية الوصوؿ إىل معرفة اعباين وؿباكمتو وفقاً للقانوف ، إىل صدور حكم قضائي ينصف 
الضحية ويثبت لو كامل حقوقو ، لذا فإننا نتطرؽ يف ىذا اؼبطلب إىل حق الضحية يف التبليغ والشكوى يف الفرع 

 معاملة شهود الضحية يف الفرع الثاين  ، وأخَتاً نتناوؿ حق الضحية يف حسناألوؿ ، مث نتناوؿ اغبق يف ضباية و
. الدفاع و االستعانة دبحامي أماـ الضبطية القضائية يف الفرع الثالث

الفرع األول 
حق الضحية في التبيلغ والشكوى 

نقتصر يف دراستنا ؽبذا اغبق من خالؿ التطرؽ إىل بياف معٌت البالغ والشكوى مث إىل دور الضبطية 
. القضائية يف إقرار ىذا اغبق للضحية،مث توضيح أسباب عزوؼ الضحية عن التبليغ والشكوى

. معنى البالغ والشكوى: أووً 
 ، كما (1)"اإلعالـ أو نقل نبأ اعبريبة إىل مسمع الضبطية القضائية"  لقد عرؼ بعض الفقهاء البالغ بأنو

عرفو البعض اآلخر بأنو إخطار أو إخبار من شخص عن حدوث فعل ـبالف للنظاـ العاـ واآلداب العامة أو 

                                                 
،رسالة ماجستَت ،غَت منشورة ،معهد اغبقوؽ والعلـو اإلدارية ، جامعة " التحريات األولية وعالقتها بغَتىا من مهاـ الضبطية القضائية" ،محمد محدة (1)

   .73،ص 1984قسنطينة ، 

C’est l’acte par lequel un tiers , qui n’a pas été lui même victime de l’infraction , la porte à la connaissance des autorités 

de police ou  de justice . Voir : G.stefani, G.levasseur ,B.bouloc , procédure pénale ,16éme édition,1996, dalloz ,p:311  
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، ويقـو بتقدمي البالغات أي شخص شاىد وقوع اعبريبة (1)القانوف واللوائح يستوجب تدخل السلطات اؼبختصة
أو أي مؤسسة عمومية أو خاصة ، وقد يتم اإلخبار كتابة أو شفوياً أو باؽباتف أو بكل وسائل االتصاؿ 

 . (2)األخرى
 أما الشكوى فهي إجراء يباشره شخص معُت ، وىو اجملٍت عليو يف جرائم ؿبددة يعرب بو عن إرادتو 

الصروبة يف ربريك ورفع الدعوى اعبزائية إلثبات اؼبسؤولية اعبزائية وتوقيع العقوبة القانونية بالنسبة للمشكو يف 
. (4)"أف الشكوى الصادرة من طرؼ اؼبتضرر ىي بالغ ولكنو شخصي :" Garraud ،ويرى األستاذ(3)حقو

بأهنا تلك اإلخبارات اليت يتقدـ هبا شخص بالذات ىو اجملٍت :" الشكوى وقد عرؼ األستاذ ؿبمد ؿبدة
. (5)"عليو يف اعبريبة أواؼبتضرر منها 

 يالحظ أف الفقهاء يهتموف بالتعريف بالبالغ والشكوى بالنظر إىل اؼبتهم وبصفة عامة دوف زبصيصو 
.  ودوف النظر إىل الضحية ومركزىا 

وحسب األستاذ معراج جديدي أف األصل أف يقـو بتقدمي الشكوى لضباط الشرطة القضائية اجملٍت عليو 
وإف تعذر األمر ألي سبب من األسباب وبل ؿبلو أحد أقاربو ، وليس ىناؾ مانع من أف يبثلو ؿبامي يف تقدمي 

 (6). الشكوى ، وعلى رجاؿ الضبطية القضائية اؼبؤىلُت قبوؿ ىذه الشكوى وتسجيلها يف دفاتر خاصة
لكن ما ذىب إليو األستاذ معراج جديدي يتناىف مع الواقع العملي لكوف أف احملامي ال يتأسس أماـ 

. الضبطية القضائية وإذا حضر أماـ ىذه األخَتة فإنو يظهر دبظهر اجملاملة فقط 
. دور الضبطية القضائية في إقرار حق الضحية في التبليغ والشكوى:  ااياً 

يبثل قبوؿ التبليغ والشكوى من الضحية التزاماً على ضباط الشرطة القضائية كعمل من أعماؿ 
يباشر ضباط الشرطة القضائية  )) من قانوف اإلجراءات اعبزائية بقوؽبا17االستدالؿ، وىذا ما نصت عليو اؼبادة 

 ويتلقوف الشكاوى والبالغات ويقوموف جبمع االستدالالت وإجراء 13 و 12السلطات اؼبوضحة يف اؼبادتُت 
(. (التحقيقات االبتدائية

                                                 
  .105، ص 2001، دار النهضة العربية ، القاىرة، حقوؽ اإلنساف يف الضبط القضائي، عصام زكرياء عبد العزيز (1)
 . 09، ص 2000اعبزائر  ، ,  ، بدوف دار النشرالوجيز يف اإلجراءات اعبزائية، معراج جديدي  (2)
  .83 ، دار الفكر العريب ، القاىرة ، بدوف سنة النشر ، ص اإلجراءات  اعبنائية يف التشريع اؼبصري ، مأمون محمد سالمة  (3)

(4) Voir :  Garraud , traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale , 

reculil sirey , 1907 , p :70. 
تقدمي "  ؛ ويف تعريف آخر للشكوى على أهنا 77، اؼبرجع السابق ،ص "التحريات األولية وعالقتها بغَتىا من مهاـ الضبطية القضائية " ،محمد محدة(5)

البالغ أو اإلخبار إىل السلطات العامة اؼبختصة من اإلنساف اؼبتضرر من اعبريبة بوقوع جريبة عليو من قبل شخص معُت ويطلب من ىذه السلطات ازباذ اإلجراء  
 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  األردف  الوسيط يف شرح قانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية ، محمد علي سالم عياد الحلبي. الالـز لرفع الدعوى على اعباين 

 . 87،ص 1996
  .10 ، اؼبرجع السابق ، ص معراج جديدي (6)
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فوفقاً ؽبذا النص يتعُت على الضبطية القضائية أف تتلقى ما يقدـ إليها من بالغات وشكاوى دوف أف وبق 
ؽبا رفضها بأية حجة ،وذلك حىت ولو تضمن البالغ أو الشكوى عدـ وجود فعل يشكل جريبة، فاؼبشرع مل 

. (1)يشًتط أف يسفر البالغ أو الشكوى عن اعبريبة فعالً 
ومن جهة أخرى تكاد كل القوانُت ذبمع على وجوب تبليغ اعبرائم اليت تصل إىل علم األفراد إىل  

،وال يشًتط القانوف شكل معُت للتبليغ، فيجوز أف يكوف كتابة كما هبوز (2)مأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة
،وقد يكوف صادراً من شخص معلـو أو من شخص ؾبهوؿ حبيث يبكن للضبطية القضائية أف (3)أف يكوف شفاىة

، وعلى مأمور الضبط الذي تلقى البالغ (4)تتلقى ىذا البالغ الذي قد يوجهها يف البحث والتحري عن اغبقيقة
أف يبحصو و يتأكد من صحتو ،ألف البالغ قد يتضمن حادثاً ونبيا ال وجود لو أوقد يقصد بو إزعاج السلطة 

وبلبلة األفكار ، ألف البالغ قد يتقدـ بو شخص ويصور الواقعة تصويراً خاطئاً وـبالفا للحقيقة قصد ربقيق 
.   (5)مصلحة معينة يصبوا إليها

وإعمااَل ؽبذا اغبق يقتضي أي يكوف التجاء الضحية إىل السلطات بدوف عوائق إجرائية ، أو تكلفة مادية 
،وأف تتاح ؽبا الفرصة يف التعبَت بكل حرية عن وقائع الشكوى وعن مربرات قلقو ،وعلى رجاؿ الضبطية القضائية 
مساعدتو يف اسًتجاع تفاصيل وقوع اعبريبة حىت ولو كانت القضية تافهة يف نظرىم ،وال هبوز أف يعامل وكأف ؽبا 

ضلعاً يف وقوع اعبريبة إال إذا ثبت أنو سانبت بالفعل يف حدوثها ،مع عدـ إرىاقها يف تكرار اغبضور لإلدالء 
. (6)بشكواىا أو طوؿ فًتة االنتظار فيهدر حقها مرتُت ،األوىل بسبب اعبريبة والثانية بسبب أجهزة العدالة اعبنائية

كما أف لضحايا اعبريبة اغبق يف تقدمي شكواىم ضد رجاؿ الضبطية القضائية أنفسهم إذا وجدوا منهم 
إنبااًل أو ربيزا، ومن حقهم يف إبداء مالحظات على عمل الشرطة فيما يتعلق بشكواىم، بل فيما يتعلق بسياستها 

، والواقع أف نصوص القانوف ال ترتب يف مواجهة ضابط الشرطة القضائية الذي يرفض تلقي البالغات (7)العامة
والشكاوى سوى مسؤولية إدارية فحسب ،فيكوف للجهة اإلدارية األعلى حق ؾبازاة الضابط إدارياً  

 
. (1)إذا ثبت تقصَته يف أدائو ؼبهمة تلقي اإلخطارات والشكاوى

                                                 
  .168،ص 1998 ، اعبزء الثاين ،  ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، اعبزائر ،مبادئ اإلجراءات اعبزائية يف التشريع اعبزائري، أحمد شوقي الشلقااي (1)
 .72،  اؼبرجع السابق، ص"التحريات األولية وعالقتها بغَتىا من مهاـ الضبطية القضائية " ،محمد محدة (2)
. 73اؼبرجع نفسو ، ص (3)

(4) Voir,Stefani,Op,Cit,Pp310-311.  
 . 73، اؼبرجع السابق، ص "التحريات األولية وعالقتها بغَتىا من مهاـ الضبطية القضائية " ، ،محمد محدة  (5)
  .77، اؼبرجع السابق،ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (6)
 .77اؼبرجع نفسو، ص  (7)
 ،الطبعة الثانية ، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بَتوت  أصوؿ اإلجراءات اعبنائية يف التشريع و الفقو و القضاء ، سليمان عبد المنعم  (1)

. 449، ص 1999
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ويف ىذا الصدد تقتضي الضرورة أف يتم إنشاء مراكز الستقباؿ الضحية من اعبريبة بصفة عامة ويف اعبرائم 
اؼبخلة باآلداب العامة بصفة خاصة ،ويقـو بالعمل فيها ضابطات من الشرطة القضائية النسائية فبا يشجع 

الضحايا على االتصاؿ بالشرطة ،كما هبب على ىذه األخَتة القياـ بتوزيع أفضل للمعلومات اؼبتعلقة بنظاـ 
الشرطة  القضائية وكذا ربسُت العالقة بُت ىذه األخَتة واعبمهور ،مع وجوب أف يتلقى موظفو الشرطة القضائية 

. (2)تدريباً لتوعيتهم باحتياجات الضحايا ومبادئ توجيهية لضماف تقدمي اؼبعونة اؼبناسبة والفورية
. أسباب عزوف الضحية عن التبليغ والشكوى:  اللاُا 

 يالحظ عملياً أف كثَتا من ضحايا اعبرائم يعزفوف عن التبليغ عن ىذه اعبرائم اليت غبقت هبم ،فقد يرجع 
ذلك إىل نوع اعبريبة ذاهتا كجرائم اإلجهاض واعبرائم اعبنسية السيما ما يقع منها يف نطاؽ األسرة،ذلك أف ىذا 

النوع من اعبرائم يقع يف اػبفاء ورببذ الضحية التكتم عن الفضيحة بداًل من تدخل السلطات ؼبعاقبة اعباين ،كما 
قد يكوف اإلحجاـ عن التبليغ مرده اػبوؼ من انتقاـ اعباين و ذويو ،أو قد يكوف االمتناع عن التبليغ راجع إىل 
عدـ االقتناع باغبكمة من التجرمي كاؼبرأة اليت سبكن أحد ؿبارمها من مواقعتها ،وقد يعزؼ اجملٍت عليو يف اعبرائم 
الناشئة عن استخداـ اغباسب اآليل عن التبليغ وذلك الخفاء أسلوب ارتكاب اعبريبة حىت ال يتم تقليدىا من 

. (3)جانب اآلخرين
 إال أف أوضح وأخطر ىذه األسباب إلحجاـ ضحايا اعبريبة عن التبليغ ىو االعتقاد السائد لديهم بعدـ 

الثقة يف أجهزة العدالة وباػبصوص جهاز الضبطية القضائية ،وعدـ احًتامها والرغبة يف االبتعاد عن اإلجراءات 
  بوجو خاص ، وذلك راجع إىل شعور الضحية أف نسبة يسَتة من اعبرائم  القضائيةاعبزائية بوجو عاـ وعن الشرطة

. (4) ىي اليت يتم فيها اغبكم باإلدانةالضبطية القضائيةاؼبعروفة لدى 
الفرع اللااي 

الحق في حماية وحسن معاملة شهود الضحية 
للشهادة يف اجملاؿ اعبنائي أنبية قصوى باعتبارىا أحد الوسائل الالزمة إلثبات الوقائع اؼبادية جبانب 

الوسائل األخرى كاالعًتاؼ واػبربة واؼبعاينة ،و تعترب شهادة الشهود ىي الوسيلة اؼبعتادة يف ؾباؿ اإلثبات اعبنائي 
، كما أف (1) ؛وذلك ألف ىناؾ بعض اعبرائم ترتكب على كبو ال يتصور إثباهتا وإقامة الدليل على ارتكاهبا

                                                 
ومن حقوؽ اجملٍت عليو يف الدعوى العمومية ىو تبصَته حبقوقو أثناء اإلجراءات اعبنائية "؛ 78،اؼبرجع السابق، ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (2)

وبتطورات ىذه اإلجراءات سواء يف مرحلة التحري وصبع االستدالالت أو يف اؼبراحل األخرى للدعوى اعبنائية، مع إعداد  أماكن استقباؿ وإرشاد بالشرطة 
من توصيات اؼبؤسبر الثالث للجمعية  (2)توصية أوال"والنيابات واحملاكم ؽبذا الغرض ،و تقدمي التدريب واؼبعلومات لألشخاص  الذين يعملوف يف ىذه اؼبكاتب

  .609اؼبصرية للقانوف اعبنائي، اؼبرجع السابق ،ص 
 .74،اؼبرجع السابق، ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (3)
 .75اؼبرجع نفسو، ص  (4)
؛إف 113 ص2000-1999دار النهضة العربية، القاىرة ، ,  ، الطبعة األوىل التحقيق  اعبنائي من الناحتُت النظرية  و العلمية، إبراىيم حامد الطنطاوي  (1)

اعباين يسعى إىل طمس وإزالة أي أثر للجريبة ،لذا فوجود شاىد على اعبريبة يعترب كسباً كبَتا للعدالة ، كما أنو كثَتاً ما يكوف للشهادة أثناء صبع االستدالالت 
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االىتماـ بسماع إفادات الشهود واالستيضاح منهم عن كافة األمور اؼبتعلقة باعبريبة ناتج عن كوف الشهود ىم 
اغبلقة األوىل من حلقات البحث والتحري ، وألهنم أوؿ من رأى اغبادث وأقدر من غَتىم على وصفو وتصوير 

 يف ضباية شهود الضحية مث دورىا يف حسن  الضبطية القضائية، وبذلك سنتناوؿ يف ىذا الفرع دور(2)كيفية وقوعو 
. معاملتهم

. دور الضبطية القضائية في حماية شهود الضحية: أوًو 
ما يالحظ عملياً خالؿ فبارسة رجاؿ الضبطية القضائية مهمتها ىو إحجاـ الشهود عن اإلدالء 

بالشهادة، فقد يرجع إىل عامل اػبوؼ من اجملـر وانتقامو، بل واػبوؼ من اجملٍت عليو وأسرتو، ويظهر ذلك يف 
بعض اجملتمعات حيث جرت تقاليدىا على ربرمي الشهادة، معتربة الشاىد كالفاعل سواًء بسواء ،وتنتشر ىذه 

التقاليد يف اجملتمعات الثػأرية ،كما قد يكوف اػبوؼ من اؼبتاعب اليت ربدث فيما بعد بسبب شهادتو واػبوؼ من 
الظهور أماـ احملاكم ،أو اػبوؼ من التورط إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم بسيطة ويعتقدوف أهنا ستنكشف حتماً لدى 

. (3 )لضبطية القضائيةاتصاؽبم با
 وقد نص قانوف العقوبات اعبزائري على ضباية الشاىد من اؼبؤثرات اليت قد يتعرض ؽبا ،وذلك يف اؼبادة 

كل من استعمل الوعود أو العطايا أو اؽبدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي )) واليت جاء فيها على أنو 236
أو اؼبناورة أو التحايل غبمل الغَت على اإلدالء بأقواؿ أو بإقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة وذلك يف أية 

مادة ويف أية حالة كانت عليها اإلجراءات أو بغرض اؼبطالبة أو الدفاع أماـ القضاء سواء أنتجت ىذه األفعاؿ 
 دينار أو بإحدى 2000 إىل 500أثرىا أـ مل تنتجو يعاقب باغببس من سنة إىل ثالث سنوات وبغرامة من 

ىاتُت العقوبتُت ما مل يعترب الفعل اشًتاكاً يف إحدى اعبرائم االشد اؼبنصوص عليها يف 
. (4)((232،233،235:اؼبواد

 يالحظ أف نصوص القانوف اإلجراءات اعبزائية تطرقت إىل ضباية الشاىد حبد ذاتو ومل تتطرؽ إىل ضباية 
. شهود الضحية بصفة خاصة 

                                                                                                                                                                  

والتحقيق االبتدائي أثر كبَت يف القضاء باإلدانة أو الرباءة ،فالشهادة ىي أبرز األدلة على ارتكاب اعبريبة واؼبسانبُت فيها ، بل ىناؾ من اعبرائم اليت ال دليل فيها 
. 86،اؼبرجع السابق، صأحمد عبد اللطيف الفقى.غَت شهادة الشهود

 Et pour aller plus loin en voie que : l’officier de police judiciaire qui procède a une enquête 

d’infraction flagrante peut  interdire a toute personnes de quitter les lieux de l’infraction » , Voir : 

Michèle laure rassat, traité de procédure pénale , PUF , 1ere édition , 2001 , mai , p : 400 .           
. 398 ، اؼبرجع السابق ،صمحمود اجيب حسني .365، اؼبرجع السابق،صمحمد علي سالم عياد لحلبي  (2)
. 86،اؼبرجع السابق،صأحمد محمد عبد اللطيف الفقى (3)
(4)

 من قانوف العقوبات ، كما نص نفس القانوف يف 187كما نص قانوف العقوبات اؼبصري على ضباية الشاىد من اؼبؤثرات اليت قد يتعرض ؽبا وذلك يف اؼبادة  
 . على ضباية الشاىد من اإلكراه الذي يقع عليو قبل أداء الشهادة غبملو على قوؿ الزور300اؼبادة 
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 وإذا كاف قانوف العقوبات اعبزائري قد قرر ضباية خاصة للشاىد على ىذا النحو فإف ىذه اغبماية للشاىد 
تظل نظرية ما مل تقم الشرطة القضائية بدورىا يف ؿباولة منع ىذه اؼبؤثرات واغبيلولة دوف وقوع اإلكراه على الشاىد 

و على الشرطة القضائية ,،كما هبب على الشرطة أف سبنع بكل الطرؽ اتصاؿ الشهود باعباين حىت ال يؤثر عليهم 
أف ربرص على عدـ اػبلط بُت الشهود حىت ال يؤثر بعضهم على بعضهم فبا يؤدي إىل طمس معامل اغبقيقة اليت 

. تسعى العدالة إليها
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية لضباط الشرطة القضائية أف وبتجز ربت 51 ويف ىذا الصدد أجازت اؼبادة 

 ساعة وذلك حرصاً على مصلحة التحقيق كخشية 48 ؼبدة 50اؼبراقبة شخصاً أو أكثر فبن أشَت إليهم يف اؼبادة 
. (1)التأثَت على الشهود أو إخفاء معامل اعبريبة

 (2) ويستحسن غبماية الشهود أف تأخذ شهادهتم فور ظباع أقواؽبم ، حىت نضمن عدـ التأثَت عليهم 
فضابط الشرطة القضائية هبب أف يسمع أقواؿ اغباضرين دبكاف الواقعة ،وكذا ظباع أقواؿ اعبَتاف واػبدـ واألقارب 

وكل من يبكن أف تكوف لديو معلومات تتعلق بالوقائع موضوع اعبريبة مع ضبطها يف ؿبضر ووجوب سبحيصها 
. (3)للوقوؼ على مدى صحتها ومطابقتها للواقع

. دور الضبطية القضائية في حسن معاملة شهود الضحية:  ااياً 
 هبب على رجاؿ الضبطية القضائية أف وبسنوا معاملة شهود الضحية حىت ال وبجموا عن الشهادة فتضيع 

حقوؽ الضحية ،وحسن اؼبعاملة يتطلب من رجاؿ الشرطة القضائية مالحظة أف الشاىد أدرؾ واقعة معينة ،وأثناء 
قيامو بشهادتو يعًتيو الكثَت من اػبوؼ واالضطراب والقلق النفسي زيادة على ضياع بعضا من وقتو وراحتو فهو 

. (4 )دائماً ىبضع لنفسية حساسة يكوف فيها على استعداد من عدـ اإلدالء بشهادتو
 وهبب أف مبيز يف حالة ما إذا كانت الضبطية القضائية تقـو دبهامها يف إطار اإلنابة القضائية فهنا يقـو 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية واليت 140/1ضابط الشرطة القضائية بتحليف الشاىد ىذا ما نصت عليو اؼبادة 
يتعُت على كل شاىد استدعي لسماع شهادتو أثناء تنفيذ إنابة قضائية اغبضور وحلف  ))جاء فيها على أنو 

( . (اليمُت واإلدالء بشهادتو 
 وذبدر اإلشارة إىل أنو مل وبضر الشاىد فإنو يبكن لضابط الشرطة القضائية بعد إخطار القاضي اؼبنيب أف 

هبرب الشاىد على اغبضور بواسطة القوة العمومية وأف يطبق يف حقو العقوبات اؼبنصوص عليها يف الفقرة الثانية من 
.  من قانوف اإلجراءات         اعبزائية 2 فقرة 140 من قانوف العقوبات وىو ما نصت عليو اؼبادة 97اؼبادة 

                                                 
. 191 ،اعبزء الثاين ، اؼبرجع السابق ، ص أحمد شوقي الشلقااي (1)
. 88، اؼبرجع السابق، ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (2)
،دار الشهاب للطباعة والنشر شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري ،بارش سليمان .190، اعبزء الثاين، اؼبرجع السابق ،ص أحمد شوقي الشلقااي (3)

  .151 ،ص 1986والتوزيع،باتنة ،
  .89 ، اؼبرجع السابق ، ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى(4)
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فعلى رجاؿ الضبطية القضائية امتصاص ىذا التوتر والقلق لدى الشاىد وهتدئتو وذلك باحًتاـ أحاسيسو 
 ،وإذا كاف ظباع الشاىد يتطلب وقتاً كبَتاً فيجب أف (1)ومشاعره، وإقرار اؼبساواة بُت الشهود وعدـ التفرقة بينهم

، ومن جهة أخرى ينبغي على رجل (2)يعطى ىذا الشخص الراحة الكافية ليستجمع كافة معلوماتو إف أمكن
الضبطية القضائية أف وبسن اىل الشاىد إذا كاف رجاًل مسنا أو امرأة تشعر بالعياء وذلك حىت يديل الشاىد 

بشهادتو وىو يشعر باالطمئناف مع عدـ إجهاده بتكرار اغبضور أو االستخفاؼ بو أو التقليل من شأف شهادتو 
. (3)فكل ذلك يؤثر على نفسيتو ، فيتنكر للشهادة أو يديل هبا مبتورة

أما خبصوص األسئلة اليت توجو للشاىد فيجب أف يًتؾ ليديل بكل ما لديو بدوف مقاطعة ، فإذا خرج 
عن اؼبوضوع فيجب لفت نظره فحسب للعودة إليو مع وجوب أف تكوف األسئلة متعلقة بالواقعة وأف ربمل طابع 

التشويق لسماع الشهادة ،كما هبب على ضابط الشرطة القضائية االلتزاـ باآلداب واألخالؽ والًتفع عن 
، مع العلم أنو ليس ىناؾ ماُ يلـز الشاىد أو اؼبشتبو فيو باالمتثاؿ أماـ الضبطية (4)الكلمات اليت زبدش اغبياء

القضائية ،وأف استدعائهم يتم يف الغالب يف صورة طلب حضور وبملو أحد رجاؿ الشرطة ،كما أنو ال هبوز 
 على أف يذكر يف (5)اللجوء إىل القوة إلجبار الشهود على اغبضور أماـ الضابط احملقق يف مرحلة االستدالالت

. (6)ؿبضر الضبط امتناعهم عن اغبضور يف حالة حصولو
وعندما يستمع ضابط الشرطة القضائية إىل أقواؿ الشهود يكوف ذلك دوف ربليفهم اليمُت ، ومع ذلك 

فقد راعى القانوف حالة االستعجاؿ اليت تربر ضرورة سرعة كشف اغبقيقة فأجاز ربليف الشهود إذا خيف أال 
يستطاع فيما بعد ظباع الشهادة بيمُت وتبدو حالة االستعجاؿ إذا كاف الشاىد مقباًل على سفر بعيد ،أو كاف 

. (1)اجملٍت عليو ،أو الشاىد مشرفا على الوفاة
أي "ال هبوز ؽبم  )) من قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبصري على أنو 29/2 ويف ىػذا الصدد نصت اؼبادة 

ربليف الشهود أو اػبرباء اليمُت إال إذا خيف أال يستطاع فيما بعد ظباع الشهادة "مأمور الضبط القضائي
                                                 

 . 89اؼبرجع السابق، ص  ،أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (1)
 .366، اؼبرجع السابق، ص محمد علي سالم عياد الحلبي (2)
 .90اؼبرجع السابق، ص  ،أحمد محمد عبد اللطيف الفقى  (3)
 .90 ،ص نفسوؼبرجع ا (4)
،اؼبرجع  عصام زكريا عبد العزيز .365 ، اؼبرجع السابق ، ص محمد علي سالم عياد الحلبي. 118 ، اؼبرجع السابق،صإبراىيم حامد طنطاوي (5)

   . 73ص السابق،
Et comme voie rassat ces convocations n’aient en elle même , aucune forme obligatoire et que le 

témoin récalcitrant peut être contraint de comparaitre mais seulement a l’initiative du procureur de 

la république,Voir: rassat , Op.cit ,P:400 . 
. 338،ص 2004،الطبعة األوىل،اؼبؤسسة اعبامعية للدارسات والنشر والتوزيع،بَتوت،شرح أصوؿ احملاكمات اعبزائية ، علي محمد جعفر (6)
، وعلة عدـ تطلب  اليمُت قبل أداء الشهادة أف دور اليمُت ىو 345 ، الوسيط يف شرح قانوف اإلجراءات اعبنائية،اؼبرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور (1)

، اؼبرجع محمود اجيب حسني.إضفاء قيمة خاصة على الشهادة حبيث ترقى إىل مرتبة الدليل، و ليس من شأف مرحلة االستدالؿ أف تنتج دليال
. 399السابق،ص
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 من قانوف اإلجراءات اعبزائية االربادي لدولة اإلمارات العربية اؼبتحدة على 40 كما نصت اؼبادة (2)((بيمُت
ربليف الشهود أو اػبرباء اليمُت إال إذا خيف أال يستطاع فيما " مأموري الضبط القضائي"وال هبوز ؽبم أي...))أنو

. (3 )((بعد ظباع الشهادة
ولكن األمر ـبتلف سباماً بالنسبة لقانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري ،إذ يالحظ عدـ وجود ىذا االستثناء 

واؼبتعلق بتحليف الشاىد يف حالة ما إذا تبُت أنو ال يبكن ظباع ىذه الشهادة فيما بعد وباػبصوص إذا كاف 
الشاىد مقبل على الوفاة أو على سفر بعيد ،وىذا من شأنو ضياع األدلة وعدـ احملافظة عليها والسيما إذا كانت 
الشهادة ىي الدليل الوحيد على مسرح اعبريبة فبا يؤثر سلباً على حقوؽ الضحية، واليت هبب أف تكوف يف صلب 

اىتماـ قانوف اإلجراءات اعبزائية يف ىذه اؼبرحلة، لذا فإنو من الضروري تدارؾ ىذا النقص يف التعديالت اؼبقبلة 
. لقانوف االجراءات اعبزائية

فكل ما على رجل الشرطة القضائية يف ىذا الصدد ىو أف يوازف بُت الشهادات الستخالص اغبقيقة دوف 
ضجر أصحاهبا، فإذا وصل رجل الضبطية القضائية إىل ىذه الدرجة من معاملة الشهود نكوف قد كرسنا لضحية 

. (4)اعبريبة حقو يف حسن معاملة شهوده فتحصل ضحية اعبريبة على حقوقها اؼبعنوية واؼبادية
مع مالحظة أنو ال يوجد شاىد متهم وشاىد ضحية ، فسماع شهادة الشاىد لو أنبية يف إظهار اغبقيقة 

، وعند السعي إلظهار ىذه اغبقيقة يستفيد منها الضحية ألف اؼبتهم يبكنو القانوف من استعماؿ حق الصمت 
. والكذب وحىت استعماؿ اغبيل

كما أنو يبكن أف يؤدي الشاىد اليمُت وتسجيل شهادتو حىت تكوف ىذه الشهادة جدية ألهنا تستدعي 
.    الوازع الديٍت وحىت تكوف ؽبا كذلك قيمة قانونية 

 
 

الفرع اللالث 
حق الضحية في الدفاع واوستعااة بمحامي أمام الضبطية القضائية 

      نتناوؿ يف ىذا الفرع اإلطار القانوين غبق الضحية يف الدفاع واالستعانة دبحامي مث نتطرؽ إىل  ضرورة النص 
. على حق الدفاع واالستعانة دبحامي للضحية يف ىذه اؼبرحلة

. اإلطار القااواي لحق الضحية في الدفاع واوستعااة بمحامي: أوًو  

                                                 
 . 399 اؼبرجع نفسو ، ص (2)
 .145،ص 2001-2000 ، دار النهضة العربية ، القاىرة،الوجيز يف شرح قانوف اإلجراءات االربادي لدولة اإلمارات العربية اؼبتحدة،مدحت رمضان (3)
 . 91،اؼبرجع السابق،ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (4)
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انطالقاً من توصيات اؼبؤسبرات الدولية واحمللية ،وبالنظر إىل ضحية اعبريبة باعتبارىا أكثر احتياجاً للحقوؽ 
اإلنسانية اليت كفلتها اؼبواثيق واإلعالنات الدولية لكل فرد وبوجو خاص من زاوية تأمُت حقو يف اغبياة ،ويف اغبرية 

الشخصية ويف الدفاع عن مصاغبو وضرورة أف تكوف اؼبراعاة الواجبة غبقوؽ ضحية اعبريبة متوازنة مع حقوؽ 
،فإنو من الضروري تزويد الضحية  دبحامي أو دبساعدة قانونية بناًء على طلبو ولو (1)اؼبتهمُت يف ىذه اؼبرحلة 

. (2)كانت اعبريبة جنحة
 فحق الدفاع من أقدس اغبقوؽ ،واحًتاـ ىذا اغبق يعترب ضماناً أساسياً للعدالة ،بل إنو ال يتصور عدالة 
. (3)تقـو مع انتهاؾ حق الدفاع ،واحًتاـ ىذا اغبق يتطلب توفَت عدد من الضمانات اليت تؤكده وربافظ عليو

كما أف حق الدفاع حق بديهي ال يقبل اعبدؿ،ألنو الـز للعدالة لزـو البنياف القضائي كلو سواء  نص  
عليو القانوف أومل ينص عليو ، فهو مستمد من مبادئ العدالة ذاهتا ، فإذا نص عليو القانوف فما ذلك إال 

إف اغبق يف الدفاع معًتؼ بو  )): على أنو 151 يف اؼبادة 1996، وقد نص الدستور اعبزائري لسنة (4)ليؤكده
. (5 )((والدفاع مضموف يف القضايا اعبزائية

: ضرورة النص على حق الدفاع واوستعااة بمحامي للضحية في ىذه المرحلة:  ااياً 
 إف الوقوؼ أماـ الضبطية القضائية ذو طابع رىيب يف النفس البشرية ، إذا كاف الشخص ضحية عبريبة 

. معينة ، وذلك ما بينتو التجارب من إخفاؽ اإلنساف يف الدفاع عن نفسو حُت ينفرد هبذا الدفاع 
ويف ىذا اإلطار أصدرت الدامبارؾ والنرويج والسويد تشريعات تتيح للضحايا لالستفادة من خدمات 

الذي يقـو دبساندة عاطفية يف مرحليت احملاكمة وما قبل احملاكمة، ويتحصل على أجرة من " الشخص اؼبساند"
الدولة،كما وبق لو سبثيل الضحية فيما يتعلق بتحقيقات ما قبل احملاكمة وأثنائها وذلك وفقا للتعديل الذي وقع يف 

1988السويد وىذا اعتباراً من يوليو 
(1) .

                                                 
 .118،اؼبرجع السابق،ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (1)
 .609توصية اؼبؤسبر الثالث للجمعية اؼبصرية للقانوف اعبنائي ، اؼبرجع السابق ، ص  (2)
وقد أولت احملكمة الدستورية العليا يف مصر ؽبذا اغبق اىتماماُ بالغاً ،بل اعتربت حق الدفاع من الشروط الالزمة العتبار العمل قضائياً ،فقضاؤىا جرى على  (3)

أف القرار الذي يصدر من جهة خوؽبا اؼبشرع والية الفصل يف نزاع معُت ال يكوف قراراً قضائياً إذا كانت ضمانة الدفاع غائبة ، كما أكدت احملكمة العليا االربادية 
األمريكية على دستورية اغبق يف االستعانة دبحامي طبقاً للتعديل الدستوري األمريكي ، كما أكدت احملكمة العليا األمريكية أف اغبق يف االستعانة دبحامي ىو حق 

أساسي وضروري للمحاكمة اؼبنصفة ،ويف فرنسا أكد اجمللس الدستوري يف مناسبات عديدة القيمة الدستورية غبق الدفاع على أساس أنو يعتمد على اؼببادئ 
اغبماية الدستورية للحقوؽ  أحمد فتحي سرور.األساسية اليت تعًتؼ هبا قوانُت اعبمهورية واليت ربوز قيمة دستورية حبكم اإلشارة إليها يف مقدمة الدستور

 .740 - 739،ص ص 2000 ،دار الشروؽ ، الطبعة الثانية ، القاىرة،واغبريات
 .118، اؼبرجع السابق ، ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (4)
 يناير 08 اؼبؤرخ يف91/04وقد نص القانوف اؼبنظم ؼبهنة احملاماة رقم.1996 ديسمرب 08، الصادر بتاريخ  1996 من الدستور اعبزائري لسنة 151اؼبادة  (5)

احملاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على احًتاـ وحفظ حقوؽ الدفاع وتساىم يف ربقيق العدالة ،وتعمل على احًتاـ مبدأ سيادة القانوف ))،يف مادتو األوىل 1991
 (.(وضماف حقوؽ الدفاع عن حقوؽ اؼبواطن وحرياتو

 .119، اؼبرجع السابق ،ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (1)
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 وجدير بالتشريع اعبزائي اعبزائري أف يهتم حبقوؽ الضحية أماـ الضبطية القضائية فيما يتعلق حبق الدفاع 
واالستعانة دبحامي السيما يف اعبرائم اػبطَتة كحالة االعتداء اعبسدي على الضحية ،أين تكوف ىذه األخَتة يف 

وضع نفسي متوتر ومضطرب من شأنو أف يؤثر يف ؾبريات عملية البحث والتحري وما يتعلق بالتحقيقات اليت 
تقـو هبا الضبطية القضائية وباػبصوص مع الضحية ، فحضور احملامي يساعد بشكل كبَت الضحية يف ذكر ؾبمل 

. الوقائع وتفاصيل اعبريبة وكذا تبياف كل ما من شأنو أف يؤدي إىل معرفة اعباين
المطلب اللااي 

حقوق الضحية المرتبطة بحماية شخصو 
 

من اؼبعلـو أف الشرطة ىي اؼبؤسسة األقرب اتصاال باعبمهور ،وىي رمز لقوة اجملتمع وإلرادتو يف أف وبمي 
نفسو وأفراده من األخطار اليت يبكن أف هتدده ،فمفهـو الشرطة القضائية  أضحى مرادفاً للحماية واؼبساعدة 
فاؼبواطن يأمن يف منزلو وعملو ما يبكن أف يلحق بو من أذى ال بقوتو الذاتية ولكن بالقوة اليت سبثلها الشرطة 

القضائية ،لذا فإننا سنتناوؿ يف ىذا اؼبطلب ثالث عناصر رئيسية كل منها يف فرع مستقل ،فنتناوؿ حق الضحية 
، وأخَتاً حق الضحية (الفرع الثاين)،مث حق الضحية يف اغبماية وحسن اؼبعاملة (الفرع األوؿ)يف التوجيو واؼبساعدة 

. (الفرع الثالث)يف ضباية اغبياة اػباصة 
الفرع األول 

حق الضحية في التوجيو والمساعدة 
. نتناوؿ يف ىذا الفرع حق الضحية يف التوجيو مث حق الضحية يف اؼبساعدة  

. حق الضحية في التوجيو: أوو
 هبد ىذا اغبق أساسو يف قياـ الدولة بإنشاء مراكز ومكاتب سبكن ضحية اعبريبة يف االستفسار عن كيفية 
اغبصوؿ على حقها ال سيما تعويضها عند تعرضها إىل اعبريبة ، وللوصوؿ إىل ربقيق ىذا  الغرض فإنو من 

الضروري أف تنشا الدولة مكاتب خاصة لذلك تكوف مزودة بأحدث األجهزة ، كاؽبواتف ووسائل االتصاؿ 
حبيث توضح للضحية كل اإلجراءات الواجب قيامها كمرحلة أولية ال سيما أدلة اعبريبة ... وأجهزة اإلعالـ اآليل 

  ضواحملافظة عليها إىل اعبهات اؼبختصة ، وكل ىذا يساىم يف إرشاد الضحية وتوجيهها لغر
. ضباية حقوقها اؼبشروعة للمطالبة هبا أماـ القضاء اعبزائي 

. حق الضحية في المساعدة:  اايا 
 إف عناية اجملتمعات اؼبتحضرة حبقوؽ اإلنساف جعلت بعض التشريعات تعمل على إقامة أكثر ما يبكن 

من التوازف يف اؼبعاملة بُت شقُت متنافرين ينتسباف إىل نوعُت متباينُت من السلوؾ ،فاؼبتهم هبد من عناية اجملتمع بو 
ما يكفل لو أقصى ما يبكن من الرعاية ليقضي عقابو يف ظروؼ إنسانية دوف خدش لكرامتو البشرية، واجملٍت عليو 
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هبد ىو اآلخر من عناية التشريعات السيما األجنبية منها ما وبفظ حقوقو ويبكنو من الوصوؿ إىل جرب الضرر 
. (1)اغباصل لو من اعبريبة

 وقد أضحت العناية متزايدة باجملٍت عليو على مستوى التشريعات الداخلية للدوؿ ، السيما األجنبية منها 
فقد ضربت اؼبثل يف السنوات األخَتة يف إقرار ىذا اغبق للضحية ، ففي اقبلًتا أصدرت وزارة الداخلية منشوراً 
يقضي بضرورة إخطار الشرطة لضحايا اعبريبة بإمكانية حصوؽبم على تعويض عن األضرار اليت غبقت هبم من 
جراء اعبريبة ،فضاًل عن وجوب إخطارىم دبا يتخذ يف قضاياىم من قرارات وإجراءات ،ويف السويد أكد قانوف 

 على ضرورة قياـ الشرطة دبساعدة ضحايا اعبريبة ،وأنشأت العديد من إدارات 1988الشرطة الصادر يف عاـ 
 توجيهات 1986الشرطة مكاتب هبا للقياـ دبهمة مساعدة اجملٍت عليهم ،كما أف ىولندا أصدرت يف يناير 

خاصة بالشرطة لبياف أسلوب التعامل مع الضحايا السيما ضحايا اعبرائم اعبنسية وكيفية مساعدهتم،كما أف 
عدداً من الواليات اؼبتحدة األمريكية أنشأت مكاتب أنصار ضحايا اعبريبة بالتنسيق بُت الشرطة ومكاتب 

. (2)النيابة
 وقد سعى النظاـ الفرنسي إىل مساعدة الضحايا أماـ الضبطية القضائية بطريقتو اػباصة، حبيث كثف من 

عدد اؼبكاتب اليت تتلقى الشكاوى والبالغات ،مع التمديد من ساعات العمل حىت وصل حد العمل يف بعض 
. (3) ساعة24 ساعة على24منها إىل 

 حىت أف بعض الفقهاء يصر على ضرورة إعالـ الضحية عند تقديبو لشكواه على أنو لديو فرصة التأسيس 
كطرؼ مدين وىذا أماـ الضبطية القضائية بعد موافقة وكيل اعبمهورية، كما أف للضحية إمكانية االتصاؿ بإحدى 

.  (4)صبعيات مساعدة الضحايا
 1985 وعلى صعيد آخر جاء يف توصية ؾبلس أوروبا حوؿ وضع الضحية يف الدعوى اعبزائية سنة

بضرورة االىتماـ بوضع الضحية اعبسدي والنفساين واؼبادي واالجتماعي، وبضرورة تدريب رجاؿ الشرطة القضائية 
وإرشادىا إىل سبل متابعة دعواىا دوف تعرضها للمضايقات أو للتأخر هبا على حسن معاملة الضحية واالىتماـ 

. (1)وإعالمها عن سَت التحقيق
                                                 

، اؼبؤسبر الثالث للجمعية اؼبصرية للقانوف اعبنائي، بعنواف حقوؽ اجملٍت عليو يف اإلجراءات "حقوؽ اجملٍت عليو يف الدعوى العمومية " ، الهادي سعيد (1)
. 218، ص 1990 ، دار النهضة العربية ، القاىرة، 1989 مارس 13 -12اعبنائية،أياـ 

Et comme l’a indiqué Lovi(c) « la victime d’oie recevoir la bonne information au bon moment  », Voir : 
Lovi(c) : « la victime avant le procès pénal  » , sur le site : www.dalloz.fr/wwwdallozfr  ,visité le : 20-5-2005 
. 

. 108 ، اؼبرجع السابق،ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (2)
(3) Et en plus ils ont améliorer la qualité d’accueil et surtout de l’ecoute humaine avec des locaux plus 

confidentiel . Voir : frederic dupuch : “ la victime et la sanction pénal : la phase policière “, sur le site : 
www.dalloz.fr/wwwdalloz. visité le 20-4-2005. 

(4)
voir : Lovi(c) :((la victime avant le procès pénal )) , sur le site : www.dalloz.fr/wwwdalloz -  Visité 

le20.04.2005. 
 من تسعة بنود أوصت دبوجبها أف تتخذ كافة التدابَت ضمن 1987 سبتمرب 17 بتاريخ 87/21كما ازبذت عبنة الوزراء يف ؾبلس أوروبا توصية رقم (1)

القطاعُت العاـ واػباص ؼبساعدة الضحية بأف توظف كافة  اإلمكانيات يف سبيل مؤازرهتا ،سواء أثناء سَت الدعوى اعبزائية أـ خارجها بأف تقدـ ؽبا اؼبعونة اؼبالية 

http://www.dalloz.fr/wwwdallozfr
http://www.dalloz.fr/wwwdalloz
http://www.dalloz.fr/wwwdalloz
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 إف ىذه التطورات جاءت كنتيجة منطقية ؼبناداة الفقو عبهاز الشرطة القضائية بضرورة حسن معاملة 
الضحايا ومساعدهتم وتوجيههم ،وىذا من خالؿ الدراسات والبحوث اليت أقبزت يف ىذا الصدد، وبذلك يتعُت 

على رجاؿ الشرطة القضائية مد يد اؼبساعدة بتوجيو الضحية غبسن التصرؼ خالؿ صبيع اإلجراءات اعبزائية 
واؼبدنية ،وحىت أف بعض الباحثُت يروف أف نكوؿ الشرطة القضائية يف مساعدة اجملٍت عليو أو عند طلب اؼبساعدة 

لو يعد جريبة جنائية وإدارية يف ذات الوقت ألنو يبثل إخالال بأصوؿ اؼبهنة وفقاً ؼبا تفرضو عليهم النصوص واللوائح 
. (2)من واجبات

الفرع اللااي 
حق الضحية في الحماية وحسن المعاملة أ ناء وقوع الجريمة 

 إف واجب الدولة يف توفَت األمن مستمدة من رغبة اجملتمع يف ضباية اؼبواطن بواسطة من أوكل إليهم ىذه 
اؼبهمة ، فيسهروف على أمنو وراحتو ،  وبذلك نتناوؿ يف ىذا الفرع حق الضحية يف اغبماية أثناء وقوع اعبريبة ، مث 

. حق الضحية يف حسن اؼبعاملة من طرؼ الضبطية القضائية
. حق الضحية في الحماية أ ناء وقوع الجريمة: أوًو 

 ويقصد حبق ضباية اجملٍت عليو أثناء وقوع اعبريبة ىو قياـ الضبطية القضائية حبمايتها من تفاقم الضرر 
واألذى الذي أصاب اجملٍت عليو من جراء العدواف الذي وقع عليها ، فيجب على رجاؿ الضبطية القضائية أف 

يهبوا على وجو السرعة لنجدة اجملٍت عليو ،قبل أف تبلغ ؿباولة العدواف غايتها يف إغباؽ األذى اؼبميت باجملٍت عليو 
 (3).وذلك دبنعو إف أمكن ،أو قطع استمراره أو اغبيلولة دوف معاودتو

فعلى ضابط الشرطة القضائية لدى وصولو إىل مكاف اغبادث ؼبعاينة مسرح اعبريبة أف يتخذ من بُت  
اػبطوات األساسية بعد منع أي أحد من الدخوؿ إىل مكاف الواقعة أو اػبروج منو وضبط اعباين إذا وجد دبكاف 

اغبادث ىو نقل اؼبصابُت إىل أقرب مستشفى بسرعة إلسعافهم السيما إذا كانت اجملٍت عليو على درجة كبَتة من 
، وذلك قبل أف تؤدي اإلصابات إىل نتائج يتعذر تداركها ،وال هبوز سؤاؿ اجملٍت عليو قبل ازباذ ىذه (1)اػبطورة

اإلجراءات بذريعة ربقيق السرعة يف ضبط اعبريبة فدرء اؼبفاسد مقدـ على جلب اؼبصاٌف ، فال ينحصر دور 

                                                                                                                                                                  

والطبية واؼبعنوية على أف يصار إىل إيقاظ الرأي العاـ حوؿ ىذا الواجب اإلنساين  فيقدـ اؼبواطنوف على مد يد اؼبساعدة لضحايا اإلجراـ وعلى اؼبساعدة يف 
وانظر توصيات  ,226 ، اؼبرجع السابق ، ص العوجي مصطفى. الوقاية من وقوع ضحايا من خالؿ ضباية اؼبعرضُت ػبطر االعتداء عليهم كاؼبسنُت واألطفاؿ

 .609ص,اؼبرجع السابق بعنواف حقوؽ اجملٍت يف اإلجراءات اعبنائية ،, اؼبؤسبر الثالث للجمعية اؼبصرية للقانوف اعبنائي 

 .108،اؼبرجع السابق،ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (2)
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري أوجبت على ضابط الشرطة القضائية اؼببادرة إىل  االنتقاؿ إىل مكاف اعبريبة 42 ، كما أف اؼبادة 81 اؼبرجع نفسو، ص (3)

أحمد .فور إبالغو هبا مىت كانت يف حالة تلبس ، ويفسر ذلك بأنبية ىذا االنتقاؿ وما يتلوه من إجراءات إذ يتوقف على السرعة والعناية يف ازباذىا قباح التحقيق
  .189، اعبزء الثاين ، اؼبرجع السابق ، ص شوقي الشلقااي 

. 90 ،اؼبرجع السابق، ص إبراىيم حامد طنطاوي (1)
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،فاألولوية تكوف إلنقاذه (2)الضبطية القضائية يف ظباع أقواؿ اجملٍت عليو فقط، بل البد من ضماف سالمتو وحياتو 
. (3)ولو أدى ذلك إىل القضاء على أدلة اعبريبة ، فإنقاذ حياة إنساف هبب أف تكوف يف اؼبقاـ األوؿ دائماً 

 وبالرجوع إىل قانوف اإلجراءات اعبزائية قبد أف اؼبشرع فضل ضباية اجملٍت عليو على ضباية أدلة اعبريبة حبيث 
يسمح ؼبواطن ليست لو صفة بتغيَت حالة األماكن أو نزع أي شيء منها رغم أنبيتها وىذا إذا كاف الغرض منها 

. معاعبة اجملٍت عليو فهذه اغبالة تعترب حالة مربرة أي أف ىذا السلوؾ معفي من العقاب بأمر من القانوف 
 من ؽ إ ج على حظر إجراء أي تغيَت على حالة األماكن اليت 2 /43فاؼبشرع بعدما نص يف اؼبادة 

ارتكبت فيها اعبريبة من طرؼ أي شخص ال صفة لو أو أف ينزع أي شيء منها قبل ازباذ اإلجراءات األولية 
 من ؽ إ ج من ىذا اغبضر حالة ما إذا كانت التغيَتات أو 43للتحقيق ، وقد استثٌت يف الفقرة الثانية من اؼبادة 

.  نزع األشياء للسالمة والصحة العمومية أو تستلزمها معاعبة اجملٍت عليهم 
 من ؽ إ ج راعى اؼبصلحة العامة كما راعى مصلحة اجملٍت عليو اؼبصاب 43/2وبذلك فاؼبشرع يف اؼبادة 

من اعبريبة ال سيما يف اغباالت اػبطَتة اليت تستوجب اإلسعافات األولية واليت ال تنتظر التأخَت ، بل أف اؼبشرع 
قرر العقوبة على الشخص الذي امتنع عمدا عن تقدمي مساعدة إىل شخص يف حالة خطر كاف  بإمكانو تقديبها 

إليو بعمل مباشر منو أو بطلب اإلغاثة لو وذلك دوف أف تكوف ىناؾ خطورة عليو أو على الغَت وىذا ما نص عليو 
.  من قانوف العقوبات اعبزائري182/2يف اؼبادة 

إال أنو يالحظ أف اؼبشرع مل ينص على ضباية حق اجملٍت عليو من طرؼ الضبطية القضائية وبالتايل فأساسو 
القانوين ضمٍت وبذلك هبب على اؼبشرع أف يتدخل بنصوص مباشرة ؽبذه اغبماية ، ذلك أف الضبطية القضائية 

يقتصر دورىا يف ضبط أدلة اعبريبة ومسرحها وتعقب اعباين بل إف اؼبهمة األساسية واألوىل ؽبا ىي  
.     ضباية اجملٍت عليهم اؼبصابُت من جراء اعبريبة الواقعة عليهم

. حق الضحية في حسن المعاملة:  ااياً 
هبب على الضبطية القضائية أف ربسن معاملة ضحايا اعبريبة حىت ربصل منهم على ما تريد من معلومات  

مهمة ،ذلك أف عمل ضابط الشرطة القضائية مرتبط بشكل مباشر مع اؼبواطنُت وخاصة الضحايا منهم ،فإذا 
عرؼ رجل الشرطة كيفية التعامل معهم وكسب ثقتهم ، فإنو يستطيع االعتماد على اؼبعلومات اليت تكوف متوفرة 

،ذلك أف (1)لديهم ،كما أنو ال هبد أي صعوبة يف إقناعهم دبساعدتو ومعرفة كل شيء يعرفونو عن اعبريبة واجملـر 

                                                 
. 82،اؼبرجع السابق،ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (2)
أما إذا كانت حالة اؼبصاب ال تستدعي اإلسعاؼ فإنو يبكن أف يسًتشد منو على رسم كروكي باغبالة ؛ 107 ، اؼبرجع السابق ، ص إبراىيم حامد طنطاوي (3)

راقداً أو جالسا أو موثقا بيده أو ذراعيو وساقيو، "ألرض وبالصورة اليت وجد عليها االيت رآىا اجملٍت عليو حالة االعتداء عليو ، كما هبب رسم خطوط حولو على 
التحقيق  ، ىمتول طوطو أحمد  .وعليو أف يالحظ أيضاً إذا كانت ىناؾ أشياء مادية عالقة بو مثل خصلة من شعر اعباين ، "دبا عليها من مالحظات حالة ثيابو 
  .26 ، ص 2000،،مصر ، منشأة اؼبعارؼ اإلسكندرية استنطاؽ مسرح اعبريبةفناعبنائي و

 .308-307 ، اؼبرجع السابق ، ص صمحمد علي سالم عياد الحلبي (1)
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اجملٍت عليو ىو أقرب أطراؼ الرابطة اإلجرائية اعبنائية للحقيقة اليت عليها ؿبل الدعوى اعبزائية يف كافة مراحلها من 
بداية مرحلة صبع االستدالالت حىت اؼبرحلة اليت يصبح فيها اغبكم هنائياً ،بل إف دور اجملٍت عليو قد يفوؽ يف 

 (2 ). أنبيتو دور اعباين نفسو يف بعض األحياف
 فاجملٍت عليو ىو الذي رأى اعباين غالباً ويستطيع أف يديل دبواصفاتو ويشَت إىل من ربـو حولو الشبهات 

ومن شبة فواجب الشرطة القضائية أف تشعر الضحايا بآدميتهم وإنسانيتهم ، وأف ربسن استقباؽبم بتخصيص 
مكاف مالئم لذلك ،وتًتفق يف القوؿ معهم ،وال تستخف بأقواؽبم وال تسيء الظن هبم وأف تصدؽ شكواىم وأف 

. (3)يقدروا اغبالة النفسية اليت يكوف عليها ضحية اعبريبة من توتر وحَتة وارتباؾ
 كما على أفراد الشرطة القضائية أف ينتقوا الصيغ اؼبالئمة لألسئلة اليت تفيد يف كشف اغبقيقة دوف أف 

تعكر صفو الضحية أو تزيد من انفعاالهتا ، وال هبب أف يقـو رجاؿ الشرطة القضائية دبعاينة اآلثار اليت توجد 
بأماكن تعد عورة يف جسم اجملٍت عليو ،وعليهم أف ينتدبوا أنثى كي تنبأىم دبا يريدوف معرفتو إذا كانت الضحية 

امرأة، كما عليهم أف يسرعوا إىل سًت عورات اجملٍت عليهم يف اغبوادث سواًء كانوا أحياًء أـ أمواتاً  مع إعطاء 
 (4 ).الضحية فًتة للراحة إذا تطلب سؤالو مدة طويلة 

 وإذا كاف اؼبشرع خص للمتهم عدة ضمانات ال سيما أثناء التحقيق كتعيُت طبيب بناءا على طلب أىلو 
و أسرتو مث حق االتصاؿ بأىلو وىذا لتجنب التعذيب واإلكراه ضده فمن باب أوىل أف تكوف ىذه اغبقوؽ مكرسة 

. للمجٍت عليو 
فاؼبتطلع على قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري هبد أف اؼبشرع ال ينص على ىذا اغبق وال يوجد ما يبنع 

الضبطية القضائية من استعماؿ العنف مع اجملٍت عليو ، وؽبذا يستوجب تدخل اؼبشرع بفرض قاعدة فباثلة للضحية 
وباػبصوص أف حسن معاملة اجملٍت عليو ؽبا أنبية كبَتة تكمن  يف أف الضبطية القضائية إذا قامت هبذا  

. الواجب فإهنا ربصل من اجملٍت عليو على ما تريد من معلومات مهمة تسهل ؽبا كشف اعباين واعبريبة 
 لبلص فبا سبق أف الضبطية القضائية تعاًف اعبريبة وال تعاًف األطراؼ أي النظر إىل مراكزىم وبالتايل فهي 

. ال سبيز بُت  ضحية ومتهم 
الفرع اللالث 

حق الضحية في حماية الحياة الخاصة 

                                                 
،رسالة " اغبماية اعبنائية غبقوؽ اإلنساف دراسة مقارنة يف ضوء أحكاـ الشريعة اإلسالمية واؼببادئ الدستورية واؼبواثيق الدولية "  ، خيري أحمد الكباش (2)

  .647، ص 2002دكتواره ،منشورة،كلية اغبقوؽ ،جامعة اإلسكندرية ،مصر،
  .82 ، اؼبرجع السابق ، ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (3)

 .85-84  اؼبرجع نفسو ، ص ص (4)
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نظراً ألنبية اغبياة اػباصة للضحية بعد ارتكاب اعبريبة ووقوع العدواف عليها فإنو من الضروري على ضباط 
الشرطة القضائية إقرار ىذا اغبق وضمانو للضحية السيما أماـ وسائل اإلعالـ واالتصاؿ من جهة وللجمهور من 

جهة ثانية ،وىذا ؼبا تقتضيو عملية التحقيق من سرية وتكتم ،لذا فإننا نتناوؿ اؼبقصود باغبق يف اغبياة اػباصة 
. وأنبيتة ،مث نتناوؿ  دور الضبطية القضائية يف ضباية اغبياة اػباصة للضحية

. المقصود بالحق في الحياة الخاصة وأىميتو: أووً 
.  نتناوؿ يف ىذا البند ماىية اغبق يف اغبياة اػباصة مث أنبية ىذا اغبق 

. ماىية الحق في الحياة الخاصة -1
لقد اختلف الفقهاء يف تعريفهم ؼبفهـو اػبصوصية أو ماىية اغبياة اػباصة فبا حدا ببعض الفقو للعدوؿ 

عن وضع تعريف للخصوصية ،فذىب فريق منهم إىل الًتكيز على إحدى جوانب اؼبساس هبذا اغبق ، بينما ذىب 
فريق آخر من الفقو بتعريف ىذا اغبق من خالؿ تعداد أوجو اؼبساس اؼبختلفة بو،وذلك إلدراج بعض األمور ضمن 

، ومرد ذلك ىو صعوبة وضع تعريف جامع (1)قائمة القيم اليت تعطيها فكرة اغبق يف اػبصوصية أو اغبياة اػباصة 
مانع ؼبفهـو اغبياة اػباصة ، وىذا الختالؼ مضموف ىذه اغبياة ، واختالؼ نطاؽ اػبصوصية من فرد إىل أخر 

. (2)كما ىبتلف مضموف اغبياة اػباصة من ؾبتمع آلخر نتيجة لتغاير القيم األخالقية والتقاليد والثقافة
اغبق يف اغبياة األسرية والشخصية والداخلية والروحية للشخص عندما " وقد عرفها بعض الفقهاء بأهنا

حق الفرد يف استبعاد اآلخرين من " ،وعرفها البعض اآلخر اغبق يف اغبياة اػباصة ىو" يعيش وراء بابو اؼبغلق 
،وعرفها البعض " نطاؽ حياتو اػباصة، واغبق يف احًتاـ ذاتيتة الشخصية اػباصة أي اغبق يف أف يًتؾ وشأنو

 .(3)..."بأنو حق الشخص أف وبتفظ بأسرار من اؼبتعذر على العامة معرفتها إال بإرادة صاحب الشأف" اآلخر

. أىمية الحق في الحياة الخاصة  -2
 والداخلي ، وذلك التصالو (1)إف اغبق يف اغبياة اػباصة يعترب من أىم اؼبوضوعات على اؼبستوى الدويل

حبريات األفراد وىي مسألة يف غاية األنبية ، فالفرد ىو أساس اجملتمع وال يتأتى لو أمنو الشخصي إال باالعًتاؼ لو 
                                                 

حيث يتحقق انتهاؾ غبرمة اغبياة اػباصة عندما يكوف ىناؾ تدخل غَت مسموح بو يف إحدى ىذه األوجو كالتجسس أو النشر العلٍت للوقائع أو اإلساءة إىل  (1)
 2000، دار النهضة العربية ،  القاىرة ،مصر ، ، اغبماية اغبنائية غبرمة اغبياة اػباصة يف مواجهة الصحافة  محمد محمد الشهاوي.  السمعة وما إىل ذلك 

  .01ص 
 .09 ،ص 1994، ،الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية، القاىرة، اغبماية اعبنائية للحياة اػباصة وبنوؾ اؼبعلومات دراسة مقارنة، عبد اهلل قايد أسامة  (2)

 ةأو اؼبهٍت وقد حاوؿ الفقو توسيع ما ربويو قائمة قيم اغبياة اػباصة ، وذلك يف الفقو الفرنسي حيث حوت حياة الشخص العائلية وأيضاً حياتو الوظيفية (3)
 أو دخلو و أيضاً حياتو االجتماعية زواجو وطالقو ومفردات راتبو و مكاف راحتو أو اؼبكاف الذي يقضي فيو  وحقو يف الصورة وحالتو االقتصادية أو اؼبالية،

 وحقو يف الصوت وحقو يف النسياف وحقو يف حفظ ماضيو وحقو يف االسمعطلة هناية األسبوع ، كما  أضاؼ بعض الفقو إىل ذلك حق اإلنساف يف .../...
 ؿبمد ؿبمد .ؽ يف اغبياة اػباصةػ ؿبل اتفاؽ بُت الفقهاء صبيعاً كما أف ىناؾ أشياء أخرى يبكن أف تدخل ضمن عناصر اٌفالشرؼ واالعتبار وىذه األمور صبيعها ليست

. 12-11 ، اؼبرجع السابق ، ص ص عبد اهلل قايد أسامة.  2الشهاوي ، اؼبرجع السابق ، ص 
 واليت تنص على 12 يف اؼبادة 1948وسبثل ذلك يف النص على ىذا اغبق يف اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الذي أقرتو اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة لسنة  (1)

ال يعرض أحد لتدخل تعسفي يف حايتو اػباصة وأسرتو ومسكنو أو مراسالتو أو اغبمالت على شرفو وظبعتو ولكل شخص اغبق يف ضباية القانوف من مثل ))أنو 
لكل شخص اغبق  )) بقوؽبا 08 يف اؼبادة 1950، كما نصت االتفاقية األوربية غبماية حقوؽ اإلنساف واغبريات األساسية لعاـ( (ىذا التدخل أو تلك اغبمالت
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هبذا اغبق وبذلك هبدد طاقتو على العطاء ويشعر من خالؿ احًتاـ أسراره بوجوده الذايت،كما أنو يف خلوتو 
. (2)يستطيع مراجعة نفسو وؿباسبتها

 وفبا ال شك فيو أف الشريعة اإلسالمية قد اىتمت باإلنساف وشرعت من أجلو حقوقاً عظيمة وضمانات 
ىامة وضعت أساسا للحفاظ على كرامة األفراد ونص فيها على جزاء ؼبن ىبالف تعاليم الدين ويعتدي على حياة 

 ،كما أف القضاء يقـو بدور ىاـ وفعاؿ يف ضباية اغبق يف اػبصوصية ، حيث (3)اؼبسلمُت وغَت اؼبسلمُت اػباصة
قامت احملاكم منذ سنوات طويلة حبماية اغبق يف حرمة اغبياة اػباصة لألفراد يف معظم دوؿ  

ففي فرنسا مثاًل لوحظ أف اجمللس الدستوري قد طعن أمامو أكثر من مرة بأف القانوف مل وبًـت اغبق يف  . (4)العامل 
اغبياة اػباصة إال أنو مل يصدر قراراً صريح  يؤكد القيمة الدستورية للحق يف اغبياة اػباصة ،ومع ذلك فقد صدر 

 بعدـ دستورية نص ىبوؿ ؼبأموري الضبط وؼبساعديهم دخوؿ السيارات اػباصة 1977 يناير 12قرار ضمٍت يف 
  (1)، باعتباره ـبالفاً للحق يف اغبرية الشخصية

ال هبوز انتهاؾ حرمة  )) على أنو 39يف اؼبادة 1996 أما يف اعبزائر فقد نص الدستور اعبزائري لسنة 
. اؼبواطن اػباصة وحرمة شرفو ووبميهما القانوف

 (2)(.(سرية اؼبراسالت واالتصاالت اػباصة بكل أشكاؽبا مضمونة 

                                                                                                                                                                  

يف احًتاـ حياتو اػباصة والعائلية ومسكنو ومراسالتو وال هبوز للسلطة العامة التدخل مباشرة يف ىذا اغبق إال إذا كاف ىذا التدخل ينص عليو القانوف ويعد إجراء 
ضروري يف ؾبتمع ديبقراطي غبماية األمن الوطٍت أو األمن العاـ أو الرفاىية االقتصادية للدولة أو غبماية النظاـ العاـ أو ؼبنع اعبرائم أو غبماية الصحة أو اآلداب 

(. (أو غبماية حقوؽ الغَت وحرياهتم
  .110، اؼبرجع السابق ، ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى  (2)
ولقد كرهٌا بٌي آدم وحولٌاهن في البر والبحر ورزقٌاهن  }:قال تعالى (3)

وقال  ، 70 سورة اإلسراء اآلية رقم {هي الطيبات وفضلٌاهن على كثير هوي خلقٌا تفضيال

 ، ومل يرد ذكر عبارات اغبق يف اغبياة 04 سورة التُت اآلية رقم {لقد خلقٌا اإلًساى في أحسي تقوين}:تعالى 
محمد . اػباصة أو اػبصوصية أو حق اؼبرء يف اإلنفراد و اػبلوة إىل نفسو ومع ذلك فالشريعة اإلسالمية وضعت حقوقاً لإلنساف  مشلت صبيع األمور اؼبتعلقة بو 

  .150 ، اؼبرجع السابق ، ص محمد الشهاوي
مل يكن األمر يسَتاً على احملاكم يف ضباية اغبق يف اغبياة اػباصة بل استغرؽ ذلك فًتة طويلة حىت مت االعًتاؼ دستوريا باغبق يف اػبصوصية  ففي دولة  (4)

الواليات اؼبتحدة األمريكية مثالً مرت سنوات حىت قامت احملكمة االربادية العليا بنظر قضايا اغبق يف اػبصوصية استنادا لقواعد اؼبسؤولية التقصَتية بينما كانت 
ىذه احملاكم ذاهتا تنظر ذات القضايا منذ وقت بعيد على أساس التعديلُت الرابع واػبامس من الدستور،وقد اعتنقت احملكمة  العليا األمريكية مبدأ كفالة حرمة 

اغبياة اػباصة للشخص ضد تدخل الشرطة التحكمي ، وىو لب التعديل الرابع وقالت احملكمة يف سياؽ الكالـ اؼبتعلق بالتفتيش والقبض على اؼبخالفُت للقانوف 
ليس كسر أبواب أحد األشخاص وتفتيش أدراجو ىو الذي يشكل جوىر االعتداء بل ىو التهجم على حق الشخص اؼبصوف يف أمنو وحريتو الشخصية " أنو

بأف ضباية اغبياة اػباصة  "1967-12-12،كما نصت نفس احملكمة يف حكم ؽبا صادر بتاريخ" واقتحاـ اؼبسكن وفتح الصناديق واألدراج ىي ظروؼ مشددة
الشرعية الدستورية وحقوؽ اإلنساف يف  ، أحمد فتحي سرور.150 ، اؼبرجع السابق ، ص محمد محمد الشهاوي". تتوافر أيضاً يف مواجهة التصنت التلفوين

  .207 ،ص 1995، دار النهضة العربية،القاىرة ، اإلجراءات اعبنائية

 .207 ، الشرعية الدستورية وحقوؽ اإلنساف يف اإلجراءات اعبنائية، اؼبرجع السابق،صأحمد فتحي سرور (1)
  .1996 ديسمرب 08 ، الصادر بتاريخ  1996 من الدستور اعبزائري لسنة 39اؼبادة  (2)
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وجدير بالذكر أف ينص اؼبشرع اعبزائري يف قانوف العقوبات على ضباية اغبياة اػباصة للمواطنُت مثلما نص 
يعاقب باغببس ؼبدة ال  )) مكرر واليت نصت على أنو 309عليها اؼبشرع اؼبصري يف قانوف العقوبات كنص اؼبادة 

تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة اغبياة اػباصة للمواطن وذلك بأف ارتكب أحد األفعاؿ اآلتية من غَت 
ُُ وبغَت رضا اجملٍت عليو اسًتؽ السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من األجهزة /أ: أألحواؿ اؼبصرح هبا قانونًا

التقط أو نقل جبهاز من األجهزة أيا كاف /ب- أيا كاف نوعو ؿبادثات جرت يف مكاف خاص أو عن طريق التليفوف
... نوعو صورة شخص يف مكاف خاص 

. ويعاقب باغببس اؼبوظف العاـ الذي يرتكب أحد األفعاؿ اؼببينة هبذه اؼبادة اعتمادا على سلطة وظيفتو
ووبكم يف صبيع األحواؿ دبصادرة االجهزة وغَتىا فبا يكوف قد استخدـ يف اعبريبة كما وبكم دبحو التسجيالت 

. (3 )((اؼبتحصل عنها أو إعدامها 
يُعاقب باغببس كل من أذاع أو سهل أو استقبل ولو يف  ))على أنو " أ" مكرر 309 كما نصت اؼبادة 

غَت عالنية تسجياًل أو مستنداً متحصال عليو بإحدى الطرؽ اؼببينة باؼبادة السابقة ، أو كاف بغَت رضاء صاحب 
الشأف ،ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن طبس سنوات كل من ىدد بإفشاء أمر من األمور اليت مت التحصل 

. عليها  بإحدى الطرؽ اؼبشار إليها غبمل شخص على القياـ بعمل أو االمتناع عنو
يعاقب باغببس اؼبوظف العاـ الذي يرتكب أحد األفعاؿ اؼببينة هبذه اؼبادة اعتماداً على سلطة وظيفتو 

ووبكم يف صبيع األحواؿ دبصادرة األحهزة وغَتىا فبا يكوف قد استخدـ يف اعبريبة أو ربصل عنها كما وبكم دبحو 
 . (4)((التسجيالت اؼبتحصلة عن اعبريبة أو إعدامها 

 ويتعُت أف ال يغيب على الذىن أف نطاؽ اغبياة اػباصة نطاؽ شخصي دائماً ،فهو يشمل صبيع الوقائع 
اليت يقرر الشخص أف من مصلحتو االحتفاظ هبا لنفسو أو لغَته من األشخاص اؼبتصلُت بو فالقانوف ُيصبغ ضبايتو 

على أسرار اغبياة اػباصة بغض النظر عن مشروعيتها ، الستهدافو مصاٌف تفوؽ يف أنبيتها ما قد يعود على 
 (1)اجملتمع من مصلحة جراء كشف بعض األسرار اػباصة ،حىت ولو تعلق األمر دبعلومات أو وقائع غَت مشروعة 

 .
. دور الضبطية القضائية في حماية الحياة الخاصة للضحية:  ااياً 

 يثور ىناؾ إشكاؿ بصدد ضباية ىذا اغبق يتمثل يف مدى إمكانية التوفيق بُت ىذا اغبق بُت حرية الرأي 
، فهذه األخَتة ال يبكن أف سبارس دوف حدود فيجب (2)والتعبَت أو حرية الصحافة والنشر ووسائل اإلعالـ األخرى

أف تكوف فبارستها غَت منطوية على اعتداء على حق دستوري آخر وىو اغبق يف اغبياة اػباصة ،وىنا يربز دور 
                                                 

 . مكرر من قانوف العقوبات اؼبصري 309اؼبادة ( 3)
. من قانوف العقوبات اؼبصري  (أ) مكرر 309اؼبادة  (4)
  .112 ، اؼبرجع السابق ، ص أحمد محمد عبد الطيف الفقى (1)
 .وتثار ىذه اؼبشكلة بالنسبة للشخصيات العامة مثل رجاؿ السياسة والرياضة والفن  (2)
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الشرطة القضائية يف ضباية ىذا اغبق لألفراد عامة ولضحايا اعبريبة منهم بصفة خاصة ،ويستلـز ضباية اغبياة اػباصة 
للضحية منع أي اعتداء يقع عليها سواء كاف ذلك االعتداء يهدؼ إىل ربقيق دعاية ذبارية ،أو أي ىدؼ آخر  

وأظهر ؾباؿ النتهاؾ ىذه اغبياة اػباصة ىو ؾباؿ اإلعالـ ،فتنقل أجهزة اإلعالـ تفصيالت القضية ومالبساهتا ،بل 
. (3)وتضيف إليها وقائع أخرى ـبتلفة لتوجد مادة للحديث عنها يومياً فيزيد التوزيع ويتحقق الربح التجاري

الذين يستغلوف جل أنواع اعبرائم -  وبذلك يقع على عاتق رجاؿ الشرطة القضائية واجب إبعاد ىؤالء 
وذلك لكتماف اػبرب وعدـ إذاعتو وىذا الواجب  هبد مربراتو يف حق اجملٍت عليو يف - اليت تقع على الضحية 

اغبفاظ على خصوصياتو ويف واجب الشرطة القضائية يف كتماف األسرار ويف منع اعبريبة اليت يرتكبها اعباين لدى 
 ،بل إف ىناؾ (4)كشفو ىذه األسرار ،ويف ما تقتضيو مصلحة التحقيق اليت تستوجب قدراً كبَتاً من السرية والتكتم

من يقًتح جعل اسم اجملٍت عليو سرياً ، وابعاد الصحافة وغَتىا من وسائل اإلعالـ ،بل حىت يف نظر الدعوى 
اعبنائية اػباصة بو هبب أف تكوف يف جلسة سرية مع احملافظة على سرية أوراؽ الدعوى يف صبيع مراحلها ولو بعد 

. (5)صدور اغبكم البات فيها
وعلى ىذا األساس نتناوؿ يف ىذا العنصر دور الضبطية القضائية ورجاؿ اإلعالـ يف اغبفاظ على سرية التحقيق 

:  وذلك كما يلي 
 
 

: دور الضبطية القضائية في الحفاظ على سرية التحقيق  -1
وصبيع اإلجراءات اؼبتخذة يف " مرحلة التحري " يقع على عاتق ضباط الشرطة القضائية كتماف سرية التحقيق 

تكوف إجراءات التحري والتحقيق سرية  )) من ؽ إ ج واليت جاء فيها على أنو 11/1وىذا ما نصت عليو اؼبادة 
(. (ما مل ينص القانوف على خالؼ ذلك دوف اإلضرار حبقوؽ الدفاع 

فإذا كانت اؼبادة السابقة الذكر تقرر سرية اإلجراءات أثناء التحري والتحقيق دوف اإلخالؿ حبقوؽ الدفاع 
واؼبقصود ىنا حقوؽ اعباين سواء أثناء تفتيش مسكنو أو مراسالتو أو شخصو أو سواء إذا كاف ؿببوسا حبيث هبيز 

فمن باب أوىل أف ... لو القانوف أف يتصل دبحاميو بكل حرية وكذا االتصاؿ بأىلو و طلب تعيُت طبيب لفحصو 
تراعي الضبطية القضائية كتماف سر التحقيق بنسبة للضحية ال سيما يف حالة الدخوؿ إىل منزؽبا للبحث عن 

                                                 
  .113، اؼبرجع السابق ، ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (3)
 .113اؼبرجع نفسو ، ص  (4)
وىذا حىت ال تنكشف ىوية الضحايا لكل من يتصل هبذه اؼبلفات دوف أف يكوف من حقو اإلطالع عليها خاصة بالنسبة للجرائم اليت تقع يف نطاؽ العائلة  (5)

أنظر توصيات . أو تتصل بالعرض ، بل إف رجاؿ الشرطة كما يرى البعض مطالبُت باإللتزاـ بكتم األسرار حىت يف أروقة الشرطة أو بُت الشرطة واعبهات األخرى 
 .610 ، اؼبرجع السابق ، ص 1989 مارس 13-12أياـ  ، اؼبؤسبر الثالث للجمعية اؼبصرية للقانوف اعبنائي ، بعنواف حقوؽ اجملٍت يف اإلجراءات اعبنائية 
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األدلة واؼبراسالت اػباصة هبا ، وعورة الضحية يف حالة االعتداء على جسدىا وكذلك حياهتا اػباصة وحياة أسرهتا 
 .

 و 11 وبذلك فاؼبشرع قرر ضباية جزائية لسرية التحقيق وذلك من خالؿ النص صراحة على ذلك يف اؼبواد 
 ، وإذا كاف من اؼبتفق عليو أـ اؼبادتُت( 1) من قانوف العقوبات 301 من ؽ إ ج ، وكذلك اؼبادة 85 و 46

 و 45
 من 2 تنصرفاف لألشخاص الذين أفشوا معلومات تتعلق بوثائق سرية دوف إذف أو رضا أصحاهبا فإف الفقرة 85

    من ؽ إ ج ال تنصرؼ إال على من ساىم يف ىذه اإلجراءات بسبب وظيفتو كضباط الشرطة القضائية 11اؼبادة 
 : دور رجال اإلعالم في الحفاظ على سرية التحقيق - 2

 واؼبتعلق باإلعالـ قد ألـز بالسر اؼبهٍت مدير 1990 أفريل 03 اؼبؤرخ يف 90/07بالنسبة لرجاؿ اإلعالـ فإف القانوف 
 و 89 ، وقرر عقوبات جزائية يف ىذا اجملاؿ نذكر من بينها اؼبادتُت (2) منو 37 و 39نشرة الدورية وذلك يف اؼبادة 

 إىل 5.000 تعاقب باغببس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من 89 من القانوف السالف الذكر ، فاؼبادة 90
 90 من ينشر أخبار أو وثائق سبس بسرية التحقيق والبحث األوليُت يف اعبنايات ، يف حُت أف اؼبادة دج50.000

 دج كل من ينشر أو يذيع بأية وسيلة 100.000 إىل 5.000تعاقب باغببس من ثالثة أشهر إىل سنة وبغرامة من 
صورا أو رسوما أو بيانات توضيحية أخرى ربكي كل ظروؼ اعبنايات أو اعبنح أو بعضها اؼبنصوص عليو يف اؼبواد 

.  من قانوف العقوبات  242 إىل 333 و من اؼبواد 263 إىل 255من 
بالتمعن الدقيق يف ىذه اؼبواد قبد أف اؼبشرع أقر ضباية خاصة لسرية التحقيق والبحث األوليُت نظرا ألنبية  

ىذه اؼبرحلة سواء بالنسبة لضباط الشرطة القضائية القائمُت على صبع األدلة أو على رجاؿ اإلعالـ ، فإذا كانت 
ىذه اؼبواد ربافظ على أسرار اعبريبة  فإهنا ربافظ  كذلك على أسرار ضحية اعبريبة إال أنو هبب على اؼبشرع 

التدخل بنصوص واضحة وخاصة ربمي أسرار ضحية اعبريبة منذ وقوع االعتداء عليو مىت كاف ذلك  ضروريا ويف 

                                                 
وكل شخص يساىم يف ىذه اإلجراءات ملـز بكتماف السر اؼبهٍت بالشروط اؼببينة يف قانوف العقوبات وربت  )) من ؽ إ ج على أنو 11/2لقد نصت اؼبادة  (1)

(. (طائلة العقوبات اؼبنصوص عليها فيها 
دج كل من 20.000 إىل 2000يعاقب باغببس من شهرين إىل سنتُت وبغرامة تًتاوح بُت  )) من نفس القانوف على انو 46كما نصت اؼبادة 

(  (...  من ذوي حقوقو أوأفشى مستندا ناذبا من التفتيش أو اطلع عليو شخصا ال صفة لو قانونا يف اإلطالع عليو وذلك بغَت أذف من اؼبتهم 
دج كل من أفشى أو أذاع مستندا 20.000 إىل 2.000يعاقب باغببيس من شهرين إىل سنتُت وبغرامة من   )) من نفس القانوف على أنو 85كما اؼبادة 

متحصال بالتفتيش شخص ال صفة لو قانونا يف اإلطالع عليو وكاف ذلك بغَت أذف من اؼبتهم أو من خلفو أو اؼبوقع بإمضائو على اؼبستند أو الشخص اؼبرسل إليو 
  ))...

دج 5.000 إىل 500يعاقب باغببس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من  )) من قانوف العقوبات على أنو 301/1وقد نصت كذلك اؼبادة 
األطباء واعبراحوف والصيادلة والقابالت وصبيع األشخاص اؼبؤسبنُت حبكم الواقع أو اؼبهنة أو الوظيفة الدائمة أو اؼبؤقتة على أسرار أديل هبا إليهم وأفشوىا يف غَت 

 (. (اغباالت اليت يوجب عليهم القانوف إفشاءىا ويصرح ؽبم بذلك 
مدير النشرة الدورية ملـز  بالسر اؼبهٍت  )) والذي جاء فيو على أنو 1990 أفريل 03 اؼبتعلق باإلعالـ واؼبؤرخ يف 90/07 من قانوف 39/1نصت اؼبادة  (2)

 ((... السر اؼبهٍت حق للصحفيُت اػباضعُت ألحكاـ ىذا القانوف وواجب عليهم  )) من نفس القانوف على أف 37كما نصت اؼبادة 
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صاغبها ال سيما يف مرحلة صبع األدلة والتحري عن اعبريبة واجملـر ، ذلك أف ىذه اؼبرحلة تساىم يف إثبات صبيع 
. اغبقوؽ للضحية ال سيما أماـ القضاء اعبزائي 

 هبيز لضباط الشرطة القضائية عند الضرورة 1991 يناير 14غَت أف ىناؾ منشور وزاري صادر بتاريخ 
إفشاء بعض اؼبعلومات بواسطة الصحف قصد السَت اغبسن للبحث والتحري كنشر األوصاؼ والصور اؼبتعلقة 

 شهود احتماليُت أو نشر صور وأظباء الضحايا ىلباألشخاص الذين هبري البحث عنهم أو نشر نداءات موجهة إ
إذا اقتضت الضرورة ذلك لصاٌف التحقيق كما حث ىذا اؼبنشور رؤساء اجملالس القضائية إنشاء مصلحة صحافية 
على مستوى كل نيابة عامة ينشطها قاض ويكوف ىدفها صبع اؼبعلومات اليت هتم اعبمهور وإبالغها بسرعة لكل 

من ىو أىل لتلقيها من وسائل اإلعالـ ألف السلطة القضائية ستجد يف الشفافية تربز هبا عن مصداقيتها 
. وتستجيب ؼبا يرجوه اؼبواطنوف منها 

 من ؽ إ ج لضباط الشرطة القضائية أف يطلبوا من أي 17فاؼبشرع لألسباب السابق ذكرىا خوؿ يف اؼبادة 
عنواف أو لساف أو سند إعالمي نشر إشعارات أو صور زبص أشخاصا هبرى البحث عنهم أو متابعتهم الرتكاهبم 
جرائم موصوفة بأفعاؿ إرىابية أو زبريبية وذلك بناءا على رخصة من النائب لدى اجمللس القضائي اؼبختص إقليميا 

 .
 

 مطلب اللالثال
 حماية حقوق الضحية المرتبطة بمسرح الجريمة

غالبا ما تتحدد اؼبراكز القانونية لألطراؼ ولو بصفة مؤقتة أماـ الضبطية القضائية ، كما أنو غبماية حقوؽ 
الضحية مستقبال يستوجب االعتناء دبسرح اعبريبة ألف ىذا اؼبسرح ىو الذي تستمد منو األدلة القطعية اليت تفيد 
الضحية مستقبال وىذا ما أدى إىل القوؿ أف لضحية اعبريبة حق اغبفاظ على مسرح اعبريبة إذ أف ىذا األخَت ىو 

الشاىد الصامت على ارتكاب اعبريبة من قبل اعباين وىو أيضا اؼبكاف الذي وقعت فيو اعبريبة بكافة جزئياهتا 
حبيث يبكن القوؿ أف قباح عملية البحث والتحري أو فشلها مردىا إىل االىتماـ دبسرح اعبريبة أو . ومراحلها 

نتطرؽ يف ىذا عليو فإنناعدمو ،ومن شبة معرفة مرتكب اعبريبة ليتسٌت للضحية أف وبصل على كافة حقوقو ،و
 يف احملافظة على مسرح  القضائية،مث بياف دور الشرطة (الفرع األوؿ)اؼبطلب إىل بياف أنبية مسرح اعبريبة ودالالتو 

 .(الفرع الثالث)،وأخَتاً نتناوؿ ضرورة ضبط ؿبضر ؼبعاينة مسرح اعبريبة (الفرع الثاين)اعبريبة 
 الفرع األول

 أىمية مسرح الجريمة ودووتو
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تظهر أنبية مسرح اعبريبة يف كشف غموض اعبريبة ومعرفة مرتكبيها ،فمسرح اعبريبة ذو داللة واضحة فيما 
يتعلق بوقوع اعبريبة من عدمو واؽبدؼ منها معرفة كافة األدلة اإلثباتية اؼبتعلقة باإلدانة أو الرباءة كما أف مسرح 
 :اعبريبة ذو داللة جلية فيما يتعلق بأطرافها والتفاعالت اؼبتبادلة بينهم ونوضح ذلك من خالؿ العنصرين التاليُت

. دولة مسرح الجريمة على الواقعة اإلجرامية وأدلتها: أوًو 
إف مسرح اعبريبة يراد بو الرقعة اؼبكانية اليت حدثت فوقها الواقعة اإلجرامية بكافة جزئياهتا ومراحلها وغالباً 

نتيجة وذلك على خالؼ اعبرائم الشكلية ،واليت تتمثل يف اؿما يكوف مسرح اعبريبة ظاىراً وؿبددا يف اعبرائم ذات 
.  (1)وليس مسرح اعبريبة جرائم السلوؾ اجملرد حيث يسمى مكاف

فوجود طعنات باعبثة يدؿ صراحة على حدوث القتل وليس االنتحار أو الوفاة الطبيعية ووجود اػبزينة 
 الشهود ةمكسورة على األرض يشَت حتماً إىل وقوع جريبة السرقة ، فاالنتقاؿ إىل مسرح اعبريبة ومعاينتو ومناقش
 وقوع  علىفيو يتيح لضباط الشرطة القضائية التثبت من أف الواقعة تشكل جريبة أـ ال؟ كما أف مسرح اعبريبة يؤكد

 إىل مكاف آخر فبا يسمح اعبريبةاعبريبة حىت لو انعدـ ؿبلها ، وذلك يف حالة عبوء اعباين إىل االنتقاؿ جبسم 
دبعاينة أثار اعبريبة كالعثور على بقع الدـ دوف العثور على جثة اجملٍت عليو ، كما يتيح مسرح اعبريبة ربديد مكاف 

يدؿ على أف اعبريبة وقعت يف مسرح  ارتكاب اعبريبة كالعثور على اعبثة داخل سيارة عليها آثار الغبار والًتاب
 .(2)آخر غَت الذي وجدت فيو

كما أف مسرح اعبريبة وبدد وقت ارتكاب اعبريبة ويبُت إذا ما كانت اعبريبة قد وقعت عمداً أـ خطأ 
 يبُت مسرح وفالعثور على آثار فرامل السيارة يف مكاف اكتشاؼ اعبثة يؤكد على أف اعبريبة وقعت بطريق اػبطأ ، 

عالقة اجملٍت عليو  باعباين من خالؿ وجود عنف أـ ال ،كما تسفر اؼبعاينة عن وجود أكواب هبا بقايا أيضا اعبريبة 
وبالتايل ينحصر البحث يف اؼبًتددين ، مشروبات وىذا يؤدي إىل نتيجة منطقية مفادىا معرفة اجملٍت عليو للجاين 

اآلثار اليت خلفها اعباين ومن شبة ربديد اػبرباء اؼبطلوب مسرح اعبريبة كذلك  وبدد واؼبعتادين على اجملٍت عليو ،
. (1)انتقاؽبم إىل مكاف اعبريبة

فمسرح اعبريبة ذو أنبية كبَتة يف كشف غموض اعبرائم ، وذلك ؼبا يشَت إليو من آثار ـبتلفة من شأهنا أف 
 .تفك غموض اعبريبة وضبط الفاعل

. دولة مسرح الجريمة على أطراف الجريمة والتفاعالت المتبادلة بينهم:  ااياً 
إف ؿبور اعبريبة ىو اإلنساف سواء كاف جانياً أـ ؾبٍت عليو ،ويرتبط اعباين واجملٍت عليو باعبريبة برابطة مباشرة 

: أو غَت مباشرة ،ومسرح اعبريبة ىو الذي يكوف لو الدور الفعاؿ يف كشف ىذه الصلة وذلك على النحو التايل

                                                 
 . 17 ، اؼبرجع السابق ، ص طو أحمد طو متولى (1)
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 يف مسرح اعبريبة ىي صبع أكرب قدر فبكن من اغبقائق  القضائيةإف اؼبهمة األساسية لرجل الشرطة- 1
اليت تستخدـ لتحقيق أىداؼ متعددة منها التعرؼ على اعباين والكشف عن مكانو وتقدمي األدلة اليت تؤيد اهتامو 
وبياف عالقة اجملٍت عليو باعباين ،كما يوضح مسرح اعبريبة معرفة مالبسات ارتكاهبا أي فيما إذا ارتكبت ضد اجملٍت 
عليو بدافع االنتقاـ أو بدافع السرقة أو بدافع آخر ،كما يؤكد مسرح اعبريبة فيما اذا كانت ىذه األخَتة ارتكبت 
بطريق اػبطأ أـ بطريقة متعمدة ،فمن معاينة ضابط الشرطة القضائية موقع اعبريبة يستطيع أف يدرؾ معظم اآلثار 

. (2)...اؼبًتتبة على ارتكاب اعبريبة كالبصمات،آثار الدماء، آثار األقداـ
يف بعض اغباالت يدرؾ اعباين أف ربديد شخصية اجملٍت عليو يساعد على ضبطو وىذا لوجود - 2

خالفات بينهما معروفة لعامة الناس فيسرع اعباين إىل تشويو اعبثة أو إحراقها ،وىنا يكوف ربديد شخصية اجملٍت 
عليو ىو أىم األمور اليت من شأهنا الوصوؿ إىل ضبط اعباين األمر الذي يستدعي بعض اإلجراءات مثل سرعة 

 ،(3)تصوير جثة اجملٍت عليو والتقاط بصماتو وفحص وربديد عالمات فبيزة يف جسده إف أمكن

   كما أف مسرح اعبريبة يبُت مقاومة اجملٍت عليو للجاين واليت يبكن استنتاجها من وجود بقع الدماء 
زبتلف يف الفصيلة والنوع بُت اعباين واجملٍت عليو ،فعلى رجل الضبطية القضائية أف يويل عناية كبَتة لعملية اؼبقاومة 
بُت اعباين واجملٍت عليو ،إذ غالبا ما يدؿ ذلك على حدوث إصابة ما باعباين يبكن من خالؽبا ضبطو ومواجهتو هبا 

. (4)فيعًتؼ جبريبتو حيث يصعب إخفاؤىا 
 

 
 الفرع اللااي

 دور الضبطية القضائية في المحافظة على مسرح الجريمة
وأدلة اعبريبة اليت تفيد إثبات  يبثل مسرح اعبريبة نقطة البداية لضابط الشرطة القضائية للبحث عن اعباين 

، كما يكشف عن اؼبعلومات اؽبامة للمختصُت الذين يقوموف بدور ىاـ يف ربليل مكونات مسرح حقوؽ الضحية 
باحملافظة على مسرح اعبريبة وذلك من خالؿ القياـ ببعض  القضائية اعبريبة ، ومن ىنا كانت حتمية قياـ الشرطة

اإلجراءات واليت يبكن بلورهتا يف أربعة إجراءات رئيسية وىي سرعة االنتقاؿ إىل مسرح اعبريبة والقياـ باستدعاء 
. وسنتناوؿ كل إجراء  بالتفصيل، اػبرباء والقياـ دبعاينة وتفتيش مسرح اعبريبة 

. سرعة اواتقال إلى مسرح الجريمة: أوًو 
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 إف من أىم واجبات ضابط الشرطة القضائية بعد تسلمو بالغ وقوع اعبريبة ،أف ينتقل فوراً إىل مكاف 
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية 42ولقد أوجبت اؼبادة ، (1)وقوعها ليتسٌت لو أف يعاين اآلثار اؼبادية ووبافظ عليها

اعبزائري على ضابط الشرطة القضائية اؼببادرة إىل مكاف اعبريبة فور إبالغو هبا مىت كانت يف حالة تلبس ،ويفسر 
 .(2)ذلك بأنبية ىذا االنتقاؿ وما يليو من إجراءات إذ يتوقف على السرعة والعناية يف ازبػاذىا قباح التحقيق

كما على وإذا كاف مسرح اعبريبة ىو اؼبكاف الذي تستمد منو أدلة اعبريبة واليت تفيد الضحية مستقبال ،  
ضابط الشرطة القضائية أف يثبت حالة األشخاص واألماكن وما يفيد يف الكشف عن اغبقيقة وقد جـر القانوف يف 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية العمل على تغيَت حالة األماكن اليت وقعت فيها اعبريبة ،أو نزع أي شيء 43اؼبادة 
منها من أي شخص ال صفة لو ،ويستثٌت من ىذا التجرمي إذا كانت التغيَتات أو نزع األشياء بغرض السالمة 

. (3)والصحة العمومية
فعلى ضابط الشرطة القضائية القياـ بتسجيل وقت اإلبالغ عن اعبريبة ووقت معاينة مسرح اعبريبة 

وىذا يفيد يف معرفة اؼبدة اليت تقع بُت اإلبالغ وزمن ارتكاب اعبريبة وكذا تقدير قيمة األدلة وأقواؿ ؛واالنتقاؿ إليها 
 (4)إذا ما طلب فيما بعد ؼبناقشتو فيها الشهود، فضاًل على أف ىذه اؼبالحظات تضفي الدقة والثقة على شهادتو،

،كما على رجل الضبطية القضائية أف يصف كافة اآلثار والدالئل يف مكاف اغبادث دوف ؼبسها أو إتالفها أو 
ينبغي عليهم االحتفاظ بكل ىذه اآلثار واألدلة بالطريقة اليت ال تؤثر على وإضاعة البصمات والبقع وآثار األقداـ 

ومن الضروري على ضابط الشرطة القضائية أف ،  (1)جدوى فحصها من قبل رجاؿ التحقيق واػبرباء اؼبختصُت
ألخذ بعُت االعتبار أف ايقـو فور وصولو إىل عُت اؼبكاف حبفظ القرائن اليت يبكن أف تزوؿ بطريقة ال إرادية مع 

اؼبساس بأي دليل إثبات يشكل حبد ذاتو جنحة معاقب عليها ، كما عليو أف يعرض األدلة اليت هبدىا ويعاينها 
 ، وذلك وفق األشكاؿ اليت نص عليها القانوف حىت ال تتلف وتضيع مع حقوؽ الضحية واليت (2) لدى العدالة

.  غالبا ما تؤسس على مثل ىذا النوع من األدلة 
 كما هبب على ضابط الشرطة القضائية أف يتحلى بضوابط أساسية كعدـ الدخوؿ يف تعجل ؼبسرح 
هبب عليو أف واعبريبة ،بل هبب أف يكوف ربركو ىادئاً ،وأف يراقب كل ما ىو من ؿبتويات مكاف ارتكاب اعبريبة ، 

يثبت بعض اؼبالحظات اليت تساعده على إعادة تركيب مسرح اعبريبة وخاصة إذا ما كاف منها سريع الزواؿ كحالة 
                                                 

  .417 ، اؼبرجع السابق ، ص مأمون محمد سالمة . 362،  اؼبرجع السابق ، ص محمد علي سالم عياد الحلبي (1)
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Par opposition a ceci on trouvent que l’article 32 du code de procédure francais stipule que le 

transport sur les lieux doit être  obligatoire en flagrant délit” , Garraud ,op.cit, tome 1 , p:574 . 
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األبواب ، وجود أو عدـ وجود اؼبفاتيح ،حالة النوافذ مغلقة أو مفتوحة ،حالة اؼبصابيح والستائر ووجود الروائح من 
. ، وىذا كلو ضباية لألدلة اليت تتواجد دبسرح اعبريبة واليت يعتمد عليها إلثبات حقوؽ الضحية (3)عدمها

. استدعاء الخبراء المختصين إلى مسرح الجريمة:  ااياً 
إف دور اػببَت الفٍت يف مسرح اعبريبة يعد دوراً أساسياً ،حيث يسهم إىل حد كبَت يف كشف مالبسات 

فعلى رجاؿ الضبطية القضائية أثناء مرحلة صبع االستدالالت أف يستعينوا  ،والضحية اعبريبة وربديد اعباين 
 وهبب ،(4)باألطباء وغَتىم من أىل اػبربة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة يف الوقت اؼبناسب قبل فوات األواف

على ىؤالء اػبرباء أداء اليمُت كتابة وأف يبدو رأيهم دبا يبليو عليهم ضمَتىم وشرفهم ، ويالحظ أف ندب اػبرباء 
.  (5)يف غَت حاالت التلبس مرىوف برضا صاحب الشأف

 إذا اقتضى األمر إجراء معاينات ال يبكن تأخَتىا )) منو على أنو 49وقد نص قانوف اإلجراءات اعبزائية يف اؼبادة 
فلضابط الشرطة القضائية أف يستعُت بأشخاص مؤىلُت لذلك وعلى ىؤالء األشخاص الذين يستدعيهم ؽبذا 

. ((اإلجراء أف وبلفوا اليمُت كتابة على إبداء رأيهم دبا يبليو عليهم الشرؼ والضمَت
يالحظ أف اؼبشرع اعبزائري أعطى سلطة تقديرية يف ؾباؿ ندب اػبرباء وذلك يف حاالت التلبس فقط 

فكاف من األجدر أف ينص على ىذا اإلجراء يف اغبالة العادية نظراً ؼبا ينطوي عليو من أنبية بالغة ،وىذا لكوف أف 
 ال يبكن لرجل الضبطية القضائية االستغناء عنو السيما وأف اعبريبة يف الوقت اغبايل  وفٍتإجراء اػبربة عمل تقٍت

 .تعقدت وتطورت بتطور اجملتمع
وبعد استدعاء ضابط الشرطة القضائية للخرباء يقـو بتوجيههم يف مسرح اعبريبة واالستفسار عن أي 

غموض يدخل كشفها يف اختصاصهم ،وىذا دوف تدخل منو يف الشق الفٍت يف عمل اػبرباء ،كما عليو التنسيق 
بينهم حىت ال يتلف عمل أحدىم عمل اآلخرين  ويراعى  ترتيباً معيناً يف االستعانة هبم حيث يبدأ باؼبصور اعبنائي 
مث خببَت البصمات مث الطبيب الشرعي وذلك للمحافظة على اآلثار واستغالؽبا على أفضل كبو داخل مسرح اعبريبة 

متابعة كل خبَت يف عملو حىت ال يتأثر بظروؼ  القضائية ،كما هبب على ضابط الشرطة ضباية غبقوؽ الضحية 
 .(1)اعبريبة أو يًتؾ ؼبشاعره وعواطفو فرصة للتأثَت عليو

 من ؽ إ ج أـ ال 49ويطرح التساؤؿ يف حالة وجود الضحية على مقربة من اؼبوت ىل تستفيد من أحكاـ اؼبادة 
؟ اعبواب على ذلك ىو  أف اؼبشرع يتكلم عن اؼبشتبو فيو ولكن يبكن أف يستعمل ىذا اغبق لصاٌف الضحية 
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كمثاؿ على ذلك معاينة مسكنها ومعاينة جروحها أو إجراء خربة فنية لصاغبها ، وىناؾ تساؤؿ آخر ىو ىل  
ىذا حق أـ أنو التماس فقط؟ اعبواب على ذلك ىو مبدئيا حق ألف القياـ هبذا العمل يعٍت البحث عن معامل 

اعبريبة وأدلتها وىذا ضباية للضحية ، وما داـ معاينة مسكن وجسم الضحية يؤدي إىل الكشف عن اعبريبة فإهنا 
تستفيد من ىذه اؼبادة وإلزالة الغموض فإننا ندعو اؼبشرع أف يقرر ىذا اغبق بإضافة تعديل ىبص الضحية يف ىذا 

.     اجملاؿ 
  .معاينة وتفتيش مسرح الجريمة :  اللاً 

إف اؽبدؼ من إجراء اؼبعاينة والتفتيش ىو إيضاح واستكماؿ البناء اؽبيكلي ألحداث الواقعة اإلجرامية 
طبقاً لتسلسلها الفعلي وبياف أسلوب ارتكاب اعبريبة والدافع إليها ،واألدوات اليت استخدمها اعباين يف تنفيذ 

. (2)،فضاًل على كشف اآلثار اليت عساىا أف تقيم الدليل ضد مرتكب اعبريبةعلى الضحية جريبتو 
 دائماً خلفو نوعاً من األثر الذي يدؿ عليو كدليل يًتؾ اينومن اغبقائق اؼبؤكدة يف مسرح اعبريبة أف اًف

البحث يف ىذه اآلثار والتحفظ عليها لتيسَت إعادة بناء القضائية مباشر ضده ،ومن مث فعلى ضابط الشرطة 
 أثر كدليل مباشر ضده ،إذ هبب أف يعلم أف شيئاً أو أثراً أو أيىيكلة اعبريبة ،دوف إغفاؿ أو إنباؿ من قيمة 

،كما هبب عليو أال يقًتب من مسرح تفيد ضحية اعبريبة واقعة غَت ىامة قد تصبح بالغة األنبية بعد فًتة وجيزة 
ة ودقة ،وعليو أف يتوقع دائماً ما ىو أسوء فيتخذ إحتياطات أكرب فبا تقتضيو داعبريبة إال يف ىدوء وصرب وحي

. (3)الظروؼ
رؾ منها يف اذباه ح مث يت،كما على ضابط الشرطة القضائية أف وبدد نقطة البداية يف معاينتو ؼبسرح اعبريبة
توىف هبب  الضحية املواحد ؼبعاينة اعبوانب األخرى من مسرح اعبريبة حىت يعود لنقطة البداية ،وعند وجود جثة

 أف يتأكد من عالمات الوفاة وال يلمس اعبثة وال وبركها من مكاهنا إال بعد وصوؿ ضبطية القضائيةعلى رجل اؿ
الطبيب أو اؼبختص بفحص مسرح اعبريبة ،كما هبب عليو وصف وضع اعبثة وربديد اذباىها ، كما يقـو رجل 

الشرطة القضائية عقب انتهائو من معاينة وتفتيش مسرح اعبريبة برسم كروكي ؼبسرح اعبريبة يوضح فيو كل ما ظهر 
. (1)وموضعها على وجو التحديدالضحية من آثار وأدلة وجثة 

 ويتعُت أف يكوف اؼبصور ، باستخداـ جهاز الفيديواكما وببذ إجراء معاينة تصويرية ؼبسرح اعبريبة فوتوغرايف
اعبنائي ىو أوؿ خبَت فٍت ينتقل إىل مسرح اعبريبة لتصويره ، كما هبب على ضابط الشرطة القضائية أف يقـو 

. (2)بتحريز األدلة واآلثار الناذبة عن اعبريبة ،دبا يتفق وطبيعة ىذه اآلثار احملرزة

                                                 
  .77ص بدوف سنة النشر ،،  ، منشأة اؼبعارؼ ، اإلسكندرية ، مصر اغبدث اإلجرامي ، قدري عبد الفتاح الشهاوي (2)
  .78اؼبرجع نفسو ، ص (3)

.  100، اؼبرجع السابق ، ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (1)
.  109 ، اؼبرجع السابق ، ص إبراىيم حامد طنطاوي (2)
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ولكن رجاؿ الضبطية ، وبالرجوع إىل قانوف اإلجراءات اعبزائية قبد أف اؼبشرع مل ينظم اؼبعاينة وكيفية إجراءاهتا
القضائية يستمدوف ذلك من شرعية التحريات األولية ،حبيث تعترب من ضرورات االستقصاء عن اعبرائم والبحث 

 وإف كاف يف التشريع  على اؼبعاينة عن مرتكبيها ،وحاؿ اؼبشرع الفرنسي كاؼبشرع اعبزائري أيضاً يف عدـ النص
 ال هبوز )) واليت تنص على أنو64اعبزائري بعض األسانيد أو االستشفافات من النصوص القانونية كنص اؼبادة 

تفتيش اؼبساكن ومعاينتها وضبط األشياء اؼبثبتة للتهمة إال برضاء صريح من الشخص الذي ستتخذ لديو ىذه 
، يتبُت من ىذا النص أف اؼبعاينة إف مل تكن يف منزؿ أحد األشخاص كانت جائزة دوف إذف أو ((...اإلجراءات

. (3)رضا فبن ستتخذ ضده ىذه اإلجراءات
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية وإف كاف خاصاً بالتلبس إال أنو يفهم منو وجود 60نص اؼبادة  أف كما

إذا )) بقوؽبا 60اؼبعاينة قانوناً واعتبارىا من ضمن اختصاصات مأموري الضبطية القضائية ، حيث تنص اؼبادة 
حضر قاضي التحقيق ؼبكاف اغبادث فإنو يقـو بإسباـ أعماؿ ضابط الشرطة القضائية اؼبنصوص عليها يف ىذا 

. (4) واغبضور ؼبكاف اغبادث ىو اؼبعاينة نفسها((...الفصل 
نظمو اؼبشرع ونص على يتعلق باؼبتهم أو الضحية ، فبالنسبة للمتهم فقد أما فيما ىبص التفتيش فقد 

ولو أنبية كربى يف ضبط أدلة اإلثبات واليت تؤكد بدورىا حقوؽ كيفية إجراءه حبيث إستلـز اؼبشرع للقياـ بو 
.  الضحية أماـ اعبهات اؼبختصة 

اغبصوؿ على إذف مكتوب من وكيل اعبمهورية وإجراء تفتيش اؼبتهم استلـز اؼبشرع شروط معينة تتمثل يف 
مع وجوب االستظهار هبذا األمر قبل الدخوؿ إىل اؼبنزؿ والشروع يف التفتيش ،وىذا يف حالة التلبس  طبقا للمادة 

 .(1) من قانوف اإلجراءات اعبزائية44
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية كيفية إجراء عملية التفتيش ،حبيث توجب اؼبادة 45كما نظمت اؼبادة 

السالفة الذكر أف يتم التفتيش حبضور صاحب اؼبسكن ،فإذا تعذر عليو اغبضور وقت إجراء التفتيش فإف ضابط 
الشرطة القضائية ملـز بأف يكلفو بتعيُت فبثل لو ،وإذا امتنع عن ذلك أو كاف ىارباً استدعى الضابط غبضور تلك 

العملية شاىدين من غَت اؼبوظفُت اػباضعُت لسلطتو ،وإذا جرى التفتيش يف مسكن شخصُ يشتبو بأنو وبوز أوراقاً 
أو أشياء ؽبا عالقة باألفعاؿ اإلجرامية فإنو يتعُت على مأمور الضبط القضائي أف ال يباشر عملية التفتيش إال 

حبضور ىذا الشخص اؼبشتبو بو يف حيازتو أوراؽ أو أشياء ؽبا عالقة باعبريبة ،وإذا تعذر حضوره فإف ضابط 

                                                 
  .82، اؼبرجع السابق ، ص "التحريات األولية وعالقتها بغَتىا من مهاـ الضبطية القضائية " ، محمد محدة (3)
 .83اؼبرجع نفسو ،ص  (4)

  .190 اؼبرجع السابق، ص  اعبزء الثاين، ،أحمد شوقي الشلقااي (1)
et en vérité le recourt a la perquisition est un procèdé qui ne peut être ordonné que par le juge seule 

sauf en cas de flagrant délit , Voir : Garraud , Op.cit , tome 2 , P : 611 .    
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الشرطة القضائية ملـز بأف يكلفو بتعيُت فبثل لو وبضر عمليات التفتيش وإذا امتنع قاـ ضابط الشرطة القضائية 
. بتعيُت شاىدين من غَت اؼبوظفُت اػباضعُت لسلطتو

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية األوقات اليت هبوز فيها اجراء التفتيش 47يف اؼبادة أيضا كما نظم اؼبشرع 
يف اؼبساكن اؼبراد معاينتها قبل الساعة اػبامسة وال بعد الساعة الثامنة مساًء ، فالتفتيش ال هبوز لياًل إال إذا طلب 

صاحب اؼبنزؿ أو وجهت نداءات من الداخل أو يف األحواؿ االستثنائية اؼبقررة قانوناً ، ومن ذلك جرائم 
من  348 إىل 342اؼبخدرات واعبرائم اؼبتعلقة بتحريض القصر على الفسق والدعارة اؼبنصوص عليها يف اؼبواد من 

 .قانوف العقوبات أو اعبرائم اإلرىابية 
وإذا كانت اؼبضبوطات اليت أسفر عنها التفتيش أوراقاً أو مستندات فقد حضر القانوف اإلطالع عليها 

قبل ربريزىا إال من طرؼ ضابط الشرطة القضائية شخصياً وصاحب اؼبسكن وشهود التفتيش ومن مث فال هبوز أف 
أحد أعواف الضبط القضائي الذين يساعدوف الضابط يف إجراء التفتيش وذلك للمحافظة على ما قد عليها يطلع 

. (2 )هبااربويو من أسرار شخصية يف وقت مل تثبت فيو بعد إدانة أصح
على أنو عندما يكوف التفتيش يف أماكن يشغلها  من ؽ إ ج  45كما أوجبت الفقرة الثالثة من اؼبادة 

شخص ملـز قانوناً بكتماف السر اؼبهٍت كاحملامي والطبيب أف تتخذ صبيع التدابَت الالزمة لضماف احًتاـ ذلك السر 
 46،ويعاقب على إفشاء اؼبستندات بغَت إذف من اؼبتهم أو ذوي اغبقوؽ يف تلك اؼبستندات وذلك طبقاً للمادة 

 .(3)ؽ إ ج من 
 على أنو بعد إجراء عمليات التفتيش واالنتهاء منها هبب أف تغلق 45كما نصت الفقرة الرابعة من اؼبادة 

 فإذا تعذرت الكتابة عليها فإهنا توضع يف وعاء أو ،األشياء أو اؼبستندات اؼبضبوطة وىبتم عليها إذا أمكن ذلك
كيس يضع عليو ضابط الشرطة القضائية شريطاً من الورؽ وىبتم عليو خبتمو ووبرر جرد األشياء واؼبستندات 

 .اؼبضبوطة
أما بالنسبة للضحية فهل تطبق نفس اإلجراءات السابقة اؼبتعلقة بالتفتيش أـ ال ؟ وىل ؽبا فائدة يف ذلك 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية واليت تنص على أنو 47أـ ال ؟ باستقراء نصوص قانوف إ ج وباػبصوص نص اؼبادة 
. ((إال إذا طلب صاحب اؼبنزؿ أو وجهت نداءات من الداخل أو يف األحواؿ االستثنائية اؼبقررة    قانونا  ... ))

فمن خالؿ ىذا النص يتضح أف اؼبشرع مل يشًتط إذف خاص لتفتيش مسكن الضحية بل اشًتط رضاىا فقط 
أي أف ضابط الشرطة القضائية يبكنو دخوؿ منزؿ الضحية  دبجرد علمو بطلب الضحية و  ;للقياـ بالتفتيش  

وصولو إليو أو ظباعو لنداءات من الداخل ولو خارج أوقات التفتيش  اؼبنصوص عليها قانونا أي قبل الساعة 
. اػبامسة صباحا وبعد الثامنة مساءا 

                                                 
  .172 اؼبرجع السابق، ص  اعبزء الثاين، ،أحمد شوقي الشلقااي (2)
  .172اؼبرجع نفسو ،ص  (3)
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إف ضرورة اشًتاط إذف خاص لتفتيش منزؿ الضحية من جهة أخرى يعيق يف ضبط أدلة اعبريبة ويؤخر يف 
وصوؿ الضبطية القضائية إىل منزؽبا بل أحيانا يعقد األمور فبا يبكن أف يؤثر حىت على الضحية إذا كانت يف حالة 

. خطر 
أما بالنسبة ؼبعاينة مسكن الضحية فهل هبب على ضباط الشرطة القضائية القياـ بذلك أـ ال ؟ اعبواب  

على ذلك انو ما داـ أف مسكن الضحية ىو أحد مكونات مسرح اعبريبة فيجب على ضباط الشرطة القضائية 
القياـ دبعاينة مسكنها واالنتقاؿ فورا إليو دبجرد ورود نبأ وقوع اعبريبة ، لكن ما القوؿ لو أف ضباط الشرطة 

القضائية مل  يعلموا خبرب ارتكاب اعبريبة فهل يبكن للضحية أف تطلب إجراء معاينة مثل ما يطلبو اؼبدعي أماـ 
القاضي اؼبدين دبوجب طلب معاينة يقدمو إىل السيد رئيس احملكمة ؟ اعبواب على ذلك أف اؼبشرع اعبزائري مل 

يعط ىذا اغبق للضحية ويف غياب النص على ذلك نتمٌت أف يكوف ىذا اغبق مكرس يف صلب التعديالت 
. الالحقة  لقانوف اإلجراءات اعبزائية اغبايل 

. مدى إطالع الضبطية القضائية على مراسالت الضحية ومراقبة ىاتفها:  رابعا 
ذبدر اإلشارة أف اؼبشرع مل ينص على مدى إمكانية إطالع ضباط الشرطة القضائية على مراسالت 

الضحية ومراقبة ىاتفها كالتصنت عليها وتسجيل صبيع مكاؼباهتا وىذا يف حالة علم الضبطية القضائية أف ىناؾ 
اعتداء ؿبتمل سيقع على الضحية فبا هبعل قيامهم هبذه اإلجراءات أمر لو ما يربره قانونا بل يعترب ضروري 

غبمايتها من أي اعتداء وضبط كل األدلة اليت تساعدىم يف الوصوؿ إىل معرفة اعباين وبذلك وببذ أف يتناوؿ 
اؼبشرع ىذه اإلجراءات يف التعديالت الالحقة لقانوف اإلجراءات اعبزائية ،  ذلك أف اؼبشكل األساسي ىو عدـ 

زبصيص نصوص خاصة  على مستوى الضبطية القضائية لكوف أف ىذه األخَتة ال ربدد اؼبراكز القانونية لألطراؼ 
.  يف ىذه اؼبرحلة 

فإذا ما قاـ ضباط الشرطة القضائية باحملافظة على مسرح اعبريبة على النحو اؼبذكور فإهنم يؤدوف بذلك 
عمال جلياًل لضحية اعبريبة ،حبيث يتم التعرؼ على اعباين والقبض عليو وؿباكمتو ،األمر الذي يرضي الضحية 

 .ويسهل لو اغبصوؿ على حقوقو من اعبناة
 الفرع اللالث

ضبط أدلة اإل بات في محضر كأداة ىامة لحماية حقوق الضحية 
 لقد فرض القانوف على رجاؿ الضبطية القضائية ضرورة القياـ بتحرير ؿبضر باؼبعاينة اليت يتم القياـ هبا 

لكوف أف ضبط أدلة اإلثبات يف ؿبضر أمر يف غاية ؼبسرح اعبريبة ، كما ىو الشأف بالنسبة إلجراءات التحقيق 
، فمحضر اؼبعاينة عند ربريره  هبب مراعاة الًتتيب اؼبنطقي والواقعي يف األنبية يف ضباية حقوؽ الضحية مستقبال 
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إعداد عناصره وجزئياتو، حىت يبكن أف يكوف أداة واضحة وصورة دقيقة ؼبوضوع اؼبعاينة لكل من يطلع عليو ، 
 .(1)فيستلـز من ضابط الشرطة القضائية حاؿ ضبطو حملضر اؼبعاينة ضرورة الربط بُت جزئياتو ربطاً دقيقاً 

 كما هبب على ضابط الشرطة القضائية إثبات كافة ما قد يبديو اجملٍت عليو أو الشهود من أمور 
ومالحظات أثناء إجراء اؼبعاينة ؼبسرح اعبريبة يف ؿبضر اؼبعاينة دوف مناقشة ؽبؤالء صبيعاً على اعتبار أف ىذا احملضر 

 أوجب القانوف على ضابط الشرطة القضائية إثبات ولقد ،(2)إمبا ينصرؼ أساسا لضبط ومعاينة مسرح اعبريبة
تاريخ ومكاف ربرير ىذه احملاضر وتوقيع الشهود واػبرباء وتوقيع ؿبررىا ،فاؽبدؼ من ىذا كلو ىو تأكيد القيمة 

 ، ولكن أف ىذه األدلة فعالية كبَتة جدا (3)القانونية ؽبذه اإلجراءات من حيث اإلثبات عند عرضها على القضاء
يستفيد منها الضحية كما يستفيد منها اؼبتهم لذا هبب أف تتوافر الشروط لصحة ىذه احملاضر لكي يعتد هبا 

مستقبال وتساىم يف إنصاؼ الضحية وجرب ضرره وذلك من خالؿ تعويضو عن األضرار اليت سببتها لو اعبريبة 
.  وىذا يف اؼبراحل التالية للدعوى اعبزائية ال سيما مرحلة اػبصومة القضائية 

 على ضابط الشرطة القضائية أف يدوف صبيع اإلجراءات اليت  أيضاقد أوجب قانوف اإلجراءات اعبزائيةو
يقـو هبا يف ؿبضر موقع عليو منو يوضح فيو كل األعماؿ اليت قاـ هبا ووقت قيامو هبا و تاريخ ومكاف حصوؽبا 

شهود أو خرباء أو ضحايا ، ويرسل ىذا احملضر على  ،كما يشمل ىذا احملضر على توقيع الذين سئلوا دبعرفتو من
. (1)الفور إىل وكيل اعبمهورية مع األوراؽ واألشياء اؼبضبوطة 

 يتعُت على ضباط الشرطة القضائية أف وبرروا ؿباضر )) بقوؽباؽ إ ج من 18ويف ىذا اإلطار نصت اؼبادة 
 .ىمـبأعماؽبم وأف يبادروا بغَت سبهل إىل إخطار وكيل اعبمهورية باعبنايات واعبنح اليت تصل إىل عل

وعليهم دبجرد إقباز أعماؽبم أف يوافوه مباشرة بأصوؿ احملاضر اليت وبرروهنا مصحوبة بنسخة منها مؤشر 
ميع اؼبستندات والوثائق اؼبتعلقة هبا وكذلك األشياء بجعليها بأهنا مطابقة ألصوؿ تلك احملاضر اليت حرروىا وكذا 

 .اؼبضبوطة
  ....((وترسل احملاضر اػباصة باؼبخالفات واألوراؽ اؼبرفقة هبا إىل وكيل اعبمهورية لدى احملكمة اؼبختصة

 احملاضر اليت يضعها ضابط الشرطة القضائية طبقا للقانوف )) من ؽ إ ج على أف54كما نصت اؼبادة 
. (( كل ورقة من أوراقها علىينبغي ربريرىا يف اغباؿ وعليو أف يوقع

فمن خالؿ ىاتُت اؼبادتُت يالحظ أف اؼبشرع مل يشًتط مدة معينة لتقدمي ىذه احملاضر أماـ وكيل 
اعبمهورية تاركا بذلك اغبرية والسلطة التقديرية للسلطة اؼبشرفة على ضابط الشرطة القضائية ،عدا نصو على أف 

                                                 
  .84 ، اؼبرجع السابق ، ص قدري عبد الفتاح الشهاوي (1)
 .85اؼبرجع نفسو ، ص  (2)
  .144 ، اؼبرجع السابق ، ص عصام زكرياء عبد العزيز. 373 ، اؼبرجع السابق ، ص محمد علي سالم عياد الحلبي (3)
، إسحاق إبراىيم منصور .172 ، ص 1992 ، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ، اعبزائر ، اإلجراءات اعبزائية يف التشريع اعبزائري ،  مووي مليااي بغدادي  (1)

 .289 ،  اؼبرجع السابق،ص أوىابية عبد اهلل.65 ، ص 1993، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، اعبزائر ، اؼببادئ األساسية يف قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري
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يتحرى ؿبررىا السرعة يف ربريرىا ،لذا فإنو من األجدر أف ينص اؼبشرع على ربديد اؼبدة يف ربرير احملاضر وإرساؽبا 
إىل وكيل اعبمهورية السيما يف اعبنح واعبنايات ،وىذا من شأنو إضفاء صرامة وجدية أكثر يف اغبفاظ على أدلة 

. مسرح اعبريبة ومن شبة اغبفاظ على حقوؽ الضحية من أف هتدر و تضيع
كما أف اؼبشرع مل ينص على حالة عدـ ربرير ؿبضر من قبل ضابط الشرطة القضائية بالرغم من إجراء 

 بإمكاف ضابط  ىل كانت اعبريبة جناية أو جنحة ويف ىذه اغبالةإذا مسرح اعبريبة السيما ةىذا األخَت ؼبعاين
ماىي حجية ىذه الشهادة  الشرطة القضائية أف يشهد دبا حدث أماـ وكيل اعبمهورية يف غياب وجود احملضر؟ و

عليها ألنو قد يف قانوف اإلجراءات اعبزائية ؟ لذا فإنو من الضروري أف يعاًف اؼبشرع ىذه اغبالة وذلك بالنص 
وبدث أف ىبطر ضابط الشرطة القضائية وكيل اعبمهورية بوقوع جناية أو جنحة ومع ذلك ال يوافيو دبحاضر تثبت 

.  ؼبسرح اعبريبة وىذا يعد إضراراً حبقوؽ الضحيةتومعاين
كما يالحظ أف اؼبشرع ال يشًتط من ضابط الشرطة القضائية عند ربريره للمحاضر أف يصطحب معو 
كاتب ،فوجود ىذا األخَت أصبح ضرورياً  السيما أف الواقع العملي أثبت أف احملاضر اليت يقـو بتحريرىا ضابط 

يث يبكن لضابط الشرطة القضائية أف ال يقـو بكتابة كافة أقواؿ بحالشرطة القضائية وباػبصوص ؿباضر السماع 
من يرى ظباعو بل يكتب جزء ويًتؾ الباقي ، وقد يكوف الباقي من ىذه األقواؿ ما يثبت التهمة أو ينفيها ومن 

. (1)ىنا كاف وجود كاتب معو ليتفرغ للكتابة أمر مهم وضروري
نظراً ؼبا  وعليو فإف ربرير ؿبضر ؼبعاينة مسرح اعبريبة من قبل ضابط الشرطة القضائية أمر يف غاية األنبية

يثبت من حقوؽ للضحية تستوجب اغبماية فهو دبثابة صورة شاملة ومتكاملة ؼبا عاينو ضابط الشرطة القضائية يف 
 .مسرح اعبريبة ، كما أف احملضر يعترب من بُت الوسائل اؽبامة إلثبات حقوؽ الضحية أماـ القضاء

 لذا فإف ربرير ىذه احملاضر ضمن الشروط اليت نص عليها قانوف اإلجراءات اعبزائية ؽبا أنبية دبكاف لكوهنا 
زبدـ الضحية وربافظ على حقوقو ، بل أف نسياف ىذا اإلجراء أو إغفالو يضيع فرص كثَتة للضحية ال سيما يف 

. إثبات األدلة ؿبل البحث وبالتبعية ضياع حقوقها 
ويف األخَت لبلص إىل أف اؼبشتبو فيو يستفيد من قرينة الرباءة وأف أي إجراء يرتكب ضده هبعلو ضحية 
ليس ضحية جريبة وإمبا ضحية إجراءات ، كما تأكد لنا يف ىذا اؼببحث أف اؼبشرع مل يهتم بالضحية يف ىذه 

. اؼبرحلة بقدر ما اىتم باؼبتهم يف كل تعديل جديد لقانوف اإلجراءات اعبزائية 

                                                 
(1)

  .145 ، اؼبرجع السابق ، ص عصام زكرياء عبد العزيز 
Le droit de procédure pénale n’a donne la qualité pour la constatation des .contraventions que pour 

les officiers et que les agents adjoints ne peuvents constate que des contraventions et peuvent faire 

foi jusqu'à preuve contraire », Stefani , Op.cit , P p : 311-312.    
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 المبحث الثاني
 حقوؽ الضحية أماـ النيابة العامةحماية 

 
حيث النيابة العامة ىي األمينة على مصاٌف اجملتمع فهي تدير شؤكف الدعول اعبزائية كزبتص دبباشرهتا ، 

تباشر النيابة العامة الدعول العمومية باسم اجملتمع )) من قانوف اإلجراءات اعبزائية على أنو 29تنص اؼبادة 
 ،فالنيابة العامة سبثل اؽبيئة االجتماعية يف االهتاـ ((..كتطالب بتطبيق القانوف كىي سبثل أماـ كل جهة قضائية

ذلك تنتهج النيابة العامة قواعد كربريك الدعول العمومية كمتابعة سَتىا حىت يصدر حكم هنائي ، كيف سبيل 
ؿبددة نص عليها اؼبشرع يف قانوف اإلجراءات اعبزائية كذلك على أساس أف كل جردية سبس اؼبصلحة العامة بالضرر 

، كيف ىذا اإلطار احملدد ؽبا ال قبدىا ربرؾ الدعول العمومية دبفردىا ، إذ ىناؾ طرؼ آخر يشاركها يف ىذا 
كما جيوز أيضاَ للطرؼ اؼبضركر أف )) من ؽ إ ج بقوؽبا 1/2االختصاص كىو اؼبضركر كىذا ما نصت عليو اؼبادة 

( . (حيرؾ ىذه الدعول طبقان للشركط احملددة يف ىذا القانوف
كما أف عليها أف تراعي حقوؽ الضحية أمامها ،كىي كثَتة كسبق لنا أف تناكلنا جانبان منها أماـ الضبطية 
القضائية ،كىي سبثل حقوؽ للضحية أماـ النيابة العامة أيضان ،لذا مل نتطرؽ إليها منعان للتكرار ،إال أف شبة حقوقان 

. أخرل للضحية تظهر بصدد فبارسة النيابة العامة لدكرىا يف الدعول اعبزائية ربتاج لشيء من البياف كالتفصيل 
كسنقسم ىذا اؼببحث إىل ثالث مطالب نتناكؿ يف اؼبطلب األكؿ حق اجملٍت عليو يف ربريك الدعول 
العمومية كيف اؼبطلب الثاين حقوؽ اجملٍت عليو ذباه التصرفات الصادرة عن النيابة العامة ، كيف اؼبطلب الثالث 

. نتناكؿ حقوؽ اجملٍت عليو يف رد كـباصمة أعضاء النيابة العامة
المطلب األوؿ 

حق المجني عليو في تحريك الدعوى العمومية 
 

 ال يكاد خيلو تشريع من النص على حق اجملٍت عليو يف ربريك الدعول العمومية ،سواء عن طريق الشكول 
أك البالغ ،كليس من غايتنا ىنا دراسة أحكاـ الشكول كالبالغ بالتفصيل فمحل ذلك الدراسات العامة يف فقو 

اإلجراءات اعبزائية كيف بعض الدراسات اػباصة، لذا فإننا نتطرؽ يف ىذه األحكاـ إىل أىم العناصر األكثر ارتباطان 
دبوضوع حبثنا فنعاًف يف الفرع األكؿ تقدمي الشكول من اجملٍت عليو كإجراء لتحريك الدعول العمومية، كيف الفرع 

. الثاين دكر البالغ اؼبقدـ من اجملٍت عليو أك الغَت  يف ربريك الدعول العمومية
 
 

 الفرع األوؿ
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 كإجراء لتحريك الدعوى العمومية تقديم الشكوى من المجني عليو 
 إجراء ؿمن قبل اعباين ،فإف أكعليو  ة اؼبرتكبردية باعتبار أف اجملٍت عليو ىو اؼبتضرر األكؿ من كقوع اًف

ذه اجملٍت عليو لتحريك الدعول العمومية ىو تقدمي الشكول يف صبيع اعبرائم كىذا كأصل عاـ ، إال ما استثٌت يتخ
اؼبشرع ذلك على سبيل اغبصر أم تقدمي الشكول من اجملٍت عليو يف جرائم ؿبددة ، كبالتايل يكوف ربريك الدعول 

العمومية معلقان على شكول اجملٍت عليو فقط كيف ىذه اغبالة تغل يد النيابة العامة يف ربريك الدعول العمومية 
كبذلك نتناكؿ يف ىذا الفرع عنصرين أساسيُت األكؿ تقدمي الشكول من اجملٍت عليو بصفة عامة يف صبيع اعبرائم 

.  كالثاين تقدمي الشكول من اجملٍت عليو يف جرائم خاصة
. تقديم الشكوى من المجني عليو بصفة عامة في جميع الجرائم : أواًل 

ذلك التعبَت الذم يبدم من خاللو اجملٍت عليو من اعبردية رغبتو إىل السلطة " تعرؼ شكول اجملٍت عليو بأهنا
 بأهنا  Garraud:، كقد عرفها األستاذ(1)"العامة طالبا منها ربريك إجراءات الدعول العمومية ضد مرتكب اعبردية

" عبارة عن إخبار موجو أماـ العدالة من طرؼ الشخص الذم تعرض شخصيان إىل ضرر ناجم عن جردية" 
،كالدليل على ذلك أف قانوف اإلجراءات " كل شكول زبفي كراءىا بالغا" ،كيضيف نفس األستاذ على أف

 dénonciation de tort"  :  كما يليها كيف الشكول على أهنا 94ـ يف مادتو1791اعبزائية الفرنسي لسنة 

personnel"
(2) .

 ففي بعض اعبرائم الشكول ليس ؽبا أثر مباشر على ربريك الدعول العمومية بل إف النيابة العامة ؼبا ؽبا 
من سلطة اؼبالئمة ديكن أف تأمر حبفظ الشكول اؼبقدمة من اجملٍت عليو ، فهذا األخَت يقتصر دكره إال يف تقدمي 

 من ؽ إ ج ، كبذلك فإف 36الشكول يف أغلب اعبرائم ، لكن اؼبشرع استعمل مصطلح البالغات كىذا يف اؼبادة 
الشكول اؼبقدمة ال تفيد بأف الشخص الذم قدمها اجملٍت عليو أم ال تؤدم إىل كوف اؼبعٍت ؾبٍت عليو فعال بل 

األمور مرتبطة بالبحث كالتحرم يف اعبردية كاعباين ،فقد يكوف اجملٍت عليو جاين كبالتايل فإف مركزه يف ىذا الوضع 
.  غامض ، بينما يف بعض اغباالت اجملٍت عليو لو مركز قانوين ثابت حبيث ىو الذم يتحكم يف اإلجراءات

على نسختُت حبيث زبتم " كتابة ضبط ككيل اعبمهورية " كتودع الشكول أماـ مكتب ككيل اعبمهورية 
كيوضع عليها تاريخ استقباؽبا من طرؼ كاتب الضبط كيقيدىا يف سجل " خامت الوصوؿ "خبتم النيابة العامة يدعى

خاص كدينح ؽبا رقم خاص هبا، كإما أف ترسل عن طريق رسالة من طرؼ اؼبعٍت سواء كانت رسالة عادية أك 
مضمنة إىل السيد ككيل اعبمهورية لدل احملكمة اؼبختصة ففي ىذه اغبالة بريد احملكمة ىو الذم يقـو بتسليم 

الشكول إىل كتابة ضبط ككيل اعبمهورية ليسلمها فيما بعد إىل ىذا األخَت ، كإما أف تقدـ ىذه الشكول 

                                                 
 .19 ، ص 2004 الكويت، يونيو،، ؾبلة اغبقوؽ، ملحق العدد الثاين " دكر سلطات التحقيق يف ضباية ضحايا اعبردية " ، فايز عايد الظفيري (1)

(2) voir . Garraud,op.cit ,tome : 02 ,p: 620. 
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شخصيا أماـ السيد ككيل اعبمهورية من طرؼ اؼبعٍت باألمر كىذا يف األكقات اؼبخصصة الستقباؿ ككيل اعبمهورية  
. سوءا كاف ذلك كتابة أك شفاىة

كبذلك فإنو بعد تقدمي الشكول من اجملٍت عليو عادة ما ينشأ ؽبذا األخَت ؾبموعة من اغبقوؽ كحق 
االستفسار عن مصَت ىذه الشكول كىذا يف أم كقت مادامت لو كل اؼبعلومات اؼبتعلقة هبا كرقم الشكول كتاريخ 
إيداعها بل أكثر من ذلك لو حق أف يتقدـ بعريضة تتضمن تذكَت للسيد ككيل اعبمهورية حوؿ اإلجراءات اؼبتخذة 

. خبصوص ىذه الشكول 
. تقديم الشكوى من المجني عليو في جرائم خاصة:  ثانيا 

البالغ الذم يقدمو اجملٍت عليو للسلطة اؼبختصة "أضبد فتحي سركر  بأهنا :  لقد عرؼ الشكول األستاذ 
طالبان ربريك الدعول العمومية يف اعبرائم اليت تتوقف فيها حرية النيابة العامة يف ىذا التحريك على توافر ىذا 

. (1)"اإلجراء
تصرؼ قانوين يصدر عن اجملٍت عليو بإرادتو "  كما عرؼ الشكول األستاذ عصاـ أضبد ؿبمد على أهنا 

. (2)اؼبنفردة يعرب من خاللو عن رغبتو يف ازباذ النيابة العامة إجراءاهتا اؼبعتادة قبل اعباين يف اعبردية
كذلك على الشخص الذم يدعي مدنيان بأنو " الشكول" كذبدر اؼبالحظة أف اؼبشرع اعبزائرم أطلق كلمة 

 من قانوف اإلجراءات اعبزائية كما يليها كعليو فإننا 72مضار جبردية أماـ قاضي التحقيق ،كىذا كفقان ألحكاـ اؼبادة 
نتناكؿ يف ىذا البند أربعة عناصر أساسية األكؿ يتعلق بالشركط الشكلية لتقدمي الشكول ،كالثاين حاالت تقدمي 

الشكول من اجملٍت عليو يف القانوف اعبزائرم، ك الثالث يتضمن التوسع يف جرائم الشكول يف القانوف اؼبقارف ، ك 
. أخَتا حق اجملٍت عليو يف التنازؿ عن الشكول 

: الشروط الشكلية لتقديم الشكوى-1
: نتناكؿ يف ىذا البند شركط تقدمي الشكول مث شكلها ك مضموهنا كاعبهة اليت تقدـ أمامها

: شروط تقديم  الشكوى- أ
:  لتقدمي الشكول جيب أف بتوفر يف القائم هبذا التصرؼ الشركط اآليت ذكرىا

 صفة المجني عليو  .
لقد استلـز القانوف تقدمي شكول من اجملٍت عليو دكف غَته من األشخاص تاركان لو سلطة تقدير تقدديها   

كما ديكن للورثة أف يقدموا  . (1)فهي حق شخصي ديارسو بنفسو أك بوكيل عنو يقدـ الشكول بالنيابة عنو 
الشكول مكاف اجملٍت عليو يف حالة كفاتو كلكن ىنا منيز بُت حالتُت األكىل الوفاة ليس ؽبا عالقة باعبردية فهنا حيق 

                                                 
 .401،الوسيط يف قانوف اإلجراءات اعبنائية،اؼبرجع السابق،صأحمد فتحي سرور (1)
،  اؼبؤسبر الثالث للجمعية اؼبصرية للقانوف "حق اجملٍت عليو يف ربريك الدعول اعبنائية الناشئة عن اعبرائم اؼباسة بسالمة جسده" ، عصاـ أحمد محمد (2)

  .166 ،ص 1990 ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،1989 مارس 13- 12اعبنائي، بعنواف حقوؽ اجملٍت عليو يف اإلجراءات اعبنائية، أياـ 

 . 42 ،ص 1998،اعبزء األكؿ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،اعبزائر، مبادئ اإلجراءات اعبزائية يف التشريع اعبزائرم ، أحمد شوقي الشلقاني (1)
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للورثة أف حيلوا ؿبل اجملٍت عليو يف تقدمي الشكول كالتعويض يقسم بعنواف الًتكة ، أما يف اغبالة الثانية كىي إذا 
كانت الوفاة نتيجة اعبردية فالتعويض يقسم دبقدار الضرر كىذا ما قبده ؾبسدا بصورة فعلية يف قانوف اؼبركر رقم 

 316/2 حبيث يعطي للورثة نسبة مئوية للتعويض عما أصاهبم من ضرر ، كقبده كذلك يف نص اؼبادة 08/88
كجيوز للمدعي اؼبدين يف حالة الرباءة كما يف حالة اإلعفاء أف يطلب  ))من ؽ إ ج كالذم جاء فيو على أنو  

(.     (تعويض الضرر الناشئ عن خطأ اؼبتهم الذم خيلص من الوقائع موضوع االهتاـ 
 كذبدر اإلشارة أنو ديكن تقدمي شكول من عدة أشخاص سواء كانوا ؾبتمعُت أك منفصلُت كىذا من أجل 

فعل كاحد السيما إذا كاف كل كاحد منهم يدعي أنو ىو اؼبتضرر من ىذه اعبردية ،كما جيوز للمتضرر من اعبردية 
أف يقدـ شكول ضد عدة أشخاص كانوا سببا للضرر الذم تعرض لو ،كما ديكن أيضا للشخص الواحد أف 

يتقدـ بعدة شكاكل عن عدة أفعاؿ ضد شخص كاحد ، كإذا تعدد اؼبتهموف ككانت الشكول مقدمة ضد 
. (2)أحدىم اعتربت مقدمة ضد الباقيُت

 صلحة المباشرة في تقديم الشكوىـاؿ. 
ذلك لك أف الشاكي قد سببت لو اعبردية ضرران مسو يف نفسو أك يف فبتلكاتو أك يف أمنو ،كبذكاؼبقصود ب

فاألب ديكنو أف يقدـ شكول ضد من سبب ضرران لولده القاصر ،ككذلك اغباؿ بالنسبة للزكج حبيث ديكن ؽبذا 
األخَت أف يقدـ شكول ضد من ارتكب اعبردية ضد زكجتو ، ككذلك الوصي ديكنو أف يقدـ شكول ذباه من 

. (3)تعرض ؼبن ىو ربت كاليتو ،كىذا كلو فضالن عن كوف اؼبتضرر شخصيان ديكنو ىو اآلخر أف يقدـ    شكول
  ًأف يكوف الضرر حاال وحقيقيا. 

ذا الشرط فإنو ال يكفي لقبوؿ الشكول أف يكوف الضرر ؿبتمالن بل البد أف يكوف فعليان كحاالن  كدبقتضى ق
. (4)،كمن اللحظة اليت يتشكل فيها الضرر بشكل حقيقي كفعلي ديكن أف نقوؿ بأف ىذا الشرط قد ربقق

 شرط األىلية اإلجرائية .
ال يكفي لتقدمي شكول أف يكوف اجملٍت عليو صاحب صفة كلو مصلحة مباشرة يف تقدمي الشكول كأف 

ذ ال بد أف يكوف للشاكي أىلية ،أم أف تكوف للمشتكى منو إمكانية الرجوع  يكوف الضرر حاالن كشخصيان ،إ
 

. (2) ،كالعربة يف توافر األىلية اإلجرائية ىي بوقت تقدمي الشكول(1)عليو يف حالة ثبوت براءتو 
                                                 

. 66-65،اؼبرجع السابق،ص صمدحت رمضاف (2)
(3) voir : M.F Duverger,Manuel des juges d’instruction ,3

ème
 édition, tome 2,1862, pp : 20-21. 

(4) Voir : M.F Duverger, op.cit, pp : 21-22. 
(1) Voir : M.F Duverger, op.cit, pp : 22-23. 

يشًتط أال تكوف الدعول الناشئة عن ىذه اعبردية قد سقطت بالتقادـ من ناحية،ك بأال تكوف اؼبدة احملددة لتقدمي الشكول قد انقضت من ناحية أخرل كىذا  (2)
،اؼبرجع المنعم سليماف عبد. الشرط خاص بالقانوف اؼبصرم كحده الذم حيدد مهلة تقدمي الشكول بثالثة أشهر من يـو علم اجملٍت عليو باعبردية كدبرتكبها

 .245السابق،ص 
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 ،فإذا كاف (3)كقد اشًتط القانوف أىلية إجرائية معينة يف الشاكي ؼبباشرة الشكول كىي سبتعو بقواه العقلية
الشخص اجملٍت عليو ناقص اإلدراؾ عبنوف أك لعتو جيوز قبوؿ الشكول من فبثلو القانوين كالويل أك الوصي أك القيم 

، ك ذبدر (5) ،الويل إذا كانت اعبردية من جرائم النفس أك االعتبار ، كالوصي أك القيم إذا كانت من جرائم اؼباؿ(4)
اؼبالحظة أف احملجور عليو لسفو أك غفلة فلو حق تقدمي الشكول كإف كاف ال ديلك رفع الدعول اؼبدنية كذلك 

. (6)الختالؼ أىلية الشكول عن أىلية التقاضي
ال ديكنو أف يقدـ شكول بنفسو حبيث ال   M. Duverger: ك ال شك أف الصيب حسب ما يراه األستاذ

بد أف يتم تقدمي شكول من طرؼ كليو ك إال فإف الشكول اؼبقدمة من ىذا الصيب ال ديكن أف نعتربىا إال من 
. (7)قبيل االستعالمات ،أما بالنسبة للُمرّشد فإف شكواه تعترب مقبولة دكف حاجة إىل ترخيص

أما بالنسبة للشخص الذم صدرت ضده عقوبة جزائية حرمتو دبوجبها من حقوقو اؼبدنية ال ديكنها أف 
ربوؿ من حقو يف تقدمي الشكول ،أما بالنسبة لألجانب فهم اآلخرين ديكنهم أف يقدموا شكول شريطة أف تكوف 

. (8)اعبردية قد ارتكبت داخل اغبدكد الوطنية حىت كإف كانت من طرؼ أجانب أيضان 
:  شكل الشكػػوى- ب

مل يتطلب القانوف شكالن ؿبددان للشكول فيمكن أف تكوف كتابة أك شفاىة كبأية عبارات مادامت دالة 
 ،كلكن جرت العادة أف تكوف الشكول كتابة أماـ (9)على رغبة اجملٍت عليو يف ازباذ اإلجراءات اعبزائية قبل اؼبتهم
 ،كإذا قدمت الشكول شفاىة فيجب أف حيرر (10)ككيل اعبمهورية ليسهل معرفة األطراؼ معرفة كافية كدقيقة

: دبوجبها ؿبضر ،أما ما استقر عليو العمل خبصوص الشكاكل اؼبوجهة يف شكل رسائل، فإف األستاذ
 M .Duverger الشكول ال ديكن أف تقبل هبذه الطريقة إال إذا تقدـ الشاكي شخصيان بأف ديضي )) يرل بأف

على الرسالة ،كما ديضي على احملضر احملرر دبوجبها ،أما إذا انفصلت الرسالة عن احملضر فينبغي أف تؤشر دبعرفة 
القاضي كىذا من أجل التأكيد على ىوية الشاكي كعلى أصل الشكاية كإال فإف الرسائل البسيطة ال تكفي أبدان 

 ،أما 12/04/1831ألف تكوف دبثابة شكاكل كىذا ما أكدتو ؿبكمة النقض الفرنسية يف قرارىا الصادر بتاريخ

                                                 
 . 402، الوسيط يف قانوف اإلجراءات اعبنائية ، اؼبرجع السابق،ص أحمد فتحي سرور (3)
. 245 ، اؼبرجع السابق، ص سليماف عيد المنعم (4)
 .43اؼبرجع السابق،ص  اعبزء األكؿ ، ،أحمد شوقي الشلقاني (5)
 ؛ كذبدر اإلشارة أف النيابة العامة يف التشريع 61،ص1999،دار اؼبطبوعات اعبامعية،مصر،اؼببادئ العامة يف قانوف اإلجراءات اعبنائية،عوض محمد عوض (6)

. اعبزائي اعبزائرم ال تقـو مقاـ اجملٍت عليو يف تقدمي الشكول كما ىو اغباؿ عليو يف القانوف اؼبصرم
(7) Voir : M.F Duverger , op.cit , p : 24 . 

(8)
 Voir : M.F Duverger , op.cit , p : 24 . 

 . 44، اعبزء األكؿ، اؼبرجع السابق،ص أحمد شوقي الشلقاني (9)
. 25،اؼبرجع السابق،ص موالي ملياني بغدادي (10)



 56 

إذا مت ربريك الشكول من طرؼ النائب أك الوكيل فال بد من التأكد من كجود الوكالة اػباصة كما مت شرحو أعاله 
. (1)((كاؼبمضاة من طرفو يف كل كرقة مستقلة حبيث يتم ضم الوكالة إىل الشكول

.  مضموف الشكػػوى-ج
ذم يتم استقباؽبا فيو كالشخص الذم عرضها كىويتو كصفتو،ككذا جيب أف تتضمن الشكول اؼبكاف اؿ

الواقعة اؼبشتكى ألجلها حبيث جيب تبياف الظركؼ اليت مت ارتكاب اعبردية فيها كأظباء كىوية الشهود ،ككذا 
اؼبشتكى منو إذا كاف معركفان أك القرائن اليت تسمح دبعرفتو كالوصوؿ إليو ،كذبدر اإلشارة إىل أف عدـ معرفتو كربديد 
ىويتو ال تعرض الشكول إىل عدـ القبوؿ ،ككذلك اغباؿ بالنسبة لزماف كمكاف ارتكاب اعبردية حبيث أف الشاكي 

. (2)ديكن أف جيهل هبذه األمور السيما يف مواد التزكير بصفة خاصة
كما أف عدـ ذكر الشركاء كاؼبسامهُت ال يعرض الشكول إىل اإللغاء ككذلك اغباؿ عندما ال يقدـ الشاكي 
الوثائق اليت تسمح بتكوين الدليل ، كمن اؼبعركؼ أف الشكول ديكن أف توجو ضد ؾبهوؿ حبيث ربرؾ الدعول 
العمومية إىل غاية أف يتم اكتشافو ،كما ديكن للشاكي أف يقدـ أدلة اإلثبات الحقان فيتم اإلشهاد لو بذلك يف 

الشكول غَت اؼبمضاة من طرؼ صاحبها كاليت رفض " أف M. Duverger :ؿبضر اإلجراءات ، كيرل األستاذ
. (3) "ىذا األخَت إمضاءىا ديكن أف تعترب ؾبرد استعالمات أك أف تتحوؿ إىل بالغ

.  الجهة التي تقدـ أمامها الشكوى-د
الشكول اؼبقدمة من اجملٍت عليو أك من ككيلو اػباص جيوز تقدديها لضباط الشرطة القضائية كىذا طبقا 

يتعُت على ضباط الشرطة القضائية أف حيرركا ؿباضر بأعماؽبم كأف  ))من ؽ إ ج كاليت تنص على أنو 18/1للمادة
،كما ديكن تقدمي ( (...يبادركا بغَت سبهل إىل إخطار ككيل اعبمهورية باعبنايات كاعبنح اليت تصل إىل علمهم 

يقـو )) من ؽ إ ج كاليت تنص على أنو 36الشكول للنيابة العامة فتبادر إىل ازباذ ما تراه مناسبان طبقاُ للمادة 
(. (...ككيل اعبمهورية بتلقي احملاضر كالشكاكل كالبالغات كيقرر ما يتخذ بشأهنا

 أما يف القانوف اؼبصرم فيجوز تقدمي الشكول خبالؼ النيابة العامة كرجل الضبط القضائي إىل من يكوف 
. (4)حاضران من رجاؿ السلطة العامة كذلك يف حالة التلبس

. حاالت تقديم الشكوى من المجني  عليو في القانوف الجزائري-2
 إف القانوف قرر تقييد النيابة العامة يف ربريك الدعول العمومية بالنسبة عبرائم ؿبددة على سبيل اغبصر 

فاستلـز حصوؽبا على شكول من اجملٍت عليو أك من ككيلو اػباص ، حيث ترؾ أمر اؼبالئمة ؽبذا األخَت كىذا 
العتبارات تتعلق حبماية األسرة كاحملافظة على كياهنا كظبعتها ،كذلك ألنو قد يكوف الضرر الالحق باألسرة نتيجة 

                                                 
(1) Voir : M.F Duverger , op.cit , p : 39-40 . 
(2) Voir : M.F Duverger , op.cit , p : 41. 
(3) Voir : M.F Duverger , op.cit , p : 41. 

 . 61 ، اؼبرجع السابق، ص عوض محمد عوض (4)
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إطالؽ يد النيابة العامة يف ربريكها للدعول العمومية أشد من اعبردية ذاهتا ،كقد كرد ىذا القيد يف كل من قانوف 
العقوبات كقانوف اإلجراءات اعبزائية كبعض القوانُت اػباصة كسنتناكؿ كل نوع على حدل يف بند مستقل كما يلي 

  :
. في قانوف العقوبات -أ 

: لقد نص قانوف العقوبات على اغباالت اليت تقيد فيها النيابة العامة يف ربريكها للدعول العمومية كىي
 (1)جريمة الزنػػا. 

لقد علق القانوف رفع الدعول العمومية يف جردية الزنا على تقدمي شكول من الزكج اجملٍت عليو كىذا 
العتبارات خاصة كعامة ، مصلحة خاصة تتمثل يف حق الزكج يف ظبعتو ،كمصلحة عامة تتمثل يف مصلحة األسرة 

 ،فللزكج اؼبضركر كحده حق التبليغ عن اػبيانة الزكجية حىت يكوف إفشاء أسرار (2)اليت ىي عماد اجملتمع كنواتو
 أثناء ربقيق كاقعة –العائلة كىتك حرمة اغبياة الزكجية راجعُت إليو كحده، أما إذا ظهرت اػبيانة الزكجية عرضان 

. (3)فإف إبداء الزكج اؼبضركر لرأيو كقبوؿ ؿباكمة زكجو اآلخر عنها كاٍؼ للسَت يف دعول اػبيانة الزكجية- أخرل
كال تتخذ اإلجراءات إال بناءن على ...)) من قانوف العقوبات اعبزائرم على أنو339/4 فقد نصت اؼبادة 

، يستخلص من ىذا النص أف قياـ جردية ((شكول الزكج اؼبضركر ،كإف صفح ىذا األخَت يضع حد لكل متابعة
الزنا أك اػبيانة الزكجية كقياـ اؼبتابعة بشأهنا يشًتط حصوؿ الوطء من أحد الزكجُت مع الغَت ،كأف يتم ىذا الوطء 

 من ؽ ع 341 ،كال تثبت ىذه اعبردية إال بأدلة قانونية حددىا القانوف ضمن اؼبادة (4)كقت قياـ الرابطة الزكجية
  يقـو إما على ؿبضر 339الدليل الذمُ يقبل عن ارتكاب اعبردية اؼبعاقب عليها باؼبادة ))كاليت تنص على أنو

قضائي حيرره أحد رجاؿ الضبط القضائي عن حالة تلبس كإما بإقرار كارد يف رسائل أك مستندات صادرة من 
(. (اؼبتهم كإما بإقرار قضائي

 كيطرح التساؤؿ يف حالة كفاة الزكج اؼبتضرر أك أصبح ىذا األخَت ؾبنونا أك كاف غائبا فهل جيوز لورثتو 
 الزكجية ؽبا ؿبل اعتبار شخصي لكوف أف ةتقدمي الشكول مكانو أـ ال؟ اعبواب على ذلك أنو ماداـ أف العالؽ

اؼبشرع اشًتط توافر صفة الزكج حىت يعتد بالشكول اؼبقدمة من الزكج اؼبتضرر ، كمن شبة فال جيوز تقدمي الشكول 
.  من طرؼ الورثة كاغبلوؿ ؿبل الزكج اؼبتضرر يف تقدمي الشكول ألف ىذه اعبردية تكتنفها اعتبارات شخصية 

                                                 
لقد أخطأ اؼبشرع عندما ظبى ىذه اعبردية الزنا ألف للزنا يف الشريعة اإلسالمية  معٌت ـبالف ؼبعٌت الزنا يف القانوف الوضعي ، فاؼبشرع الوضعي قد أخذ بعُت   (1)

االعتبار عالقة الزكجية اليت تربط الزاين ، أما اؼبشرع اإلسالمي فقد أخذ بعُت االعتبار الوطء احملـر بصرؼ النظر عن طبيعة مرتكبو،كلذلك يفضل تسمية ىذه 
 .84اؼبرجع السابق،ص ،بارش سليماف . اعبردية اليت يرتكبها الرجل اؼبتزكج أك اؼبرأة اؼبتزكجة جبردية اػبيانة الزكجية

  .15 ، ص 1992 ، الطبعة الثالثة ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،شرح قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائرم، محمد صبحي محمد نجم   (2)
 .42، ص1989 ،الطبعة الثانية ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، اعبزائر ، جرائم اإلعتداء على العرض يف القانوف اعبزائرم كاؼبقارف،محمد رشاد متولي (3)
  .102، اؼبرجع السابق،ص أوىابية عبد اهلل (4)
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كما أف اؼبشرع مل حيدد شكل الشكول اؼبقدمة يف جردية الزنا ك ال حىت اعبهة اليت تقدـ أمامها ففي 
غياب النص على ذلك ال دينع من تقدمي الشكول سواء أماـ الضبطية القضائية أك أماـ ككيل اعبمهورية ، أما 

فيجوز للزكج اؼبتضرر أف يتنازؿ عنها أماـ اعبهة اؼبطركحة عليها الدعول العمومية " التنازؿ " الًتاجع عن الشكول 
كإف صفح ىذا األخَت  يضع حد لكل  ...)) من ؽ ع على أنو 4 /339كىذا لكوف أف اؼبشرع نص يف اؼبادة 

( . (اؼبتابعة 
كإذا قدمت الشكول من الزكج اؼبتضرر كمات ىذا األخَت أك أصبح ؾبنونا فهل جيوز للورثة مباشرة  

.  كمتابعة الشكول أـ ال ؟
اعبواب على ذلك أنو ماداـ أف جردية الزنا تقـو على اعتبارات شخصية كما سبق ذكره أم أف تقدمي 
الشكول يقتضي توافر الرابطة الزكجية فإف الشكول اؼبقدمة من الزكج اؼبتضرر اؼبتويف أك اجملنوف تسقط كىذا 

لالعتبارات اؼبذكورة آنفا ، دبعٌت أف اؼبشرع جعل جنحة الزنا ذات طابع خاص هتم الزكج اؼبضركر دكف سواه كما 
. ال تصح اؼبتابعة أيضا عن كالد الزكج اؼبضركر أك أخيو أك أختو أك أم قريب آخر 

كخالصة القوؿ أف مركز اجملٍت عليو ال يتغَت كال ينتقل من الزكج اؼبتضرر إىل الورثة كبالتايل صفة اجملٍت عليو 
تبقى لدل الزكج اؼبضركر لكوف أف جردية الزنا جردية شخصية ىذا من جهة كمن جهة ثانية قيد اؼبشرع النيابة 

. العامة يف ربريك الدعول العمومية يف ىذه اعبردية كىذا حفاظا على كياف األسرة كسباسكها
 كذبدر اإلشارة إىل أنو جيوز تقدمي الشكول عن طريق الوكالة كلكن جيب أف تكوف ىذه الوكالة خاصة 
كزبضع ألحكاـ القانوف اؼبدين ، كلكن اإلشكاؿ اؼبطركح ىو ىل ىذه الوكالة اػباصة ال تساىم يف إفشاء أسرار 

. اغبياة الزكجية ؟ 
اعبواب على ذلك أنو ماداـ اؼبشرع منح للزكج اؼبضركر سلطة ربريك الدعول العمومية كبالتايل ؾبرد تقدمي 
الشكول سواء أماـ الضبطية القضائية أك أماـ النيابة العامة من طرؼ الزكج اؼبتضرر أك بواسطة الوكالة فيعترب تنازال 

. منو على حفظ أسرار العالقة الزكجية يف صبيع مراحل الدعول العمومية 
على العمـو فإف أىم شرط لتقدمي الشكول  يف جردية الزنا ىو توافر الرابطة الزكجية كىو األساس كتبقى 
األركاف األخرل التحقيق ىو الذم يكشف عنها كيثبتها، كما ذبدر اإلشارة أنو قد تكوف شكول كال تكوف شبة 

. جردية كقد تكوف جردية كال تكوف شبة شكول 
كيطرح تساؤؿ حوؿ كيفية إثبات العالقة الزكجية ىل تثبت بالزكاج العريف أك تثبت بالعقد الرظبي اؼبسجل 
يف اغبالة اؼبدنية بالبلدية؟اعبواب على ذلك األصل  عقد الزكاج عقد يثبت بتسجيلو دبصلحة اغبالة اؼبدنية كلكن 

 ففي ىذه اغبالة ربريك الدعول العمومية جائز الزباذ إجراءات (1)قد حيدث أف يكوف شبة عقد عريف غَت مسجل

                                                 
  عن غرفة األحواؿ الشخصية  بقياـ جردية الزنا يف حق الزكجة اليت 281 ربت رقم 13/05/1986 لقد قضت احملكمة العليا يف القرار الصادر بتاريخ  (1)

  .تزكجت مع رجل آخر بالفاربة دكف أف تنتظر الفصل يف القضية اؼبنشورة بينها كبُت زكجها األكؿ
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اؼبتابعة غَت أف الدعول اعبزائية يرجئ الفصل فيها لغاية النظر يف اؼبسألة األكلية كىي مسألة إثبات الزكاج العريف 
. حبكم قضائي يسجل دبصاٌف البلدية كبعدىا تستمر إجراءات اؼبتابعة اعبزائية

 السرقة بين األقارب واألصهار حتى الدرجة الرابعة .
ال جيوز ازباذ اإلجراءات اعبزائية بالنسبة للسرقات اليت تقع بُت )) من ؽ ع على أنو 369 تنص اؼبادة 

األقارب كاغبواشي كاألصهار لغاية الدرجة الرابعة إال بناء على شكول الشخص اؼبضركر، كالتنازؿ عن الشكول 
،فالسرقة ىي أخذ ماؿ منقوؿ فبلوؾ للغَت بنية سبلكو ،أم نقل اعباين للشيء اؼبراد ( (يضع حدان ؽبذه اإلجراءات

سرقتو من حيازة صاحبو اغبائز لو  بغَت علمو كرضاه ،كعليو فإف الدعول العمومية اليت تقاـ بسبب اعبردية اليت 
يرتكبها أحد األقارب من اغبواشي كاألصهار حىت الدرجة الرابعة جيب أف تكوف بناءن على شكول من اجملٍت 

. (2)عليو
ك اؼبتعلقة بالسرقات اؼبرتكبة من األصوؿ إضرارا بفركعهم اك الفركع -  من ؽ ع 368يالحظ أف اؼبادة 

ال زبوؿ للطرؼ اؼبضركر إال اغبق يف التعويض كاؼبشرع يف ىذه اغبالة ال يشًتط - إضرارا بأصوؽبم أك بُت الزكجُت
 من ؽ ع حبيث اشًتطت كجوب تقدمي شكول ألف اعبردية 369الشكول كىذا على عكس ما جاءت بو اؼبادة 

. قائمة كالشكول تعترب ضركرية لتحريك الدعول العمومية من طرؼ النيابة العامة 
 جريمة النصب وخيانة األمانة وإخفاء األشياء المسروقة .

 ك  368 من قانوف العقوبات على كجوب إعماؿ حكم اؼبادة 377،389 ،373:  لقد نصت اؼبواد
 ؽ ع اؼبقررة لقيد الشكول يف جردية السرقة بُت األقارب كاألصهار حىت الدرجة الرابعة على جرائم النصب 369

كخيانة األمانة كإخفاء األشياء اؼبسركقة  اليت تقع بُت أفراد األسرة الواحدة حىت الدرجة الرابعة ،كىي تلتقي مع 
، كبذلك فإف جردية النصب زبضع ألحكاـ اؼبادة (3)جردية السرقة من حيث أهنا صبيعها جرائم تقع على األمواؿ

 من ؽ ع إذ ال جييز اؼبشرع ازباذ إجراءات اؼبتابعة إال بناءا على شكول مقدمة من الشخص 369 ك 368
. اؼبضركر للجهة اؼبختصة القضائية اؼبختصة

 كاغبكمة من تقرير قيد الشكول يف ىذه اعبرائم السالفة الذكر ىو أف اؼبشرع راعى الركابط األسرية 
 ،كبالتايل جعل مصلحة ىذه األخَتة فوؽ اؼبصلحة االجتماعية على (1)كمصلحة التضامن داخل نطاؽ األسرة

. (2)أساس أف مصلحة العائلة كاألسرة ىي نفسها من مصلحة اجملتمع
 جريمة ترؾ األسرة .

                                                 
 .107،اؼبرجع السابق،ص أوىابية عبد اهلل (2)
 .107اؼبرجع نفسو،ص  (3)
 .84، اؼبرجع السابق ، ص بارش سليماف (1)
  .24،اؼبرجع السابق،ص موالي ملياني بغدادي (2)
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 فتنص (3) لقد علق القانوف ربريك الدعول العمومية بناءن على شكول من الزكج الذم بقي يف مقر األسرة
 إىل 500يعاقب باغببس من شهرين إىل سنة كبغرامة من )) من قانوف العقوبات اعبزائرم على أنو330اؼبادة 
:  دينار 5000
أحد الوالدين الذم يًتؾ مقر أسرتو ؼبدة تتجاكز شهرين كيتخلى عن كافة التزاماتو األدبية أك اؼبادية اؼبًتتبة  -

على السلطة األبوية أك الوصاية القانونية كذلك بغَت سبب جدم ،كال تنقطع مدة الشهرين إال بالعودة إىل 
. مقر األسرة على كضع ينبئ عن الرغبة يف استئناؼ اغبياة العائلية بصفة هنائية

 . الزكج الذم يتخلى عمدان كؼبدة ذباكز شهرين عن زكجتو مع علمو بأهنا حامل كذلك لغَت سبب جدم -

 من ىذه اؼبادة فال تتخذ إجراءات اؼبتابعة إال بناءن على 2ك1كيف اغباالت اؼبنصوص عليو يف الفقرتُت 
 (.(شكول الزكج اؼبًتكؾ

يالحظ أف ىذا القيد يشمل حاليت ترؾ األسرة من الوالد الذم يعوؽبا أك من األـ اليت تًتؾ بيت الزكجية 
فيقيد اؼبشرع ربريك الدعول بشأهنا بوجوب حصوؿ النيابة العامة على شكول من الزكج اؼبضركر الذم بقي يف 

. (4)مقر إقامة األسرة
 من ؽ ع أنو جيب تقدمي الشكول من الزكج اؼبضركر أثناء قياـ عالقة 330 كيستخلص من نص اؼبادة 

الزكجية فإذا انتهت العالقة الزكجية بالطالؽ  فال جيوز تقدمي الشكول ،كما جيب أف يكوف الزكج اؼبضركر مقدـ 
. (5)الشكول قد بقي يف مقر إقامة األسرة فإذا زبلى ىو بدكره عن البقاء بو أك ىجره ،فال حيق لو تقدمي الشكول

 جريمة خطف القاصرة وإبعادىا .
كل من خطف أك أبعد قاصران مل يكمل الثامنة عشر كذلك بغَت   )) من ؽ ع على أنو 326تنص اؼبادة 

 إىل 500عنف أك هتديد أك ربايل أك شرع يف ذلك يعاقب باغببس ؼبدة من سنة إىل طبس سنوات كبغرامة من 
.  دينار2000

كإذا تزكجت القاصرة اؼبخطوفة أك اؼببعدة من خاطفها فال تتخذ إجراءات اؼبتابعة اعبزائية ضد ىذا األخَت 
إال بناءن على شكول األشخاص الذين ؽبم صفة يف طلب إبطاؿ الزكاج كال جيوز اغبكم عليو إال بعد القضاء 

((. بإبطالو
يف ىذا النوع من اعبرائم إذا تزكج اػباطف دبن خطفها ال ديكن ازباذ أم إجراء من إجراءات اؼبتابعة إال 

 ،كىم كالد القاصرة اؼببعدة أك أخوىا (1)بعد تقدمي شكول من األشخاص الذين ؽبم صفة يف طلب إبطاؿ الزكاج 
أك من لو كالية على نفسها ،كاؼبالحظ أنو حىت يف حالة تقدمي الشكول ال جيوز اغبكم بالعقوبة إال بعد اغبكم 

                                                 
 .15، اؼبرجع السابق،صمحمد صبحي محمد نجم (3)
 .109،اؼبرجع السابق،ص أوىابية عبد اهلل (4)
 .109اؼبرجع نفسو،ص (5)

 .15،اؼبرجع السابق،ص محمد صبحي محمد نجم (1)
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 ،لكن إذا ثبت أف القاصرة تعمدت اؽبركب من بيت كالديها (2)بإبطاؿ عقد زكاج اؼبخطوفة أك اؼببعدة دبن خطفها
من تلقاء نفسها دكف تدخل اؼبتهم أك تأثَت منو انتفت اعبردية ،كىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قرارىا الصادر يـو 

،كاغبكمة من تقييد النيابة يف ربريك الدعول العمومية إال بعد أف (3) 49-521 يف اؼبلف رقم1988 يناير 05
ربصل على شكول فبن لو صفة يف إبطاؿ عقد الزكاج ىو اغبرص على اإلبقاء على العالقة الزكجية حىت سباـ 

. (4)الزكاج صحيحان غَت مشوب بعيب البطالف كبالتايل اغبرص على كياف األسرة
  جريمة متعهدي تموين الجيش     .

كل شخص مكلف يتخلى إما شخصيا أك كعضو يف شركة توريد )) من ؽ ع على أنو 161 تنص اؼبادة 
أك مقاكالت أك ككاالت تعمل غبساب اعبيش الوطٍت الشعيب عن القياـ باػبدمات اليت عهدت إليو ما مل تكرىو 

على ذلك قوة قاىرة، يعاقب بالسجن من طبس سنوات إىل عشر سنوات كبغرامة ال يتجاكز مقدارىا ربع 
 دج كل ذلك دكف اإلخالؿ بتطبيق العقوبات األشد يف حالة 2000التعويضات اؼبدنية، كال تقل عن مبلغ 

 (.(....اؼبخابرة مع العدك
 فإنو يعاقب اؼبوظفوف أك الوكالء كاؼبندكبُت أك اؼبأجوركف من الدكلة الذين 03 /161كطبقا للمادة  

. حضركا أك ساعدكا اعبناة على التخلف عن القياـ خبدماهتم بالسجن من عشر سنوات إىل عشرين سنة 
 من ؽ ع على جردية التأخَت يف التسليم أك يف األعماؿ بسبب اإلمهاؿ دكف 162 كما نصت اؼبادة 

التخلف عن القياـ باػبدمات كحددت ؽبم عقوبة اغببس من ستة أشهر إىل ثالثة سنوات كبغرامة ال ذباكز ربع 
.  دج 500التعويضات اؼبدنية كال تقل عن 

 من ؽ ع أنو إذا كقع غش يف نوع كصفة أك كمية األعماؿ أك اليد العاملة أك 163 كأضافت اؼبادة 
األشياء اؼبوردة فيعاقب اعبناة بالسجن من طبسة إىل عشر سنوات كبغرامة ال تتجاكز ربع التعويضات اؼبدنية كال 

.  دج 2000تقل عن 
 من قانوف العقوبات علق ربريك الدعول العمومية يف صبيع اعبرائم 164 كعليو فإف اؼبشرع يف اؼبادة 

يف صبيع األحواؿ اؼبنصوص عليها يف ىذا  ))السالفة الذكر على شكول من كزير الدفاع الوطٍت كىذا بنصها 
( . (القسم ال جيوز ربريك الدعول العمومية إال بناء على شكول من كزير الدفاع الوطٍت 

. في قانوف اإلجراءات الجزائية -ب 
لقد تناكؿ قانوف اإلجراءات اعبزائية حالتُت ينص فيها على تقييد النيابة العامة يف ربريكها للدعول 

: العمومية بوجوب حصوؽبا على شكول من اجملٍت عليو كمها كما يلي

                                                 
. 110 اؼبرجع السابق، ص ، أوىابية عبد اهلل (2)
 .370 ص 2002, اعبزائر , الديواف الوطٍت لألشغاؿ الًتبوية , ، اعبزء األكؿ  ، الطبعة األكىل االجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية ، جياللي بغدادي (3)
 .110، اؼبرجع السابق،ص أوىابية عبد اهلل (4)
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 الجنح المرتكبة من الجزائريين في الخارج .
كل كاقعة موصوفة بأهنا جنحة سواء يف نظر القانوف  )) من ؽ إ ج على أنو 583 لقد نصت اؼبادة 

اعبزائرم أـ يف نظر تشريع القطر الذم ارتكبت فيو جيوز اؼبتابعة من أجلها ك اغبكم فيها يف اعبزائر إذا كاف 
. مرتكبها جزائريا 

 . 582  ك ال جيوز أف ذبرل احملاكمة أك يصدر اغبكم إال بالشركط اؼبنصوص عليها يف الفقرة الثانية من اؼبادة 
  كعالكة على ذلك فال جيوز أف ذبرل اؼبتابعة يف حالة ما إذا كانت اعبنحة مرتكبة ضد أحد األفراد إال بناءن على 

طلب النيابة العامة بعد إخطارىا بشكول من الشخص اؼبضركر أك ببالغ من سلطات القطر الذم ارتكبت 
(. (اعبردية فيو

فهذه اعبنح لكوهنا ال تصيب النظاـ العاـ االجتماعي بأم ضرر داخل اعبزائر لذلك ال ذبرل اؼبتابعة فيها 
يف اعبزائر إال بعد كركد شكول من الشخص اؼبتضرر أك ببالغ من سلطات القطر الذم ارتكبت فيو اعبردية كىذا 

ُُ للمادة   ،كباؼبقابل فإذا مت تبليغ النيابة العامة عن طريق أم مصدر آخر من دكف (1) السالفة الذكر583طبقان
. تقدمي الشكول من اؼبتضرر أك بالغ من السلطات العامة فإنو ال جيوز ؽبا أف ربرؾ الدعول العمومية

كعليو فإف ىذه اؼبادة تنطبق فقط على اعبزائرم الذم يرتكب جردية يف اػبارج ضد أجنيب ، أما اذا كانت 
. اعبردية مرتكبة من طرؼ أجنيب ضد جزائرم يف اػبارج فإف اؼبشرع مل ينص على ذلك ردبا تركت للتشريع األجنيب 

 
 
 

. في بعض الجرائم الخاصة  -ج 
  الجرائم الجمركية .

 اؼبؤرخ يف 98/10 من قانوف اعبمارؾ كاؼبعدلة دبوجب القانوف رقم 259لقد نصت اؼبادة  
:  لقمع اعبرائم اعبمركية  )) على أنو 22/08/1998

. سبارس النيابة العامة الدعول العمومية لتطبيق العقوبات- 
سبارس إدارة اعبمارؾ الدعول اعببائية لتطبيق اعبزاءات اعببائية كجيوز للنيابة العامة أف سبارس الدعول اعببائية - 

. بالتبعية للدعول العمومية
، فمن خالؿ ىذه اؼبادة ((تكوف إدارة اعبمارؾ طرفا تلقائيا يف صبيع الدعاكل اليت ربركها النيابة العامة كلصاغبها 

يتبُت لنا أف النيابة العامة كإدارة اعبمارؾ تتقاسم األدكار يف ربريك اؼبتابعات القضائية يف اجملاؿ اعبمركي حبيث 
زبتص النيابة العامة بتحريك كمباشرة الدعول العمومية كزبتص إدارة اعبمارؾ بتحريك كمباشرة الدعول اعببائية 

                                                 
 .15 ، اؼبرجع السابق،صمحمد صبحي محمد نجم (1)
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الدعول )) كالذم جاء فيو على أنو 1997 أفريل 17كىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قراراىا الصادر بتاريخ .
اعببائية أك اؼبالية ىي اليت سبلكها اإلدارة كتباشرىا أماـ احملاكم اعبزائية قصد اؼبطالبة بالغرامات اؼبالية كاؼبصادرات 

. (1)( (اؼبقررة قانونا 
إذا كانت  )) كالذم جاء فيو على أنو 07/07/1997كما أكد ذلك أيضا  القرار الصادر بتاريخ 

 من ؽ ج تنص على أف إدارة اعبمارؾ تكوف طرفا مدنيا أماـ احملاكم اعبزائية يف صبيع الدعاكل 3 /259اؼبادة 
 من قانوف اعبمارؾ ذبعل من اؽبيئات القضائية اليت تبت يف اؼبسائل 272اليت تقاـ بناء على طلبها ككانت اؼبادة 

اعبزائية اعبهات الوحيدة اؼبختصة بالنظر يف النظر يف اعبرائم اعبمركية ككانت تلك اعبهات ملزمة بالفصل يف 
طلبات إدارة اعبمارؾ إف بقبوؽبا أك برفضها ، فإف الفصل يف ىذه الطلبات يقتضي بالضركرة أف يفصح عنها 

. (2)((كذلك موقوؼ  على إدارة اعبمارؾ اليت يتعُت عليها أف تقدـ طلباهتا إىل تلك اعبهات يف حينها
  جريمة الصرؼ وحركة رؤوس األمواؿ .

 لقد اشًتط اؼبشرع اعبزائرم يف جردية الصرؼ كحركة رؤكس األمواؿ ربريك الدعول العمومية بشأهنا بناء 
على شكول من الوزير اؼبكلف باؼبالية أك ؿبافظ بنك اعبزائر أك أحد فبثليهما اؼبؤىلُت لذلك كىذا ما نصت عليو 

 اؼبؤرخ 01-03  اؼبعدؿ ك اؼبتمم باألمر رقم 1996 يونيو 09 اؼبؤرخ يف 96/22 من األمر رقم 09/01اؼبادة 
ال تتم اؼبتابعة اعبزائية بسبب ـبالفة التشريع كالتنظيم اػباصُت بالصرؼ كحركة  )) على أنو 2003 فرباير 19يف 

رؤكس األمواؿ من كإىل اػبارج إال بناء على شكول من الوزير اؼبكلف باؼبالية أك ؿبافظ بنك اعبزائر أك أحد 
. (1)((فبثليهما اؼبؤىلُت ؽبذا الغرض 

 من االمر رقم 09 عدؿ اؼبادة 2003 فرباير 19 اؼبؤرخ يف 01-03 ك ذبدر اؼبالحظة أف األمر رقم 
 ك اشًتط يف ربريك الدعول العمومية يف جردية الصرؼ ك حركة رؤكس 1996 يونيو 09 اؼبؤرخ يف 96/22

األمواؿ تقدمي الشكول من ؿبافظ بنك اعبزائر أك أحد فبثليو ك ىذا بعدما كانت الشكول تقدـ فقط من طرؼ 
. الوزير اؼبكلف باؼبالية أك أحد فبثليو  

  الجريمة الضريبية .
 إف ربريك الدعول العمومية يف اعبردية الضريبية يتوقف على تقدمي شكول من إدارة الضرائب كبالتايل 

 من قانوف 01 /305النيابة العامة مقيدة بتحريك الدعول العمومية يف ىذا النوع من اعبرائم ، كقد نصت اؼبادة 
 303تباشر اؼبالحقات من أجل تطبيق العقوبات اعبزائية اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  ))الضرائب اؼبباشرة  على أنو 

                                                 
 .294 ، ص 1991الصادرة  عن قسم اؼبستندات كالنشر للمحكمة العليا ، اعبزائر ،   اجمللة القضائية ، العدد الثالث ، (1)

(2)
 .80 ، ص2004 ، الطبعة الثالثة ، الديواف الوطٍت لألشغاؿ الًتبوية ، اعبزائر ، التشريع اعبمركي مدعم باإلجهاد القضائي، بوسقيعة أحسن  

 اؼبتعلق بقمع ـبالفة التشريع كالتنظيم اػباصُت بالصرؼ  كحركة رؤكس األمواؿ من كإىل 1996 يونيو 09 اؼبؤرخ يف 96/22 من األمر رقم 09 اؼبادة  (1)
  .2003 فرباير 19 اؼبؤرخ يف 01-03اػبارج اؼبعدؿ ك اؼبتمم باألمر رقم 
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بناء على شكول من إدارة الضرائب دكف أف يستوجب  ذلك القياـ مسبقا بإنذار اؼبعٍت بأف يقدـ أك يكمل 
( . (تصرحيو أك يسوم كضعيتو إزاء التنظيم اعببائي 

كذبدر اإلشارة أف اؼبدير الوالئي للضرائب يستطيع سحب الشكول يف حالة الدفع الكلي للحقوؽ العادية 
 من قانوف 305/04كالغرامات موضوع اؼبالحقات كبعد موافقة اؼبدير العاـ للضرائب كىذا ما نصت عليو اؼبادة 

. الضرائب 
. التوسع في جرائم الشكوى في القانوف المقارف-3

 باستقراء نصوص بعض التشريعات اؼبقارنة قبد أف كثَتان منها قد توسع يف نطاؽ اعبرائم اؼبعلق حق الدكلة 
يف اقتضاء حقها يف العقاب على شكول من اجملٍت عليو باؼبقارنة مع التشريع اعبزائرم ،كفيما يلي نتطرؽ إىل بعض 

. النماذج اؼبوسعة للجرائم اؼبعلقة على الشكول
. نماذج للتشريعات العربية-أ 

  بالنسبة للتشريع اللبناني فيشترط الشكوى في الجرائم التالية  .
 (ع292اؼبادة )جردية ربقَت دكلة أجنبية أك شعارىا الوطٍت علنيان أك كزرائها أك فبثلها السياسي يف لبناف

-571اؼبادة)،كجرائم حرؽ اؼبنزؿ كاألماكن اليت زبص الغَت  (ع505اؼبادة )كجردية السفاح بُت األصوؿ كالفركع
،كجرائم اؼباؿ اليت تقع بُت الزكجُت أك األصوؿ ك  (ع578اؼبادة )،كجردية التهديد بإنزاؿ ضرر غَت ؿبقق (ع572
،كذلك فضالُ عن اعبرائم اليت يلـز فيها االدعاء اؼبدين جبانب الشكول كىي جرائم الزنا  (ع674اؼبادة )الفركع

. (1)(ع586-584-582)كالذـ كالقدح كالتحقَت اؼبنصوص عليو يف اؼبواد
 بالنسبة للتشريع المصري فيشترط الشكوى في الجرائم التالية .

 جردية سب موظف عاـ أك شخص ذم صفة نيابية عامة ،أك مكلف خبدمة :في قانوف اإلجراءات الجنائية-
كزنا  (274اؼبادة )،جردية زنا الزكجة  (185اؼبادة)عامة بسبب أداء الوظيفة أك النيابة أك اػبدمة العامة 

،جردية امتناع الوالدين  (279اؼبادة)،جردية ارتكاب فعل ـبل باغبياء مع إمرأة كلو بغَت عالنية  (277اؼبادة )الزكج
أك اعبدين عن تسليم الولد الصغَت إىل من لو اغبق يف طلبو بناءن على قرار من جهة القضاء صادر بشأف حضانتو 

،جردية االمتناع عن دفع النفقات  (292اؼبادة)أك حفظو ،كاختطاؼ أحدىم فبن لو اغبق يف حضانتو أك حفظو
( 306اؼبادة )،جردية السب (303اؼبادة)،جردية القذؼ (293اؼبادة)الصادر هبا حكم قضائي كاجب النفاذ 

. (2)(308اؼبادة)،جردية القذؼ كالسب بطريقة النشر إذا تضمنت طعنان يف األعراض أك خدشان لسمعة العائالت

                                                 
((1

 .184،اؼبرجع السابق،ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى 
 .406،الوسيط يف قانوف اإلجراءات اعبنائية ، اؼبرجع السابق ص أحمد فتحي سرور (2)
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،كتقاس على  (312اؼبادة)جردية السرقة إضرار بالزكج أك األصل أك الفرع: في قانوف العقوبات وما يكملو- 
السرقة جردية النصب كخيانة األمانة كاإلتالؼ ،كيالحظ أف كافة اعبرائم السابقة تعترب من اعبنح فإذا كانت السرقة 

. (3)بُت األصوؿ كالفركع جناية فإهنا زبرج من نطاؽ جرائم الشكول
  ذ يشمل فضالن عما تضمنو إ-  قبد أنو توسع يف نطاؽ جرائم الشكول :بالنسبة للتشريع الليبي

، كجرائم اإليذاء (ع378اؼبادة )جرائم الضرب اليت ال يتخلف عنها مرض:  جرائم أخرل مثل–التشريع اؼبصرم 
اليت يتخلف عنها مرض ال تتجاكز مدتو عشرة أياـ كمل يتوافر يف الفعل ظرؼ من الظركؼ اؼبشددة 

،جردية إساءة استعماؿ كسائل اإلصالح أك (ع396اؼبادة)،جردية ىجر العائلة(ع379اؼبادة)
،جردية (ع398اؼبادة)،جردية إساءة معاملة أفراد األسرة كاألطفاؿ(ع397اؼبادة)الًتبية

، جردية (ع458اؼبادة)،جردية إتالؼ األمواؿ(ع436اؼبادة)،جردية انتهاؾ حرمة اؼبسكن (ع430اؼبادة)التهديد
اؼبادة )، جردية قتل اغبيوانات اػباصة بالغَت(ع459اؼبادة)الرعي يف أرض الغَت كجردية دخوؿ أرض الغَت خلسة

. (4)(ع465اؼبادة)، جردية خيانة األمانة إذا كقعت من غَت الزكجُت أك األصوؿ ك الفركع(ع460
 .ةفرنسا كنموذج للتشريعات الالتيني -ب 

فضالن عن اعبرائم اليت سباثل جرائم الشكول يف القانوف - تتوسع فرنسا يف جرائم الشكول لتشمل 
 ،كجردية خطف ( من قانوف العقوبات اعبديد227/3/4)،(ع357اؼبادة)جردية ىجر منزؿ الزكجية- اؼبصرم 

 كجردية ،( من قانوف العقوبات اعبديد327/8.7)،(ع356/2اؼبادة ) سنة كالزكاج منها 18قاصرة أقل من 
 كاليت تشمل تسجيل احملادثات التليفونية 1970 يونيو 18االعتداء على اغبياة اػباصة اليت نص عليها قانوف 

 من قانوف العقوبات 226/9اؼبادة)،(ع372اؼبادة)كاؼبكاؼبات اػباصة ،كالتصوير يف مكاف خاص خلسة 
  ،إال أف صيد(من القانوف الزراعي 382/2)، كجرائم الصيد على أرض فبلوكة للغَت دكف موافقتهم (1)(اعبديد

 ظباؾ يف مياه الغَت ال يتطلب شكول ،كجرائم االعتداء على اغبرية الصناعية كالتجارية بالتزكير يف براءات أ
 .(2)(1968 يناير 02 من قانوف 52اؼبادة )فهي تتطلب شكول من صاحب براءة االخًتاع ،االخًتاع 
. ج للتشريعات الجرمانيةذ قبل التوحيد كنموالغربيةألمانيا  -ج 

 من أكثر القوانُت توسعان يف حاالت الشكول ، كىي اقتحاـ اؼبنازؿ أك 1975 يعترب القانوف الصادر يف 
 كالضرب ،(202اؼبادة) كإفشاء سرية اؼبراسالت ،(174اؼبادة)كالسبذؼ كالق،( 123/2اؼبادة)التعدم اؼبنزيل
، كخطف األطفاؿ دكف الثامنة عشر (232-230اؼبواد ) كاإلصابة اػبطأ،(223اؼبادة)كاعبرح عمدان 

 أك كصيو ؼبمارسة اعبنس خارج الزكاج قكلو برضا اؼبخطوؼ على غَت إرادة كالديو أك كيل،(235اؼبادة)
                                                 

. 407اؼبرجع نفسو، ص  (3)
 .185،اؼبرجع السابق،ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (4)
 .185،ص ،اؼبرجع السابقأحمد محمد عبد اللطيف الفقى (1)
 .341،ص اؼبرجع السابق ،محمد محمود سعيد (2)
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 (246-242اؼبواد )كالسرقة الواقعة على أشياء قليلة القيمة يف األحواؿ اؼبنصوص عليها يف ،(236اؼبادة)
 كاختالس من اؼبالك لألشياء احملجوز عليها أك اؼبرىونة ،(ب/248اؼبادة )كاالستيالء على سيارة بقصد استعماؽبا 

 كالصيد احملظور عندما ترتكب اعبردية من أحد أفراد العائلة أك فبن ذباكز حدكد حقو يف الصيد كيف ،(289اؼبادة)
. (3)(303اؼبادة)ذا كاف اؼباؿ خاصان اإلتالؼ إ

 تطرقنا إليها لنبُت أف اؼبشرع اعبزائرم (4) ىذه بعض مناذج من التشريعات اليت توسعت يف جرائم الشكول
متأخر عن مسايرة التطور الذم عرفتو السياسة اعبنائية اغبديثة كاليت ترمي يف ؾبملها إىل كفالة حق الضحية 

السيما خالؿ الدعول اعبزائية ،لذا  جيب على اؼبشرع التوسع يف حاالت الشكول اليت تقيد النيابة العامة يف 
. ربريك الدعول العمومية كلما كانت مصلحة اجملٍت عليو جديرة باغبماية من اؼبصلحة العامة يف عقاب اعباين

. حق المجني عليو في التنازؿ عن الشكوى- 4
 يعرؼ التنازؿ عن الشكول بأنو تصرؼ قانوين من جانب اجملٍت عليو برضاه ،يعرب عن إرادتو يف كقف  

 حق متولد عن اغبق يف رفع الشكول (2)، فالتنازؿ(1)األثر القانوين لشكواه ،أم كقف السَت يف إجراءات الدعول
يرتبط بذات اؼبصلحة اليت قصد اؼبشرع ضبايتها من تقييد حرية النيابة العامة يف ربريك الدعول الناشئة عن اعبردية 

. (3)اػباضعة لقيد الشكول
،فاؼبشرع (4) فالعلة اليت من أجلها استلـز اؼبشرع الشكول ىي ذاهتا العلة اليت من أجلها أجاز التنازؿ عنها

ترؾ للمجٍت عليو تقدير االعتبارات اليت ذبعلو يقدـ على الشكول بتحريك كرفع الدعول العمومية من عدمو 
،كذلك ألف الدعول يف بعض اعبرائم سبس بسمعة اجملٍت عليو ،أك تسبب لو ضرران يفوؽ الضرر اؼبًتتب على عدـ 

معاقبة اؼبتهم ،فعهد إليو دبهمة تقدير مدل مالءمة رفع الدعول أك التغاضي عن اعبردية فكاف من اؼبنطقي أيضا أف 
دينحو اؼبشرع اغبق يف التنازؿ عن شكواه اليت قدمها إذا رأل أف مصلحتو كمجٍت عليو قد تتعارض كالسَت يف 

. (5)إجراءات الدعول

                                                 
 .186،اؼبرجع السابق،ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (3)
:  كالذم ال جييز العقاب إال بناءن على شكول اجملٍت عليو يف اعبرائم التالية1942 اؼبطبق اعتباران من سنة 1938كمن ذلك قانوف العقوبات السويسرم لسنة  (4)

جرائم ضد سالمة جسم اإلنساف، جرائم ضد األمواؿ ، جرائم ضد االعتبار كإفشاء األسرار اػباصة ،جرائم ضد اغبرية، جرائم ضد اآلداب ، جرائم ضد األسرة 
، اؼبؤسبر الثالث للجمعية اؼبصرية "حقوؽ اجملٍت عليو يف الدعول العمومية " ، محمد محي الدين عوض. ، جرائم تزكير السندات ، جرائم ضد الواجبات اؼبهنية 

 . كما بعدىا 65،    ص 1990، دار النهضة العربية،القاىرة 1989 مارس 13 –12للقانوف اعبنائي، بعنواف حقوؽ اجملٍت عليو يف اإلجراءات اعبنائية، أياـ 
 .08 ، ص 2000-1999 ، دار النهضة العربية،القاىرة ،التنازؿ عن الشكول كسبب خاص النقضاء الدعول اعبنائية،محمد عبد الحميد مكي (1)
(2)

التنازؿ عن الشكول خيتلف عن الصلح الذم ىو إجراء يتم دبقتضاه انقضاء الدعول من غَت أف ترفع على اؼبتهم إذا ما دفع مبلغان معينان للمجٍت عليو يف مدة   
 .39ؿبددة ، كيفسر بأنو تنازؿ من اؽبيئة االجتماعية عن حقها قبل اعباين يف رفع الدعول العمومية بطلب العقوبة ،اؼبرجع نفسو، ص 

 .10 ،اؼبرجع السابق ،ص محمد عبد الحميد مكي (3)
 .254 ، اؼبرجع السابق، ص سليماف عبد المنعم (4)
، اجمللة اعبزائرية للعلـو القانونية االقتصادية "التنازؿ أك ترؾ اػبصومة يف القضايا اؼبدينة كالقضايا اعبنائية يف القانوف القضائي اعبزائرم"، بلحاج العربي (5)

 .863، ص 1995،العدد الرابع، اعبزائر ،33كالسياسية ، اعبزء 
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 كعليو فإننا سنتناكؿ الشركط الواجب توافرىا يف الشخص اؼبتنازؿ عن الشكول ،مث شكل ككقت التنازؿ 
. عن الشكول كأخَتان آثار التنازؿ عن الشكول

. الشروط الواجب توافرىا في الشخص المتنازؿ عن الشكوى -أ 
 لقد سبق كأف أكضحنا أف اغبق يف تقدمي الشكول يثبت للمجٍت عليو الذم تتوفر فيو أىلية التقاضي،كىي 

بلوغو سن الرشد القانوين ،كالتمتع بقواه العقلية ،كيًتتب على ذلك أف التنازؿ ال يكوف صحيحان منتجان آلثاره إال 
إذا كاف صادران من نفس اجملٍت عليو أك من الشخص اؼبوكل عليو حبيث ىذا التوكيل يكوف خاصا كخيضع للقواعد 
العامة اؼبتعلقة بالوكالة ، اؼبشرع يشًتط الوكالة اػباصة إذا كانت الضحية قاصر كىذه الوكالة تكوف دبوجب أمر 

. قضائي كيف ىذا كلو ضباية غبق اجملٍت عليو من الضياع
 (6)كيصح التنازؿ من اجملٍت عليو نفسو أك من ككيلو اػباص كلكن ككالة التنازؿ ليست ىي ككالة الشكول

،كال يلـز قانونان أف تثبت لو الصفة اػباصة اليت يتطلبها القانوف يف الشكول كصفة الزكجية أك القرابة كمعٌت ذلك 
أنو إذا كانت الزكجة اليت تقدمت بشكول قد طلقت طالقا بائنان فإنو جيوز ؽبا التنازؿ،كذلك الرتباط اغبق يف 

، كالعربة بتحديد الصفة ىو كقت ارتكاب اعبردية كليست العربة بوقت (1)التنازؿ دبن ثبت لو اغبق يف الشكول
. تقدمي الشكول

كالتنازؿ كالشكول حق شخصي للمجٍت عليو ،فإذا قدـ اجملٍت عليو شكواه مث تويف فال يقبل من كرثتو 
 ،كقد استثٌت القانوف اؼبصرم من ذلك دعول الزنا فكل (2)التنازؿ عنها ،ألف حق التنازؿ ينقضي بوفاة اجملٍت عليو

،كإذا تعدد اجملٍت عليهم يتعُت إصباع من (3)كاحد من أكالد الزكج الشاكي أف يتنازؿ عن الشكول كتنقضي الدعول
تقدـ منهم بالشكول على التنازؿ لكي ينتج التنازؿ أثره ،كيشًتط لكي ينتج التنازؿ أثره أف يتم قبل إصدار اغبكم 

. (4)البات يف الدعول
كلإلشارة فإف اؼبشرع اعبزائرم مل حيدد صاحب اغبق يف التنازؿ عن الشكول ما عدا ما نص عليو يف اؼبادة 

تنقضي الدعول العمومية بسحب الشكول يف اغباالت )) من قانوف اإلجراءات اعبزائية كاليت تنص على أنو6/2
(. (اليت تكوف فيها الشكول شرطان الزمان للمتابعة

. شكل التنازؿ عن الشكوى -ب 

                                                 
. 254،اؼبرجع السابق،ص سليماف عبد المنعم (6)
. 859،اؼبرجع السابق،صبلحاج العربي (1)
 .72 ، اؼبرجع السابق،ص عوض محمد عوض (2)

. 857،اؼبرجع السابق،صبلحاج العربي (3)
. 69 ، اؼبرجع السابق ص مدحت رمضاف (4)
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 مل يشًتط اؼبشرع اعبزائرم شكالن خاصا لتقدمي التنازؿ عن الشكول ،كلذلك فإنو ديكن أف يتم جبميع 
الوسائل كتابة أك شفاىة ،كيستوم يف ذلك أف يكوف التعبَت صرحيان أك ضمنيان ،كلكن يشًتط أف يكوف غَت معلق 

. (5)على شرط معربا عن إرادة سليمة كجدية يف كقف أثر الشكول فيما يتعلق بإجراءات الدعول كاحملاكمة
 فالتنازؿ  قد يكوف ضمنيان كرضا الزكج معاشرة زكجتو اليت ارتكبت جردية الزنا ،كقد يكوف صرحيان ككاضحان 

فبا يقيد القاضي بالعبارات كالشكل الذم كرد فيو ،كجيب أف يكوف تنازؿ الشاكي يفيد يف غَت شبهة أنو قد 
أعرض عن شكواه ،كديكن استنتاجو من األقواؿ أك التصرحيات اليت تصدر من الشاكي كىو من األمور اؼبوضوعية 

. (6)اليت يعود تقديرىا لقاضي اؼبوضوع
 كما أف للمجٍت عليو اغبق يف التنازؿ عن الشكول من تاريخ تقدديو ؽبا ،كقبل ذلك ال يكوف لو اغبق يف 

التنازؿ باؼبعٌت القانوين ،فتنازؿ اجملٍت عليو قبل التقدـ بالشكول ال يعترب تنازالن قانونيان كإمنا ىو من قبيل عدكلو عن 
 ، فلو أف يتنازؿ عن الشكول يف أم كقت ،سواء أماـ النيابة العامة أك أماـ ؿبكمة (7)مباشرة حقو يف الشكول

. (1)اؼبوضوع أك أماـ ؿبكمة النقض ،كال ينقضي حقو يف التنازؿ إال إذا صدر يف الدعول حكم بات
 أما إذا تنازؿ مقدـ الشكول عن شكواه بعد صدكر حكم بات فإف ىذا التنازؿ ال دينع من تنفيذ اغبكم 

 من قانوف العقوبات بأف صفح 339/4،غَت أف اؼبشرع استثٌت من ىذه القاعدة جردية الزنا ،حيث تقضي اؼبادة 
. (2)الزكج اؼبضركر يضع حدان لكل متابعة

. اآلثار المترتبة على التنازؿ عن الشكوى -ج 
 من قانوف اإلجراءات 6/3 يًتتب على التنازؿ عن الشكول انقضاء الدعول العمومية عمالن بأحكاـ اؼبادة

اعبزائية ،فال جيوز االستمرار فيها أك ربريكها أك رفعها مرة أخرل بعد صدكر التنازؿ فبن ديلكو قانونان ،فإذا كانت 
الدعول أماـ قاضي التحقيق فإف ىذا األخَت يصدر أمر بأف ال كجو للمتابعة النقضائها بالتنازؿ ،أما إذا كانت 

. الدعول أماـ احملكمة فيقضي قاضي اغبكم باالنقضاء
 كالذم جاء 29093 ربت رقم27/11/1984 كىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قرارىا الصادر بتاريخ

 من قانوف 339ؼبا كاف صفح الزكج عن زكجتو يضع حدان للمتابعة يف جردية الزنا كفقا ألحكاـ اؼبادة  ))فيو أنو
العقوبات تعُت على اجمللس القضائي أف يأخذ بإرادة الزكج الذم يسحب شكواه كأف يصرح بانقضاء الدعول 

. (3 )(( من قانوف اإلجراءات اعبزائية6العمومية طبقان للمادة 
                                                 

 .858،اؼبرجع السابق،ص بلحاج العربي (5)
 .110،اؼبرجع السابق، ص محمد علي سالم عياد الحلبي (6)
 .211، اؼبرجع السابق، ص محمد عبد الحميد مكي (7)
 .74 ، اؼبرجع السابق، ص عوض محمد عوض (1)
 ؛كلعل اؼبشرع اعبزائرم إستثٌت من ىذه القاعدة السابقة جردية الزنا ، ؼبا ؽبذه اعبردية من تأثَت على كياف األسرة ربقيقان 88،اؼبرجع السابق،ص بارش سليماف (2)

 . 854 ، اؼبرجع السابق، صبلحاج العربي.للمحافظة على ترابطها 
 .92،االجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية ، اعبزء األكؿ ،  اؼبرجع السابق، ص جياللي بغدادي (3)
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 كما أف التنازؿ عن الشكول ال يؤثر على حق اجملٍت عليو اؼبضركر يف االدعاء أماـ احملكمة اؼبدنية ،كال 
على الدعول اؼبدنية التبعية فتستمر احملكمة اعبزائية يف نظرىا رغم انقضاء الدعول العمومية ما مل يتنازؿ اجملٍت عليو 

. (4)عن اغبق اؼبدين
 كالتنازؿ عن الشكول بالنسبة ؼبتهم يعد تنازالن عنها بالنسبة للباقُت،فتنقضي الدعول اعبزائية بالنسبة لباقي 

اؼبتهمُت كلو صرح اجملٍت عليو برغبتو باستمرارىا بالنسبة إىل بعضهم، ألف انقضاء الدعول  بالنسبة لباقي اؼبتهمُت 
ىو أثر مباشر رتبو القانوف على التنازؿ سواء أرداه اجملٍت عليو أـ مل يرده ،أما إذا اشًتط اجملٍت عليو لنفاذ تنازلو عن 

. (5)شكواه ضد متهم أف تستمر الدعول بالنسبة إىل غَته من اؼبتهمُت فإف تنازلو يكوف باطالُ ألنو تنازؿ مشركط
كخالصة القوؿ أف تقدمي الشكول ال يعٍت اؼبطالبة بالتعويض بل ديكن للمجٍت عليو أف ترفع دعول أماـ 
القاضي اؼبدين للمطالبة بالتعويض عن اعبردية، فالقاضي اؼبدين يوقف الفصل يف الدعول اؼبدنية إىل غاية الفصل 

يف الدعول العمومية دبعٌت أف الشكول تكوف منتجة آلثارىا إال إذا تنازؿ عنها الشاكي ، لكن ما القوؿ أف اجملٍت 
عليو تنازؿ عن الشكول ىل لو اغبق يف ىذه اغبالة أف يرفع دعول أماـ القسم اؼبدين ؟ اعبواب على ذلك يكوف 

. نعم ألف الدعول اؼبدنية تنقضي كفقا لقواعد القانوف اؼبدين كليس كفقا لقواعد القانوف اعبزائي 
ك عليو فإف إعطاء اغبق للمجٍت عليو يف تقدمي الشكول ك تقييده باغبق بالنسبة للنيابة العامة ىو ضباية لو 

. بل ىو ظبة من ظبات اغبماية ك ىذا مىت كانت ضباية مصاغبو أكىل ك أىم من مصلحة اجملتمع يف عقاب اعباين 
                                                     الفرع الثاني  

في تحريك الدعوى العمومية    المقدـ من المجني عليو أو الغير  البالغ                دور
 أماـ  القائم بو عبارة عن تصرؼ يتوجو دبقتضاه"البالغ على أنو M. Duverger :لقد عرؼ األستاذ  

بلغ ضده أك سبت ضد ؾبهوؿذالعدالة بتصريح عن كجود جردية نص عليها قانوف العقوبات سواء مت 
ُ
. (1)كر اؼب

عبارة عن تصرؼ دبقتضاه يقـو أم شخص بإعالـ "أنو  البالغ على  Levasseur  :ذاألستاكما عرؼ  
يتم يف الغالب من اجملٍت عليو كمن ك ،كاإلخبار بوقوع جردية أم اإلبالغ عنها (2 )"السلطات بنبأ ارتكاب جردية

 فاإلبالغ عن (3)اؼبتضرر من اعبردية ،كقد يصدر أخَتا عنن أم شخص عادم كلو مل تربطو باجملٍت عليو أم صلة
ذا مصلحة فيها ،كذلك ؼبعاكنة الدكلة يف استتباب اعبرائم جائز لكل من علم هبا كلو مل يكن مضركران منها أك 

.  (4)األمن ،كال يسأؿ من قاـ بو إال إذا كاف قد تعمد الكذب فيو كتوافرت يف شأنو جردية الوشاية الكاذبة

                                                 
 .48، اعبزء األكؿ ، اؼبرجع السابق،ص أحمد شوقي الشلقاني (4)
 .76،اؼبرجع السابق،ص عوض محمد عوض (5)

(1) Voir : M.F Duverger, Op.Cit , p : 01.  
(2) Voir : Levasseur et autres  , op.cit , p:311. 

 .448،اؼبرجع السابق،ص سليماف عبد المنعم  (3)
 .169-168، اعبزء الثاين، اؼبرجع السابق،ص صأحمد شوقي الشلقاني (4)
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     كذبدر اإلشارة أف اؼبشرع أعطى أمهية للبالغ لكونو يساعد على كشف اعبردية ، فاؼبشرع يسعى إىل ربفيز 
 119/8تقدمي البالغ من خالؿ معاقبة الشخص الذم مل يقم بالتبليغ ككمثاؿ على ذلك ما نص عليو يف اؼبادة 

يتعرض أعضاء أجهزة الشركة الذين ال يبلغوف عن األفعاؿ اإلجرامية اؼبنصوص  ))من قانوف العقوبات على أنو 
 للعقوبات اؼبنصوص عليها يف 1 مكرر 128 مكرر ك 128 ك 1 مكرر 119عليها يف ىذه اؼبادة كيف اؼبواد 

، كىذه اعبرائم تتعلق باعبنايات كاعبنح ضد السالمة العمومية كجرائم ( ( من قانوف العقوبات 181اؼبادة 
. االختالس كاستغالؿ النفوذ 

 من قانوف العقوبات 181        فاؼبشرع جعل من عدـ اإلبالغ عن ىذا النوع من اعبرائم تطبق عليو نص اؼبادة 
 يعاقب باغببس من سنة 91فيما عدا اغبالة اؼبنصوص عليها يف الفقرة األكىل من اؼبادة  ))كاليت جاء فيها على أنو 

دج أك بإحدل ىاتُت العقوبتُت كل من يعلم بالشركع يف 10.000 إىل 1.000إىل طبس سنوات كبغرامة من 
( . (جناية أك بوقوعها فعال كمل خيرب السلطات فورا 

       كما أف اؼبشرع يكافئ اؼببلغ عن اعبردية كذلك بإعفائو من العقاب حبيث جيعلو يستفيد من األعذار اؼبعفية 
كبالتايل اؼبشرع ينشئ ؾبموعة من الوسائل اليت تكشف عن اعبردية كاليت تساعد اجملٍت عليو يف استيفاء حقوقها 

يستفيد من العذر اؼبعفي  )) من ؽ ع ك اليت جاء فيها على أنو 179ككمثاؿ على ذلك ما نصت عليو اؼبادة 
 من يقـو من اعبناة بالكشف للسلطات عن االتفاؽ مت أك عن كجود اعبمعية 52كفقا للشركط اؼبقررة يف اؼبادة 

، فاؼبشرع يف ىذه اغبالة مل ( (كذلك قبل أم شركع يف اعبناية موضوع اعبمعية أك االتفاؽ كقبل البدء يف التحقيق 
يستعمل األسلوب الديٍت أك السياسي أك األخالقي بل استعمل أسلوب الًتغيب كالذم يتحقق بعدكؿ اعباين عن 

. ارتكاب اعبردية كيكوف بإبالغ السلطات اؼبختصة بذلك كجزاؤه يف ىذه اغبالة ىو اإلعفاء من العقوبة
 بل أف اؼبشرع أحيانا حيمي اؼببلغ عن اعبردية بنصوص جزائية من كل أشكاؿ االنتقاـ أك التهديد أك بأم 

 اؼبتعلق بالوقاية من الفساد ك مكافحتو 01-06 من القانوف رقم 45كسيلة كانت ك ىذا ما نصت عليو اؼبادة 
 كل شخص يلجا 500000 دج إىل 50000 سنوات ك بغرامة من 5 اشهر إىل 6يعاقب باغببس من ))على أنو 

إىل االنتقاـ أك الًتىيب أك التهديد بأية طريقة كانت أك بأم شكل من أشكاؿ ضد الشهود أك اػبرباء أك الضحايا 
 . (1)((أك اؼببلغُت أك أفراد عائالهتم ك سائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم 

 ك عليو فإف البالغ اؼبقدـ من الغَت لو أمهية بالغة يف ربريك الدعول العمومية ك ىذا من دكف شك يفيد 
اجملٍت عليو يف معرفة مرتكب اعبردية ك القبض عليو ك بالتايل اغبصوؿ على حقوقو يف اؼبراحل الالحقة للدعول 

. اعبزائية 
 المطلب الثاني

 حقوؽ المجني عليو تجاه التصرفات الصادرة عن النيابة العامة
                                                 

(1)
 . اؼبتعلق بالوقاية من الفساد ك مكافحتو 2006فرباير 20 اؼبؤرخ يف 01-06من القانوف رقم 45اؼبادة   
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كالبالغات من اجملٍت عليو تقـو بعدة تصرفات ذات صلة  إف النيابة العامة بعدما تتلقى الشكاكل 

حبقوقو،كمن بُت ىذه التصرفات األمر حبفظ اؼبلف ك ىذا األخَت ال شك أنو  ديس حبقوؽ اجملٍت عليو بصفة 
مباشرة كيسد الطريق أمامو يف اغبصوؿ على حقوقو من اعباين الذم تسبب يف كقوع الضرر لو ، ك بذلك فإننا 

،مث حق اجملٍت (الفرع األكؿ )نتناكؿ يف ىذا اؼبطلب حقوؽ اجملٍت عليو ذباه أمر اغبفظ الصادر من النيابة العامة 
 . (الفرع الثاين)عليو يف التظلم من أمر اغبفظ 

 
الفرع األوؿ 

.  تجاه أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة المجني عليوحقوؽ 
 

 باعتبار أف أمر اغبفظ يسيء إىل مركز اجملٍت عليو فمن الضركرم أف نتطرؽ يف ىذا الفرع إىل األمر باغبفظ 
. كما يستلـز على النيابة العامة من كاجبات عند إصدار ىذا األمر ، مث آثار أمر اغبفظ الصادر من النيابة العامة 

.  عند إصداره  المجني عليواألمر بحفظ الملف و واجبات النيابة العامة تجاه: أوال
إعماالن لسلطتها يف اؼبالئمة ضركرة السَت يف - فبثلة يف ككيل اعبمهورية-  قد ال ترل النيابة العامة

اإلجراءات ،فال تقـو بإجراءات اؼبتابعة كذلك بعدـ تقدديها طلب افتتاح ربقيق يف اؼبلف اؼبعركض عليها أك بعدـ 
 36/1إحالة ىذا األخَت أماـ ؿبكمة اعبنح أك اؼبخالفات ، فتأمر حبفظ أكراؽ اؼبلف ،كىذا ما نصت عليو اؼبادة  

يقـو ككيل اعبمهورية بتلقي احملاضر كالشكاكل كالبالغات كيقرر ما يتخذ  ))من ؽ إ ج ك اليت جاء فيها على أنو 
(. (بشأهنا

 فاألمر باغبفظ سلطة ـبولة لوكيل اعبمهورية بشأف كل جردية كقعت ،سواء كانت جناية أك جنحة أك 
ـبالفة ،كىذا األمر يتخذه عقب االنتهاء من مرحلة البحث كالتحرم الذم جيريو بنفسو أك بواسطة ضباط الشرطة 

القضائية الذين ىم ربت إشرافو ،كنظران للطبيعة اإلدارية ؽبذا األمر ،فإف عضو النيابة العامة حيتفظ بسلطتو يف 
إلغائو يف أم كقت تستجد فيو ظركؼ تستدعي فتح اؼبلف من جديد مع مراعاة تقادـ الدعول العمومية ، ذلك 

أف األمر باغبفظ لو مربرات قانونية ك موضوعية ، فاؼبربرات القانونية تتمثل يف أنو إذا تبُت للنيابة العامة زبلف أحد 
عناصر اعبردية حىت كلو ثبتت الواقعة كصح إسنادىا إىل شخص معُت ،كتخلف القصد اعبنائي يف جردية السرقة 

،أك كجد سبب إباحة جيرد الفعل من صفتو غَت اؼبشركعة ،أك ثبتت اعبردية لدل اؼبتهم كلكن توافر لديو عذر مانع 
من العقاب ككانت الدعول العمومية قد انقضت ألم سبب من األسباب ،أك لعدـ تقدمي الشكول أك الطلب أك 

. (1) من ؽ إ ج 9،10،389، 8، 6،7اإلذف يف األحواؿ اليت حيددىا القانوف طبقان للمواد
                                                 

  .197، اعبزء الثاين، اؼبرجع السابق،ص أحمد شوقي الشلقاني (1)
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أسباب تستند عليها النيابة العامة يف حفظ اؼبلف تتعلق بتقدير األدلة  أما اؼبربرات اؼبوضوعية فتتمثل يف
من حيث كفايتها كصحتها إلثبات الواقعة موضوع البحث كالتحرم ،كنسبة الواقعة للشخص موضوع الشبهة 
كعدـ كجود اعبردية ، أك عدـ صحة الواقعة ، أك عدـ معرفة الفاعل ،كما يكوف اغبفظ لعدـ األمهية يف حالة 
تفاىة الضرر الناشئ عن اعبردية أك مت رد األشياء اؼبسركقة أك ترل النيابة العامة االكتفاء باعبزاء اإلدارم الذم 

 ،أك ألف نفقات اؼبتابعة كاحملاكمة تزيد كثَتان عن الضرر الناجم (1)كقعتو السلطة اؼبختصة أك رعايةن للركابط األسرية
 .(2)عن اعبردية، أك ألف اؼبتهم صغَت السن ارتكب جردية بسيطة ألكؿ مرة ،أك أف اجملٍت عليو تصاٌف مع اؼبتهم 

 ك عليو فإننا سنتناكؿ يف ىذا البند عنصرين أساسيُت األكؿ كاجب النيابة العامة يف تسبيب أمر اغبفظ ك الثاين 
 .حق اجملٍت يف تبليغو بأمر اغبفظ 

. واجب النيابة العامة في تسبيب أمر الحفظ - 1
من أىم ضمانات حقوؽ احملٍت عليو أال يتصرؼ عضو النيابة العامة يف حفظ أكراؽ اؼبلف قبل استنفاذ 

كل طاقتو يف تدقيق البحث كإمعاف النظر يف الواقعة مسببان تسبيبان كافيان ؼبا يصدره من أكامر ،فهو إمنا يؤدم كظيفة 
. (3)تستلـز االجتهاد يف فحص اؼبلفات فحصان جيدان كالتأين يف إصدار األكامر

 يالحظ أف اؼبشرع أغفل النص على تسبيب أمر اغبفظ الصادر عن النيابة العامة كالتربيرات اليت استند 
عليها ككيل اعبمهورية يف إصداره ؽبذا األمر ردبا راجع ذلك إىل انو يكلف ككيل اعبمهورية مشاؽ ك ىذا بالنظر 
إىل العدد اؽبائل من اؼبلفات اليت يعاعبها فبا جيعل ككيل اعبمهورية حيرر ىذا األمر يف كثائق سبأل يف شكل مناذج 

. ،كىذا من شأنو يعد إضرارا  حبقوؽ اجملٍت عليو السيما إذا أصابو ضرران ماديا كمعنويان بسبب اعبردية
       لذا يستوجب على اؼبشرع إعطاء أمهية لتسبيب أمر اغبفظ الصادر من النيابة العامة ك ذلك بالنص 

. عليو يف التعديالت اؼبقبلة لقانوف اإلجراءات اعبزائية حىت يوفر ضمانات أكثر ضباية للمجٍت عليو 
. حق المجني عليو في تبليغو بأمر الحفظ- 2

يعد تبليغ أمر اغبفظ إىل اجملٍت عليو أمر بالغ األمهية ،كىذا لتمكُت اجملٍت عليو للتظلم من قرار اغبفظ أماـ 
السلطة الرئاسية ؼبصدر القرار كباػبصوص النائب العاـ كالذم قد يقـو بإعداد مراسلة كتابية إىل ككيل اعبمهورية 

تتضمن ربريك الدعول العمومية بشأف اؼبلف احملفوظ، كما يسمح تبليغ أمر اغبفظ إىل اجملٍت عليو بإتباع إجراءات 
.  كما يليها من قانوف اإلجراءات اعبزائية73أخرل كاالدعاء اؼبدين أماـ قاضي التحقيق كفقان للمادة 

كاؼبشرع اعبزائرم مل ينص على تبليغ أمر اغبفظ للمجٍت عليو ، فعدـ النص فبا يؤثر سلبا على ىذا األخَت 
ك لكن ما جرل عليو العرؼ القضائي انو ماداـ أف اجملٍت عليو ىو الذم قدـ الشكول فحتما سيبلغ دبا آلت إليو 

                                                 
؛يالحظ يف اغبفظ لعدـ األمهية حق أقره العرؼ للنيابة العامة ك ال شك أنو خطَت ، غَت أنو جيد تربيران لو يف أف 301 ، اؼبرجع السابق،ص أوىابية عبد اهلل (1)

 .496، اؼبرجع السابق ،ص مأموف محمد سالمة.النيابة العامة ىي األمينة على الدعول العمومية ، كهتدؼ يف صبيع تصرفاهتا إىل ضباية اؼبصاٌف االجتماعية 
  .198 ، اعبزء الثاين، اؼبرجع السابق ، ص أحمد شوقي الشلقاني (2)
 .206، اؼبرجع السابق،ص البشرى  الشوربجى  (3)
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ىذه الشكول ذلك ألف تقدمي ىذه األخَتة دائما تنتهي بإجراء ك ىذا اإلجراء جيب أف يطلع عليو اجملٍت ك بالتايل 
. يستحسن أف ينص اؼبشرع على تبليغ أمر اغبفظ للمجٍت عليو ك طرؽ ىذا التبليغ 

. آثار أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة: ثانيا 
: يًتتب على صدكر أمر اغبفظ من النيابة العامة ما يلي

قطع التقادـ كذلك باعتبار أف ىذا األمر ىو من إجراءات االهتاـ ألنو يصدر من النيابة العامة كسلطة اهتاـ  -1
(1). 

يعترب أمر اغبفظ الذم تصدره النيابة العامة ؾبرد أمر إدارم ال حيوز حجية بل ىو قرار مؤقت قابل إلعادة  -2
النظر فيو يف أم غبظة ،كعليو فإذا أصدرت النيابة العامة أمر حبفظ أكراؽ اؼبلف مث عادت كفتحت ملف القضية 

 .(2)من جديد فال حيق ؼبن صدر القرار لصاغبو الدفع حبجيتو لعدـ توافره على الصفة القضائية

  ال تنقضي الدعول اعبنائية بصدكر ىذا األمر ،كإمنا تظل قائمة طاؼبا كانت مدة التقادـ مل تنقض بعد -3

 (3) 300طبقا ؼبا نصت عليو اؼبادة " اؼبشرع مل جيعل من أمر اغبفظ كسيلة لقياـ جردية البالغ الكاذب  -4
بل اشًتط أف تكوف الواقعة اؼببلغ عنها غَت صحيحة ك يف ذلك ضباية للمجٍت عليو بل ىو " من قانوف العقوبات 

جانب اجيايب لو حبيث يدفعو للبحث عن حقوقو ك ىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قرارىا الصادر بتاريخ 
ال تقبل اؼبتابعة  )) إذ أرسى ىذا اؼببدأ ك الذم يعترب ضباية للمجٍت عليو إذ جاء فيو على أنو 08/07/1986

 من قانوف العقوبات إال إذا حصل التبليغ بسوء نية اؼببلغ ،أم أف 300من أجل الوشاية الكاذبة طبقان للمادة 
. (4) ((  مسبقان يكوف ىذا األخَت عاؼبان بعدـ صحة الوقائع اؼببلغ عنها

الفرع الثاني  
.  حق المجني عليو في التظلم من أمر الحفظ

 
 يثار يف ىذا الشأف مدل االعًتاؼ للمجٍت عليو يف حق رفع التظلم من قرار اغبفظ الصادر من النيابة 

العامة ،باعتبار أف أمر اغبفظ ىو إجراء إدارم كليس قضائي ،إضافة إىل ذلك فإف الفقو الفرنسي كاؼبصرم أصبعا 
على أف أمر اغبفظ الصادر عن النيابة العامة يعترب أمران إداريا ؾبردان من أم قيمة قضائية كىذا بوصفها السلطة 
اإلدارية اليت هتيمن على مرحلة صبع االستدالالت ،كمن ىذا اؼبنطلق أثبتت اؼبمارسة العملية أف إجراء عملية 

                                                 
(1)

  .391،الوسيط يف قانوف اإلجراءات اعبنائية ، اؼبرجع السابق ،ص سرور أحمد فتحي 

(2)
  .391 اؼبرجع نفسو،ص  

(3)
كل من أبلغ بأية طريقة كانت رجاؿ الضبط القضائي أك الشرطة اإلدارية أك ))من قانوف العقوبات اعبزائرم على أنو1 /300كىذا ما نصت عليو اؼبادة  

القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أك أكثر أك أبلغها إىل سلطات ـبوؿ ؽبا أف تتابعها أك أف تقدمها إىل السلطة اؼبختصة أك إىل رؤساء اؼبوشى بو أك إىل ـبدكميو 
 دينار كجيوز للقضاء عالكة على ذلك 15000  إىل 500 سنوات كبغرامة من 05طبقان للتدرج الوظيفي أك إىل مستخدميو يعاقب باغببس من ستة أشهر إىل 

 (.(...أف يأمر بنشر اغبكم أك ملخص منو يف جريدة أك أكثر على نفقة احملكـو عليو

(4)
 .129 ، اإلجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية ، اعبزء األكؿ ، اؼبرجع السابق ، ص جياللي بغدادي  
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التظلم من أمر اغبفظ الصادر من ككيل اعبمهورية تتم رئاسيا سواء أماـ النائب العاـ أك كزير العدؿ،لذا فإننا 
. سنتناكؿ التظلم من أمر اغبفظ يف القانوف اؼبقارف مث يف اعبزائر

. التظلم من أمر الحفظ في القانوف المقارف: أوال 
. نتناكؿ يف ىذا العنصر التظلم يف القانوف اؼبصرم كالفرنسي كأخَتا يف القانوف األؼباين  

. التظلم في القانوف المصري-1
 مل ينص القانوف اؼبصرم صراحة على حق األفراد يف التظلم اإلدارم من القرارات اليت تصدرىا النيابة 

 من قانوف اإلجراءات اعبنائية كاليت أكجبت على 62العامة حبفظ األكراؽ ،إال أف ذلك مستفاد من نص اؼبادة 
النيابة العامة أف تعلن أمر اغبفظ إىل اجملٍت عليو كإىل اؼبدعي  باغبقوؽ اؼبدنية ،فإذا تويف أحدمها كاف اإلعالف 

  لورثتو صبلة يف ؿبل إقامة اؼبتوىف حىت يتسٌت للمجٍت عليو أك كرثتو التظلم اإلدارم من قرار اغبفظ أك بتحريك 
. (1)الدعول اعبنائية بطريق االدعاء اؼبباشر يف اعبنح كاؼبخالفات

 على أف إعالف أمر اغبفظ إىل اجملٍت عليو ليس إجراءن جوىريان ألف القانوف مل يؤسس على توافره مباشرة 
. (2)إجراء آخر ،كما أنو ال يؤثر يف صحة ما سبقو من إجراء كىو أمر اغبفظ

 كالتظلم من أمر اغبفظ يف القانوف اؼبصرم جيوز أف يكوف إىل عضو النيابة العامة الذم أصدره أك إىل 
 ،كىذا التظلم ليس طريقان من (3)رؤسائو ،كجيوز العدكؿ عن األمر دكف قيد طاؼبا أف الدعول مل تنقض بالتقادـ

. (4)طرؽ الطعن كإمنا ىو ؾبرد شكول من األمر باغبفظ
. التظلم في القانوف الفرنسي- 2

 مل يأخذ القانوف الفرنسي بفكرة التظلم من قرار اغبفظ السيما يف قانوف اإلجراءات اعبنائية الفرنسي كمع 
ذلك ذىب الفقو إىل أنو ال يوجد تعارض مع منح حق التظلم بصفة عامة لألشخاص اؼبضركرين من اعبردية ،فَتل 

  بأنو ال يوجد تظلم قضائي يف أمر اغبفظ ألف ىذا القرار ليس من طبيعة قضائية ،كإمنا Levasseurاألستاذ 
 أماـ النائب Recours hierachiqueيعترب من طبيعة إدارية ال ديكن الطعن فيو إال بالطعن الّسلمي التدرجي 

 حبيث ديكن ؽباتُت اؽبيئتُت التدرجيتُت أف تقـو بإصدار أمر إىل garde des sceauxالعاـ أك أماـ حافظ األختاـ 
ككيل اعبمهورية من أجل إلزامو باؼبتابعة ،كما داـ ىذا القرار ليس من طبيعة قضائية فهو ال يأخذ حجية الشيء 

اؼبقضي فيو ،كبالتايل ديكن لوكيل اعبمهورية إذا ما كجو إليو أمر باؼبتابعة أف يًتاجع عن قرار اغبفظ ما دامت 
الدعول العمومية مل تسقط بالتقادـ ،مع اإلشارة أف لوكيل اعبمهورية أف يًتاجع دكف أف يبُت األسباب اليت دفعتو 

                                                 
. 414، ص 2001،  دار الفكر العريب ، القاىرة،اؼبركز القانوين للنيابة العامة  دراسة مقارنة،محمد  عبد الغريب (1)
  .391 ،الوسيط يف قانوف اإلجراءات اعبنائية، اؼبرجع السابق، ص  أحمد فتحي سرور(2)
 .415 ، اؼبركز القانوين للنيابة العامة دراسة مقارنة  ، اؼبرجع السابق،ص محمد عبد الغريب (3)
  .497 ، اؼبرجع السابق، ص مأموف محمد سالمة (4)
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عن قرار اغبفظ بناءنا على أمر من النائب العاـ ،كبالتايل ينبغي عليو أف يًتاجع كما ديكن ؽبذا األخَت ،إىل ذلك 
 (1)عدـ إضاعة اؼبلف كأف يقـو حبفظ صبيع اؼبلفات اليت صدر فيها قرار باغبفظ بطريقة تسمح لو الرجوع إليها

. التظلم في القانوف األلماني - 3
 لقد أخذ اؼبشرع األؼباين بفكرة التظلم الرئاسي ضد قرار اغبفظ اإلدارم ،كمن اؼبتفق عليو أف كل قرار 

يصدره أعضاء النيابة العامة جيوز أف يكوف ؿبالن لتظلم رئاسي ،كيقدـ التظلم إىل الرئيس اؼبباشر للعضو اؼبتظلم منو 
. (2)،كجيوز أف يقدـ كذلك إىل كل السلطة الرئاسية حىت يصل التظلم إىل كزير العدؿ

 كقد أخذ اؼبشرع األؼباين بنظاـ خاص كىو ما يسمى بالتظلم اإلدارم السابق على الرقابة القضائية،فهذا 
التظلم ديثل اؼبرحلة األكىل إلجراءات الضغط اليت ديارسها اؼبضركر من اعبردية على النيابة العامة ؼبباشرة الدعول 
اعبنائية ،كيعترب ىذا التظلم شرطان أساسيان يسبق الرقابة القضائية اليت سبارسها احملاكم يف أؼبانيا على نشاط النيابة 
العامة ،لذا فقد أراد اؼبشرع األؼباين هبذا التظلم أف يكوف عقبة جادة لرفع الدعول اعبنائية إىل احملاكم القضائية 

. (3)بواسطة األفراد ،كلذلك فقد حرص على أف يقيد رفع ىذه الدعول بضركرة التظلم أكالن 
. التظلم من قرار الحفظ في القانوف الجزائري:  ثانيا

 الذم يصدره ككيل األمر مل ينص القانوف اعبزائرم صراحة على حق اجملٍت عليو يف التظلم اإلدارم من 
 فإنو 33،34،35اعبمهورية كاؼبتعلق حبفظ اؼبلف ،إال أنو كباستقراء مواد قانوف اإلجراءات اعبزائية السيما اؼبواد

ديكن للمجٍت عليو مباشرة إجراء التظلم من أمر اغبفظ أماـ النائب العاـ باجمللس القضائي مث أماـ كزير العدؿ ك 
: ذلك على النحو التايل

. تقديم التظلم من أمر الحفظ أماـ النائب العاـ بالمجلس القضائي- 1
ما جرل عليو الواقع العملي ىو أف اجملٍت عليو يف حالة صدكر أمر اغبفظ من ككيل اعبمهورية أنو يف 

الغالب يقدـ شكول إىل النائب العاـ لدل اجمللس القضائي ،باعتبار أف ىذا األخَت ىو فبثل النيابة العامة لدل 
ديثل النائب العاـ النيابة  )) من ؽ إ ج كاليت تنص على أنو33/1اجمللس القضائي كؾبموعة احملاكم طبقان للمادة 

،كباعتبار أنو صاحب اغبق يف استعماؿ الدعول العمومية فهو ( (العامة أماـ اجمللس القضائي كؾبموعة احملاكم
الذم يباشرىا بنفسو ،أك يباشرىا ربت إشرافو أعضاء النيابة العامة الذين يعتربكف ككالء عنو يف احملاكم كىذا طبقان 

. ((كيباشر قضاة النيابة الدعول العمومية ربت إشرافو)) من ؽ إ ج كاليت تنص على أنو 2 /33للمادة 

                                                 
(1)

 Voir: Levasseur , op.cit , pp : 479,((…et d'après larguier le droit français a connus un projet de loi 

qui prévoit le recours contre  la décision du classement devant le procureur générale et que celui-ci 

s’il ne répond pas dans un délais de 2 mois il pourra saisire une commission, Voir : Larguiez 

,procédure pénale ,17éme édition  , mémentos Dalloz ,1999, pp : 74-75 .    
(2)

  .416 ، اؼبركز القانوين للنيابة العامة دراسة مقارنة ،اؼبرجع السابق، ص محمد عبد الغريب 

(3)
  .164،ص  اؼبرجع نفسو 
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فانطالقا من ىذه التبعية التدرجيية كسلطة اإلشراؼ كالرقابة اإلدارية  على مرؤكسيو من ككالء اعبمهورية 
فإنو من اؼبنطقي أف يتظلم اجملٍت عليو لدل النائب العاـ ضد قرار اغبفظ الصادر من ككيل اعبمهورية ؛كذلك 

بتقدمي شكول مكتوبة تودع لدل أمانة النيابة العامة باجمللس القضائي ،أك برسالة ترسل عن طريق الربيد أك القياـ 
دبقابلة النائب العاـ أك مساعده شخصيان كعرض كتشخيص شكواه أمامو يف اليـو اؼبخصص الستقباالت النائب 

. العاـ
فالنائب العاـ دبا لو من صالحيات كاسعة يف ىذا اإلطار فلو أف يؤكد قرار اغبفظ الذم ازبذه ككيل 

اعبمهورية سواء شفهيا أك كتابيان ،أك يتخذ موقف معارض لقرار اغبفظ كذلك من خالؿ مراسلة مكتوبة إىل ككيل 
اعبمهورية طالبان منو القياـ بإجراءات اؼبتابعة باعتبار أف قضاة النيابة العامة يباشركف الدعول العمومية ربت إشرافو 

 مػن ؽ إ ج ، ك يف حالة ـبالفة ككيل اعبمهورية لتعليمات النائب العاـ فاف ىذا األخَت ديكن 33/2طبقان للمادة 
. لو أف يسائل ككيل اعبمهورية ك خيضعو للتأديب كفقا ؼبا لو من سلطة سلمية عليو 

. تقديم التظلم من أمر الحفظ أماـ وزير العدؿ- 2
إف كزير العدؿ كىو من السلطة التنفيذية ليس عضوا يف جهاز النيابة العامة كبالتايل ليس لو حق سبثيلها 

. (1)أماـ اعبهات القضائية ،إال أف القانوف أخضع النيابة العامة لسلطة كزير العدؿ باعتباره الرئيس األعلى ؽبا
 من    30فتتلقى النيابة العامة من الوزير األكامر كالتعليمات ،كيراقبها كيشرؼ عليها كىذا طبقان لنص اؼبادة 

. يسوغ لوزير العدؿ أف خيطر النائب العاـ باعبرائم اؼبتعلقة بقانوف العقوبات ))ؽ إ ج اليت تنص على أنو
 كما يسوغ لو فضالن عن ذلك أف يكلفو كتابة بأف يباشر أك يعهد دبباشرة متابعات أك خيطر اعبهة 

(. (القضائية اؼبختصة دبا يراه مالئمان من طلبات كتابية
 كعليو فإف لوزير العدؿ سلطة زبولو الرقابة كاإلشراؼ على أعضاء النيابة العامة من خالؿ إصدار األكامر 

إليهم بواسطة النائب العاـ ،كإقامة اؼبتابعة ألم عضو من أعضائها ؼبساءلتو تأديبيان على ـبالفة التعليمات الواردة 
. إليو

 كالنائب العاـ باعتباره اؼبرؤكس اؼبباشر لوزير العدؿ ،يلتـز قانونان بتقدمي طلباتو مكتوبة كفقان ؼبا يرد إليو من 
 من ؽ إ ج كيلتـز قانونان بتطبيق تلك التعليمات ك إال اعترب 30،31تعليمات من كزير العدؿ ،تطبيقا للمادتُت 

ُُ ػبطأ تأدييب . (2)مرتكبان

                                                 
(1)

؛ كباعتبار أف النائب العاـ ىو األصل يف االختصاص هبذه السلطة فإف القانوف خيوؿ لو أف يصدر إىل ككالئو 75،اؼبرجع السابق،ص أوىابية عبد اهلل 
التعليمات العامة كاػباصة يف شأف استعماؿ الدعول العمومية ، فإذا أمر عضو النيابة بتحريك الدعول العمومية كخالفو فيها فلم حيركها أك أصدر أمر حبفظ 

األكراؽ ، فطبيعي أف الدعول لن تتحرؾ ك ال يكوف أماـ النائب العاـ إال أف يكلف عضوا آخر من أعضاء النيابة باغبلوؿ ؿبل عضو النيابة العامة الذم امتنع 
محمد .عن تنفيذ األمر ، كيظهر أف التشريع اؼبصرم يبيح للنائب العاـ يف ىذه اغبالة ربريك الدعول العمومية بنفسو باعتباره األمُت على الدعول العمومية

 .319، اؼبرجع السابق ، ص محمود سعيد 
(2)

  .76 ، اؼبرجع السابق،ص أوىابية عبد اهلل 
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 كما يستفاد من خالؿ ما سبق أف لوزير العدؿ رئاسة عليا إدارية على أعضاء النيابة العامة ،كاغبقيقة أف 
إشراؼ الوزير على النيابة العامة إمنا ىو إشراؼ الوزير على اإلدارات التابعة لوزارتو ،فال سلطات لو على كظيفتها 

. القضائية خبصوص رفع الدعول العمومية كمباشرهتا
 من قانوف اإلجراءات اعبزائية قبد أف لوزير العدؿ أف خيطر 30/1 إال أنو بالتمعن الدقيق يف نص اؼبادة 

النائب العاـ باعبرائم اؼبتعلقة بقانوف العقوبات كمعٌت ذلك أنو إذا تقدـ اجملٍت عليو بشكول لوزير العدؿ،ككانت 
ؿبل حفظ من ككيل اعبمهورية ،فإف لوزير العدؿ حسب ىذه اؼبادة إمكانية إخطار النائب العاـ هبذه القضية 
السيما إذا توفرت دالئل قوية لدل اجملٍت عليو تدين اؼبتهم فتجعل ربريك الدعول العمومية مرجح على حفظ 

. اؼبلف
 كلإلشارة فإف كزير العدؿ إذا قاـ بدكر يف الدعول العمومية كما ىو الشأف يف حالة اإلخطار باعبرائم 

اؼبتعلقة بقانوف العقوبات اليت كبن بصددىا ،فإف ىذا الدكر إمنا يقـو بو بصفتو كزيران للعدؿ ال بصفتو الرئيس 
. اإلدارم للنيابة العامة

 
 

 المطلب الثالث
 حق  المجني عليو في رد ومخاصمة أعضاء النيابة العامة

 
إف النيابة العامة يف أدائها لوظيفتها اليت تدخل يف نطاؽ صالحياهتا ال تتحمل مسؤكلية جزائية أك مدنية 

طاؼبا أهنا سبارس عملها طبقان للقانوف ،كاغبكمة من ىذه القاعدة ىي أف يًتؾ ألعضاء النيابة العامة اغبرية يف 
فبارسة عملهم بكل استقاللية يف إطار اغبدكد اليت يرظبها القانوف لتحقيق اؼبصلحة العامة،إال أف ىذه القاعدة 

ليست مطلقة فإذا كاف عضو النيابة العامة قد ارتكب غشا أك تدليسان  أك قاـ بالغدر أك اقًتؼ خطأ مهنيا 
سبب من أسباب الرد كالقرابة كاؼبصاىرة ،فهل ديكن ـباصمتو كرده ؟ كعلى أساس ذلك  جسيما ،أك قاـ لديو

، (الفرع األكؿ)نتناكؿ حق الضحية يف رد أعضاء النيابة العامة كذلك ؼبا ديثل ىذا اغبق من ضمانة ىامة للضحية 
كما نتناكؿ حق الضحية يف ـباصمة أعضاء النيابة العامة إذا كقع يف عمل ىذه األخَتة غش أك تدليس أك غدر 

. (الفرع الثاين)أك خطأ مهٍت جسيم
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الفرع األوؿ 
 في رد أعضاء النيابة العامة المجني عليوحق 

نتناكؿ يف ىذا الفرع قاعدة عدـ قابلية أعضاء النيابة العامة للرد كمربراهتا مث نتناكؿ االنتقادات اؼبوجهة ؽبذه 
. القاعدة كأخَتا ضركرة تعديل قانوف اإلجراءات اعبزائية دبا يسمح برد أعضاء النيابة العامة من طرؼ الضحية

. قاعدة عدـ قابلية أعضاء النيابة العامة للرد ومبرراتها: أواًل 
 إف النيابة العامة كىي تظهر يف الدعول العمومية كممثل عن اجملتمع يف اقتضاء حقو يف العقاب ،فهي 

ذا األخَت ،فعضو النيابة العامة قد خصم شريف من نوع خاص يواجو اؼبتهم كيطالب بأداء حق العقاب على ق
تقـو لديو أسباب الرد كالقرابة كاؼبصاىرة كالصداقة ،كمع كل ىذا مل جيز القانوف رد أعضاء النيابة العامة كىذا ما 

 ((ال جيوز رد رجاؿ القضاء  أعضاء النيابة العامة  )) من قانوف اإلجراءات اعبزائية بقوؽبا555نصت عليو اؼبادة 
 من القانوف األساسي 02،كىذا بالرغم من أف رجل النيابة العامة عضو يف السلك القضائي تطبيقان غبكم اؼبادة 

. (1)للقضاء باعتبارىا خصمان يف الدعول العمومية 
  يطبق على قضاة اغبكم كالتحقيق يف 554،556 كالرد كمبدأ يقرره قانوف اإلجراءات اعبزائية يف اؼبادتُت

 (2)ـبتلف درجات التقاضي ،ك يقرر القانوف للخصم يف الدعول العمومية حق تقدمي طلب تنحية أك رد القاضي
جيوز لوكيل اعبمهورية أك  اؼبتهم أك الطرؼ  ))من ؽ إج بقوؽبا 1 /71،ككمثاؿ على ذلك ما نصت عليو اؼبادة 

(. (اؼبدين غبسن سَت العدالة طلب تنحية اؼبلف من قاضي التحقيق لفائدة قاضي آخر من قضاة التحقيق
 فمن خالؿ ما سبق يتبُت لنا أف النيابة العامة ال زبضع للرد باعتبارىا خصم يف الدعول العمومية ،كال يرد 

. (3)اػبصم خصمو ،فضالن على أف ما ذبريو النيابة العامة يف الدعول خاضع ؼبطلق تقدير القضاء
من اؼبقرر أف أعضاء النيابة  )) كقد بررت ؿبكمة النقض اؼبصرية قاعدة عدـ رد أعضاء النيابة العامة بقوؽبا

العامة يف حضورىم جلسات احملاكمات اعبنائية ليسوا خاضعُت كالقضاة ألحكاـ الرد كالتنحي ،ألهنم يف موقفهم 
كىم ديثلوف سلطة االهتاـ يف الدعول ال شأف ؽبم باغبكم فيها بل ىم دبثابة اػبصم فقط ،فالتنحي غَت كاجب 

. (4 )((عليهم كالرد غَت جائز يف حقهم

                                                 
يالحظ أف األنظمة اليت ذبمع فيها النيابة بُت اختصاصي االهتاـ كالتحقيق كالقانوف اؼبصرم، ال يرد كال يتنحى عضو النيابة العامة إذا كاف عملو يتعلق باالهتاـ  (1)

 ،اؼبرجع أوىابية عبد اهلل. من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم205، كيرد كيتنحى إذا كاف عملو يتعلق بالتحقيق كقد نص اؼبشرع اؼبصرم على ذلك يف اؼبادة 
. 84السابق،ص 

 .85 ،اؼبرجع السابق،ص أوىابية عبد اهلل  (2)

 ؛ كعدـ خضوع أعضاء النيابة العامة للرد مقرر كذلك يف القانوف الفرنسي مىت كاف عضو 40 ، اعبزء األكؿ،  اؼبرجع السابق ، ص أحمد شوقي الشلقاني (3)
 .203،اؼبرجع السابق،ص سليماف عبد المنعم . النيابة العامة طرفان أصليا،كىذا حىت كلو كجد يف الدعول اؼبدعى باغبق اؼبدين

(4)
  .227 ، اؼبرجع السابق ، ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى 



 79 

عدـ خضوع  أعضاء النيابة العامة ألحكاـ الرد " كلقد أيد  األستاذ سليماف عبد اؼبنعم  ذلك بقولو بأف 
حبجة أهنا تعترب خصما يف الدعول العمومية،كال يتصور أف يرد اػبصم،كما أف رأم النيابة العامة ال يلـز 

. (1)"احملكمة
. االنتقادات الموجهة لقاعدة عدـ رد أعضاء النيابة العامة:ثانيػاً 

 إف اؼبربرات السالف ذكرىا يف عدـ جواز رد أعضاء النيابة العامة ليست مقنعة لتحصُت عضو النيابة 
العامة من الرد ،فالقوؿ بأف النيابة العامة باعتبارىا خصمان إمنا ىو قوؿ مردكد عليو فيصعب القوؿ كلية بأف النيابة 

العامة خصم كاػبصم ال يرد ،فاؼبتهم ال يرد يف اغبقيقة النيابة ككل كإمنا يرد عضو النيابة العامة الذم قاـ لديو 
 ،ألف جهاز النيابة العامة  يقـو على سيادة القانوف كنزاىة (2)شك يف نزاىتو ،كديكن بالتايل استبدالو بعضو آخر

فبثليو كضماف اؼبوضوعية فيجب أال يثار بشأنو الشكوؾ من طرؼ اػبصم فبا يتطلب تقرير رد قضاة النيابة 
 ، مث إف اػبصم اغبقيقي لضحية اعبردية ىو اؼبتهم كما النيابة العامة إال خصم شكلي كىو خصم على (3)العامة

. (4)سبيل اجملاز ال اغبقيقة
 كمن ناحية أخرل فلئن كاف رأم النيابة العامة ال يلـز احملكمة حقان ،إال أنو من احملتمل أف يؤثر على 

 ،فإف ىذا ال ينفي عمليان تأثَت ىذا اعبهاز على القاضي ،فبا قد يشكك يف عدالة كنزاىة اإلجراءات (5)موقفها
. (6)ربقيقان كؿباكمة

 كاغبق أف اػبصم ىو ما يتساكل مع خصمو يف اؼبكنات كالسلطات ،أما النيابة العامة فهي من الناحية 
الواقعية ربمل شبهة اػبصم فوؽ  العادة اؼبدجج دبكنات كسلطات ال تتوافر لألطراؼ األخرل كبالتايل فجواز ردىا 

. (7)كفيل بتبديد اؽبواجس كتعزيز اطمئناف األفراد
.  المجني عليوضرورة تعديل قانوف اإلجراءات الجزائية بما يسمح برد أعضاء النيابة العامة من طرؼ:ثالثػػا

 كفقان للشركط الالزمة لرد اجملٍت عليو من الضركرم النص على قابلية أعضاء النيابة العامة للرد من طرؼ 
القضاة ،فالنيابة العامة ليست خصمان باؼبعٌت الدقيق للكلمة ،كال جيب أف تعترب كذلك ،بل ىي طرؼ ؿبايد 

 غايتو كشف اغبقيقة كمهمتو تطبيق القانوف تطبيقان سليمان كصحيحان ،كال شك أف زبويل الضحية حق رد عضو 
النيابة العامة ديثل ضمانة لو من اكبياز النيابة كالتأثَت على القضاة ،فنزاىة أعضاء النيابة العامة كضماف حيادىم 
. كموضوعيتهم جيب أال يثور فيو شك كالضماف الوحيد يف ذلك ىو أنو جيب مساكاهتم بالقضاة يف جواز ردىم

                                                 
(1)

  .203 ، اؼبرجع السابق ، ص سليماف عبد المنعم 

(2)
 203اؼبرجع نفسو ، ص  

(3)
 .86 ،اؼبرجع السابق،ص أوىابية عبد اهلل 

(4)
 .229،اؼبرجع السابق،أحمد محمد عبد اللطيف الفقى 

(5)
 .229،اؼبرجع السابق،أحمد محمد عبد اللطيف الفقى 

(6)
  .204،اؼبرجع السابق،ص سليماف عبد المنعم 

  .229،اؼبرجع السابق، ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (7)
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 كعليو فإنو من اؼبستحسن لعضو النيابة العامة أف يتنزه عن مواضع الشبهة فيمتنع من تلقاء نفسو عن 
مباشرة الدعول العمومية إذا قاـ بو سبب خيل حبياده كيدعو إىل رده ،فللخصم أف يتظلم إىل رؤساء عضو النيابة 
العامة اإلداريُت إذا حصل سبب من األسباب اليت ذبعل قابلية ىذا األخَت للرد ،كإذا مل حيصل ذلك أك ملُ ذبد 

ىذه الطريقة نفعان فاػبصم مل يبق لو سول أف يشرح للمحكمة أثناء نظر الدعول ما غبق بعضو النيابة العامة من 
. (1)األسباب اليت تقدح نزاىتو ،كهبذا ديكنو رد ربيز عضو النيابة العامة

 كما أف رد عضو النيابة العامة يزيد طمأنينة يف نفسية اجملٍت عليو ، كالرد يعترب ضمانة من الضمانات اليت 
جيب أف يوفرىا القانوف للمجٍت عليو ،فعضو النيابة قد يكوف على عالقة قرابة أك صداقة مع اػبصـو اآلخرين 

. حيتمل أف تؤثر عليو يف تصرفاتو كأعمالو أثناء ربريك كمباشرة الدعول العمومية
 قد أجاز رد عضو النيابة العامة إذا كاف طرفا 163 كجدير بالذكر أف قانوف اؼبرافعات اؼبصرم يف مادتو 

منضمان يف الدعول ال خصمان أصليان ،كذلك يف الدعاكل اؼبدنية كالتجارية اليت تدخل فيها النيابة العامة هبذه الصفة 
. (2)،كيربر ىذا أف النيابة العامة يف ىذه اغبالة تقتصر مهمتها على إبداء الرأم حبياد مطلق 

من قانوف اإلجراءات اعبزائية  669/2 كدياثل الوضع يف فرنسا الوضع يف مصر حيث ال جيوز طبقان للمادة 
 من 381الفرنسي رد عضو النيابة العامة يف الدعول العمومية ،مع جواز ردىا يف الدعاكل اؼبدنية طبقان للمادة 

. (3)قانوف اؼبرافعات الفرنسي
 رائدا يف ىذا الصدد ،حيث أجاز استبداؿ 1998 لسنة 447 كقد جاء قانوف اإلجراءات اإليطايل رقم 

 كىي اغباالت اػباصة بتنحي 36عضو النيابة العامة بآخر إذا توافرت إحدل اغباالت اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
. (4)القضاة

 
 
 
 

الفرع الثاني 
في مخاصمة أعضاء النيابة العامة المجني عليو حق  

                                                 
  .229،اؼبرجع السابق ، ص  أحمد محمد عبد اللطيف الفقى(1)
 ؛فإذا كانت النيابة العامة خصمان منظمان يف الدعول كالسيما يف القضايا ذات اؼبهمة االستشارية فقد أجاز 177، اؼبرجع السابق،ص مأموف محمد سالمة (2)

 .108 ،اؼبرجع السابق، ص موالي ملياني بغدادي. القانوف ألحد األطراؼ أف يطلب  رد فبثل النيابة العامة إذا كاف طلبو مؤسس كلو ما يربره قانونان 
 .230،اؼبرجع السابق،ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (3)

. 230اؼبرجع نفسو ، ص  (4)
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 القاعدة العامة أف عضو النيابة العامة ال يسأؿ بسبب ما قد يتخذه من إجراءات يف الدعول العمومية من 
خالؿ ربريكو ؽبذه األخَتة كمباشرهتا ،إذ ال جيوز مطالبة عضو النيابة العامة بالتعويض عن أعمالو اليت قد تضر 

. باػبصـو السيما اجملٍت عليو
 كالعلة من ىذه القاعدة أف هتديد عضو النيابة العامة باؼبسؤكلية عما يصدر عنو ،قد يدعوه إىل الًتدد يف 

القياـ بوظيفتو ،فبا يًتتب عليو اإلضرار باؼبصلحة العامة ،كبعبارة أخػرل إف عدـ تأمينو من اؼبسؤكلية عن اػبطأ قد 
 ،ذلك أنو من اؼببادئ اؼبقررة أنو ال مسؤكلية على عضو النيابة العامة (1)دينعو من أداء مهمتو اؼبوكولػة لػو قانونان 

بسبب ما يتخذه يف الدعول من اإلجراءات ،كلو أصاب الغَت منها ضرر ماداـ عضو النيابة العامة مل يصدر يف 
. (2)عملو غش أك تدليس كمل يقع يف خطأ مهٍت جسيم

 كعلى ذلك فإف عدـ مسؤكلية النيابة العامة ليست مطلقة فعضو النيابة العامة جيوز مساءلتو جزائيا عما 
يرتكبو من أفعاؿ تعترب جردية يف نظر القانوف ، كما أنو كالقاضي يسأؿ مدنيا عن طريق إجراءات دقيقة تسمى 

، كعلى ذلك فإننا (3)بإجراءات اؼبخاصمة كذلك إذا كقع يف عملو غش أك تدليس أك غدر أك خطأ مهٍت جسيم
نتناكؿ يف ىذا الفرع أسباب ـباصمة أعضاء النيابة العامة من طرؼ اجملٍت عليو مث إجراءات اؼبخاصمة كذلك يف 

. بندين مستقلُت 
. أسباب مخاصمة أعضاء النيابة العامة من طرؼ المجني عليو: أوال 

 ال يبقى أماـ الضحية يف حالة توفر شركط اؼبخاصمة  كالغش كالتدليس أك الغدر أك الرشوة أك ثبوت 
خطأ مهٍت جسيم أك الغدر إال حق ـباصمة قضاة النيابة العامة ،ىذا طبقان للقواعد العامة كاؼبنصوص عليها ضمن 

ذبوز ـباصمة القضاة من غَت أعضاء احملكمة )) منو على أنو 214قانوف اإلجراءات اؼبدنية ،حيث تنص اؼبادة 
: العليا يف األحواؿ التالية

. إذا كقع من أحدىم تدليس أك غش أك غدر أثناء سَت الدعول أك عند صدكر اغبكم -
 .إذا كانت اؼبخاصمة منصوص عليها صراحة يف نص تشريعي -

 .يف األحواؿ اليت يقضي فيها القانوف دبسؤكلية القاضي كاغبكم عليو بالتعويضات  -

 (.(إذا امتنع القاضي عن اغبكم  -

فمن خالؿ استقراء نص اؼبادة السالفة الذكر ،قبدىا تتكلم عن ـباصمة القضاة كال سبنع توسيع تطبيقها 
على قضاة النيابة العامة كمساعديهم ،فال ديكن متابعتهم مدنيان بسبب األفعاؿ اليت ارتكبوىا أثناء مباشرة كظيفتهم 

من قانوف 576 575 من ؽ إ ـ جيد تربيره يف نصوص اؼبواد 214إال باؼبخاصمة ،كىذا التوسيع لنص اؼبادة 

                                                 
  .87 ، اؼبرجع السابق، ص أوىابية عبد اهلل (1)
  .31 ، اؼبرجع السابق، ص عوض محمد عوض (2)

. 136 ، الوسيط يف قانوف اإلجراءات اعبزائية ، اؼبرجع السابق ، ص أحمد فتحي سرور (3)
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اإلجراءات اعبزائية اؼبتعلقة باعبنايات كاعبنح اؼبرتكبة من طرؼ القضاة كأعضاء النيابة العامة أثناء مباشرة 
. (1)كظائفهم

 فالغش يتحقق مثالن يف حالة تصرؼ عضو النيابة العامة متأثرا برشوة أك حصولو على مقابل من أحد 
اػبصـو ،كالتدليس ىو أف يبتعد عضو النيابة العامة عن مبادئ اغبياد كالتجرد كالعدالة كالقانوف ،كالغدر ىو أف 

يطلب رسوما أك غرامات ليست مستحقة أصالن أك تزيد عن اؼببلغ اؼبستحق ،كاػبطأ اؼبهٍت اعبسيم ىو الغلط 
الفاحش كالفاضح كمثالو أف يأمر ككيل اعبمهورية بإحضار شخص كإيداعو اغببس اؼبؤقت الهتامو يف جردية غَت 

. معاقب عليها أم يقـو بتصرفات تتجاكز اغبدكد اليت رظبها القانوف ألعضاء النيابة العامة
. إجػراءات المخػػاصمة: ثانياً 

 ترفع دعول اؼبخاصمة اليتُ بنيت على األسباب اليت تًتتب عليها ما عدا حالة إنكار العدالة حسب 
القواعد العادية يف رفع الدعول ،كتطرح دعول اؼبخاصمة أماـ الغرفة اؼبدنية للمحكمة العليا كىي مشكلة من 

تنظر اؼبخاصمة  )) من ؽ إ ـ كاليت تنص على أنو218طبسة قضاة ،كتعقد اعبلسة بغرفة اؼبشورة طبقان لنص اؼبادة 
. (2)((يف جلسة أماـ الغرفة اؼبدنية للمحكمة العليا مؤلفة من طبسة أعضاء هبيئة غرفة مشورة

 كما دييز التشريع اعبزائرم يف ىذا اجملاؿ ىو أنو أسند االختصاص إىل احملكمة العليا حىت كلو تعلق األمر 
بقضاة احملكمة ،يف حُت كاف باإلمكاف منح ىذا االختصاص إىل اجمللس القضائي ،كبإقراره اختصاص احملكمة 

. (3)العليا يكوف اؼبشرع استهدؼ ضباية القاضي كمنحو ضمانات أكسع
 من ؽ إ ـ  ال جيوز مباشرة اؼبخاصمة ما داـ للطالب طريق آخر يلتجئ إليو ، كمل 217 كحسب اؼبادة 

حيدد اؼبشرع يف ىذا الصدد مفهـو الطريق اآلخر ،فهل يتعلق األمر بطرؽ الطعن العادية  أك بطرؽ الطعن غَت 
. العادية؟

  من ؽ إ ـ يتناقض مع القواعد األساسية لإلجراءات 217 كعليو فإف الشرط اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 
فطرؽ الطعن العادية كغَت العادية ما ىي إال كسائل ؼبراقبة صحة تطبيق القانوف ال غَت ،كأما ـباصمة القضاة فهي 

دعول مستقلة ترمي قبل كل شيء إىل طلب التعويض عن الضرر ،كحىت كلو فرضنا أف الدعول األصلية  
رفعت إىل اجمللس القضائي عن طريق االستئناؼ فال جيوز للمجلس النظر يف اؼبخاصمة كديكنو فقط إلغاء اغبكم 

  من ؽ إ ـ غَت ؾبدم كال ينطوم عليو أم فائدة 217اؼبستأنف ،كمن شبة فإف الشرط اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 
 . (1)عملية

                                                 
(1)

  .157، ص 1999 ،اعبزء األكؿ ، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،اعبزائر،الوجيز يف اإلجراءات اؼبدينة ، إبراهيمي محمد 

(2)
 .83 ، ص 2000 ،الطبعة الثانية ، الديواف الوطٍت لألشغاؿ الًتبوية،اعبزائر،القانوف القضائي اعبزائرم، بن ملحة الغوثي 

 .157،اؼبرجع السابق،ص إبراىيمي محمد (3)
 .158،اؼبرجع السابق،ص إبراىيمي محمد (1)
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 كإذا حكم برفض دعول اؼبخاصمة فيحكم على الطالب بغرامة مدنية ال تقل على طبسمائة دينار دكف 
.  من ؽ إ ـ 219اؼبساس بالتعويضات طبقان للمادة 

 كإذا اعترب الطلب مؤسسا فإف اؼبشرع مل حيدد النتائج اؼبًتتبة عن ذلك ،فَتجع إىل اؼببادئ العامة للقانوف 
،فإذا قضت احملكمة العليا بأف اؼبخاصمة مؤسسة كمل يوجد حكم مطعوف فيو تبطل احملكمة اإلجراءات اليت 

 . (2)باشرىا القاضي إف اقتضى اغباؿ كربكم عليو بالتعويض عن الضرر الذم سببو 
       ك ذبدر اإلشارة إىل ذكر مالحظة يف غاية األمهية ك ذلك قبل االنتهاء من ىذا الفصل تتمثل يف أف اؼبشرع 

 فقرة 5 يف اؼبادة 2004 نوفمرب 10 اؼبؤرخ يف 14-04يف التعديل األخَت لقانوف اإلجراءات اعبزائية ربت رقم 
ك لكن ىل ىذا اإلجراء خولو أيضا (3) أعطى اغبق للمشتبو فيو باالستعانة دبحامي أماـ ككيل اعبمهورية 02

للمجٍت عليو ؟ أم ىل ديكن أف حيضر ؿبامي اجملٍت عليو أماـ ككيل اعبمهورية ؟ ك ىي إشكالية مطركحة على 
النيابة العامة لكوف أف اجملٍت عليو أحيانا يصيبو اػبوؼ ك االرتباؾ لدل حضوره أماـ ككيل اعبمهورية ك باػبصوص 
إذا كاف قد شارؾ يف اعبردية ك تسبب يف كقوعها ك بالتايل ديكن أف ينقلب إىل متهم مع األخذ بعُت االعتبار أف 

. النيابة العامة ؽبا سلطة اؼبتابعة مىت تبُت ؽبا مربراهتا 
ك خالصة القوؿ أف اؼبشرع يف تعديلو اغبديث لقانوف اإلجراءات اعبزائية ال يزاؿ يعًتؼ ك حيمي حقوؽ 

اؼبتهم ك يهمل اجملٍت عليو مع العلم أف النيابة العامة ديكن ؽبا أف تتهم اجملٍت عليو ك تغَت من مركزه ، ك دبفهـو آخر 
. أف مركز اجملٍت عليو ديكن أف يتغَت فبا يستدعي حضور الدفاع غبماية ىذا اؼبركز 

                                                 
(2)

 .158اؼبرجع نفسو ، ص  

(3)
 الذم يعدؿ ك يتمم قانوف اإلجراءات اعبزائية ك اليت جاء فيها على أنو 2004 نوفمرب 10 اؼبؤرخ يف 14-04 من القانوف 02-05لقد نصت اؼبادة  

للشخص اؼبشتبو فيو اغبق يف اإلستعانة دبحامي عند مثولو أماـ ككيل اعبمهورية ك يف ىذه اغبالة يتم استجوابو حبضور ؿباميو ك ينوه عن ذلك يف ؿبضر ))
 ( .(اإلستجواب 
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المبحث الثاني 
حماية حقوق الضحية خالل المحاكمة الجزائية  

 مىت كقعت اعبريبة تولد عنها حق للدكلة يف معاقبة مرتكبها ، كإذا ترتب عليها إغباؽ ضرر بالغَت تولد 
عنها كذلك حق للمضركر يف مطالبة مرتكبها بالتعويض الكامل عن الضرر الذم غبق بو من جراء ىذا الفعل  

.  كغبماية ىذين اغبقُت أعطى القانوف للدكلة حق مباشرة الدعول العمومية كللمضركر حق رفع الدعول اؼبدنية
  كلئن كانت للضحية أماـ القضاء عدة حقوؽ كحق ربريك الدعول العمومية عن طريق التكليف اؼبباشر 

أماـ احملكمة، كحقوقها أثناء إجراءات سَت احملاكمة إال أف أنبها ىو حقها ىو يف هناية احملاكمة كاؼبتمثل يف الفصل 
يف الدعول اؼبدنية التبعية أماـ قضاء اغبكم الستيفاء حقها يف التعويض كذلك جربا للضرر الذم أصاهبا من جراء 

. اعبريبة 
اؼبطلب  ) كبذلك فإننا نتناكؿ يف ىذا اؼببحث حقوؽ الضحية خالؿ اتصاؿ احملكمة باؼبلف اعبزائي 

، ك أخَتا نتناكؿ مدل التزاـ ( اؼبطلب الثاين )، مث نتناكؿ حقوؽ الضحية خالؿ إجراءات سَت احملاكمة  (األكؿ
 . (اؼبطلب الثالث  )الدكلة بتعويض الضحية 

المطلب األول 
حقوق الضحية خالل اتصال المحكمة بالملف الجزائي  

زبتلف حقوؽ الضحية باختالؼ آليات اتصاؿ احملكمة باؼبلف اعبزائي فحقوقها تزداد عند التكليف 
باغبضور اؼبباشر ك تقل يف حالة التلبس ك اإلحالة من طرؼ قاضي التحقيق أك غرفة االهتاـ أماـ ؿبكمة اعبنح ك 

. سوؼ نتناكؿ حقوؽ الضحية خالؿ كل آلية من آليات اتصاؿ احملكمة باؼبلف ك ذلك كل يف فرع مستقل 
الفرع األول 

حقوق الضحية في حالة التلبس بالجريمة  
التلبس ىو اؼبعاصرة أك اؼبقاربة بُت غبظيت ارتكاب اعبريبة ك اكتشافها ، أم تقارب غبظة اقًتاؼ اعبريبة ك 

 من ؽ إ ج ك كذلك حدد 41غبظة اكتشافها باؼبشاىدة ، ك قد حدد اؼبشرع كاقعة التلبس ربديدا دقيقا يف اؼبادة 
 . (1)اإلجراءات اليت يبكن اؼببادرة هبا مىت توافرت صورة من صوره 
القبض على اؼبتهم ك ىو يف حالة القياـ بتنفيذ " ك قد عرؼ األستاذ عبد العزيز سعد التلبس على أنو

الوقائع اعبرمية ، أك اثر تنفيذىا بوقت قصَت ، سواء من قبل ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامهم دبهاـ  
. (2)" كظائفهم أك من قبل احد أك بعض عامة الناس 

                                                 
توصف اعبناية أك اعبنحة بأهنا يف حالة تلبس اذا كانت مرتكبة يف اغباؿ أك  )) من ؽ إ ج على أنو 41لقد نصت اؼبادة  . 224 ، اؼبرجع السابق ، ص أوىابية عبد اهلل 1))

كما تعترب اعبناية أك اعبنحة متلبس هبا إذا كاف الشخص اؼبشتبو يف ارتكابو إياىا يف كقت قريب جدا من كقت كقوع اعبريبة قد تبعو العامة أك كجدت يف حيازتو . عقب ارتكاهبا 
 ( .(...أشياء أك كجدت آثار أك دالئل تدعو إُف افًتاض مسانبتو يف اعبناية أك اعبنحة 

(2)
 .64 ، ص2006 ، الطبعة األكُف ، دار ىومة ، اعبزائر ، إجراءات فبارسة الدعول اعبزائية ذات العقوبة اعبنحية ، سعد عبد العزيز  
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عمليا التلبس ىو مالحقة اؼبتهم ك قبضو يف مسرح اعبريبة من طرؼ ضباط الشرطة القضائية أك من الغَت 
، حبيث أف ىذه األخَتة تنقل اؼبتهم إُف النيابة العامة اليت ؽبا سلطة التقرير أما إيداعو اغببس اؼبؤقت ك من شبة 
ربدد لو جلسة احملاكمة أك إطالؽ صراحو أك تكليفو باغبضور اؼبباشر ، فإذا اختارت اغببس اؼبؤقت فهنا يعترب 

اؼبتهم يف حالة تلبس ك ىنا نتساءؿ ما ىي حقوؽ الضحية يف حالة التلبس ؟ اعبواب على ذلك أف القانوف يعطي 
 اؼبؤرخ يف 14-04للمتهم حق حضور ؿبامي معو أماـ النيابة العامة ك ىذا كفقا لقانوف اإلجراءات اعبزائية رقم 

للشخص اؼبشتبو فيو اغبق يف االستعانة  )) حبيث جاء فيها على أنو 59/2 يف مادتو رقم 2004 نوفمرب 10
دبحامي عند مثولو أماـ ككيل اعبمهورية ك يف ىذه اغبالة يتم استجوابو حبضور ؿباميو ك ينوه عن ذلك يف ؿبضر 

، ك لكن اؼبشرع َف يتكلم عن الضحية ك بالتاِف فهل ككيل اعبمهورية يف ىذه اغبالة يسمع ( (االستجواب 
الضحية أـ ال بالرجوع إُف قانوف اإلجراءات اعبزائية قبد أف اؼبشرع ال يتطرؽ إُف ىذه اغبالة ك بالتاِف يستحسن 

أف ينص اؼبشرع يف التعديالت القادمة على ىذا اغبق للضحية ك اؼبتمثل يف ظباعو مع ؿباميو أماـ ككيل اعبمهورية 
. مثلو مثل اؼبتهم 

على العمـو يسلم للضحية استدعاء من طرؼ النيابة العامة غبضور جلسة احملاكمة تعترب مبلغة شخصيا 
ك بالتاِف ربضر مع اؼبتهم يف نفس اعبلسة ك ؽبا حق االستفسار عن تاريخ اعبلسة ك ساعتها ك إذا تأجلت اعبلسة 

. فلها حق االستفسار حوؿ تاريخ اعبلسة الالحقة 
الفرع الثاني 

 حقوق الضحية عند إحالة الملف من طرف قاضي التحقيق  أو غرفة االتهام
إذا تبُت لقاضي التحقيق أف الواقعة اؼبعركضة عليو تكوف جناية أك جنحة أك ـبالفة ك أف ىناؾ أدلة كافية 
على اهتاـ شخص ؿبدد فإنو يصدر أمر بإحالة اؼبلف إُف اعبهة القضائية اؼبختصة حبسب األحواؿ ، أم ىبتلف 

حبسب التكييف القانوين للجريبة ، فإذا كانت الواقعة جنحة أك ـبالفة أحاؿ اؼبلف إُف جهة اغبكم مباشرة يف 
حُت إذا كانت جناية أرسل اؼبلف إُف النائب العاـ الذم يقـو جبدكلة القضية على غرفة االهتاـ لتقـو  بتحقيق 

ثاين ىذا من جهة ك من جهة ثانية   يبكن لغرفة االهتاـ أف ربيل اؼبلف بعدما ذبرم التحقيقات الالزمة سواء إُف 
ؿبكمة اعبنح إذا رأت أف الوقائع اؼبنسوبة للمتهم تشكل جنحة ، كما يبكن أف ربيل اؼبلف على ؿبكمة اعبنايات 

إذا كانت الوقائع تشكل جناية ، ك أيا كاف أمر اإلحالة الصادر سواء من قاضي التحقيق أك غرفة االهتاـ فإف 
اؼبشرع َف ىبوؿ للمدعي اؼبدين سول حق إخطاره بقرار أك أمر اإلحالة أماـ اعبهة القضائية اؼبختصة ، مث بعد 

جدكلة النيابة العامة للجلسة فإهنا ترسل استدعاء إُف اؼبدعي اؼبدين الذم يعترب دبثابة تبليغ غبضور جلسة احملاكمة 
مع اإلشارة أف االستدعاء هبب أف يوضح فيو اسم ك لقب اؼبدعي اؼبدين ك ؿبل إقامتو ك مكاف ميالده ك كذا اسم 

ك لقب اؼبتهم ك ؿبل إقامتو ك مكاف ميالده ك بياف الواقعة اؼبنسوبة إليو ك كصفها القانوين ك النصوص القانونية 
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اؼبطبقة ، ك بذلك فإنو من خالؿ ىذا االستدعاء يتضح مركز اؼبدعي اؼبدين الذم يبقى طواؿ إجراءات احملاكمة ك 
. ال يبكن أف تغَت من ىذا الوصف 

يستخلص فبا سبق أنو ال هبوز االستغناء عن استدعاء اؼبدعي اؼبدين كظباعو يف اعبلسة كىذا ما أكدتو 
ال هبوز االستغناء عن  )) كالذم جاء فيو على أنو 07/11/1989احملكمة العليا يف قرارىا الصادر بتاريخ 

. (1)((استدعاء اؼبدعي اؼبدين كظباعو خالؿ جلسة احملاكمة ألنو طرؼ يف الدعول كإال ترتب على ذلك النقض 
 الفرع الثالث 

 (2)حق الضحية في تحريك الدعوى العمومية عن طريق التكليف بالحضور المباشر أمام المحكمة 
أف اؼبشرع أكجد للمدعي اؼبدين آلية لتبسيط إجراءات ك ربقيق لتشفي غليلو من جراء اعبريبة اؼبرتكبة 

 337 طبقا للمادة (3)ضده ك ذلك عن طريق تقديبو أماـ ككيل اعبمهورية شكول مع التكليف باغبضور اؼبباشر
مكرر من ؽ إ ج حبيث ككيل اعبمهورية وبدد مبلغ الكفالة ك وبدد تاريخ اعبلسة ك يأمر بتحرير استدعاء للمتهم 

للحضور مباشرة للجلسة ، ك بالتاِف يعطي للمتهم ىذا الوصف ك ال يبنح لو حىت فرصة التفكَت أك التالعب 
باإلجراءات، غَت أف التكليف باغبضور ؿبصور يف بعض اعبرائم البسيطة دكف غَتىا ك ىي ؿبددة يف اؼبادة السالفة 

الذكر، أما اؼبدعي اؼبدين فيستدعى بواسطة استدعاء غبضور اعبلسة حبيث يذكر يف ىذا األخَت تاريخ اعبلسة ك 
اسم اؼبتهم ك الوقائع اؼبنسوبة إليو كالنص القانوين ك ذكر مركز اؼبدعي اؼبدين ك بالتاِف اإلخالؿ ببيانات التكليف 
باغبضور اؼبباشر يؤدم إُف بطالنو ،كبذلك فإف ىذا اؼبدعي اؼبدين يعرض مركزه من خالؿ االستدعاء اؼبوجو إليو 
من طرؼ النيابة العامة ك احملكمة ملزمة باغبفاظ على ىذا اؼبركز ، ك من شبة فإف التكليف اؼبباشر باغبضور يعترب 
مرآة عاكسة إلجراءات جد سريعة كعليو فإننا نتناكؿ يف ىذا الفرع الشركط الشكلية للتكليف اؼبباشر باغبضور 

 . (البند الثاين  )، مث الشركط اؼبوضوعية للتكليف اؼبباشر  (البند األكؿ )أماـ احملكمة 
 
 

. الشروط الشكلية للتكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة:أوال
                                                 

 . 78  ،االجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية ، اعبزء األكؿ، ص جياللي بغدادي (1)
اإلدعاء اؼبباشر "  مكرر من ؽ إ ج يقابلو يف الفقو اؼبصرم دبصطلح 337إف مصطلح التكليف باغبضور اؼبباشر الذم نص عليو اؼبشرع اعبزائرم ضمن اؼبادة  (2)

حق اؼبدعي يف اعبنح كاؼبخالفات يف رفع الدعول العمومية مباشرة بتكليف اؼبتهم باغبضور " كقد عرؼ األستاذ الشواريب عبد اغبميد اإلدعاء اؼبباشر على أنو " 
، ص 2003 ، منشأة اؼبعارؼ باإلسكندرية ، مصر، التعليق اؼبوضوعي على قانوف اإلجراءات اعبنائية،  الشواربي عبد الحميد " .أماـ القضاء  اعبنائي 

162 .
قد خوؿ القانوف للمدعي اؼبدين حق ربريك الدعول اعبنائية عن طريق  التكليف اؼبباشر أماـ احملكمة كالذم يعترب كسيلة من الوسائل اليت أتاحها اؼبشرع  (3)

لتعويض اجملٍت عليو عن الضرر الذم نالو من ارتكاب اعبريبة ، فاؼبشرع يف تقريره ؽبذا اغبق راعى ربقيق اعتبارات متعددة أنبها ربقيق توازف ضركرم مع مبدأ 
اؼبالئمة يف رفع الدعول اعبنائية ، ألنو يسمح بالتخفيف من حدة عدـ رفع ىذه الدعول  يف بعض اغباالت  كما راعى شعور اجملٍت عليو كىو اعتبار ىاـ لتحقيق 

 . 161 ،اؼبرجع السابق ، ص عبد الحميد الشواربي. الدفاع االجتماعي كذبنب االلتجاء إُف االنتقاـ الشخصي
 



 140 

 هبب توافر شركط شكلية لقبوؿ التكليف اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة كىي شركط أساسية كجوىرية 
يًتتب على زبلفها بطالف التكليف اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة، كتتمثل ىذه الشركط يف تقدًن شكول أماـ 

ككيل اعبمهورية، كدفع مبلغ الكفالة لدل قلم كتاب الضبط، كتعيُت اؼبدعي اؼبدين موطنا ـبتارا كأخَت قياـ اؼبدعي 
. اؼبدين بتبليغ كرقة التكليف باغبضور للمتهم

 .تقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية -  1
يبكن للمدعي اؼبدين أف يكلف التهم مباشرة  )) مكرر من ؽ إ ج على أنو 337 لقد نصت اؼبادة 

:  باغبضور أماـ احملكمة يف اغباالت اآلتية
. ترؾ األسرة - 
. عدـ تسليم الطفل - 
. انتهاؾ حرمة اؼبنزؿ - 
. القذؼ - 
. إصدار شيك بدكف رصيد- 

(. (...كيف اغباالت األخرل  ينبغي اغبصوؿ على ترخيص النيابة العامة للقياـ بالتكليف اؼبباشر باغبضور
 يستفاد من خالؿ ىذا النص أف اؼبشرع قد خوؿ للمدعي اؼبدين تكليف اؼبتهم مباشرة باغبضور أماـ 

احملكمة يف اعبرائم اؼبنصوص عليها سابقا، كيف اغباالت األخرل ينبغي اغبصوؿ على ترخيص النيابة العامة للقياـ 
 مكرر من ؽ إ ج َف يتطرؽ فيها ؼبصطلح الشكول 337بالتكليف اؼبباشر، كيالحظ أف اؼبشرع يف نص اؼبادة 

هبوز  )) من ؽ إ ج اؼبتعلقة باإلدعاء اؼبدين حيث نص فيها اؼبشرع على أنو 72أصال على خالؼ نص اؼبادة 
(.  (لكل شخص يدعي بأنو مضار جبريبة أف يدعي مدنيا بأف يتقدـ بشكواه أماـ قاضي التحقيق اؼبختص

 مكرر من ؽ إ ج قد أغفل ذكر عبارة الشكول فإنو من باب 337  ك إذا كاف اؼبشرع يف نص اؼبادة 
أكُف َف يذكر البيانات اليت هبب أف تتضمنها شكول اؼبدعي اؼبدين يف التكليف اؼبباشر باغبضور، لكن رغم ذلك 
فالواقع العملي ك ما جرل عليو العرؼ القضائي أثبت أنو ال يبكن للمدعي اؼبدين أف يكلف متهما باغبضور أماـ 

. (1)احملكمة ما َف  يقدـ شكول مكتوبة أماـ ككيل اعبمهورية 
  
 

كيالحظ أف اإلدعاء اؼبباشر أماـ احملكمة اعبزائية ال يبكن أف يكوف ضد ؾبهوؿ ، إذ هبب أف تكوف خصومة 
، لذلك يتطلب معرفة اؼبتهم شرطا يفرضو الواقع ليكوف فبكن اللجوء إُف اإلدعاء (2)ؿبددة بأطرافها أماـ احملكمة 

                                                 
 . 69 ، اؼبرجع السابق ، ص شمالل علي 1))
  .211، اؼبرجع السابق ، ص العوجي مصطفى  (2)
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 ، لذا يشًتط يف الشكول ذكر اسم اؼبتهم كلقبو كتاريخ ميالده (1)اؼبباشر كاعتباره كسيلة لتحريك الدعول العمومية
كموطنو كلقب كالديو ، مع ذكر الواقعة اليت كانت سببا يف إصابة الشاكي بالضرر بل كتقدـ صبيع الوثائق 

. كاؼبستندات اليت تثبت كل ما يدعيو الشاكي 
  فاغبكمة من ربديد اؽبوية الكاملة للمشتكى منو يف الشكول الرامية إُف ربريك الدعول العمومية عن 

طريق التكليف اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة تتمثل يف كوف أف ككيل اعبمهورية ال يتمتع بصالحيات قانونية سبكنو 
من إصدار إنابات قضائية لغرض التحرم عن ىوية اؼبشتكى منو مثلما ىو اغباؿ بالنسبة لقاضي التحقيق  الذم 

 ،ىذا من جهة (2)من ؽ إ ج1 /138خولو القانوف صالحية إصدار إنابات قضائية كفقا ؼبا نصت عليو اؼبادة 
كمن جهة ثانية فإف ربديد اؽبوية الكاملة للمشتكى منو يبّكن احملكمة من إصدار أمر بالقبض ضد اؼبشتكى منو 

، ك (3)يف حالة عدـ امتثالو الستدعاء احملكمة، كما يبكن للنيابة العامة تنفيذ اغبكم الذم سيصدر يف الدعول 
ىذا يف حقيقة األمر يف صاٌف اؼبدعي اؼبدين الذم يفيده فيما بعد أماـ القاضي اعبزائي الستيفاء حقو يف التعويض 

 .
.  دفع مبلغ الكفالة لدى قلم كتاب الضبط-  2

ينبغي على اؼبدعي اؼبدين الذم )) مكرر من ؽ إ ج على أنو 337  لقد أكجبت الفقرة الثالثة من اؼبادة 
يكلف متهما تكليفا مباشرا باغبضور أماـ احملكمة أف يودع مقدما لدل كاتب الضبط اؼببلغ الذم يقدره ككيل 

( . (اعبمهورية 
  يالحظ من خالؿ ىذا النص أف اؼبشرع َف يبُت اؼبعيار الذم يتم على أساسو ربديد مقدار مبلغ الكفالة  

. بل ترؾ األمر للسلطة التقديرية لوكيل اعبمهورية كما ىو الشأف يف اإلدعاء اؼبدين أماـ قاضي التحقيق 
ىي ذبنب إعسار اؼبدعي اؼبدين إذا ما قضى " الرسـو القضائية "   كاغبكمة من اشًتاط دفع مبلغ الكفالة 

برباءة اؼبتهم كإلزامو بدفع اؼبصاريف، كىذه اغبكمة تتوافر يف صبيع صور اإلدعاء اؼبدين ، يضاؼ إُف ذلك أف 
 إذا كاف معتقدا إالفرض ىذه الرسـو يعترب عبئا ثقيال على اؼبدعي اؼبدين يف أال يباشر حق اإلدعاء اؼبدين  

. (4 )بأحقيتو يف التعويض ، كمن شأف ذلك أف يضيق من نطاؽ إساءة استعماؿ ىذا اغبق

                                                 
. 522 ، اؼبرجع السابق ، ص محمد محمود سعيد  1))
هبوز لقاضي التحقيق أف يكلف بطريق اإلنابة القضائية أم قاض من قضاة ؿبكمتو أك أم ضابط من ضباط  )) من ؽ إ ج على أنو 138/1 تنص اؼبادة  (2)

الشرطة  القضائية اؼبختص بالعمل يف تلك الدائرة أك أم قاض من قضاة التحقيق بالقياـ دبا يراه الزما من إجراءات التحقيق يف األماكن اػباضعة للجهة القضائية 
 (. (اليت يتبعها كل منهم 

  .69 ، اؼبرجع السابق ، ص شمالل علي (3)

. 141، ص 2000-1999 ،الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاىرة ، اإلدعاء اؼبباشر  يف اإلجراءات اعبنائية  دراسة مقارنة ، فوزية عبد الستار  (4 )
مجدي   .كذبدر اإلشارة إُف أف عدـ سداد اؼبدعي اؼبدين للرسـو القضائية يؤدم إُف عدـ طرح الدعول اؼبدنية على احملكمة كبالتاِف عدـ ربريك الدعول اعبنائية 

. 82، ص 2003 ، دار اؼبطبوعات اعبامعية ، اإلسكندرية ، مصر، اإلدعاء اؼبباشر، ىرجة مصطفى 
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 أف اؼبشرع أعفى اؼبدعي اؼبدين من دفع مبلغ الكفالة إذا كاف غَت قادر على تسديدىا كىذا بسبب إال 
 اؼبتعلق دبنح 1971 أكت 05 اؼبؤرخ يف 71/57 من األمر رقم 14 إُف 05قلة موارده كىذا كفقا للمواد من 

اؼبساعدة القضائية، كسبنح اؼبساعدة القضائية للمدعي اؼبدين كذلك من خالؿ توجيو ىذا األخَت طلبا مكتوبا إُف 
ككيل اعبمهورية لدل احملكمة اليت يوجد بدائرهتا موطنو ، كهبب أف يتضمن الطلب عرضا موجزا ؼبوضوع الدعول 

مصحوبا دبستخرج من جدكؿ الضرائب كتصريح يثبت عوز اؼبدعي اؼبدين مؤشر عليو من طرؼ رئيس اجمللس 
، كيف حالة اؼبوافقة على طلب اؼبساعدة (1)الشعيب البلدم كوباؿ اؼبلف إُف مكتب اؼبساعدة القضائية للبت فيو

. القضائية فإف اؼبدعي اؼبدين يعفى من دفع مبلغ الكفالة، كما يعفى من حقوؽ الطابع كالتسجيل
  أما فيما يتعلق باسًتجاع مبلغ الكفالة اؼبقدـ من طرؼ اؼبدعي اؼبدين يف التكليف اؼبباشر باغبضور أماـ 

احملكمة ، فإنو هبب التمييز بُت حالة إدانة كبراءة اؼبتهم، ففي حالة اغبكم باإلدانة فإف مصاريف الدعول يتحملها 
مع اسًتجاع اؼبدعي اؼبدين مبلغ الكفالة اؼبقدـ منو ، أما يف حالة براءة (2 ) من ؽ إ ج367اؼبتهم طبقا للمادة 

 إذا رأت احملكمة أف تعفيو منها كلها أك جزء منها كىذا إالاؼبتهم، فإف مصاريف الدعول يتحملها اؼبدعي اؼبدين 
.  من ؽ إ ج 369ما نصت عليو اؼبادة 

      ك يطرح التساؤؿ أنو يف حالة تعسف ككيل اعبمهورية يف ربديد مبلغ الكفالة ك ذلك بأف وبددىا دببالغ 
باىظة، فاعبواب على ذلك أف آليات مراقبة ككيل اعبمهورية يف ربديد مبلغ الكفالة غائبة سباما على مستول 
نصوص قانوف اإلجراءات اعبزائية فبا يعد ىذا األمر مساس حبقوؽ اؼبدعي اؼبدين ، ك يف ىذا الشأف اؼبشرع 

مطالب بالتدخل يف ىذا اجملاؿ بفرض رقابة على ككيل اعبمهورية ك ذلك بتحديد مبلغ الكفالة مسبقا مثل ما  
ىو اغباؿ عليو يف ؾباؿ الغرامات كىو اقًتاح جدير لألخذ بو حبيث ينصب أساسا على تدعيم حقوؽ اؼبدعي 

. اؼبدين ك ضبايتها 
. تعيين المدعي المدني موطنا مختارا - 3

                                                                                                                                                                  

  et d'aprés les constatations de Garraud la partie civile réglait  les frais de sa procédure de citation 

directe ، par conséquent frais de citation du prévenu  et de taxe des témoins " Voir: Garraud ، op ،. 
Cit، tome :01 ، p:140.                                                                                                                               

 يتألف مكتب اؼبساعدة القضائية من ككيل اعبمهورية رئيسا كقاضي معُت من رئيس احملكمة ، كفبثل عن إدارة الضرائب كفبثل عن نقابة احملامُت كرئيس  (1 )
 أف احملاكم اعبزائية كنظرا لكثرة القضايا  اؼبعركضة عليها  بواسطة أسلوب التكليف اؼبباشر  levasseur: كيرل األستاذ .اجمللس الشعيب البلدم أك فبثلو القانوين 

. تستعمل مسألة اؼبساعدة  القضائية إلنقاص من حجم اعبلسات اؼبعركضة عليها  كىذا يف نظره إجراء  غَت سليم فبا يتعُت اغبد منو 
Voir : levasseur et stefani ، op، cit ، p: 493. 

ينص يف كل حكم يصدر باإلدانة ضد اؼبتهم كعند االقتضاء ضد اؼبسؤكؿ عن اغبقوؽ اؼبدنية على إلزامهما  )) من ؽ إ ج على أنو 367 تنص اؼبادة (2 )
  (.(...بالرسـو كاؼبصاريف لصاٌف الدكلة 
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ينوه يف كرقة التكليف باغبضور عن اختيار موطن لو  )) من ؽ إ ج على أنو 337/4  لقد نصت اؼبادة 
( ( بدائرهتا ، كيًتتب البطالف على ـبالفة شيء من ذلكابدائرة احملكمة اؼبرفوعة أمامها الدعول ما َف يكن متوطن

 .
  فيستفاد من ىذا النص أنو هبب على اؼبدعي اؼبدين أف ىبتار موطنا لو يف دائرة اختصاص احملكمة 

اؼبرفوعة أمامها الدعول، حىت يتسٌت إعالنو بكل األكراؽ اؼبتعلقة بالدعول كيًتتب على ـبالفة ذلك بطالف 
إجراءات التكليف باغبضور اؼبباشر ، ك يف ىذا كلو ضباية غبقوؽ اؼبدعي اؼبدين ك ذلك بعلمو جبميع اإلجراءات 

. الالحقة اؼبتخذة بعد تكليف اؼبتهم باغبضور أماـ احملكمة 
 يالحظ أف اؼبشرع اشًتط أف يكوف للمدعي اؼبدين موطنا ـبتارا ك ىذا فيو مساس حبقوقو بل يعترب عرقلة 

لو لكونو بّسط اإلجراءات من جهة ك أعطى ؽبا طابع السرعة ك من جهة أخرل عطل فيها من خالؿ قياـ اؼبدعي 
. اؼبدين باختيار موطن مناسب 

. تبليغ ورقة التكليف بالحضور للمتهم - 4
  عندما تقبل شكول اؼبدعي اؼبدين من طرؼ ككيل اعبمهورية ، كيتم إيداع مبلغ الكفالة لدل قلم كتاب 

احملكمة يقـو كاتب الضبط بأمر من ككيل اعبمهورية جبدكلة القضية كربديد تاريخ اعبلسة كما يقـو بتسليم اؼبدعي 
اؼبدين نسخة من شكواه مشفوعة خبتم كتوقيع النيابة على اؽبامش ليقـو اؼبدعي اؼبدين بتبليغ اؼبتهم كرقة التكليف 

. (1)باغبضور مرفوقة بنسخة من شكواه 
       يالحظ أف اؼبشرع َف ينص على من يتوُف تبليغ اؼبتهم باغبضور ، إال أنو بالرجوع إُف القواعد العامة كما 
جرل عليو الواقع العملي فإف تبليغ اؼبتهم يتم عن طريق ؿبضر قضائي الكائن مقره بدائرة اختصاص ؿبل إقامة 

. اؼبتهم 
"  من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصرم قبدىا تنص على أف تعلن األكامر128   لكن بالرجوع إُف اؼبادة 

إُف اؼبتهم دبعرفة أحد احملضرين القضائيُت أك أحد رجاؿ " األمر حبضور اؼبتهم كاألمر بالقبض عليو كإحضاره 
السلطة العامة كتسلم لو صورة منها ، كما نص اؼبشرع على أف تعلن كرقة التكليف باغبضور للشخص اؼبعلن إليو 

 من 234أك يف ؿبل إقامتو بالطرؽ اؼبقررة يف قانوف اؼبرافعات يف اؼبواد اؼبدنية كالتجارية كىذا ما نصت عليو اؼبادة 
قانوف اإلجراءات اعبنائية ، فإذا َف يؤد البحث إُف معرفة ؿبل إقامة اؼبتهم يسلم اإلعالف للسلطة  

 
اإلدارية التابع ؽبا آخر ؿبل كاف يقيم فيو يف مصر ، كيعترب اؼبكاف الذم كقعت فيو اعبريبة آخر ؿبل إقامة اؼبتهم ما 

. (2)َف يثبت خالؼ ذلك 
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  كما جرل قضاء ؿبكمة النقض اؼبصرية بوجوب تسليم صورة اإلعالف إُف جهة اإلدارة يف حالة االمتناع 
 من 12عن استالمو دكف تفريق بُت ما إذا كاف اؼبمتنع ىو الشخص اؼبراد إعالنو أك غَته فبن نصت عليو اؼبادة 

قانوف اؼبرافعات اؼبدنية، كما جرل قضاؤىا أيضا على كجوب اشتماؿ أصل الورقة اؼبعلنة إما على توقيع مستلم 
. (1 )الصورة كإما على إثبات كاقعة امتناعو كسببو

 نشَت إُف أف اؼبشرع َف ينص على اعبهة اليت تتحمل نفقات استدعاء اؼبتهم ، لكن الواقع العملي أثبت أف 
استدعاء اؼبتهم يف التكليف اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة يتم على نفقة اؼبدعي اؼبدين كىذا بالرغم من أف ىذا 
األخَت التـز بدفع مبلغ الكفالة مسبقا أماـ ككيل اعبمهورية ، ك ىذا يعترب مساسا حبق اؼبدعي اؼبدين لكونو ىو 

الذم يبلغ اؼبتهم بورقة التكليف باغبضور من جهة ك من جهة أخرل ىو الذم يتحمل نفقات تبليغ اؼبتهم فكاف 
من الواجب أف النيابة ىي اليت تقـو هبذا اإلجراء ك ذلك ؼبا ؽبا من سلطة ك كسائل مادية ك بشرية للقياـ بعملية 

. التبليغ على عكس اؼبدعي اؼبدين الذم يبكن أف يكوف معسر اغباؿ 
 أما فيما يتعلق بالبيانات اليت هبب أف يتضمنها التكليف باغبضور فَتاعى يف ذلك أحكاـ قانوف 

 من ؽ إ ج كاليت 439/1اإلجراءات اؼبدنية ، يف مواد التكليف باغبضور كالتبليغات كىذا ما نصت عليو اؼبادة 
تطبق أحكاـ قانوف اإلجراءات اؼبدنية يف مواد التكليف باغبضور كالتبليغات ما َف توجد  ))جاء فيها على أنو 

(. (نصوص ـبالفة لذلك يف القوانُت أك اللوائح 
:   من قانوف اإلجراءات اؼبدنية فإف التكليف باغبضور يتضمن البيانات التالية 13 كبالرجوع إُف اؼبادة 
  اسم مقدـ العريضة كلقبو كمهنتو كموطنو .
  تاريخ تسليم التكليف باغبضور كرقم اؼبوظف القائم بالتبليغ كتوقيعو. 

  اسم اؼبرسل إليو كؿبل إقامتو كذكر الشخص الذم تركت لو نسخة التكليف باغبضور. 

 ذكر احملكمة اؼبختصة بالطلب كاليـو كالساعة احملددين للمثوؿ أمامها. 

  ملخص اؼبوضوع كمستندات الطلب. 

كإذا كانت الدعول مقامة من شركة فيجب أف تشتمل العريضة أك التصريح على بياف عنواف الشركة 
 اؼبتعلقتُت باختصاص اعبهة القضائية 9 ك 8التجارم كنوعها كمركزىا الرئيسي ، دكف اؼبساس بأحكاـ اؼبادتُت 

. اؼبؤىلة للنظر يف القضية 

                                                                                                                                                                  

et d'aprés stefani et levasseur en règle générale que l'assignation du délinquant ce fait par exploit  

d'huissier (art : 550، c.p.p français ) cette citation est délivré à la requête du ministère public et 

signifié par huissier ( art :551،c.p.p) voir :Stefani et levasseur ، op، cit ، p: 122-123.                                                                                                                  
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  كذبدر اإلشارة على أنو إذا َف يشر اؼبدعي اؼبدين إُف مواد االهتاـ فإف ذلك ال يبطل كرقة التكليف 
باغبضور ألنو حُت وبرؾ الدعول العمومية بدعواه اؼبدنية فإف النيابة ىي صاحبة الدعول العمومية ، كهبب أف 

. (1 )تعلن النيابة بصورة من كرقة التكليف باغبضور كلكن ال هبوز إعالهنا قبل إعالف اؼبتهم
. الشروط الموضوعية للتكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة: أوال

 إف الشركط اؼبوضوعية للتكليف اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة ، شأهنا شأف الشركط اؼبوضوعية لالدعاء 
اؼبدين أماـ قاضي التحقيق ، فهي تتمثل يف كقوع اعبريبة كحصوؿ الضرر ، كقياـ رابطة السببية بُت اعبريبة كالضرر 
، كىي الشركط اليت سبق شرحها يف اؼببحث األكؿ كتفاديا للتكرار فإننا نتناكؿ يف ىذا الفرع اعبرائم اليت حددىا 
اؼبشرع ك أجاز فيها التكليف اؼبباشر باغبضور ، مث نتناكؿ اعبرائم األخرل اليت جعل فيها اؼبشرع التكليف اؼبباشر 

. باغبضور متوقفا على ترخيص النيابة العامة 
 .  الجرائم التي يجوز فيها التكليف المباشر بالحضور-  1

 مكرر من قانوف اإلجراءات اعبزائية السالفة الذكر فإف اعبرائم 337 حسب الفقرة األكُف من نص اؼبادة 
ترؾ األسرة ، عدـ تسليم الطفل ، انتهاؾ حرمة اؼبنزؿ القذؼ ، : اليت هبوز فيها التكليف اؼبباشر باغبضور ىي 

. إصدار شيك بدكف رصيد 
  فكل شخص تضرر من إحدل ىذه اعبرائم اػبمسة أجاز لو اؼبشرع أف يتقدـ بشكواه أماـ ككيل 

. اعبمهورية ، كذلك لتحريك الدعول العمومية عن طريق التكليف اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة
.  جريمة ترك األسرة - أ

  إف ترؾ األسرة سواء كاف من الزكج أك من الزكجة يشكل جريبة معاقب عليها قانونا ، كحسب الفقرة 
:   بتوافر العناصر التالية إال من قانوف العقوبات فإف ىذه اعبريبة ال تقـو 330األكُف من اؼبادة 
.  أف يًتؾ أحد الوالدين مقر أسرتو ؼبدة تتجاكز الشهرين بغَت سبب جدم-  
 أف يتخلى عن كافة التزاماتو األدبية كاؼبادية اؼبًتتبة على السلطة األبوية أك الوصاية القانونية -  

أف ال تنقطع مدة الشهرين بالعودة إُف مقر األسرة على كضع ينبئ على الرغبة يف استئناؼ اغبياة -   
. العائلية بصفة هنائية 

 
 

كما قضت الفقرتُت الثانية كالثالثة من نفس اؼبادة اؼبذكورة أعاله بقياـ جريبة ترؾ األسرة يف اغباالت 
:  التالية 
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الزكج الذم يتخلى عمدا كؼبدة ذباكز شهرين عن زكجتو مع علمو بأهنا حامل كذلك بغَت سبب - 
. جدم 

أحد الوالدين الذم يعرض صحة أكالده أك كاحدا أك أكثر منهم أك يعرض أمنهم أك خلقهم ػبطر - 
جسيم بأف يسيء معاملتهم أك يكوف مثال سيئا ؽبم لالعتياد على السكر أك سوء السلوؾ أك بأف 
يهمل رعايتهم أك ال يقـو باإلشراؼ الضركرم عليهم كذلك سواء كاف قد قضى بإسقاط سلطتو 

 .األبوية عليهم أك َف يقض بإسقاطها 

 من قانوف العقوبات فإنو 330 فمىت توافرت العناصر الثالثة اؼبنصوص عليها يف الفقرة األكُف من اؼبادة 
هبوز ألحد الزكجُت الذم تضرر من جنحة ترؾ األسرة أف يتقدـ بشكواه أماـ ككيل اعبمهورية لتحريك الدعول 

.  (1)العمومية عن طريق التكليف اؼبباشر باغبضور ضد الزكج اآلخر 
. جريمة عدم تسليم الطفل - ب

 من قانوف العقوبات فإف عبريبة عدـ تسليم الطفل 328 ك 327  حسب نص اؼبادتُت 
صورتُت،الصورة األكُف تتمثل يف سلوؾ سليب كىو حالة االمتناع عن تسليم الطفل  إُف الشخص الذم لو اغبق يف 

 من ؽ ع ،أما الصورة الثانية ؽبذه اعبريبة فهي سلوؾ إهبايب 328 ك327اؼبطالبة بو كىذا ما نصت عليو اؼبادتُت 
 من 328يتمثل يف خطف طفل من الشخص احملكـو لو قضاء حبضانتو كىي اغبالة اؼبنصوص عليها ضمن اؼبادة 

. ؽ ع
.  جريمة االمتناع عن تسليم الطفل –
:  يبكن تناكؿ ىذه اعبريبة من خالؿ الوجهُت التاليُت - 
كيتمثل يف حالة صدكر حكم بإسناد حضانة القاصر ، فأم شخص يرفض تسليم القاصر إُف : الوجو األول* 

من عينو اغبكم يعد مقًتفا للجريبة ، كالفعل اؼبادم ؽبذه اعبريبة يتعدل إُف كل شخص سواء األبوين أك أم 
شخص آخر يقـو بوضع عرقلة لتنفيذ اغبكم القاضي باغبضانة كيعمل على عدـ التسليم ، كيثبت رفض التسليم 

دج إُف 500،كعقوبة ىذه اعبريبة ىي اغببس من شهر إُف سنة كبغرامة  من (2)دبحضر وبرره احملضر القضائي 
.  من ؽ ع 328 دج طبقا للمادة 5000

كيتمثل يف حالة عدـ صدكر حكم بإسناد حضانة القاصر فأم شخص يقـو برعاية طفل ال : الوجو الثاني * 
يقـو بتسليمو إُف من لو اغبق يف مطالبتو يعد مقًتفا ؽبذه اعبريبة كاف تقـو مربية طفل أك كفيلة لو برفض تسليمو 

                                                 
 من  ؽ ع أف تتقدـ بشكواىا أماـ ككيل اعبمهورية كذلك لتحريك الدعول العمومية عن طريق التكليف اؼبباشر 2 /330 كما هبوز للزكجة حسب اؼبادة (1 )

. باغبضور أماـ احملكمة ضد زكجها الذم زبلى عنها عمدا ؼبدة شهرين كىي حامل مع علمو بذلك 
 كيف كلتا اغبالتُت كجب على الضحية حىت تقبل شكواىا أماـ ككيل اعبمهورية أف تثبت قياـ رابطة زكجية شرعية مع كجوب إرفاؽ الشكول بنسخة 

 .من مستخرج عقود الزكاج كنسخة من شهادة اغبالة العائلية إف كاف بينهما أكالد
 .164 ، ص 2003 ، دار ىومو ، اعبزائر ، مذكرات يف القانوف اعبزائي اعبزائرم ، بن وارث محمد  (2)
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 إذا صدر حكم إالإُف أمو أك أبيو ففي ىذه اغبالة ال حاجة أف يصدر حكم ألف اغبضانة الطبيعية تعود ألمو 
،كعقوبة ىذه اعبريبة ىي اغببس من سنتُت إُف طبس سنوات (1 )ـبالف يعيد ترتيب اغبضانة فنعود إُف الوجو األكؿ

.  من ؽ ع 327طبقا للمادة 
.  جريمة خطف طفل من الشخص المحكوم لو قضاء بحضانتو - 

 كتتحقق ىذه اعبريبة بقياـ اعباين خبطف الطفل أك إبعاده عن من لو اغبق يف اؼبطالبة بو أك قياـ اعباين 
حبمل الغَت على خطف الطفل أك إبعاده كذلك حىت كلو كقع ىذا الفعل بغَت ربايل أك عنف أك هتديد، أم 

تتحقق ىذه اعبريبة برضا الطفل القاصر مرافقة اعباين عندما يطلب منو ، كعقوبة ىذه اعبريبة ىي اغببس من شهر 
دج كتزداد ىذه العقوبة إُف ثالث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة 5000 إُف 500إُف سنة كبغرامة من 

.  األبوية عن اعباين
.  جريمة انتهاك حرمة منزل - جـ

 من قانوف العقوبات فهذه اعبريبة 295 أف انتهاؾ حرمة منزؿ يشكل جريبة معاقب عليها بنص اؼبادة 
 أنو من الناحية إال مكرر من ؽ إ ج 337بالرغم من أهنا تعد من بُت اعبنح اليت حصرىا اؼبشرع يف نص اؼبادة 

،كيف ىذا (2)العملية نادرا ما ربرؾ الدعول العمومية بشأهنا عن طريق التكليف اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة 
كل من يدخل فجأة أك خدعة أك يقتحم منزؿ مواطن يعاقب  )) من ؽ ع على أنو 295اإلطار نصت اؼبادة 

. دج10000دج إُف 1000باغببس من سنة إُف طبس سنوات كبغرامة من 
  كإذا ارتكبت اعبنحة بالتهديد أك بالعنف تكوف العقوبة باغببس من طبس سنوات على األقل إُف عشر 

(. (دج 20000دج إُف 5000سنوات على األكثر كبغرامة من 
 . جريمة القذف- د

    يعد قذفا كل ادعاء بواقعة غَت صحيحة من شأهنا اؼبساس بشرؼ كاعتبار األشخاص سواء كانوا طبيعيُت 
أكمعنويُت، كيتم القذؼ بوسائل ـبتلفة كالكالـ أكالكتابة أكاؼبنشورات أك الالفتات أكاإلعالنات كاليت من شأف 

ىذه الوسائل إغباؽ ضررا معنويا كماديا بشرؼ كاعتبار الشخص الطبيعي أكاؼبعنوم كذلك كاف ينقص من احًتامو 
كىذا ما نصت عليو اؼبادة (3)كتقديره أكاإلطاحة هبيبتو ككقاره كىذه مسألة موضوعية زبضع لتقدير قضاة اؼبوضوع

يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأهنا اؼبساس بشرؼ كاعتبار األشخاص أك اؽبيئة )) من ؽ ع على أنو296
اؼبدعى عليها بو أك إسنادىا إليهم أك إُف تلك اؽبيئة كيعاقب على نشر ىذا اإلدعاء أك ذلك اإلسناد مباشرة أك 

بطريق إعادة النشر حىت كلو مت ذلك على كجو التشكيك أك إذا قصد بو شخص أك ىيئة دكف ذكر االسم كلكن 
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كاف من اؼبمكن ربديدنبا من عبارات اغبديث أك الصياح أك التهديد أك الكتابة أك اؼبنشورات أك الالفتات أك 
( . (اإلعالنات موضوع اعبريبة 

.  جريمة إصدار شيك بدون رصيد - ىـ
 من قانوف العقوبات 375 ك 374 إف إصدار شيك بدكف رصيد فعل ؾبـر قانونا طبقا لنص اؼبادتُت 

:   من ؽ ع فإف جريبة إصدار شيك بدكف رصيد تظهر يف الصور التالية 374فحسب اؼبادة 
. إصدار بسوء نية شيكا ال يقابلو رصيد قائم كقابل للصرؼ كقت إصدار الشيك  - 
إذا كاف الرصيد أقل من قيمة الشيك أك قاـ الساحب بسحب الرصيد كلو أك بعضو بعد إصدار               - 

.         الشيك 
. قياـ الساحب دبنع اؼبسحوب عليو من صرؼ الشيك  - 
. كل من أصدر أك قبل أك ظهر شيكا كاشًتط عدـ صرفو فورا بل جعلو كضماف  - 

:  من ؽ ع فإهنا تلحق جبرائم الشيك األفعاؿ التالية 375        أما اؼبادة 
. كل من زكر أك زيف شيكا - 
. (1 )كل من قبل استالـ شيك مزكر أك مزيف مع علمو بذلك - 
. الجرائم التي يجب فيها الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور -  2

 لقد أجاز اؼبشرع التكليف اؼبباشر باغبضور يف اعبرائم السالف ذكرىا بينما جعل التكليف اؼبباشر 
كيف )) مكرر بقوؽبا337/2باغبضور يف باقي اعبرائم متوقف على ترخيص النيابة العامة كىذا ما نصت عليو اؼبادة 

( . (اغباالت األخرل ينبغي اغبصوؿ على ترخيص النيابة العامة للقياـ بالتكليف اؼبباشر باغبضور 
 مكرر من ؽ إ ج السابقة الذكر أنو هبب على اؼبدعي اؼبدين إذا ما أراد 337/2 كتأسيسا على اؼبادة 

- ما عدا اعبنح اػبمسة اؼببينة يف الفقرة األكُف من نفس اؼبادة- القياـ بالتكليف اؼبباشر باغبضور يف صبيع اعبنح 
  مكرر 337ينبغي عليو اغبصوؿ على ترخيص النيابة العامة ، كما يالحظ على نص الفقرة الثانية    من اؼبادة 

من ؽ إ ج أف اؼبشرع َف وبدد من خالؽبا فئة اعبنح اليت هبوز للنيابة العامة منح اؼبدعي اؼبدين ترخيصا فيها للقياـ 
بالتكليف اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة ،كما أف اؼبشرع َف يضع معيارا قانونيا كاضحا يبكن لوكيل اعبمهورية 

                                                 
 ىي اغببس من سنة إُف طبس سنوات كبغرامة ال تقل عن قيمة الشيك أك عن قيمة النقص يف 374 أما عن العقوبة اؼبقررة يف الصور اؼبذكورة يف اؼبادة (1)

 من ؽ ع فهي اغببس من سنة إُف عشر سنوات كبغرامة ال تقل عن قيمة الشيك أك عن قيمة 375الرصيد أما بالنسبة للحاالت اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
.  النقص يف الرصيد

 كما يبكن مالحظتو أف ىذه اعبريبة من الناحية العملية تعد من اعبرائم اليت تكثر بشأهنا الدعاكل عن طريق التكليف اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة إذ  
 .َف نقل أغلبية الشكاكل اليت تعرض على ككيل اعبمهورية تتعلق جبرائم الشيك 
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االعتماد عليو ؼبنح اؼبدعي اؼبدين رخصة القياـ بالتكليف اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة مىت كانت دعواه مستوفيو 
. (1)للشركط الشكلية كاؼبوضوعية 

  مكرر من ؽ إ ج تثَت من ناحية تطبيقها صعوبات عملية إذ 337/2 كفبا ال شك فيو أف نص اؼبادة 
كيف يبكن لوكيل اعبمهورية أف يبنح الرخصة للمدعي اؼبدين يف حاالت كيرفض منحها يف حاالت أخرل؟ األمر 

الذم هبعل منح ىذه الرخصة متوقف على عضو النيابة العامة ، لذا كاف على اؼبشرع اعبزائرم توسيع نطاؽ 
التكليف اؼبباشر باغبضور أماـ احملكمة ، ليشمل كل مواد اعبنح مع بعض االستثناءات كما فعل اؼبشرع الفرنسي 

كاؼبصرم ، كإلغاء الرخصة اليت سبنحها النيابة العامة تفاديا لكل التأكيالت كالصعوبات اليت تثور من الناحية العملية 
، ك بالتاِف تتحقق ضباية أفضل للمدعي اؼبدين ك ربرره من قيد الرخصة اليت ىي بيد النيابة العامة ردبا التعديالت 

. الالحقة لقانوف اإلجراءات اعبزائية كفيلة لألخذ هبذا االقًتاح 
بعد ربريك الضحية الدعول العمومية عن طريق التكليف اؼبباشر : يف األخَت يطرح التساؤؿ التاِف 

باغبضور اؼبباشر أماـ حملكمة ىل يبكن لوكيل اعبمهورية أف يرفض ىذا األخَت أـ ال ؟ اعبواب على ذلك أف 
يبكن " مكرر من ؽ إ ج ك ذلك بعبارة 337اؼبشرع َف ينص على ىذه النقطة بل اكتفى دبا نص عليو يف اؼبادة 

ك ىي تفيد فقط حق االختيار للضحية ؽبذا ..." للمدعي اؼبدين أف يكلف اؼبتهم مباشرة باغبضور أماـ احملكمة 
الطريق ، ك بالتاِف ماداـ ككيل اعبمهورية لو سلطة اؼبالئمة فيمكن لو أف يرفض التكليف اؼبباشر أماـ احملكمة 

ك ذلك بأف وبيل اؼبلف على قاضي التحقيق إلجراء التحقيق مثال ىذا " دبعٌت أف النيابة ؽبا سلطة اختيار اؼبتابعة "
من جهة ك من جهة ثانية   غياب نص يلزمو بذلك ، ك يف ىذا مساس غبقوؽ الضحية ك تقييدىا ك من شبة 

يستوجب على اؼبشرع أف يكوف صارما يف فرض ىذا الواجب على ككيل اعبمهورية مىت توافرت الشركط اؼبوضوعية 
ك الشكلية للتكليف اؼبباشر باغبضور ، بعبارة أخرل أف هبعل اؼبشرع ىذا اغبق من اختيار الضحية ك ليس من 

اختيار ككيل اعبمهورية ك ذلك بأف ينص صراحة على حق الضحية يف أف يتدخل لدل ككيل اعبمهورية ك يقدـ 
طلب اختيار الطريق اؼبناسب مىت توفرت الشركط لذلك أم أف اؼبشرع هبب أف يراعي مصلحة الضحية يف 

. اختيارىا للطريق اؼبناسب لتحريك الدعول العمومية 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .67 - 66، اؼبرجع السابق ، ص ص شمالل علي   (1 )
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 المطلب الثاني 
حقوق الضحية خالل إجراءات سير المحاكمة 

 
 إف قانوف اإلجراءات اعبزائية قرر بعض  اغبقوؽ لضحية اعبريبة يف  مرحلة  احملاكمة أماـ القضاء اعبزائي 

كتناكلنا  بالتفصيل يف اؼبطلب األكؿ حقوؽ الضحية خالؿ  اتصاؿ احملكمة باؼبلف اعبزائي ك سنتناكؿ يف ىذا 
الفرع )، ك اليت تتمثل يف حقوؽ الضحية يف بداية اعبلسة اؼبطلب حقوؽ الضحية اؼبتعلقة بإجراءات سَت احملاكمة 

الفرع )،ك أخَتا حقوؽ الضحية يف هناية احملاكمة (الفرع الثاين )، مث حقوؽ الضحية أثناء سَت احملاكمة (األكؿ
 . (الثالث 

 الفرع األول
حقوق الضحية في بداية سير المحاكمة  

بعد اتصاؿ احملكمة باؼبلف اعبزائي ، ك بعد ربديد تاريخ اعبلسة العلنية اؼبقررة قانونا تنشأ حقوؽ للمدعي 
اؼبدين ، ىذه اغبقوؽ ال تنشأ يف مكتب القاضي اعبزائي أك مكتب كاتب الضبط بل تنشأ يف اعبلسة ك ىذه 

:   اغبقوؽ كما يلي 
. حق الضحية في التأسيس كطرف مدني:أوال 

من أىم حقوؽ الضحية أماـ قضاء اغبكم ىو حقها يف التأسيس كطرؼ مدين حىت يبكن أف تطالب 
بالتعويض عن الضرر الذم أصاهبا جراء كقوع االعتداء عليها  ، ك بالتاِف يبكن للضحية أف تتأسس ألكؿ مرة أماـ 

 ))  من ؽ إ ج ك اليت جاء فيها على أنو 2،1 /239احملكمة أم يف اعبلسة نفسها ك ىذا ما نصت عليو اؼبادة 
هبوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثالثة من ىذا القانوف بأنو قد أصابو ضرر من جناية أك جنحة أك ـبالفة أف 

. يطالب باغبق اؼبدين يف اعبلسة نفسها 
( . (ك يبكن للمدعي اؼبدين أف يطالب بتعويض الضرر اؼبسبب لو 

ك عليو فإنو هبب على الضحية أف تتأسس قبل أف تبدم النيابة العامة طلباهتا ك إال كاف تأسيسها غَت 
إذا حصل التقرير باإلدعاء  )) من ؽ إ ج ك اليت جاء فيها على أنو 242مقبوؿ ك ىذا ما نصت عليو اؼبادة 

، غَت أنو إذا ( (اؼبدين باعبلسة فيتعُت إبداؤه قبل أف تبدم النيابة العامة طلباهتا يف اؼبوضوع ك إال كاف غَت مقبوؿ 
. أبدت  النيابة العامة طلباهتا فيجوز للضحية طلب إرجاع القضية للجدكؿ إذا َف يفصل يف اعبلسة نفسها

ك عليو إذا تأسست الضحية يشًتط أف تعلن عن صفتها ك مصلحتها أماـ احملكمة الناظرة يف الدعول ك 
أسباب تأسيسها ك يفصل القاضي اعبزائي بالقبوؿ أك الرفض، ك يعترب إعالف تأسيس الضحية أماـ اعبلسة من بُت 

. التسهيالت اؼبقررة للضحية 
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ك ذبدر اؼبالحظة أنو إذا كاف للضحية ؿبامي فهنا تطرح إشكالية تتعلق بوركد اسم الضحية كطرؼ مثلو 
مثل باقي أطراؼ اػبصومة اعبزائية ، فإذا كاف قد كرد اسم الضحية على مستول النيابة العامة فإنو هبوز حملامي 
الضحية أف يأخذ صورة من اؼبلف لإلطالع عليو كتصويره، أما إذا كاف اظبها غَت كارد فتتأسس يف اعبلسة على 

. الشكل اؼبشار إليو أعاله كىنا يستحسن طلب تأجيل القضية لتكريس حق الضحية بشكل سليم
  .شروط الفصل في الدعوى المدنية:ثانيا 

إف اؼبشرع قد خوؿ اؼبضركر حق إقامة  دعواه اؼبدنية أماـ القضاء اعبزائي إذا كاف ىذا األخَت ينظر يف 
دعول جزائية تولدت عنها أضرار للمضركر ك ىذا مسايرة ؼبا اذبهت إليو التشريعات اؼبعاصرة إُف زبويل القضاء 
اعبزائي االختصاص بالفصل يف الدعول اؼبدنية التبعية ، ك لكي يفصل القاضي اعبزائي يف الدعول اؼبدنية هبب 

:  توافر شركط شكلية ك موضوعية نتناكؽبا كما يلي 
 . الشروط الشكلية -1

أف القاضي اعبزائي قبل أف ينظر يف موضوع الدعول اؼبدنية ك يفصل فيها هبب عليو أف يتأكد أكال من أف 
. الدعول اؼبدنية اؼبقامة مستوفية الشركط الشكلية ك اؼبتمثلة أساسا يف صفة اؼبضركر ك أىليتو ك مصلحتو  

.  شرط الصفة- أ 
إف رفع الدعول اؼبدنية ال يتم يف األصل إال من طرؼ الشخص الذم أصابو ضرر شخصي من اعبريبة، ك 

غالبا ما يكوف اؼبضركر من اعبريبة ىو اجملٍت عليو إال أنو أحيانا أخرل قد يصيب الضرر شخصا آخر غَت اجملٍت 
عليو ، ك كمثاؿ على ذلك أبناء اجملٍت عليو يف جريبة القتل فيحق ؽبم رفع الدعول اؼبدنية للمطالبة بالتعويض عن 
الضرر الشخصي الذم أصاهبم نتيجة مقتل أبيهم ك عليو فلكي وبق للمضركر رفع الدعول اؼبدنية فإنو هبب أف 

ك ىذا ما أكدتو احملكمة العليا (1)يكوف ذا صفة يف رفعها ك ىذه الصفة تتمثل يف إصابتو بضرر شخصي من اعبريبة
ال يشًتط أف يكوف اؼبدعي ىو الشخص  )) ك الذم جاء فيو على أنو 08/07/1986يف قرارىا الصادر بتاريخ 

الذم كقعت عليو اعبريبة بذاتو بل قد يكوف غَته ك تلحق بو اعبريبة ضررا ماديا أك معنويا أك كليهما معا ، فألب 
. (2 )((اجملٍت عليو أف يطالب باظبو ك نيابة على أكالده القاصرين بتعويض الضرر الناشئ عن قتل ابنو 

ك يستوم أف يكوف اؼبضركر شخصا طبيعيا أك معنويا ك ىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قرارىا الصادر 
قد يكوف اؼبضركر شخصا طبيعيا ك قد يكوف شخصا  )) ك الذم جاء فيو على أنو 1984 مارس 20بتاريخ 

اعتباريا من القانوف العاـ كمديرية الًتبية الوطنية على مستول الوالية، فبصفتها فبثلة للوزارة فلها اغبق يف أف 

                                                 
 . 115 ، اؼبرجع السابق ، ص بارش سليمان (1 )
  .52 ، االجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية ، اعبزء الثاين، اؼبرجع السابق ، ص  جياللي بغدادي(2)
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تتأسس كطرفا مدنيا يف قضية اختالس ألمواؿ عمومية للحصوؿ على تعويض الضرر الذم غبق اإلدارة من جراء 
. (1)( (اعبريبة 

 .شرط األىلية  - ب
إف اؼبضركر من اعبريبة أك الغَت الذم انتقل إليو حق اؼبطالبة بتعويض الضرر ال تقبل دعواه اؼبدنية ما َف 

تتوافر فيو أىلية التقاضي طبقا ألحكاـ القانوف اؼبدين ك ىي بلوغ سن الرشد القانوين اؼبخوؿ ؼبباشرة اغبقوؽ اؼبدنية 
، ك ىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قرارىا الصادر بتاريخ (2) من القانوف اؼبدين 40كفقا لنص اؼبادة 

يشًتط أف يكوف اؼبدعي اؼبدين أىال للتقاضي كفقا ألحكاـ  )) ، ك الذم جاء فيها على أنو 15/03/1983
 من ؽ إ ـ ك عندئذ يستطيع رفع دعول التعويض إما بنفسو أك بواسطة ككيل عنو ، أما إذا كاف 459/1اؼبادة 

 . (3)( (قاصرا فال هبوز لو أف يرفع الدعول بنفسو ك إمبا وبق ذلك ؼبمثلو القانوين 
.  شرط المصلحة - ج

إف أساس الدعول اؼبدنية اؼبقامة أماـ احملكمة اعبزائية ىو الضرر الذم غبق الضحية من اعبريبة،ك على 
ذلك يبكن القوؿ إف إصابة الضحية بضرر ك كوف ىذا األخَت شخصيا ك ؿبققا ك ناشئا عن اعبريبة يتحقق بو 

شرط اؼبصلحة يف رفع الدعول اؼبدنية القتضاء اغبق يف التعويض ك بالتاِف فإف شرط اؼبصلحة شرط ضركرم لقبوؿ 
 .(4)الدعول اؼبدنية أماـ القضاء  اعبزائي 

 . الشروط الموضوعية -2

 يتوقف اختصاص القضاء اعبزائي بالدعول اؼبدنية على أف يكوف الضرر ناشئا مباشرة عن اعبريبة كأف 
. تكوف ىناؾ عالقة السببية بُت اعبريبة كالضرر ، لذا فإننا نتناكؿ كل عنصر على حدا 

.   جريمةوقوع  - أ
 يشًتط الختصاص القضاء اعبنائي بالفصل يف الدعول اؼبدنية أف تكوف ىناؾ دعول جنائية مرفوعة بشأف 

،فإذا كانت الدعول اؼبدنية مؤسسة على كاقعة ال (5)كاقعة هبرمها القانوف سواء كانت جناية أك جنحة أك ـبالفة 
تعد جريبة كال تندرج ربت نص ذبريبي فإنو يتعُت على احملكمة اعبزائية يف ىذه اغبالة أف تقضي برباءة اؼبتهم كبعدـ 

. (6)اختصاصها بالفصل يف الدعول اؼبدنية التبعية

                                                 
 . 52 ، االجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية ، اعبزء الثاين، اؼبرجع السابق، ص  جياللي بغدادي(1)
. كل شخص بلغ سن الرشد متمكنا من قواه العقلية ك َف وبجر عليو يكوف كامل األىلية ؼبباشر ة حقوقو اؼبدنية  )) من القانوف اؼبدين 40نصت اؼبادة ( 2 )

 (( .سنة كاملة  (19)        ك سن الرشد  تسعة عشر 
  .52 ، االجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية ، اعبزء الثاين، اؼبرجع السابق ، ص  جياللي بغدادي(3)
 . 61 ، الدعول اؼبدنية الناشئة عن اعبريبة ، اؼبرجع السابق ، ص  محمد عبد الغريب(4)
 . 15، ص 1993 ، الطبعة الثالثة ، مكتبة غريب ، مصر، اختصاص القضاء اعبنائي بالفصل يف الدعول اؼبدنية،  إدوار غالي الدىبي (5)
. 13، ص 1995، دار اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، الدعول اؼبدنية أماـ القضاء اعبنائي  ، مصطفى  مجدي ىرجة(6)
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 كيشًتط يف ىذه اعبريبة أف تكوف متوافرة األركاف ، فال يكفي ؾبرد ركنها اؼبادم ، ألف عدـ توافر الركن 
 ،كتصبح احملكمة اعبزائية غَت ـبتصة بالفصل يف الدعول (1)اؼبعنوم يرفع عن الفعل أيضا كصف اعبريبة قانونا

اؼبدنية إذ أف ىذه األخَتة ال تكوف حينئذ ناشئة عن جريبة كإمبا عن فعل ضار ال هبرمو القانوف كبالتاِف زبتص 
 (2). بنظرىا احملكمة اؼبدنية طبقا للقاعدة العامة
بعد أف تفصل احملكمة يف  )) من ؽ إ ج على أنو 316/1 كلكن خالفا ؽبذه القاعدة نصت اؼبادة 

الدعول العمومية تفصل دكف اشًتاؾ احمللفُت يف طلبات التعويض اؼبدين اؼبقدمة سواء من اؼبدعي اؼبدين ضد اؼبتهم 
، كمعٌت ذلك أنو يف ((أك من اؼبتهم احملكـو برباءتو ضد اؼبدعي اؼبدين كتسمع أقواؿ النيابة العامة كأطراؼ الدعول

مثل ىذه اغبالة فقط كتطبيقا لنص خاص هبوز حملكمة اعبنايات إذا قررت اغبكم برباءة اؼبتهم أف تفصل يف 
 ،كىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قرارىا الصادر (3 )الدعول اؼبدنية ، كال هبوز ؽبا أف تقضي بعدـ اختصاصها

إذا كانت القاعدة العامة تقتضي عدـ اختصاص ؿبكمة ))كالذم جاء فيو على أنو 1986 أفريل 01بتاريخ 
اعبنح أك اؼبخالفات بنظر الدعول اؼبدنية التبعية للدعول اعبزائية عند حكمها برباءة اؼبتهم ، فإف األمر خبالؼ 

 من ؽ إ ج ذبيز للمدعي 316/2ذلك إذا كانت الدعول العمومية مطركحة على ؿبكمة اعبنايات ألف اؼبادة 
اؼبدين يف حالة الرباءة أك اإلعفاء أف يطالب بتعويض الضرر الناشئ عن خطأ اؼبتهم الذم ىبلص من الوقائع 

. (4 )((موضوع االهتاـ 
. الضررحجم وطبيعة  - ب

 الضرر ركن عاـ يف الدعول اؼبدنية على اإلطالؽ ، أما كونو ناشئا عن اعبريبة فهو عنصر خاص يف ركن 
الضرر يف الدعول اؼبدنية اليت ىبتص هبا القضاء اعبزائي بنظرىا ، كىذا العنصر اػباص ىو مناط اختصاص القضاء 

،فموضوع أك سبب رفع الدعول اؼبدنية أماـ احملاكم اعبزائية ليس لو من ىدؼ يف اغبقيقة (5)اعبزائي هبذه الدعول
،كىذا ىو اؼبعٌت الذم (6 )غَت جرب الضرر الذم نشأ عن اعبريبة كأصاب اؼبعتدل عليو يف مالو أك جسمو أك عرضو

يتعلق اغبق يف الدعول اؼبدنية للمطالبة بتعويض الضرر  )) من ؽ إ ج حيث نصت على أنو 02/1تضمنتو اؼبادة 
، كىو نفس ((الناجم عن جناية أك جنحة أك ـبالفة بكل من أصاهبم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن اعبريبة

تقبل دعول اؼبسؤكلية اؼبدنية عن كافة أكجو الضرر سواء  )) من ؽ إ ج عل أنو 03/4اؼبعٌت الذم تضمنتو اؼبادة 
(. (كانت مادية أك جثمانية أك أدبية مادامت ناصبة عن الوقائع موضوع الدعول اعبزائية

                                                 
 .208 ، الوسيط يف قانوف اإلجراء ات اعبنائية ، اؼبرجع السابق ، ص أحمد فتحي سرور (1 )
 .15 ، اؼبرجع السابق ، ص إدوار غالي الدىبي (2)
. 122 ، ص 2002 ،الطبعة األكُف،الديواف الوطٍت لألشغاؿ الًتبوية ،اعبزائر ،أصوؿ اإلجراءات أماـ ؿبكمة اعبنايات، سعد عبد العزيز  (3)
 .56-55 ، االجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية ، اعبزء الثاين، اؼبرجع السابق ، ص ص جياللي بغدادي (4)
. 210 ، اؼبرجع السابق ، ص ة ، الوسيط يف قانوف اإلجراءات اعبنائيأحمد فتحي سرور  (5)
. 123 اعبنايات ، اؼبرجع السابق ، ص ة، أصوؿ اإلجراءات أماـ ؿبكمعبد العزيز  سعد(6)
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: كيشًتط يف الضرر الذم يعترب سببا لدعول التعويض اؼبدنية أماـ القضاء  اعبنائي الشركط التالية 
.  أن يكون الضرر ناشئا عن الجريمة المدان بها المتهم- 

 لكي يبكن أف ىبتص القضاء اعبزائي بالفصل يف دعول التعويض اؼبدين ال يكفي أف يثبت كجود الفعل 
اعبرمي ككجود الضرر بل يشًتط أف يكوف الضرر ناشئا مباشرة عن الوقائع اؼبادية اؼبكونة لعناصر اعبريبة كنتيجة 

. (1 )طبيعية ؽبا ، حبيث يكوف سبب الضرر داخال يف تكوين عناصر اعبريبة كلوالىا ؼبا حدث الضرر
. أن يكون الضرر شخصيا - 

 إف سبب الدعول اؼبدنية ىو الضرر الشخصي الذم أصاب اؼبضركر من اعبريبة ، كمن مث ال هبوز رفع 
الدعول اؼبدنية عن ضرر غبق شخصا آخر غَت اؼبدعي باغبق اؼبدين ، كبذلك ال هبوز ؽبذا األخَت اؼبطالبة بتعويض 

،كلكن ىذا الشرط ال يعٍت أف يكوف اؼبضركر (2)ضرر غبق أحد أقاربو طاؼبا أنو َف يلحقو ىو شخصيا ىذا الضرر
ىو حتما اجملٍت عليو إذ من اؼبتصور يف كثَت من اغباالت أف يضار شخص باعبريبة خالؼ اجملٍت عليو  كإف كاف 

يف الغالب األعم يكوف اجملٍت عليو ىو اؼبضركر الوحيد من اعبريبة ، كما يف حالة جرائم االعتداء على األشخاص ، 
كيًتتب على تطلب ىذا الشرط عدـ جواز االحتجاج بالضرر العاـ الذم يصيب كل فرد من أفراد اجملتمع من 

جراء اعبريبة ، لذا ال تقبل الدعول اؼبدنية من أم فرد ، إذا كاف قد أصيب كغَته من أفراد اجملتمع من كقوع جريبة 
. (3 )مركعة ىددت سكينتو كأمن اجملتمع

.  أن يكون الضرر محققا- 
 هبب أف يكوف الضرر الذم يستند إليو اؼبدعي اؼبدين ضررا ؿبققا أم مؤكد الوقوع سواء يف اغباضر أك يف 

اؼبستقبل  كيكوف الضرر ؿبققا إذا كاف كاقعا حتما أم قائما كقت ربريك الدعول ، كمثاؿ الضرر اؼبؤكد اغباضر ، 
كفاة الوالد أك كفاة االبن يف جريبة القتل ، كمثاؿ الضرر اؼبؤكد يف اؼبستقبل إصابة اجملٍت عليو يف جريبة َف يتضح 

. (4 )مداىا ككقت اؼبطالبة بالتعويض
 أما الضرر احملتمل كىو الذم يقع يف اؼبستقبل كقد ال يقع ، فهو ال يصلح أساسا للدعول اؼبدنية التابعة 

للدعول اعبزائية كلكن من حق اؼبضركر حينما تتضح معاَف الضرر إذا ربقق مستقبال أف يتقدـ  إُف القضاء اؼبدين 

                                                 
 .29، شركط فبارسة الدعول اؼبدنية أماـ احملاكم اعبزائية ، اؼبرجع السابق ، ص سعد عبد العزيز (1)

 :   بأف  Garraud؛ ككما يرل األستاذ  122، اؼبرجع السابق ، ص بارش سليمان  (2)

"Il faut que le préjudice soit certain ،et comment serait il certain s'il n'est pas actuel ? ces deux 

conditions n'en font qu'une ، Elle se complètent l'une par l' autre "Voir : Garraud ; traité théorique 

et pratique ، tome 1 ،op .cit، p:240. 
. 22، الدعول اؼبدنية أماـ القضاء اعبنائي، اؼبرجع السابق ، ص مجدي ىرجة مصطفى( 3)
. 99-98 ، اؼبرجع السابق ، ص ص ، فوزية عبد الستار( 4)
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مطالبا بالتعويض ، ككمثاؿ على ذلك كفاة األخ بالنسبة إلخوتو الصغار إذ وبتمل أف يكوف ىو الذم سيعوؽبم يف 
. (1)اؼبستقبل بعد كفاة كالدىم 

 كبناء على ما سبق ذكره فإف زبلف شرط من شركط الضرر كانت احملكمة اعبزائية غَت ـبتصة بنظر 
الدعول اؼبدنية ، كيعترب عدـ االختصاص من النظاـ العاـ تقضي بو احملكمة من تلقاء نفسها كهبوز الدفع بو يف 

. أم مرحلة من مراحل الدعول كلو ألكؿ مرة أماـ احملكمة العليا
  .توافر عالقة السببية المباشرة بين الجريمة المدان بها المتهم والضرر  - ج

 يتعُت الختصاص القضاء اعبزائي بالدعول اؼبدنية أف يكوف الضرر مًتتبا مباشرة على اعبريبة ، كعالقة 
السببية الواجب توافرىا بُت الضرر كاعبريبة ىي بذاهتا تلك العالقة الواجب قيامها بُت اػبطأ كالضرر النعقاد 

 ،فإذا رفعت الدعول للمطالبة بالتعويض عن ضرر ناشئ عن فعل آخر غَت اعبريبة كلو كاف (2 )اؼبسؤكلية اؼبدنية
. كثيقا الصلة هبا كانت احملكمة اعبزائية غَت ـبتصة 

 كالذم جاء فيو 1975 مارس 18كتطبيقا لذلك قضت احملكمة العليا يف قراريها األكؿ صادر بتاريخ 
 أنو يتعُت على احملكمة اليت تقبل    إالإذا كاف القانوف يسمح للمدعي اؼبدين بأف يطلب بتعويض الضرر ))على أنو 

ادعاءه كربكم لو بالتعويض إف تبُت يف حكمها نوع الضرر الذم غبقو شخصيا كاعبريبة اليت تولد عنها ىذا الضرر 
يعترب مطابقا  )) كالذم جاء فيو على أنو 1981 فيفرم24،أما القرار الثاين صادر بتاريخ ( (بصفة مباشرة 

للقانوف، اغبكم الذم يبُت اعبريبة اؼبرتكبة من طرؼ اؼبتهم كالضرر الناتج عنها مباشرة للطرؼ اؼبدين كالعالقة 
. (3)( (السببية بُت اعبريبة كالضرر 

الضرر الذم هبد مصدره اؼبباشر يف اعبريبة اليت  )) كىذا ما عربت عنو ؿبكمة النقض الفرنسية بقوؽبا
، كعلى ذلك فالقاضي اعبزائي يف حبث مدل توافر اؼبسؤكلية اؼبدنية للقضاء ((حركت عنها الدعول اعبنائية 

بتعويض الضرر الناشئ عن اعبريبة يتعُت عليو مراعاة السببية اؼبباشرة بُت اعبريبة كالضرر فحسب ، فإذا كاف الضرر 
اؼبطلوب تعويضو نتيجة عوامل أخرل ، كلو كانت متصلة باعبريبة ، سقط اختصاص احملكمة اعبزائية بنظر الدعول 
اؼبدنية ، فإذا َف تتوافر السببية اؼبباشرة فإف للمضركر أف يلجأ إُف القضاء اؼبدين ليقضى لو بالتعويض عن األضرار 

. (4)اؼبدنية 

                                                 
 .23، الدعول اؼبدنية أماـ القضاء اعبنائي، اؼبرجع السابق ، ص مصطفى   مجدي ىرجة(1)
. 215-214 الوسيط يف قانوف اإلجراءات اعبنائية ، اؼبرجع السابق ،ص ص أحمد فتحي سرور، (2)

:   كىذا ما ىو مؤكد من خالؿ ما استقر عليو القضاء الفرنسي إذ يذكر أف 
((L'exigence d' un lien causal entre le fait générateur et le préjudice est une condition générale de 

mise en oeuvre de la responsabilité )). Voir : La Gazette des communes des départements et des 

régions ،2000، p:2، sur le site :((  www.lagazettedescommunes.com )).   
. 57 ، اإلجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية ، اعبزء الثاين، اؼبرجع السابق ، صجياللي بغدادي (3)
 .83 ، الدعول اؼبدنية الناشئة عن اعبريبة ، اؼبرجع السابق ، ص محمد عبد الغريب (4)

http://www.lagazettedes.communes.com/
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كاعبدير بالذكر أف عالقة السببية البد أف يتم إثباهتا من طرؼ الضحية ىذا األخَت ال هبد نفسو من 
. (1)الناحية العملية ملزما بإثبات اػبطأ كحده  كال الضرر كحده كإمبا يثبت العالقة السببية اؼبوجودة بينهما

كال شك أف التطرؽ إُف موضوع العالقة السببية يؤدم حتما إُف التطرؽ إُف النظريتاف الشهَتتاف يف ىذا 
ك اليت      ((la thèorie de l’équivalence des conditionsالصدد فاألكُف كىي نظرية تساكم األسباب  

 دبوجبها تتساكل صبيع األسباب ك اليت بدكهنا صبيعا َف يكن الضرر ليحدث، كالثانية كىي نظرية السبب الكايف

(la thèorie de la causality adequate) ك اليت دبوجبها يتم البحث عن السبب اغبقيقي الذم كاف كراء
حدكث الضرر ،كال شك أف القضاء َف يبُت أم من النظريتُت مت االعتماد عليها يف البحث عن العالقة السببية 

غَت أف القضاء اعبزائي يبيل إُف االعتماد على نظرية تساكم أك تكافؤ األسباب أما القضاء اؼبدين فيميل إُف 
. (2 )االعتماد على نظرية السبب الكايف

. أعوان القضاء  قاضي الحكم وبعض حق الضحية في رد : ثالثا 
نتناكؿ يف ىذا العنصر حق الضحية يف رد قاضي اغبكم مث نتناكؿ حق الضحية يف رد بعض أعواف القضاء 

:  كذلك كما يلي 
.   حق الضحية في رد قاضي الحكم  -1

إف اؼبقصود برد قضاة اغبكم إبعادىم عن الفصل يف الدعول اعبزائية إذا كجد سبب من أسباب اليت 
 من ؽ إ ج ، كبالتاِف فالضحية ؽبا اغبق يف طلب رد قاضي اغبكم كلكن بشرط أف 554نصت عليها اؼبادة 

يكوف تقدًن طلب الرد قبل أف تكوف أية مرافعة يف اؼبوضوع كيشًتط كذلك أف يكوف طلب الرد كتابة كىذا كفقا 
 من ؽ 554 من ؽ إ ج، كعليو فإف حاالت الرد  نصت عليو اؼبادة 559/1 كاؼبادة 558ؼبا نصت عليو اؼبادة 
:  هبوز طلب رد أم قاضي من قضاة اغبكم لألسباب التالية )): إ ج كذلك كما يلي 

إذا كانت شبة قرابة أك نسب بُت القاضي أك زكجو كبُت أحد اػبصـو يف الدعول  أك زكجو أك أقاربو حىت درجة - 
ابن العم الشقيق كإبن اػباؿ الشقيق ضمنا؛  

كهبوز مباشرة الرد حىت يف حالة الطالؽ أك كفاة الزكج إذا كاف على عالقة مصاىرة بأحد اػبصـو حىت الدرجة 
((.  ....  الثانية ضمنا 

.  حق الضحية في رد بعض أعوان القضاء  -2
 يستعُت القضاء اعبزائي  على أداء كاجباتو بعدد من األجهزة  يسموف بأعواف القضاء كأبرزىم  يف ؾباؿ  

 كبذلك  فإننا نبُت مدل حق  ،الدعول اعبزائية  ىم اػبرباء  كالشهود كاحمللفُت  اؼبشكلُت  حملكمة اعبنايات
  :الضحية  يف رد أعواف القضاء السالف  ذكرىم كذلك  على النحو التاِف 

                                                 
(1)   Voir : La Gazette ، op.cit ، p:02. 
(2)  Voir : La Gazette ، op.cit ، p:02. 
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 .مدى إمكانية حق الضحية في رد الخبراء -  أ
 قد تتأسس الضحية على مستول احملكمة كتصادؼ كجود خربة قضائية قد أقبزت من طرؼ خبَت 

دبوجب حكم سبهيدم فهنا تطرح إشكالية رد خبَت على مستول قضاة اغبكم كباػبصوص أف النصوص القانونية 
ىنا غائبة، لذا فإف حق الضحية يف رد اػببَت أماـ قاضي اغبكم يستحسن أف ينص عليو اؼبشرع يف     ؽ إ ج 

كىذا لكوف أنو قد يتعذر  على القاضي  يف بعض اغباالت أف يباشر بنفسو ربقيق يف كل  أك بعض كقائع  
تشملو معارؼ القاضي ، كالطب  كاؽبندسة   الدعول  إذا  كاف التحقق  فيها يتطلب اإلؼباـ بعلم أك فن ال

كاحملاسبة، ؽبذا   أجاز القانوف  لكل  جهة  قضائية  تتوُف   التحقيق أك ذبلس  للحكم عندما تعرض  ؽبا مسألة   
أك من  اػبصـو  أك من تلقاء  نفسها  العامة ذات طابع فٍت  أف تأمر بندب  خبَت  إما بناء  على طلب  النيابة 

لكل جهة قضائية تتوُف التحقيق أك ذبلس  )) من ؽ إ ج كاليت تنص على أنو 143/1كىذا ما تضمنتو   اؼبادة 
للحكم عندما تعرض ؽبا مسألة ذات طابع فٍت أف تأمر بندب خبَت إما بناءا على طلب النيابة العامة أك اػبصـو 

  (.(أك من تلقاء نفسها 
إف كاف استشاريا  إال أنو  قد يكوف ذا أثر كبَت يف توجيو  قناعة القاضي، فكاف من ك فرأم  اػببَت 

متها من إمكانية االكبراؼ  عن رالطبيعي أف ىبضع  يف أدائو  لدكره إُف ضوابط  ربمي اػبصـو  كتعصم  العدالة  ب
اغبق يف رد - كمنهم ضحية اعبريبة - كل ىذا فاؼبشرع اعبزائي َف هبز للخصـو ق  بالرغم  من أفإال ، (1)اغبق 

أنو  قد يقـو  يف عقيدة اػبصـو من األسباب  كالبواعث  ما ال يطمئن معها إُف حياد اػببَت كىذا بالرغم من 
 .اػببَت  إذا ما باشر مهمتو

بات سواء بالنسبة للمحقق أك لقاضي ث كعلى الرغم  من أف القوانُت  َف ذبعل  للخربة قوة  إلزامية يف اإل
الذم ،ك (2 )اغبكم  ،إال أننا  مع ىذا قبد الكثَت منها تنص استثنائيا  على إمكانية رد  اػببَت  كالقانوف اؼبصرم
  من  89أجاز رد   اػببَت من طرؼ اػبصـو  كذلك كلما كجدت  أسباب قوية تدعو لذلك كىذا يف اؼبادة 

  ((...للخصـو رد اػببَت إذا كجدت أسباب قوية تدعو لذلك))قانوف اإلجراءات اعبنائية كاليت جاء فها  على أنو 
ير على القاضي  أك احملقق  حاؿ ما إذا تقدـ إليو  اػبصـو بطلب  الرد من إعماؿ قانوف ض كعليو فإنو  ال 

اإلجراءات اؼبدنية  يف موضوع رد اػببَت ، باعتبار  أف ىذا  األخَت  ىو القانوف العاـ  يف موضوعو كىو الذم  
 .(3)اإلجراءات اعبنائية اػباصة  يف يطبق يف ما ال نص فيو

 . في رد الشهودةمدى إمكانية الضحي: 2
                                                 

 .329 ، اؼبرجع السابق ، ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (1 )
 .377، ضمانات  اؼبتهم أثناء التحقيق ، اؼبرجع السابق ، ص  محدة محمد(2 )
على اػبصم الذم يرغب  يف رد اػببَت الذم عينتو  ))  من قانوف اإلجراءات اؼبدنية على أنو 52كيف ىذا اإلطار نصت اؼبادة  . 377 اؼبرجع نفسو ، ص (3)

احملكمة من تلقاء نفسها أف يقدـ طلب  الرد خالؿ شبانية  أياـ تسرم من تاريخ تبليغو  ىذا التعيُت كيكوف  الطلب موقعا منو ، أك من ككيلو ، كيتضمن أسباب 
. الرد كيفصل يف طلب الرد دكف تأخَت 

 (.(كال يقبل الرد إال إذا كاف  مبنيا على سبب  قرابة  قريبة  أك على  أم  سبب جدم 
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ا  الشاىد ىو شخص مكنتو ظركؼ الواقعة من معرفة معلومات عنها ، كمن مث فال خَتة لو يف كونو شاىد
ف ع  عاـ يقضي دبعاكنة القضاء لكشف اغبقيقة مجتماعافهذا األخَت ملـز بأداء الشهادة عمال بواجب  ، (1)

اعبرائم كفاعليها خدمة للهيئة االجتماعية ، كأساس ىذا االلتزاـ ىو أف اعبريبة  زبل بأمن اعبماعة  كاستقرارىا 
 ، كمن مث كاف طبيعيا  أف ال يقبل رد (2 )كيتمثل رد الفعل االجتماعي فيها  دبالحقة اجملـر  كاالقتصاص منو

 .الشهود ألم سبب  من األسباب 
 صراحة  صفإذا كاف اؼبشرع اعبزائرم َف ينص على عدـ رد الشهود من اػبصـو فإف  اؼبشرع اؼبصرم قد ف

ال هبوز رد الشاىد   )) من قانوف اإلجراءات اعبنائية كاليت جاء فيها على أنو 285على رد الشهود  يف اؼبادة 
 ( .(ألم سبب من األسباب 

كاألخذ هبذه القاعدة  لو ما يربره ألف أقواؿ الشهود  ؿبل مناقشة من اػبصـو كتقدير من احملكمة ، 
 قيمتها أك إعطاءىا قيمة ؿبدكدة ،إذا  إىدارح ؽبامفسلطة ىذه األخَتة يف تقدير قيمة الشهادة حسب اقتناعها تت

 .(3 )كجدت أسباب تضعف الثقة فيها
كما أف اؼبشرع  كضع ضمانات غبسن أداء الشهادة  يف مرحلة احملاكمة  فنص على الشهادة من خالؿ 

ق أكثر  من ذلك كضع  االكبراؼ  أفؿ معظمها  إُف مرحلة التحقيق  ، بل احأ من ؽ إ ج ك299، 298اؼبواد 
إذا زبلف   )) من ؽ إ ج على أنو 299/1يف أداء الشهادة  ربت طائلة العقاب كىذا ما نصت عليو اؼبادة 

شاىد عن اغبضور بدكف عذر  مقبوؿ  جاز حملكمة  اعبنايات  أف تأمر بناء على طلبات  النيابة العامة  أك من 
تلقاء  نفسها  باستحضار  الشاىد اؼبتخلف  بواسطة القوة  العمومية  عند االقتضاء   أك تأجيل القضية لتاريخ  

 عليها أف ربكم  على الشاىد  الذم زبلف عن اغبضور  أك رفض أف وبلف  أك ينتعمالحق ، كيف ىذه اغبالة 
 دج أك باغببس  من عشرة 10000 دج  إُف عشرة آالؼ 5000يؤدم  شهادتو   بغرامة من طبسة آالؼ 

 .((إُف شهرين   (10)أياـ
من ناحية أخرل فإذا كاف احملقق حر يف اختيار  اػببَت الذم  يراه أىال ألداء اؼبهمة  اؼبنوطة بو كما  

  إذ قسلف ذكره ، إال أنو  ال خيار لو  يف الشاىد الذم  توجده الظركؼ  يف حاؿ يبكن  فيها االستفادة دبعلومات
أف الشاىد  يدِف بأقوالو  عما رآه  أك ظبعو  من كقائع  تتعلق بالدعول  فبا يسهل على القاضي  مراقبة  صحة 
أقوالو  سواء بسؤالو  بالتفصيل للتأكد من مدل توافق أقوالو أك بإجراء اؼبواجهة بُت الشهود أك بينهم كبُت اؼبتهم 
الكتشاؼ ما قد يدِف بو الشاىد خالفا للحقيقة فاؼبشرع رأل يف ىذه  الضمانات ما يكفي غبث الشاىد على 

 .(4)ربرم اغبقيقة فيما يدِف بو من أقواؿ فلم ىبوؿ اػبصـو حق رده 
                                                 

 .343 ، اؼبرجع السابق ، ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (1 )
 .342 ، ص 1993 ، الطبعة األكُف ، دار اؼبنشورات اغبقوقية ، لبناف ،   أصوؿ  احملاكمات اعبزائية دراسة مقارنة ، عاطف النقيب(2 )

( 3)
 .343 ، اؼبرجع السابق ، ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى 

 
 .344، اؼبرجع السابق، ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (4)
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.  مدى إمكانية الضحية في رد المحلفين - 3
 بعد أف يتم اإلعالف عن افتتاح جلسة ؿبكمة اعبنايات كإحضار اؼبتهم، يقـو كاتب اعبلسة باؼبناداة على 

احمللفُت حسب القائمة اؼبقدمة لذلك كبعد أف يقـو رئيس احملكمة رفقة اؼبستشارين اؼبساعدين بالفصل يف أمر 
احمللفُت الغائبُت يقـو رئيس احملكمة من جديد بإجراء عملية القرعة الختيار احمللفُت الذين يستدعوف للجلوس مع 

 .(1)القضاة ليشكلوا مع القضاة ىيئة اغبكم حملكمة اعبنايات 
 من ؽ إ ج هبب على رئيس احملكمة قبل مباشرة إجراءات القرعة أف ينبو اؼبتهم 284 كتطبيقا لنص اؼبادة 

إُف أف لو اغبق يف االعًتاض على ثالثة من احمللفُت كعدـ قبوؽبم كأعضاء يف ؿبكمة اعبنايات اليت ستفصل يف 
  إُف أف لو اػبيار يف أف يبارس ىذا اغبق بنفسو أك قكما هبب أف ينبو،قضيتو كذلك دكف مطالبتو ببياف سبب الرد 

. يبارسو بواسطة ؿباميو أما النيابة العامة فلها اغبق يف رد اثنُت من احمللفُت كاالعًتاض على كجودىم باحملكمة 
 من ؽ إ ج أف اؼبشرع  َف يعط  حق رد احمللفُت  284لكن يالحظ من خالؿ قراءة  نص اؼبادة  

ق طرؼ  أساسي يف اػبصومة  اعبزائية مثلو مثل اؼبتهم  كالنيابة  العامة ذلك   أفللمدعي اؼبدين  كىذا بالرغم من 
أف حكم  ؿبكمة اعبنايات يف الشق اعبزائي يكوف باشًتاؾ احمللفُت، كمن شبة  اغبكم بإدانة  اؼبتهم  أك براءتو ال 

ؿباؿ يؤثر مباشرة  على اغبكم  يف الدعول اؼبدنية  التبعية كاليت تعترب  ذات أنبية كبَتة بالنسبة  للمدعي  السيما 
 من  لذلك  فإنو من الضركرم  أف يتدارؾ  اؼبشرع  ىذا النقص يف التعديالت  الالحقة كذلك،يف تقدير التعويض 

 . إشراؾ اؼبدعي اؼبدين  يف رد احمللفُت حىت يكوف ىناؾ توازف بُت أطراؼ اػبصومة اعبزائية خالؿ
 .حق الضحية في الرد  على الدفوع : رابعا 

ـك ، كىذا  يقتضي  إحاطتو  علما دبا يقدمو  ص للمدعي اؼبدين اغبق  يف أف تتاح لو فرصة  الرد على اٍف
خصومو  من أدلة  كما يبدكنو  من طلبات كدفوع ، كيقتضي  ىذا كذلك  سبكينو   من إعداد  رده  عما  أبداه  
خصمو كمنحو  األجل الكايف  لذلك ، خاصة  إذا تعلق  األمر  بدليل جديد يقدـ  يف الدعول  ألكؿ مرة ، أك 

 من   ؽ إ ج على 352/3 ، كقد نصت يف ىذا اإلطار اؼبادة (2)بدفاع  جوىرم  يتطلب الرد عليو بعض الوقت 
كاحملكمة ملزمة باإلجابة على اؼبذكرات اؼبودعة على ىذا الوجو إيداعا قانونيا يتعُت عليها ضم اؼبسائل  ))أنو 

الفرعية كالدفوع اؼببداة أمامها للموضوع كالفصل فيها حبكم كاحد يبت فيو أكال يف الدفع مث بعد ذلك يف اؼبوضوع 
من  )) كالذم جاء فيو على أنو 25/06/1968، كىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قرارىا الصادر بتاريخ ( (

اغبقوؽ اؽبامة اليت منحها اؼبشرع ألطراؼ الدعول حقهم يف إبداء الطلبات كالتمسك بالدفوع اعبوىرية كإلزاـ 

                                                 
 .54  اعبنايات  ، اؼبرجع السابق  ، ص ة، أصوؿ اإلجراءات أماـ ؿبكمسعد عبد العزيز( 1)
. 329 ، اؼبرجع السابق ، ص  أحمد محمد عبد اللطيف الفقى(2)
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 من ؽ إ ج للطاعنُت أف يبنوا طعنهم بالنقض على 500/5قضاة اؼبوضوع بالرد عليها ، لذلك أجازت اؼبادة 
. (1 )((إغفاؿ الفصل يف طلبات اػبصـو أك التماسات النيابة العامة 

:    كالدفوع   زبتلف  حبسب  كل  دعول  كيبكن تلخيصها  إُف ثالثة  أنواع ىي 
 كىي الدفوع اليت   تتعلق  باإلجراءات الشكلية   اليت هتدؼ  إما إُف عدـ اختصاص  : دفوع شكلية- 1

 بانقضاء  الدعول  العمومية بسبب  من أسباب  االنقضاء  اؼبذكورة  يف أك عدـ  السَت يف الدعول  أكاحملكمة ، 
  .(2 )جراءات باطلةإ ببطالف  الدليل اؼبستند عليو كاؼبستمد من أك  من ؽ إ ج ، 06ؼبادة ا

ع  اعبريبة كنسبتها  إُف اؼبتهم  كمثاؿ ذلك  الدفع  الذم قو كىي الدفوع  اليت تتعلق بو: دفوع موضوعية- 2
 .يقدمو اؼبتهم  بوقوع  إكراه  عليو  خبصوص  االعًتاؼ  اؼبنسوب إليو 

  . مانع  من موانع اؼبسؤكلية  اعبزائيةأككالدفوع  اؼبتعلقة  بتوافر  سبب من أسباب  اإلباحة   : دفوع قانونية- 3
.  الشهود ءاستدعا حق الضحية في -خامسا 

 وبق للمدعي اؼبدين قبل افتتاح دكرة اعبنايات أك أثناءىا أف يستدعي عددا من الشهود الذين يبكن أف 
  إُف اؼبتهم كإُف النيابة العامة قبل فتح جلسة اؼبرافعات قيشهدكا لصاغبو ،كلكن عليو أف يقدـ قائمة بأظباء شهود
تبلغ ))ك اليت جاء فيها على أنو  (3) ج إ  من ؽ273بثالثة أياـ على األقل كىذا تطبيقا ؼبا نصت عليو اؼبادة 

النيابة العامة ك اؼبدعي اؼبدين إُف اؼبتهم قبل افتتاح اؼبرافعات بثالثة أياـ على األقل قائمة باألشخاص اؼبرغوب يف 
( .  (ظباعهم بصفتهم شهودا 

 كجدير بالذكر أف مصاريف استدعاء الشهود تسدد من قبل اؼبدعي اؼبدين حبيث يقدـ ىذا األخَت طلب 
لدل النائب العاـ يتضمن استدعاء الشهود ، مث بعد موافقة النائب العاـ وبدد ىذا األخَت مبلغ اؼبصاريف 

القضائية كتسدد من طرؼ اؼبدعي اؼبدين لدل صندكؽ احملكمة كالنيابة يف ىذه اغبالة ىي اليت تقـو باستدعاء 
. الشهود 

                                                 
  .100 ، 99، االجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية ، اعبزء الثاين ، ص ص جياللي بغدادي  (1 )
 .410 اؼبرجع السابق ، ص موالي ملياني بغدادي ،( 2)

(3).et ce ci ont prenant en considération que se droit appartient au ministère public et à la personne 

poursuivie ou à la partie civile .Voir:Stefani, et autres , op.cit, P:693. 
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 .حق الضحية  في أن تكون الجلسات علنية: سادسا
، فإذا (1) تعترب عالنية جلسات احملاكمة إحدل اؼبميزات اؼبرتبطة  باإلجراءات اؼبتبعة  يف النظاـ  اإلهتامي

كانت اؼبرافعات أماـ غرفة  االهتاـ  ككذا إجراءات  التحقيق  القضائي   أماـ قاضي التحقيق  سرية فإف اؼبرافعات 
أماـ اعبهات القضائية للحكم  عالنية ، كتعترب ىذه العالنية  إحدل الضمانات األساسية لصحة  اإلجراءات 

 .(2 )كضباية حقوؽ الضحية
كقد نص الدستور  اعبزائرم  ،(3) كنظرا ألنبية عالنية احملاكمة  فقد نصت  عليها دساتَت  ـبتلف الدكؿ 

كقد ،((تعلل األحكاـ  القضائية كينطق  هبا يف جلسات  علنية )) منو على أنو 144 يف اؼبادة 1996لسنة 
 1 /285 من ؽ إ ج على عالنية اعبلسات  كالنطق باألحكاـ ، فنصت اؼبادة  355 ك 285نصت اؼبادتاف  

اؼبرافعات عالنية ما َف يكن  يف عالنيتها  خطر  على النظاـ العاـ  أك  ))من ؽ إج كالذم جاء فيها على أنو 
اآلداب  كيف ىذه اغبالة  تصدر احملكمة  حكمها  القاضي  بعقد اعبلسة سرية  يف جلسة علنية  غَت أف للرئيس  

( (أف وبضر على  القصر دخوؿ  اعبلسة كإذا تقررت سرية اعبلسة تعُت صدكر اغبكم يف اؼبوضوع يف جلسة علنية 
  .

 حيث  242108 ربت رقم 30/05/2000كىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قراراىا الصادر بتاريخ 
 على أساس أف رئيس  24/03/1999بطلت كنقضت حكم ؿبكمة اعبنايات  جمللس قضاء  بسكرة اؼبؤرخ يف أ

. (4)احملكمة َف يصدر  حكما مسببا  بعقد اعبلسة  سرية  يف جلسة علنية كالنطق باغبكم علنيا 
 فعالنية اعبلسات تعترب ذات أنبية كبَتة بالنسبة للقضاء نفسو ، إذ تصوف ىيبتو كظبعتو  ، فأم  ثقة 

كما أف للعالنية  قيمة أساسية تسهم يف ضماف  حياد  الذين أناط  ، (5)توضع  يف قضاء  وبكم  بطريقة سرية  ؟ 
كسيلة  التحقق  من -  ال سيما  الضحية -  دعول ،كتكفل  للمواطنُتاؿهبم القانوف  مهمة القضاء يف 

ضمانات احملاكمة  كاليت بدكهنا  تفقد  طابعها القانوين  كبذلك  فإف الطابع  العلٍت إلجراءات احملاكمة ىو كسيلة 
  القضاة اإلقبليز كانوا  أفضل قضاة أفالرقابة لفاعلية العدالة ، كيف  ىذا الصدد  قاؿ أحد الفقهاء  اإلقبليز  ب

 .(6)العاَف ألهنم  كانوا أفضل  اػباضعُت للعالنية
 كمن نتائج  علنية اعبلسات  أنو بإمكاف  اعبمهور حضور  اعبلسة منذ  افتتاحها  كما هبوز  للصحافة  

كحق عاـ طبع ملخصات  من اؼبناقشات  اليت يديرىا الرئيس  كاليت قد تطوؿ أك تقصر  حبسب خطورة  القضية 
                                                 

 .590، ص 2003، اعبزء األكؿ، دار ىومة، اعبزائر، ؿباضرات يف اإلثبات اعبنائي ،  ماروك نصر الدين(1 )
 .92 ، ص2004 ، الطبعة األكُف ، الديواف الوطٍت  لألشغاؿ الًتبوية  ، اعبزائر ، البطالف يف قانوف اإلجراءات اعبزائية دراسة مقارنة، الشافعي أحمد  (2)
جلسات احملاكم  علنية إال إذا قررت احملكمة جعلها سرية  مراعاة للنظاـ العاـ  ))  على أف169 يف مادتو  1971 لقد نص الدستور  اؼبصرم  لسنة (3)

( . (كاآلداب  ، كيف صبيع األحواؿ يكوف  النطق باغبكم يف جلسة علنية 
  .320 ، ص 2001 الصادرة عن قسم اؼبستندات كالنشر للمحكمة العليا ،اعبزائر،  اجمللة القضائية ، العدد األكؿ،(4)
. 492 ، ص 1999، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، اعبزائر ، ، اعبزء الثاين  يف القانوف الوضعي  اعبزائرمةنظاـ اإلثبات يف اؼبواد اعبنائي، مروان محمد (5)
 .753 ، اغبماية الدستورية  للحقوؽ كاغبريات  ، اؼبرجع السابق ، ص  أحمد فتحي  سرور(6)
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 حضور كنقل أعماؿ ا اعبلسة ، كما أف التلفزة ال يبكنوؿ أنو ال وبق  للصحفيُت القياـ بتصوير  أك تسجيإال، 
. (1 )اعبلسات

 )) 1990افريل03 الصادر بتاريخ 07-90 من قانوف اإلعالـ رقم 94اؼبادة  ك يف ىذا اإلطار نصت 
على أنو يبنع استعماؿ أم جهاز تسجيل أك جهاز إذاعي أك آلة تصوير تلفزيونية أك سينمائية أك عادية عقب 

افتتاح اعبلسة القضائية ، ما َف تأذف بذلك اعبهة القضائية ك يعاقب على ـبالفة ذلك بغرامة مالية تًتاكح ما بُت 
(. ( دينار جزائرم 10000 ك 2000

 كما منع قانوف اإلعالـ السالف الذكر نشر أك إذاعة مداكالت اجملالس القضائية ك احملاكم ك ىذا ما جاء 
يعاقب باغببس من شهر إُف ستة أشهر ك بغرامة مالية تًتاكح  )) منو ك اليت جاء فيها على أنو 95يف نص اؼبادة 

 إال (( دينار جزائرم كل من ينشر أك يذيع مداكالت اجملالس القضائية ك احملاكم 50000 ك 5000بُت 
أنو بالنسبة لألحداث  سواء ما تعلق منها بقسم  األحداث باحملكمة  ، أك غرفة  األحداث   باجمللس فإف 

فال هبوز  حضور  جلسات ؿباكم  األحداث  (2 )اؼبرافعات  ككذا النطق باألحكاـ  كالقرارات تكوف يف جلسة سرية
 أقارهبم  كاحملامُت اؼبؤسسُت يف القضية كالقضاة، كسرية جلسات قسم األحداث تتعلق بالنظاـ  العاـ كيًتتب  إال

 .(3 )على ـبالفتها بطالف اإلجراءات اليت سبت  يف اعبلسة
 كإذا كاف اؼبشرع اعبزائرم قد نص على عالنية اعبلسات فإنو َف يرتب  على عدـ مراعاة  ىذه   الشكلية 

 كقد استقر الفقو  كالقضاء يف فرنسا  ،(4)اعبوىرية  أك إغفاؽبا  البطالف  مثلو  مثل ما نص   عليو اؼبشرع  اؼبصرم 
 البطالف ، كهبب  معاينة إسباـ  اعلى اعتبار  العالنية  شرطا  جوىريا لصحة  احملاكمة  يًتتب على عدـ  مراعاتو

 .(5)ىذا اإلجراء صراحة يف اغبكم أك يف ؿبضر  اعبلسة ربت طائلة البطالف
 .حق الضحية في أن تكون إجراءات المحاكمة وجاىية: سابعا 

 يشكل مبدأ الوجاىية بُت خصـو الدعول اعبزائية خالؿ مرحلة احملاكمة قاعدة جوىرية يف اإلجراءات 
. (6) لو يًتتب عن عدـ مراعاتو بطالف اإلجراءات اليت سبت باؼبخالفة لو كبطالف اغبكم الصادر بالنتيجة

 كيعٍت مبدأ الوجاىية أساسا ضركرة حضور األطراؼ أك اػبصـو أماـ القاضي خالؿ اؼبناقشة كاؼبرافعات 
كأف وبضركا خالؿ صبيع مراحل التحقيق النهائي ،كأف يردكا على األدلة اؼبقدمة من األطراؼ األخرل باغبجج 

                                                 
 .493، اؼبرجع السابق ، ص مروان محمد  (1)
ربصل اؼبرافعات يف سرية  كيسمع أطراؼ الدعول ، كيتعُت  حضور اغبدث   بشخصو  كوبضر معو  نائبو  ))ق أف من ؽ إ ج على 461لقد نصت اؼبادة  ( 2)

 .((يصدر القرار يف جلسة سرية ))ق أف من ؽ إ ج على 1 /463، كما نصت اؼبادة  ((القانوين كؿباميو كتسمع شهادة  الشهود  إف لـز األمر باألكضاع اؼبعتادة 
 .590 ، اؼبرجع السابق ، ص ماروك نصر الدين  (3)
  هبب أف تكوف  اعبلسة عالنية  كهبوز للمحكمة  مع ذلك مراعاة  للنظاـ العاـ ))ق أف  من قانوف اإلجراءات اعبنائية  اؼبصرم  على 268لقد نصت اؼبادة  ( 4)

 ( .( بعضها  يف جلسة سرية أك سبنع  فئة معينة من اغبضور فيها أكأك ؿبافظة على اآلداب أف تأمر  بسماع  الدعول كلها 
 .591 ، اؼبرجع السابق ، ص  ماروك نصر الدين(5)
. 592 اؼبرجع نفسو ، ص (6)
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 يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم شخصيا أك بواسطة ؿبامُت يعينوىم ىم أفك،(1)كالرباىُت اؼبتبادلة كأف يوضحوىا 
يسوغ دائما للمدعي ))إج على أنو   من ؽ245ـ احملكمة تلقائيا كىذا ما نصت عليو اؼبادة لوىم فأنفسهم أك تعي

 271كما نصت اؼبادة ( (اؼبدين أف يبثلو ؿباـ كيكوف القرار الذم يصدر يف ىذه اغبالة حضوريا بالنسبة لو 
كيطلب الرئيس من اؼبتهم اختيار ؿباـ للدفاع عنو،فإف َف ىبًت اؼبتهم ؿباميا عُت ... )) من ؽ إج على أنو 2،1/

 .لو الرئيس من تلقاء نفسو ؿباميا 
(. ( كهبوز لو بصفة استثنائية الًتخيص للمتهم أف يعهد بالدفاع عنو ألحد أقاربو أك أصدقائو 

 كخالؿ احملاكمة تناقش صبيع األدلة اليت يقدمها طرؼ يف الدعول ضد طرؼ من األطراؼ األخرل كما 
،كىذا ما نص عليو اؼبشرع (2)يدِف الشهود بشهادهتم أماـ صبيع األطراؼ الذين يبكنهم توجيو أسئلة ؽبم عنها 

كال يسوغ للقاضي أف يبٍت قراره  )) من ؽ إ ج كاليت جاء فيها على أنو 212اعبزائرم يف الفقرة الثانية من اؼبادة 
 ( .( على األدلة اؼبقدمة لو يف معرض اؼبرافعات كاليت حصلت اؼبناقشة فيها حضوريا أمامو إال

 ك عليو فإف مبدأ كجاىية احملاكمة يعد مكسبا ىاما للضحية حبيث يبكنها من معرفة صبيع ما يدكر يف 
اعبلسة سواء يف صاغبها أك ضدىا ، ك بذلك فإنو دكف شك ستتمكن من مناقشة صبيع األدلة كلما أتيحت ؽبا 
الفرصة لذلك ك من دحض صبيع األدلة اليت تفند مزاعمها ،كما يفيد أيضا ؿباميها إذا كاف قد تأسس للدفاع 

. عنها 
 .مدى حق الضحية في جعل الجلسة سرية: ثامنا 

 إف مبدأ عالنية اعبلسات يعد مبدأ مهما استهدؼ بو اؼبشرع ربقيق مصلحة عامة ،إذ أف حضور اعبمهور 
جلسات احملاكمة يتيح لو مراقبة إجراءاهتا فبا يدعم ثقتو يف عدالة القضاء ،كاعبلسة طاؼبا تدكر بشكل علٍت كأماـ 

 .(3 )الرأم العاـ فإف ذلك يتيح نوعا من الرقابة من جانبو عليها
 أنو لوحظ أف احًتاـ مبدأ العالنية على إطالقو بالنسبة عبميع جلسات احملاكمة قد يؤدم إُف األضرار إال 

بالصاٌف العاـ ذاتو ،إذ قد يؤدم إُف نتائج عكسية ،فالعالنية قد تؤذم مشاعر اػبصـو كاعبمهور فيكوف من 
 الفاحشة ،كهتتك األستار كتتهدـ أسر من جراء عالنية ال عاحملكمة حينئذ التسًت على الفضيحة حىت ال تشي

يوجد ما يربرىا ،كمن ىنا أجاز القانوف للمحكمة أف تأمر جبعل اعبلسة سرية من تلقاء نفسها بناءا أك على طلب 

                                                 

  .95 ، اؼبرجع السابق ، ص الشافعي أحمد( 1) 
et d'après ce que voie levasseur et stefani devant la juridiction de  jugement les partie ce trouvent 

placées a égalité : ministère public ، prévenu، partie civile ، ont les    mêmes droits .voir : Stéfani et 

autres ،op. cit ،p: 687.                                                                     
 .592 ، اؼبرجع السابق ، ص  ماروك نصر الدين(2)
. 49، ص  2004ملحق العدد الثاين،الكويت، يونيو ة اغبقوؽ ، ؿ، مج" دكر  القضاء يف ضباية حقوؽ ضحايا  اعبريبة "  ، فيصل عبد الهد الكندري (3)
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 خطر ااؼبرافعات علنية ما َف يكن يف عالنيتو)) من ؽ إج بقوؽبا 285 عليو اؼبادة ت،كىذا ما نص(1)اػبصـو 
على النظاـ العاـ أك اآلداب كيف ىذه اغبالة تصدر احملكمة حكمها القاضي بعقد اعبلسة سرية يف جلسة علنية 

))... .
 كذبدر اإلشارة إُف أف احملكمة غَت ملزمة بإجابة طلب اػبصـو فتقدير ذلك مًتكؾ للمحكمة تقدره بناءا 

 ،ككذلك بعض(2)على ظركؼ الدعول، كقد جرل العمل على نظر جرائم العرض بوجو خاص يف جلسة سرية 
ما يتصل دبحاكمة اؼبتهمُت هبذه اعبرائم قد يؤدم إُف تظليل العدالة  نشر كل أف جرائم العنف اإلرىايب ،حيث 

 قد يؤدم إُف إفالت ىؤالء ـعًتافات أحد اؼبتهمُت اؼبتعلقة بكشف أظباء زمالئو اؽباربُت كأماكن اختفائوا،فنشر 
. (3 )من العدالة كذلك بتغيَت ىذه األماكن أك اؽبركب من البالد كلية

زباذ ىذا اإلجراء افالسرية إذف خاضعة للسلطة التقديرية لقضاة احملاكم كاجملالس الذين يقدركف مالءمة 
 لرقابة ع، كما أف ىذا اغبكم ال ىبض(4) قرارىم لرقابة احملكمة العليا ألف اؼبسألة مسألة كاقععبكل حرية كال ىبض

  .(5 )ةالنيابة العامة كينفذ مباشرة كال ينتظر لتنفيذه موافقة ىذه األخَت
كذبدر اإلشارة أنو ليس للطرؼ اؼبدين اغبق يف فرض أف تكوف اعبلسة سرية حىت كلو تعلق األمر بوقائع 

 ليقرر ىذه اغبق  لو تدخل اؼبشرعااعبرائم، فحبذق يًتتب على معرفة اعبمهور ؽبا ضرر جسيم يلحق بو جراء ىذ
صراحة لو ألف  السرية تساىم يف أف يكوف على درجة كبَتة من الفصاحة ك يتحرل اػبجل ك اػبوؼ يف التعبَت 

. عما يريد قولو 
 فاؼبشرع الفرنسي قد جعل سلطة احملكمة يف جعل اعبلسة سرية متوقفة على رغبة اجملٍت عليو الذم يدعي 

 من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبعدؿ 306مدنيا ،كذلك يف جناييت االغتصاب كىتك العرض كىذا يف اؼبادة 
. (6) 23/12/1980بقانوف 

 
 

                                                 
 ، كبالرغم  ما تكفلو  عالنية  احملاكمات اعبنائية من ضمانات  إال أهنا قد تسيء  إُف 315 ، اؼبرجع السابق  ، ص أحمد محمد عبد اللطيف  الفقى (1)

اؼبتهم باقًتاؼ جريبة عنف إرىايب مثال كىذا نظرا  ألهنا تشهر  بو ، فإذا ظهرت براءتو بعد ذلك يصعب  ؿبو أثر النشر من أذىاف الناس ، األمر الذم  يؤخر 
 اؼبتهم بارتكاب جريبة  كافعودتو إُف االندماج  يف اجملتمع  مرة أخرل  لذا فإف سرية  احملاكمات  تتفادل  ىذه النتائج  بالنسبة لبعض  اؼبتهمُت خاصة إذا ما

 .182 ، ص 2003 مصر، ، اعبزء الثاين ، دار الفكر  اعبامعي اإلسكندرية، موسوعة القانوف اعبنائي لإلرىاب ، محمود صالح العادلى .عنف إرىايب حدثا 
 .49 ، اؼبرجع السابق ، ص فيصل عبد اهلل الكندري (2)
. 182 ، اؼبرجع السابق ، ص محمود صالح  العادلى (3)
 .95، اؼبرجع السابق  ، ص  الشافعي أحمد (4) 
 .591 ، اؼبرجع السابق ، ص ماروك  نصر الدين (5 )
 .316 ، اؼبرجع السابق ، ص  أحمد محمد عبد اللطيف الفقى(6 )
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 يالحظ أف قانوف اإلجراءات اعبزائية جعل ؿباكمة اؼبتهمُت األحداث يف جلسة سرية ك َف هبعل اعبلسة 
اليت يكوف فيها ضحايا أحداث جلسة سرية ك بالتاِف اؼبشرع َف يعامل الضحايا األحداث مثل اؼبتهمُت األحداث 

 .فبا يستوجب عليو إحداث نوع من اؼبساكاة يف التعديالت القادمة لقانوف اإلجراءات اعبزائية 
. حق الضحية في أن تكون المرافعات شفوية : تاسعا 

 إف شفوية إجراءات احملاكمة ىي أصل  من أصوؿ  أية ؿباكمة عادلة ، كمؤدل  ىذا األصل أف هتيمن 
الشفوية على كافة إجراءات احملاكمة سواء  ما تعلق بتحقيق الواقعة باعبلسة  أك ما اتصل  بطرح كجهات نظر 

 بعد  إجراء  إال، كال يبكن  إصدار  األحكاـ اعبزائية(1)اػبصـو يف اإلدعاء ؿبل الدعول  اؼبطركحة أماـ القضاء  
  كىذا حىت يتمكن  القضاة من تكوين  ،(2 )التحقيقات الالزمة كاؼبرافعات أماـ احملكمة كحبضور  أطراؼ الدعول

قناعتهم  فبا أجرم  أمامهم  من مناقشة دكف  اإلكتفاء بأكراؽ  التحقيق اإلبتدائي  كؿباضر  رجاؿ  الضبطية  
 .(3 )القضائية

ؼبقدمة أماـ القاضي حبضور صبيع  األطراؼ ا  كل األدلة  ة كانطالقا من مبدأ شفوية اؼبرافعات  كمناقش
 الشهود، فإنو ال هبوز تأسيس اغبكم على أدلة أك كثائق أك شهادات َف يطرح  ُف عأسئلةالذين  ؽبم  حق طرح  

أماـ احملكمة  يف اعبلسة  كَف تناقش كجاىيا من طرؼ اػبصـو كالسماح للدفاع  بتقدًن ما يدحض ما كرد  هبذه 
 .(4 )األدلة أك الوثائق

 كيف إطار ضماف الشفوية للجلسات فإنو يتم ظباع الشهود  كاستجواب األطراؼ  أماـ صبيع  خصـو 
ق ال يلجأ إُف قراءة  أفالدعول  اعبزائية  دبا فيهم الطرؼ اؼبدين ، كتتم مناقشة الوثائق  حبضور اػبصـو ،غَت 

 يف حالة  غياب األشخاص  اؼبعنيُت ، إذ أنو يفضل دائما  ظباع ىؤالء   إالمضموف الوثائق  كاإلجراءات
 .(5)األشخاص كاإلدالء  بتصروباهتم أماـ احملكمة كحبضور  أطراؼ الدعول 

كما أف شفوية اعبلسة سبكن الطرؼ اؼبدين من مناقشة أم كثيقة أك تصريح شاىد أك أم دليل يكوف فيو  
لبس أك طمس ؼبعاَف اغبقيقة ، بل ىي كسيلة فعالة ك جد ىامة لتأكيد كل اغبقائق اليت سبق التطرؽ إليها يف 

. اؼبراحل السابقة للدعول اعبزائية 
 
 
 

                                                 
 .183 ، اؼبرجع السابق ، ص  محمود صالح العادلى(1)
. 593 ، اؼبرجع  السابق ، ص ماروك نصر الدين (2)
. 604 ، اؼبرجع السابق  ، ص  عاطف النقيب(3)
. 594 ، اؼبرجع السابق ، ص  ماروك نصر الدين(4)
 .98 ، اؼبرجع السابق ، ص الشافعي أحمد (5)
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 الفرع الثاني
 حقوق الضحية أثناء سير المحاكمة

جو فيها كل خصم خصمو دبا لديو من أدلة ا الدعول اعبزائية ىي يف حقيقتها مبارزة بُت اػبصـو ،يو
كبراىُت ،كما يتاح لكل منهما فرصة اإلطالع على األدلة كمناقشتها كتقدًن ما يعتقدكنو داحضا ؽبا ،لذا فإنو من 

 من حضور إجراءات احملاكمة كضركرة أف يتاح للضحية  اؼبسانبة –دبا فيهم الضحية - الضركرم سبكُت اػبصـو 
يف اإلثبات من خالؿ توجيو األسئلة إُف الشهود ك اؼبتهم ك حقو يف اؼبرافعة عن طريق دفاعو ، ك يف األخَت حقو 

:  يف تقدًن مذكرات كتابية للمحكمة ك بذلك فإننا سنتناكؿ كل ىذه اغبقوؽ كما يلي 
.  حق الضحية في حضور إجراءات المحاكمة:أوال 

يقصد حبضور الضحية ىو تواجدىا باعبلسة شخصيا أك بواسطة ككيل عنها ،كإذا كاف اغبضور شرطا 
لصحة إجراءات احملاكمة كحدث كأف زبلفت الضحية بالرغم من تبليغها فاحملاكمة تعترب قانونية رغم غياب 

 .(1)الضحية ،إذ ال يستقيم أف تكوف صحة اإلجراءات رىينة دبشيئة اػبصـو
إذا َف وبضر أماـ احملكمة بغَت عذر مقبوؿ  األكؿ أف اؼبدعي اؼبدين: كينبغي مالحظة أمرين يف ىذا الصدد 

 أك َف وبضر عنو من يبثلو يف اعبلسة أك حضر كَف يبد طلبات فإنو يعترب تاركا لدعواه –بعد تبليغو تبليغا صحيحا –
يعد تاركا الدعائو كل مدع )) من ؽ إ ج كاليت جاء فيها على أنو 246اؼبدنية كىذا كفقا ؼبا نصت عليو اؼبادة 

كاألمر (2)( (مدين يتخلف عن اغبضور أك ال وبضر عنو من يبثلو يف اعبلسة رغم تكليفو باغبضور تكليفا قانونيا
 إذا كقع منها ما يعد إخالال بنظاـ اعبلسة  إالالثاين أنو ال هبوز للمحكمة أف تأمر بإبعاد الضحية عن اعبلسة
 .(3)،كهبب على احملكمة أف تطلع على ما مت من إجراءات يف غيبتو

ب على حضور الضحية إجراءات احملاكمة إمكانية ظباع أقواؽبا كىذا قبل ظباع الشهود ،كيتم ظباع تكيًت
 وبصل ظباعها حبضور كل أفتصروباهتا حوؿ الوقائع ككيف كمىت كقعت ،كحوؿ أدلة ثبوهتا كإسنادىا إُف اؼبتهم ك

كلكن دائما عن طريق   للضحيةةمن اؼبتهم كالنيابة على أف تتاح لكل منهما فرصة توجيو بعض األسئلة التوضيحي
رئيس احملكمة الذم يبقى وبتفظ بسلطة تقييم كتقدير الفائدة من ىذه األسئلة كسلطة توجيهها أك عدـ 

 .(4)توجيهها
                                                 

ذبدر اإلشارة إُف أف حضور  النيابة العامة  شرط أساسي  لصحة تشكيل  احملكمة ، أما بالنسبة للمتهم أك اؼبدعي  اؼبدين  فإف حضورنبا ال يعترب شرطا ( 1)
 ، اؼبرجع السابق بارش  سليمان.لصحة  اإلجراءات، كإمبا  هبب سبكينهم من اغبضور بإعالهنم بتاريخ اعبلسة لتمكينهم من تقدًن األدلة كمواجهة  بعضهم  هبا ،

. 259، ص 
 247يالحظ أف ترؾ اؼبدعي اؼبدين  الدعول  اؼبدنية أماـ القضاء اعبنائي  ال يبنعو من مباشرة اؼبطالبة حبقو أماـ القضاء اؼبدين  ، كىذا ما نصت  عليو اؼبادة  (2)

 .((إف ترؾ  اؼبدعي اؼبدين  ادعاءه ال وبوؿ  دكف مباشرة  الدعول اؼبدنية أماـ اعبهة القضائية اؼبختصة ))من ؽ إ ج  بقوؽبا 
إذا حدث باعبلسة أف أخل ))من ؽ إ ج على أنو  295/1 ، كيف ىذا الصدد نصت اؼبادة 336 ، اؼبرجع السابق ، ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى(  3)

 (.(أحد اغباضرين بالنظاـ بأية طريقة كانت فالرئيس أف يأمر بإبعاده  من قاعة اعبلسة 

 .60، اؼبرجع السابق ، ص  ، أصوؿ اإلجراءات أماـ ؿبكمة اعبناياتسعد عبد العزيز( 4)
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 لبلص يف األخَت إُف أف حضور اؼبتهم ضركرم بل ملـز باغبضور بينما الطرؼ اؼبدين يبكن أف ينوب عنو 
ؿبامي حيث ىذا األخَت يتأسس يف غيابو ك يرافع ك يقدـ طلبات سواء كتابية أك شفوية ك بالتاِف فغياب الطرؼ 

اؼبدين ال يؤدم إُف براءة اؼبتهم أك بطالف اإلجراءات بل أف تنازؿ الطرؼ اؼبدين عن التكليف باغبضور اؼبباشر 
. مثال ليست لو أية آثار قانونية 

 .حق محامي الضحية في توجيو األسئلة إلى المتهم والشهود- ثانيا
 من أىم حقوؽ الضحية من خالؿ جلسة احملاكمة حقو يف توجيو األسئلة إُف اؼبتهم كإُف الشهود أثناء 

جلسة اؼبرافعات عن طريق رئيس احملكمة ، كبإذف منو ،كلكن فقط فيما يتصل حبقوقو اؼبدنية كفيما يساعده على 
 من      ؽ إ 2 /288،كىذا ما نصت عليو اؼبادة (1)ة كإثبات الضرر الناتج عنها مباشرةمإثبات الوقائع اإلجراـ

كما ،((كما هبوز للمدعي اؼبدين أك حملاميو أف يوجو باألكضاع نفسها أسئلة إُف اؼبتهمُت كالشهود))ج بقوؽبا
يقـو الرئيس باستجواب اؼبتهم قبل ظباع الشهود كيتلقى أقوالو كهبوز )) من ؽ إ ج على أنو 224نصت اؼبادة 

 (.(للنيابة العامة توجيو أسئلة إُف اؼبتهم كما هبوز ذلك للمدعي اؼبدين كللدفاع عن طريق الرئيس 
. بواسطة دفاعو حق الضحية في المرافعة : ثالثا

بعد استجواب  اؼبتهم كظباع أقواؿ الشهود كاؼبدعي  اؼبدين كاػبرباء  أف كجدكا  يعلن الرئيس  عن إقفاؿ 
باب اؼبناقشات لتأيت مرحلة اؼبرافعات كاليت تبتدأ بتقدًن طلبات اؼبدعي اؼبدين كاؼبتعلقة بداية بإثبات االهتاـ  مهما 

كاف نوعو؛ أم عمدم أك غَت عمدم كالضرر الذم سببتو اعبريبة اؼبرتكبة كرابطة السببية  بينهما، كيعد ىذا سبهيدا 
، (2)للمطالبة بالتعويض  عن األضرار اليت غبقت  باؼبدعي اؼبدين  من جراء الفعل اإلجرامي اؼبنسوب للمتهم 

كىذه الطلبات وببذ أف تكوف مكتوبة لكوف أف الكتابة ربقق اؼبصلحة للطرؼ اؼبدين ك ذلك لكوف أف احملكمة 
  .ملزمة باإلجابة عليها ك مناقشتها يف اغبكم الصادر، كىذا األخَت ىبضع ؼبراقبة اعبهات القضائية العليا

  كما أف مرافعة الطرؼ اؼبدين تكوف قبل مرافعة النيابة العامة ك اؼبتهم مع األخذ بعُت االعتبار أف ؿبامي 
الطرؼ اؼبدين  الذم يرافع ك ليس الطرؼ اؼبدين حبد ذاتو ، إضافة إُف أف اؼبشرع أعطى لو اغبق يف الرد على 

،أما يف حالة غيابو  (3)الدفوع بواسطة ؿباميو ك كذا التعقيب عليها ك ىذا يف حالة كجود ؿبامي الطرؼ اؼبدين
فإف رئيس اعبلسة يعطي للطرؼ اؼبدين الكلمة لتقدًن طلباتو سواء كانت كتابية أك شفاىية ، فاؼبشرع ىنا سهل 

. اإلجراءات فيما ىبص تقدًن الطلبات ، كما أعطى لو اغبق يف التعقيب بعدما ينتهي ؿبامي اؼبتهم من اؼبرافعة 
. حق الضحية في تقديم مذكرات كتابية للمحكمة:رابعا 

                                                 
 .81، أصوؿ اإلجراءات أماـ ؿبكمة  اعبنايات  ، اؼبرجع السابق  ، ص سعد عبد العزيز  (1 )
  .77 -68 ، اؼبرجع السابق ، ص  ص معراج جديدي (2 )

Et sans oublier que les demandes de la victime doivent être avant celles du ministère public et avant 

que le ministère public prend ces réquisition sur le fond ، Voir: Stéfani et autres ، op.cit،p: 649. 
كيعرض احملامي كاؼبتهم أكجو الدفاع كيسمح للمدعي اؼبدين كالنيابة العامة بالرد كلكن الكلمة  ))  من ؽ إ ج بقوؽبا 304/2 كىذا ما نصت  عليو اؼبادة (3)

 ( .(األخَتة للمتهم كؿباميو دائما 
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كؿ عن اغبقوؽ ؤ اؼبس أك بعد أف تفصل احملكمة يف صحة التأسيس إذا مت إثارتو من النيابة العامة أك اؼبتهم
خر ،فيصبح للمدعي اؼبدين اغبق يف تقدًن طلبات كاضحة كؿبددة سواء بطلب آاؼبدنية أك من أم مدع مدين 

فضل يف ىذا الشأف أف يكوف دبوجب م  من ؽ إ ج، أك بطلب التعويض مباشرة، ك143تعيُت خبَت طبقا للمادة 
مذكرة مكتوبة ربدد فيها اؼببالغ اؼبطلوبة  على كجو  الدقة كتسلم نسخة منها للمحكمة كنسخ أخرل ألطراؼ 

كهبوز للمتهمُت كاؼبدعي اؼبدين  كؿباميهم  )) من ؽ إ ج  بقوؽبا 2 /290كىذا ما نصت عليو اؼبادة ،(1)الدعول
( . (إيداع مذكرات تلتـز ؿبكمة اعبنايات  بدكف اشًتاؾ  احمللفُت  بالبت فيها بعد ظباع  أقواؿ النيابة العامة 

 على ىذا الوجو  إيداعا  قانونيا كيتعُت عليها   اؼبودعة كلذلك  فاحملكمة  ملزمة  باإلجابة على اؼبذكرات
موضوع كالفصل فيها  حبكم كاحد تبت فيو أكال يف الدفع  مث بعد للضم  اؼبسائل الفرعية ك الدفوع اؼببداة أمامها 

 . من ؽ إ ج 3 /352ذلك  يف اؼبوضوع  كىذا ما نصت عليو اؼبادة 
الفرع الثالث  

" الفصل في الدعوى المدنية " حقوق  الضحية في نهاية المحاكمة 
 ليس صبيع احملاكم ؽبا حق الفصل يف طلبات الطرؼ اؼبدين ، مث أف ىذا الفصل ىبتلف على حسب 

درجات التقاضي سواء يف احملكمة أك اجمللس ك ىذا ما سنتناكلو  مع مالحظة أف الفصل يف الدعول اؼبدنية ىبتلف 
باختالؼ اعبهات القضائية ، ىذه األخَتة زبصص للدعول اؼبدنية منطوؽ جبانب الدعول اعبزائية لكن هبب 

كأصل عاـ أف يتوفر شرط إدانة اؼبتهم ، كعليو فإننا سنتناكؿ حقوؽ الضحية على مستول الدرجة األكُف مث على 
. مستول الدرجة الثانية ك أخَتا على مستول احملكمة العليا 

. حقوق الضحية على مستوى الدرجة األولى: أوال  
غبصوؿ الضحية على حقوقها على مستول الدرجة األكُف هبب أف تتأسس أماـ جهة قضائية ـبتصة 

خوؿ ؽبا اؼبشرع البت يف الدعول اؼبدنية التبعية للدعول اعبزائية ، ك من جهة أخرل اشًتط اؼبشرع توفر شركط 
شكلية للفصل يف الدعول اؼبدنية من قبل القاضي اعبزائي ، فإذا توافر ىذين العنصرين أصدر القاضي اعبزائي 

حكما فاصال يف الدعول اؼبدنية يقرر فيو كل حقوؽ الضحية ، ك عليو فإننا سنتناكؿ يف ىذا البند حق الضحية 
يف مناقشة الدعول العمومية كبعد ذلك نتناكؿ اعبهات اؼبختصة يف الفصل يف الدعول اؼبدنية ك بعد ذلك نتطرؽ 
إُف توافر شرط اإلدانة قبل النطق باغبكم، مث نتناكؿ منطوؽ اغبكم الصادر يف الدعول اؼبدنية      كحق الضحية 

. يف اؼبعارضة يف ىذا اغبكم ، كأخَتا نتطرؽ إُف أثر اغبكم بالرباءة على الدعول اؼبدنية 
.  حق الضحية في مناقشة الدعوى العمومية - 1

                                                 
لكل جهة قضائية  تتوُف التحقيق أك ذبلس  للحكم  عندما  )) من ؽ إ ج على أنو 1 /143 ؛ تنص اؼبادة 68 ، اؼبرجع السابق ، ص معراج جديدي(1 )

(. (تعرض ؽبا مسألة ذات طابع  فٍت أف تأمر  بندب خبَت  إما بناءا على طلب  النيابة العامة  أك اػبصـو أك من تلقاء نفسها 
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يبكن للطرؼ اؼبدين أف يناقش الدعول العمومية بواسطة ؿباميو ال سيما يف إطار التكييف القانوين ، أم  
يناقش قياـ التهمة كتقدًن صبيع األدلة اليت تثبت إدانة اؼبتهم ، كإذا حدث كأف مت تغيَت الوصف القانوين للتهمة 

 ، كىذا ما أكدتو (1 ) من ؽ إ ج356فإنو يبكن للطرؼ اؼبدين أف يطلب إجراء ربقيق تكميلي طبقا للمادة 
ال هبوز االستغناء عن  )) كالذم جاء فيو على أنو  07/11/1989احملكمة العليا يف قرارىا الصادر بتاريخ 

استدعاء اؼبدعي اؼبدين كظباعو يف اعبلسة ألنو طرؼ يف الدعول كهبذه الصفة لو اغبق يف تقدًن الطلبات اليت يراىا 
،مع مالحظة أف الطرؼ اؼبدين ال يبكن لو أف يناقش الدعول العمومية لوحده بل بواسطة ؿباميو (2 )((لصاغبو 

. ،كبذلك فهو يقدـ طلبات فقط كىذا قبل مرافعة النيابة العامة ك اؼبتهم
 .الجهات المختصة في الفصل في الدعوى المدنية- 2

ؿبكمة "اؼببدأ العاـ ىو أف الضحية عندما يصيبها ضرر من اعبريبة فإهنا تتجو إُف ىيئات احملاكم العادية 
هبوز  )) من ؽ إ ج ك اليت جاء فيها 03/1ك ىذا اللجوء جسده اؼبشرع يف صلب اؼبادة "اؼبخالفات ك اعبنح 

، ك عليو فإف اعبهات ( (مباشرة الدعول اؼبدنية مع الدعول العامة يف كقت كاحد أماـ اعبهة القضائية نفسها 
القضائية اؼبختصة بالفصل يف الدعول اؼبدنية ىي احملاكم العادية؛ أم ؿبكمة اعبنح ك اؼبخالفات ك ؿبكمة 

. اعبنايات ك احملاكم االستثنائية ، ك بذلك فإننا نتناكؿ اختصاص كل جهة  قضائية على حدة 
 ".  محكمة الجنح و المخالفات" المحاكم العادية - أ

هبيز القانوف للضحية اليت تضررت من اعبريبة اليت أصابتها  أف تباشر دعواىا اؼبدنية أماـ احملكمة اعبزائية 
باعتبار أف الدعول اؼبدنية تابعة للدعول اعبزائية كمتولدة عن جريبة كاحدة، كىذه اإلجازة اؽبدؼ منها التسهيل ك 
التيسَت على الضحية ك التخفيف من أعباء التقاضي حبيث ينظر يف الدعول إال مرة كاحدة بشقيها اعبزائي اؼبدين 

.  من ؽ إ ج السالفة الذكر 03/1ك ىذا ما أكدتو اؼبادة (3)
كبذلك فإف اؼبشرع أكجب على القاضي اعبزائي أف يفصل يف الدعول اؼبدنية سواء كانت أماـ ؿبكمة 

 402اؼبخالفات أك ؿبكمة اعبنح ، فبالنسبة حملكمة اؼبخالفات فإهنا تفصل يف الدعول اؼبدنية طبقا لنص اؼبادة 
. إذا رأت احملكمة أف الواقعة تكوف ـبالفة نطقت بالعقوبة ))من ؽ إ ج ك اليت جاء فيها على أنو 

 (( . 357كتقضي عند االقتضاء يف الدعول اؼبدنية طبقا ألحكاـ الفقرتُت الثانية كالثالثة من اؼبادة 
 من ؽ إ ج على أف ؿبكمة اعبنح ؽبا سلطة 357أما بالنسبة حملكمة اعبنح فإف اؼبشرع نص يف اؼبادة 

االختصاص بالفصل يف الدعول اؼبدنية عن كافة أكجو الضرر مادامت ناذبة مباشرة عن الوقائع موضوع الدعول 
اعبزائية ك لكن بشرط أف تقضي يف الدعول اعبزائية أكال ، بل أكثر من ذلك فقد خوؿ ؽبا اؼبشرع أف تقرر 

                                                 
. إذا تبُت أنو من الالـز إجراء ربقيق تكميلي هبب أف يكوف ذلك حبكم كيقـو هبذا اإلجراء القاضي نفسو  )) على أنو 356تنص اؼبادة  (1 )

 ...((.  142 إُف 138كالقاضي اؼبكلف بإجراء التحقيق التكميلي يتمتع ؽبذا الغرض بالسلطات اؼبنصوص عليها يف اؼبواد من 
   . 372 ، اإلجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية ، اعبزء الثاين، اؼبرجع السابق ، ص  جياللي بغدادي(2) 
  .33، اؼبرجع السابق ، ص  محمد صبحي محمد نجم (3)
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للمدعي مبلغا مؤقتا قابال للتنفيذ بو رغم اؼبعارضة ك لإلستئناؼ ك ىذا يف حالة إذا  تعذر عليها إصدار حكم يف 
إذا رأت  )) من ؽ إ ج على أنو    357طلب لتعويض اؼبطالب بو من قبل الضحية ك ىذا ما نصت عليو اؼبادة 

. احملكمة أف الواقعة تكوف جنحة قضت بالعقوبة 
ك ربكم عند االقتضاء يف الدعول اؼبدنية ك ؽبا أف تأمر بأف يدفع مؤقتا كل  أك جزء من التعويضات 

. اؼبدنية اؼبقررة 
أف تقرر للمدعي - إف َف يكن فبكنا إصدار حكم يف طلب التعويض اؼبدين حبالتو - كما أف ؽبا السلطة 

(. (اؼبدين مبلغا مؤقتا قابال للتنفيذ بو رغم اؼبعارضة أك لإلستئناؼ
 .محكمة الجنايات - ب

    بعدما تتداكؿ ؿبكمة اعبنايات يف اعبانب اعبزائي تستأنف اعبلسة ك ينطق رئيس ؿبكمة اعبنايات بإدانة    أك 
براءة اؼبتهم، كبعدىا يطلب الرئيس من احمللفُت االنسحاب من التشكيلة للنظر يف الطلبات اؼبدنية، فيتقدـ على 

اثر ذلك الطرؼ اؼبدين ليقدـ عريضة تتضمن طلباتو بالتعويض مصحوبة بنسخ عدد أطراؼ اػبصومة ك يبكن يف 
ىذا اجملاؿ إذا كاف للطرؼ اؼبدين ؿبامي أف يقدـ ىذا األخَت مالحظات شفوية يشرح  من خالؽبا ما كرد يف 

بعد أف تفصل احملكمة يف  )) من ؽ إ ج ك اليت جاء فيها على أنو 2،1 /316عريضتو ، ك ىذا ما أكدتو اؼبادة 
الدعول العمومية تفصل دكف إشًتاؾ احمللفُت يف طلبات التعويض اؼبدين اؼبقدمة سواء من اؼبدعي اؼبدين ضد اؼبتهم 

(. (أك من اؼبتهم احملكـو برباءتو ضد اؼبدعي اؼبدين كتسمع أقواؿ النيابة العامة كأطراؼ الدعول
لكن التساؤؿ يطرح حوؿ استبعاد احمللفُت من اؼبشاركة يف اعبلسة اليت تعقد للفصل يف الدعول اؼبدنية ك 

ال ندرم الغاية اليت توخاىا اؼبشرع من استبعاد ىؤالء ماداـ أنو شارؾ يف احملاكمة منذ بدايتها ،بل سانبا يف الفصل 
يف الدعول اعبزائية كىذا ما داـ أف احمللفُت سانبا يف اغبكم على اؼبتهم باإلدانة فما اؼبانع  يف اؼبشاركة يف الفصل 

يف الدعول اؼبدنية كبالتاِف وببذ اإلبقاء على مشاركتهما يف الفصل يف الدعول اؼبدنية حىت تكتسي حقوؽ الضحية 
أكثر ضمانة ك ضباية، خاصة ك أف ربديد مبلغ التعويض يكوف دبشاركة القضاة اؼبهنيُت         كاحمللفُت ، ك 

. بالتاِف يكوف مبلغ التعويض فيو نوع من العدالة 
ك ذبدر اإلشارة إُف مالحظة يف غاية األنبية أف تأسيس الضحية أماـ ؿبكمة اعبنايات يكوف منذ الوىلة 
األكُف النعقاد ؿبكمة اعبنايات أم حىت قبل قراءة قرار اإلحالة، ك ىذا اؼببدأ عاـ ألف التأسيس يكوف قبل إبداء 

النيابة العامة طلباهتا ، ك فرضا لو أف الضحية كانت متخلفة ك َف تتأسس يف بداية انعقاد ؿبكمة اعبنايات فإنو ال 
هبوز ؽبا أف تتأسس دبعٌت يرفض تأسيسها ك بالتاِف ؿبكمة اعبنايات تفصل يف طلب الضحية اؼبتعلق بالتأسيس 

. حبكم مسبب 
لكن بعدما يقبل تأسيس الضحية كطرؼ مدين ىل يقدـ طلبات كتابية أـ شفهية ؟ اؼببدأ العاـ أنو ال 

مانع من تقدًن طلبات شفهية لكن وببذ أف يقدمها كتابيا لكوف أف ىذه األخَتة تقيد احملكمة يف اإلجابة عليها 
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ك يفصل يف اغبقوؽ اؼبدنية  ))  من ؽ إ ج على أنو 316/3كبقبوؽبا أك برفضها ك ىذا ما جاء يف نص اؼبادة 
، إال أنو يف حالة إعفاء اؼبتهم ك ذلك يف حالة توفر موانع اؼبسؤكلية كاعبنوف مثال أك كجود ( (بقرار مسبب 

أسباب اإلباحة ففي ىذه اغبالة فقط يكوف اغبكم بالتعويض ، أما يف حالة براءة اؼبتهم فإف ؿبكمة اعبنايات 
. تفصل يف طلب التعويض برفضو كىذا النعداـ العالقة السببية بُت الضرر ك الفعل اؼبرتكب من قبل اؼبتهم 

  . المحاكم االستثنائية- جـ
نتناكؿ يف ىذا العنصر اختصاص ؿبكمة األحداث ك احملكمة العسكرية يف الفصل يف الدعول اؼبدنية ك 

: ذلك كما يلي 
  محكمة األحداث .

تقاـ الدعول اؼبدنية ضد اغبدث مع  )) من ؽ إ ج يف فقرهتا األكُف على أنو 476بعدما نصت اؼبادة 
إذا كجد يف قضية كاحدة متهموف )) جاءت يف الفقرة الثانية كنصت على أنو ( (إدخاؿ نائبو القانوين يف اػبصومة 

بالغوف ك آخركف أحداث ك فصلت اؼبتابعات فيما ىبص اآلخرين ك أراد الطرؼ اؼبضار مباشرة دعواه اؼبدنية يف 
مواجهة اعبميع رفعت الدعول اؼبدنية أماـ اعبهات القضائية اعبزائية اليت يعهد إليها دبحاكمة البالغُت ك يف ىذه 

( . (اغبالة ال وبضر األحداث يف اؼبرافعات ك أمبا وبضر نيابة عنهم يف اعبلسة نواهبم القانونيوف 
 من ؽ إ ج أف الضحية ؽبا اغبق يف اؼبطالبة بالتعويض إذا كانت اعبريبة 476يتضح من نص اؼبادة 

اؼبرتكبة ضدىا من طرؼ حدث لكن اؼبشرع اشًتط إدخاؿ نائبو القانوين يف اػبصومة كبالتاِف فمن الناحية العملية 
أف اؼبتهم اغبدث يكوف مع كليو منذ البداية ك يستدعى شخصيا كيرافقو كليو يف صبيع مراحل الدعول اعبزائية ، 

لكن اؼبشكل يثور يف حالة رفض كليو اغبضور مع ابنو اؼبتهم ففي ىذه اغبالة اؼبشرع اشًتط أف يكوف التبليغ 
شخصيا للوِف ك ىنا حسن ما فعل اؼبشرع حينما جعل اؼبسؤكؿ اؼبدين ىو كِف اغبدث سواء كاف األب أك اعبد 

ك بالتاِف حىت نضمن حقوؽ الضحية من خالؿ استيفاء حقها يف مبلغ التعويض ك ذبنب حالة إعسار ... 
.  اغبدث

 أف اؼبشرع أكرد استثناء خبصوص اختصاص ؿبكمة األحداث بالفصل يف الدعول اؼبدنية إذا كاف مع إال
اغبدث اؼبتهم متهموف بالغوف ففي ىذه اغبالة تقاـ الدعول اؼبدنية أماـ اعبهة اعبزائية اليت يعهد إليها بالفصل يف 
قضية اؼبتهمُت الراشدين ، لكن اإلشكالية اؼبطركحة ىو أنو إذا مت الفصل يف دعول البالغُت قبل دعول األحداث 

فهل تضيع حقوؽ الضحية ك اليت َف ترتكب أم خطأ ككذلك يف حالة رفض حضور اغبدث مع كليو أك أنو أغفل 
اظبو يف اؼبلف اػباص باألحداث ففي ىذه اغبالة كيف يتم إدخاؿ نائبو القانوين ؟ فهنا ال توجد أم كسيلة ما عدا 
قياـ النيابة العامة بإدخاؿ كِف اغبدث حبيث تستدعيو كمسؤكؿ مدين ك ىذا طبعا بعد موافقة رئيس اعبلسة ، مع 

. اإلشارة أنو هبب أف يفصل يف ملف اغبدث مث بعدىا يفصل يف ملف البالغُت حىت يبكن ربديد قيمة التعويض 
 المحكمة العسكرية  .
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 من قانوف القضاء العسكرم على أنو ال تفصل احملاكم العسكرية إال يف الدعول 24لقد كرد يف نص اؼبادة 
ك ىذا يعٍت أنو ال هبوز للضحية اؼبتضرر من الوقائع اإلجرامية اؼبعركضة على احملكمة العسكرية أف (1)اعبزائية 

تتأسس كطرؼ مدين أماـ ىذه احملكمة لتطلب باغبكم لو بالتعويض عما أصاهبا من ضرر يكوف قد أصاهبا 
. (2)شخصيا ، ك يكوف ناذبا عن ىذه الوقائع اإلجرامية مباشرة 

ك عليو فإذا كاف ىذا الوضع يشكل قيدا على الضحية ك وبرمها من فبارسة حقها يف اؼبطالبة بالتعويض 
جراء اعبريبة اليت ارتكب ضدىا فإف ذلك ال يبنعها من إقامة دعول مدنية أماـ جهة القضاء  اؼبدين،  ك يف ىذه 

 أف ترفع دعول إالاغبالة يعترب اغبكم العسكرم كسيلة إثبات أماـ القضاء اؼبدين ك بالتاِف ليس على الضحية 
. مدنية ضد احملكـو عليو مع استدعائو كفقا لألكضاع ك اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية 

 لكن يطرح التساؤؿ ؼباذا اؼبشرع َف يعهد بالقضاء العسكرم الفصل يف الدعول اؼبدنية مع العلم أنو ال 
يوجد أم مربر لذلك ك خاصة ك أف القاضي العسكرم لو نفس التكوين ك التأىيل الذم يتمتع بو القاضي 

العادم حبيث قبده يتكوف معو يف نفس اؼبدرسة ك يًتبص معو يف نفس اعبهات القضائية كإمبا التعيُت فقط ىو 
الذم ىبتلف لذا فإنو ال مانع من أف يعطي اؼبشرع للقاضي العسكرم أف االختصاص بالفصل يف الدعول اؼبدنية 

 .
. توفر شرط إدانة المتهم - 2

 إف اغبكم باإلدانة يؤدم إُف اختصاص القاضي اعبزائي بطريقة تلقائية للفصل يف التعويض اؼبتعلق 
بالدعول اؼبدنية ، كبالتاِف فالقاضي ىنا يشَت يف حكمو إُف اعبريبة اؼبرتكبة من طرؼ اؼبتهم كيناقش الضرر الناتج 

. عنها مباشرة للطرؼ اؼبدين ككذلك توافر عالقة السببية بُت اعبريبة كالضرر اؼبًتتب عنها 
 كعليو فإف النطق بإدانة اؼبتهم أمر جوىرم لقبوؿ تعويض الطرؼ اؼبدين عن الضرر الذم أصابو جراء 

االعتداء الواقع عليو ، كمن شبة فإنو يًتتب عن عدـ إدانة اؼبتهم إُف عدـ اختصاص القاضي اعبزائي بالفصل يف 
 .الدعول اؼبدنية باستثناء حوادث اؼبركر كاعبريبة اعبمركية 

                                                 
ال يبت القضاء العسكرم إال يف الدعول العمومية ك مع  )) على أنو 1971 أفريل 22 اؼبؤرخ يف 71/28 من قانوف القضاء العسكرم رقم 24تنص اؼبادة  (1 )

( . (...مراعاة القوانُت اػباصة بو 
 . 157 ، إجراءات فبارسة الدعول اعبزائية ذات العقوبة اعبنحية ، اؼبرجع السابق ، ص  سعد عبد العزيز(2)
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.  منطوق الحكم الصادر في الدعوى المدنية- 3
ك ربكم عند االقتضاء يف الدعول اؼبدنية ك ؽبا أف  )) من ؽ إ ج على أنو 357/2لقد نصت اؼبادة 

(. (تأمر بأف يدفع مؤقتا كل أك جزء من التعويضات اؼبدنية اؼبقدرة 
يتبُت من ىذا النص أف منطوؽ اغبكم الصادر يف الدعول اؼبدنية يتضمن قبل الفصل يف طلب التعويض 
قبوؿ تأسيس الضحية كطرؼ مدين مث بعد ذلك قبوؿ التعويض أك رفضو ، ك على ذلك فإننا نتناكؿ ىذا العنصر 

: من خالؿ التطرؽ إُف ىذين العنصرين كذلك كما يلي
 . الفصل في قبول تأسيس الضحية كطرف مدني-أ

يعترب حق الضحية يف التأسيس كطرؼ مدين  من أكؿ اغبقوؽ ك أنبها أماـ القضاء اعبزائي ، كذلك أف 
مركز الضحية ال يكتمل إال بتقدًن ىذا الطلب ك قبولو من طرؼ القاضي اعبزائي حبيث يبكنها من أف تكتسب 

يف الدعول اعبزائية ىذا من جهة ك من جهة ثانية   فإنو بعد " اؼبتهم ك النيابة "صفة اػبصم مثل باقي اػبصـو 
تقدًن طلب التأسيس فإنو يسوغ ؽبا أف يقدـ طلبات كاضحة ك ؿبددة خاصة بالتعويض ، ذلك أف موضوع 

الدعول اؼبدنية ىو جرب الضرر الناتج عن اعبريبة اؼبعركضة أماـ القضاء اعبزائي لذلك فإنو هبب على القاضي أف 
. يذكر يف حكمو قبوؿ تأسيس الضحية كطرؼ مدين قبل التطرؽ إُف التعويض سواء بقبولو أك رفضو 

.  الفصل في طلب التعويض في أشكالو المختلفة-    ب
بعد أف يقبل القاضي اعبزائي طلب تأسيس الضحية كطرؼ مدين ينشأ ؽبذه  األخَتة اغبق يف تقدًن 

طلبات متعلقة أساسا بالتعويض عن األضرار اليت غبقتها جراء اعبريبة ، ك غالبا ما يقدـ الطرؼ اؼبدين أك بواسطة 
ؿباميو مذكرة طلبات تكوف مكتوبة ربدد فيها كل اؼببالغ اؼبطلوبة على كجو الدقة ك تسلم نسخة منها إُف احملكمة 

ك نسخة لباقي أطراؼ الدعول اعبزائية ، ك بذلك بعد أف ينطق القاضي يف حكمو بقبوؿ تأسيس الضحية كطرؼ 
مدين فإنو يف مرحلة الحقة يفصل يف التعويض اؼبطالب بو كالذم قد يتخذ األشكاؿ التالية نذكرىا بالتفصيل كما 

:  يلي 
  التعويض النقدي. 

ىو اؼبطالبة بقيمة الضرر الناشئ عن اعبريبة نقدا كيستوم أف يكوف الضرر ماديا أك (1) التعويض النقدم 
من القانوف 132/1،ك هبوز أف يكوف التعويض مبلغا مقسطا أك إيرادا مرتبا كىذا ما نصت عليو اؼبادة (2 )أدبيا

يعُت القاضي طريقة التعويض تبعا للظركؼ، كيصح أف يكوف التعويض مقسطا ))اؼبدين كاليت جاء فيها على أنو 
( . ( مرتبا ، كهبوز يف ىاتُت اغبالتُت إلزاـ اؼبدين بأف يقدر تأمينااكما يصح أف يكوف إيراد

                                                 
كيقدر التعويض بالنقد على أنو هبوز للقاضي تبعا )) من القانوف اؼبدين على أف التعويض يقدر بالنقد حيث جاء فيها على أنو   132/2 لقد نصت اؼبادة  (1 )

(. (...للظركؼ كبناء على طلب اؼبضركر أف يأمر بإعادة اغبالة إُف ما كانت عليو 
. 15، الدعول اؼبدنية أماـ القضاء اعبنائي ، اؼبرجع السابق ، ص مجدي ىرجة مصطفى  (2 )
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 كاألصل يف التعويض أف يكوف مساكيا للضرر ، فإذا كاف مقسطا أك إيرادا هبوز إلزاـ اؼبدين بتقدًن 
، كللمضركر من اعبريبة أف يطالب بالتعويض الذم أصابو كيقدره بالوصف الذم يسمح بو (1)تأمُت

كربديد مقدار التعويض من شأف قاضي اؼبوضوع يف حدكد ما يطلبو اؼبدعي ، كيشمل التعويض ما غبق (2)القانوف
إذا رأت احملكمة )) من ؽ إ ج بقوؽبا 357، كىذا ما نصت عليو اؼبادة (3)اؼبدعي من خسارة  كما فاتو من كسب

أف الواقعة تكوف جنحة قضت بالعقوبة؛  
كربكم عند االقتضاء يف الدعول اؼبدنية كؽبا أف تأمر بأف يدفع مؤقتا كل أك جزء من التعويضات اؼبدنية 

. اؼبقدرة 
أف تقرر للمدعي -  إف َف يكن فبكنا إصدار حكم يف طلب التعويض اؼبدين حبالتو–كما أف ؽبا السلطة 

(. (اؼبدين مبلغا مؤقتا قابال للتنفيذ بو رغم اؼبعارضة أك لإلستئناؼ
 ك ذبدر اؼبالحظة أف طلب التعويض النقدم مربوط  بتقدًن طلب كتايب أك شفهي ك ىذا الطلب ىو 

الذم يرسم ك وبدد اذباه اغبكم يف الدعول اؼبدنية حبيث القاضي ال وبكم بأكثر فبا طلب منو ك إال تعرض 
. حكمو لإللغاء أك النقض 

 على العمـو من الناحية العملية يوجد التعويض على نوعُت األكؿ خاضع للسلطة التقديرية للقاضي    
كىذا النوع يكوف يف صبيع أنواع اعبرائم ك يكوف دببلغ كبَت أك قليل أف ال يتجاكز اغبد األقصى اؼبطلوب من 

الطرؼ اؼبدين، ك النوع الثاين خاضع للقانوف ك يكوف يف حوادث اؼبركر حبيث التعويض يكوف فيو ؿبدد يف قانوف 
اؼبركر ك القاضي ال يبكن أف ىبالفو ، لكن اإلشكالية تطرح عندما يطلب الطرؼ اؼبدين اقل فبا يقرره القانوف فهنا 

. ال يوجد حل ك القاضي يف ىذه اغبالة ال ىبالف القانوف 
  التعويض العيني أو الرد .

 الرد ىو إعادة الشيء الذم كقعت عليو اعبريبة إُف مالكو أك حائزه القانوين كاألشياء اؼبسركقة ك النقود 
اؼبختلسة ، ك ىنا يالحظ أف الرد يستند إُف اغبق يف اؼبلكية أك إُف اغبيازة القانونية ك اليت تتوافر لدل اؼبالك أك 

. (4)اغبائز قبل كقوع اعبريبة 
يرل أف للرد معنيُت معٌت ضيق ك ىو إلزاـ اؼبدعى عليو بالتخلي عن :  لكن األستاذ ؿبمود قبيب حسٍت 

حيازة ماؿ وبوزه كأثر للجريبة ك مثالو رد اؼباؿ الذم اكتسبو اؼبتهم عن طريق النصب أك خيانة األمانة ، ك لو 
مدلوؿ كاسع ك ىو إعادة اغباؿ إُف ما كاف عليو قبل اعبريبة ، أم إهناء الوضع الواقعي غَت اؼبشركط الذم تولد 

                                                 
 .149 ، اؼبرجع السابق ، ص أوىابية عبد اهلل (1)
. 67-66 ، اؼبرجع السابق ، ص ص  موالي ملياني بغدادي (2)
 .286-285 ، اؼبرجع السابق ، ص ص   محمود نجيب حسني(3)
(4)

 .226 ، الوسيط يف قانوف اإلجراءات اعبنائية ، اؼبرجع السابق ، ص أحمد فتحي سرور 
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عن اعبريبة على كبو تعود معو األكضاع إُف صورهتا اؼبشركعة اليت كانت عليها قبل ارتكاب اعبريبة ك مثاؿ ذلك 
.  (1)إغالؽ اؼبؤسسة اليت أقيمت خالفا للقانوف

 كؼبا كانت اعبريبة ىي اليت أدت إُف حرماف من كقعت عليو اعبريبة من ىذا الشيء فإف خَت تعويض عن 
ىذا اغبرماف ىو رده إُف صاحب اغبق فيو ، كيف ىذه اغبالة هبب أف ينصب الرد على األشياء اليت كقعت عليها 
اعبريبة كال هبوز أف ينصب على األشياء اليت اشًتاىا اعباين بالثمن الذم باع بو األشياء موضوع اعبريبة ذلك ألف 

. (2)اغبلوؿ العيٍت أمر غَت مقبوؿ 
 كقد توسعت ؿبكمة النقض الفرنسية يف ربديد معٌت الرد ، فأصبح يتضمن كل تدبَت يهدؼ مباشرة إُف 

كقف اغبالة الواقعية اؼبًتتبة على اعبريبة ، كإعادة األمور إُف ما كانت عليو كمثاؿ ذلك كإغالؽ ؿبل يدار بدكف 
. (3)ترخيص ، أك ىدـ اؼبباين أك األشغاؿ اليت أقيمت خالفا للقوانُت أك للوائح

 كعليو فإف الرد كموضوع للدعول اؼبدنية التبعية ىو الذم ينصب على األشياء اليت كقعت عليها اعبريبة 
كهبوز للمحكمة بدكف حضور احمللفُت أف تأمر من  )) من ؽ إ ج على أنو 316/4كىذا ما نصت عليو اؼبادة 

هبوز لكل )) من ؽ إ ج على أنو372، كما نصت اؼبادة ((تلقاء نفسها برد األشياء اؼبضبوطة ربت يد القضاء 
من اؼبتهم كاؼبدعي اؼبدين كاؼبسؤكؿ عن اغبقوؽ اؼبدنية أف يطلب إُف احملكمة اؼبطركحة أمامها الدعول رد األشياء 

. اؼبوضوعة ربت تصرؼ القضاء 
( . (كهبوز للمحكمة أف تأمر هبذا الرد من تلقاء نفسها 

 من ؽ إ ج  على أف تطبيق إجراءات التقاضي أماـ ؿبكمة اؼبخالفات فيما ىبص 406كما نصت اؼبادة 
تطبق  على إجراءات التقاضي أماـ احملكمة اليت تفصل يف قضايا اؼبخالفات اؼبواد ))اسًتداد األشياء ك ىذا بقوؽبا 

( . (... اؼبتعلقة باؼبصاريف القضائية ك الرسـو ك اسًتداد األشياء اؼبضبوطة  380 إُف 367
ك تطرح اإلشكالية فيما يتعلق برد األشياء ك ذلك يف حالة عدـ تقدًن أم طلب السًتداد األشياء فلمن 

يصبح االختصاص بالفصل يف طلب االسًتداد ؟ ففي ىذه اغبالة يكوف االختصاص آلخر جهة قضائية للفصل 
يف ىذا الطلب ك يكوف ذلك عن طريق تقدًن الطلب أمامها ، كما يبكن للمحكمة أف تأمر برد األشياء من تلقاء 
نفسها ك أف تصادرىا من تلقاء نفسها كذلك مع مالحظة أف رد األشياء ال يتم بطريقة آلية لكن أىم شيء هبب 

 . أف يتحقق شرط استعماؽبا يف اعبريبة 

                                                 
  . 285،284 ، اؼبرجع السابق ، ص ص  محمود نجيب حسني(1)

. 226 ، الوسيط يف قانوف اإلجراءات اعبنائية ، اؼبرجع السابق ، ص أحمد فتحي سرور (2)
. 226 اؼبرجع نفسو ، ص (3 )
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 المصاريف القضائية   .
 باإلضافة إُف التعويض النقدم ، فإف مصاريف الدعول يبكن أف تكوف عنصرا من عناصر التعويض 

دبفهومو العاـ يف الدعول اؼبدنية التبعية ، كالرسـو القضائية هبب أف يقتصر مفهومها على الرسـو الرظبية فقط فال 
. (1)يدخل ضمنها أتعاب احملامي 

 اؼبدين باؼبصاريف القضائية يعترب صورة من تعويض اؼبدعي اؼبدين عن ؿفاغبكم على اؼبتهم أك اؼبسؤك
اؼبصاريف اليت التـز بتقديبها من أجل إقامة دعواه ، فاؼبتهم ىو الذم اضطره إُف ذلك جبريبتو  كما ترتب عليها من 

. (2)ضرر أنزلو بو
كاؼبصاريف القضائية اليت وبكم هبا القاضي اعبزائي على نوعُت مصاريف تتعلق بالشق اعبزائي ك مصاريف 

يف )) من ؽ إ ج على أنو 310/4تتعلق بالشق اؼبدين ، فبالنسبة ؼبصاريف اغبكم اعبزائي فقد نصت عليها اؼبادة 
 من ؽ 367/1كتنص اؼبادة ( (...حالة اإلدانة أك اإلعفاء من العقاب يلـز اغبكم اؼبتهم باؼبصاريف لصاٌف الدكلة

ينص يف كل حكم يصدر باإلدانة ضد اؼبتهم كعند االقتضاء ضد اؼبسؤكؿ عن اغبقوؽ اؼبدنية على ))إ ج على أنو 
،كوبكم قاعدة إلزاـ اؼبتهم باؼبصاريف أف تثبت يف حق اؼبتهم ((...إلزامهما بالرسـو كاؼبصاريف لصاٌف الدكلة

ال هبوز ))من ؽ إ ج على أنو 368التهمة بغض النظر عن إعفائو من اؼبسؤكلية اعبزائية أك العقاب فتنص اؼبادة 
. إلزاـ اؼبتهم مصركفات الدعول يف حالة اغبكم برباءتو 

  غَت أنو إذا قضي برباءة اؼبتهم بسبب حالة جنوف اعًتتو حاؿ كقوع اغبادث فيجوز للمحكمة أف ذبعل 
(.  (على عاتقو اؼبصاريف كلها أك جزء منها 

 كما أف اؼبدعي اؼبدين إذا َف وبكم لو بالتعويضات اؼبدنية أك بعبارة أخرل إذا َف يقض لو دبا طلب فإف 
يلـز اؼبدعي  )) من ؽ إ ج على أنو 369/1اؼبصاريف القضائية تكوف على عاتقو، كىذا ما نصت عليو اؼبادة 

. (3 )((246اؼبدين الذم خسر دعواه اؼبصاريف حىت يف اغبالة اؼبشار إليها يف اؼبادة 
 أما اؼبصاريف اؼبتعلقة بالشق اؼبدين فتدفع من طرؼ احملكـو عليو يف الدعول اؼبدنية حبيث يدفعها ىذا 

األخَت إُف احملضر القضائي الذم يلزمو بدفعها ك ذلك عن طريق ؿبضر إلزاـ بالتنفيذ ، ك للمحضر أف وبصل 
اؼببالغ احملكـو هبا يف الدعول اؼبدنية كفقا لقانوف اإلجراءات اؼبدنية كبعدما يتسلم اؼببالغ يسلمها إُف الطرؼ اؼبدين 

. ك ىذا طبعا بعدما ىبصم منها أتعاب التنفيذ 
 
 

                                                 
. 151 ، اؼبرجع السابق ، ص أوىابية عبد اهلل( 1)
 .287، اؼبرجع السابق ، ص  محمود نجيب حسني (2)
يعد تاركا الدعائو كل مدع مدين يتخلف عن اغبضور أك ال وبضر عنو من يبثلو يف اعبلسة رغم تكليفو باغبضور  )) من ؽ إ ج على أنو 246تنص اؼبادة ( 3)

(. (تكليفا قانونيا 
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 .حفظ حقوق الضحية- جـ
 هبوز للقاضي اعبزائي أف وبكم حبفظ حقوؽ الطرؼ اؼبدين إذا تبُت لو أف ىذا األخَت الذم أصابو ضرر 
من اعبريبة كتأسس يف بداية اعبلسة كلكنو َف يطلب أم تعويض أك طلبو كَف يستطيع ربديده ففي ىذه اغبالة غالبا 
ما تفصل احملكمة اعبزائية يف الدعول اؼبدنية حبفظ حقوؽ الطرؼ اؼبدين ، كبعدىا يستطيع ىذا األخَت أف يتوجو 

. إُف احملكمة اؼبدنية الستيفاء حقو بعد صدكر اغبكم اعبزائي مىت شاء 
. الحكم بتعيين خبير- د

يبكن للقاضي اعبزائي إذا رأل أف تقدير الضرر الذم أصاب الطرؼ اؼبدين يستوجب تعيُت خبَت ـبتص    
لتحديد نسبة العجز الكلي اؼبؤقت كالعجز اعبزئي الدائم فإنو حتما بعدما يفصل يف الدعول العمومية سيؤجل 

كذلك بعد تعيُت خبَت لتحديد العجز النهائي الذم أصاب الطرؼ " أم يف التعويض " الفصل يف الدعول اؼبدنية 
، كيف ىذه اغبالة هبوز (1)24/07/1990اؼبدين ، كىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قراراىا الصادر بتاريخ 

للمحكمة أف تأمر بدفع التعويض اؼبؤقت لكل التعويضات أك جزء منها ، كما يبكن ؽبا قبل ربديد الضرر أف سبنح 
 من قانوف اإلجراءات 357الطرؼ اؼبدين مبلغا احتياطيا قابال للتنفيذ رغم اؼبعارضة كلالستئناؼ طبقا للمادة 

مىت )) كالذم جاء فيو على أنو07/1988 /04اعبزائية كىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قراراىا الصادر بتاريخ 
كاف من الثابت أف اؼبدعي اؼبدين طلب من اجمللس أف يبنحو تعويضا مؤقتا ريثما يتم ربديد الضرر من طرؼ 

. (2)((الطبيب اؼبكلف باػبربة كؼبا كاف قضاة لإلستئناؼ َف يردكا على طلبو فإف قرارىم تعرض للنقض
 كعليو يتم الفصل يف الدعول اؼبدنية بسبب تعيُت خبَت طيب مثال ال يسلب القاضي اعبزائي صالحية 

االختصاص يف الدعول اؼبدنية ، كأف إعادة السَت يف الدعول اؼبدنية بعد إقباز اػبربة من طرؼ اػببَت يكوف أماـ 
نفس اعبهة القضائية اليت سبق كأف أصدرت اغبكم بتعيُت اػببَت كذلك طبقا ؼببدأ التبعية ككحدة السبب كالوقائع 

. كلو أدل ذلك إُف صدكر حكمُت منفصلُت كـبتلفُت 
. رفض التعويض - ىـ
يبكن للقاضي أف يرفض التعويض ك ذلك يف حالة ما إذا كاف ىذا األخَت غَت مؤسس أك أف الطرؼ  

اؼبدين َف يتقدـ بأم  طلبات ، أك يرفض التعويض النعداـ عالقة السببية بُت الضرر ك اعبريبة ، أك ال توجد مثال 
شهادات طبية تثبت عجز الطرؼ اؼبدين ، كما يبكن للقاضي أف يرفض اغبكم بالتعويض ك ذلك برفضو ك ىذا 

. بالرغم من أف صبيع شركط التعويض متوفرة 
 ك ذبدر اؼبالحظة أنو يف حالة عدـ تقدًن الطلب أماـ ؿبكمة الدرجة األكُف فال هبوز للطرؼ اؼبدين أف 

يقدـ الطلب أماـ ؿبكمة الدرجة الثانية ألنو يعترب طلب جديد، كبالتاِف لو أف يتدارؾ ذلك أماـ ؿبكمة الدرجة 

                                                 
. 64 ، االجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية ، اعبزء الثاين، ص جياللي بغدادي( 1)
 .218 ، ص 1991اجمللة القضائية ، العدد الثاين، الصادرة عن قسم اؼبستندات للنشر للمحكمة العليا ، اعبزائر ، (  2)
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الثانية بينما إذا قدـ طلب التعويض ك رفض قاضي الدرجة األكُف فإنو يبكن تدارؾ ىذا األمر أماـ قاضي ؿبكمة 
. الدرجة الثانية بطلب التعويض من جديد 

. حق الضحية في المعارضة في الحكم الصادر على مستوى الدرجة األولى - 4
 طريق من طرؽ الطعن يف األحكاـ كالقرارات القضائية يلجأ إليو كل من صدر عليو اغبكم يف       اؼبعارضة

غيبتو، فهي إجراء رظبو القانوف ؼبراجعة األحكاـ الصادرة يف غيبة احملكـو عليو ك الذم َف يكن قد سبكن من 
حكم  يتيح للمحكمة إصدار ك فبارسة حقو يف الدفاع عن نفسو فبا يسمح لو بتقدًن حججو ك دفوعو

  :التالية ،كعليو فإننا سنتطرؽ يف ىذا البند إُف العناصر(1)عادؿ

.  في تقديم المعارضةالضحيةمدى حق - أ
 كطرؼ مدين كفقا ؼبا سبق بيانو كصدر حكمنا غيابينا يف حقو حبيث َف يفصل يف ت إذا تأسسالضحيةإف       
 قانونا فبارسة حق الطعن باؼبعارضة يف اغبكم الغيايب ضمن اآلجاؿ ك الشركط اآليت ا فإنو مبدئينا هبوز لواطلباتو

بياهنا، مع مالحظة أف طعنو ينحصر فقط يف اعبزء من اغبكم الفاصل يف الدعول اؼبدنية ك ال هبوز لو أف يتعداه 
ما أك)) أنو ج علىأؽ  من 413/2ما نصت عليو اؼبادة  إُف اعبزء من اغبكم اؼبتعلق بالدعول اعبزائية كىذا

 ((ةمال ما يتعلق باغبقوؽ اؼبدفإعن اغبقوؽ اؼبدنية فال أثر ؽبا   اؼبسؤكؿ منكأ اؼبديناؼبعارضة الصادرة من اؼبدعى 

لكن ىناؾ عدة حاالت يثور بشأهنا مدل قبوؿ معارضة الطرؼ اؼبدين من عدمو كاليت تغاضى عليها قانوف     
 :م اعبزائية نوجز ذكرىا كما يلاإلجراءات

 حكم بالبراءة حضوري للمتهم و غيابي للطرف المدني :الحالة األولى . 

 قضت احملكمة اعبزائية برباءة اؼبتهم حضوريا ك غيابيا  للطرؼ اؼبدين فإف احملكمة ال تتطرؽ للدعول       إذا
 إمكانيةتاِف تبقى لو ؿ كبا،اؼبدنية فبا هبعل معارضة الطرؼ اؼبدين يف اغبكم اعبزائي يف شقو اؼبدين بدكف موضوع

 .لإلستئناؼ فقط 

 للمتهم وغيابي  للطرف المدني ي حضورباإلدانة حكم :الحالة الثانية .  

دانة اؼبتهم ككاف ىذا اغبكم حضوريا بالنسبة لو كغيايب بالنسبة  للطرؼ اؼبدين فإف إذا قضت احملكمة اعبزائية بإ   
 اؼبتهم بل يعد الطرؼ اؼبدين يف ىذه اغبالة تاركا بإدانة مف يقدـ معارضة يف اغبكم القاضأىذا األخَت ال هبوز لو 

يعد تاركا الدعائو كل مدع مدين يتخلف )) من ؽ إ ج كالذم جاء فيها على أنو  246الدعائو كفقا لنص اؼبادة 
كىذا ما أكدتو احملكمة  ((وبضر عنو من يبثلو يف اعبلسة رغم تكليفو باغبضور تكليفا قانونيا   الأكعن اغبضور 

تعرض قرارىا للنقض احملكمة اليت ) ) كالذم جاء فيو علي أنو 05/11/1985العليا يف قرارىا الصادر بتاريخ 
 246 لطرؼ اؼبدين رغم زبلفو عن اغبضور باعبلسة يف حُت كاف عليها أف تطبق عليو اؼبادةامرت حبفظ حق  أ

                                                 
 .105 ، ص 2006 ، الطبعة الثانية ، دار ىومة ، اعبزائر ، طرؽ كإجراءات الطعن يف األحكاـ كالقرارات القضائية ،  سعد عبد العزيز(1)
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 (1 )((. جإ من ؽ 
دارة اعبمارؾ عن اعبلسة ال وبوؿ دكف الفصل يف إ احملكمة العليا استقر اجتهادىا علي أف تغيب أف إال          

دارة اعبمارؾ طرفا  مدنيا فبتازا كىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قرارىا إدانة اؼبتهم باعتبار إطلباهتا يف حالة اغبكم ب
فصلت احملكمة العليا بصفة قطعية يف مدل تطبيق )) نو أق علي مكالذم جاء ؼ 23/03/1998الصادر بتاريخ 

دارة اعبمارؾ كاستقرت على أف اؼبادة اؼبذكورة ال تنطبق عليها لكوف أف إج على إ من ؽ  246حكاـ اؼبادة أ
إدارة اعبمارؾ طرفا مدنيا فبتازا كمن مث فإذا تغيبت عن اعبلسة يتعُت على القضاة الفصل يف طلباهتا الواردة يف 

 . (2 )((اؼبكتوبة  مذكرهتا

 الحكم الجزائي غيابي للمتهم و  للطرف المدني:الحالة الثالثة  . 
دانة اؼبتهم غيابيا كقضت كذلك يف الشق اؼبدين غيابيا فإنو يف ىذه اغبالة هبوز إذ قضت احملكمة اعبزائية ب         إ

ف احملكمة فصلت يف الدعول أف يقدـ معارضة يف اغبكم اعبزائي الصادر يف غيبتو كىذا لكوف أللطرؼ اؼبدين 
  .نة اؼبتهمادإقضت ب اؼبدنية بعد ما

 كان حضوري للطرف المدني قام معارضة في الحكم الغيابي بعد ماأ المتهم :الحالة الرابعة. 

نة بعد ما كاف حضورم للطرؼ اؼبدين ففي ىذه ا اؼبتهم معارضة يف اغبكم اعبزائي القاضي باإلدأقاـ إذا         
ُف اغبالة اليت إ صبيعا األطراؼ كبالتاِف يعاد ،اغبالة فإف معارضة اؼبتهم تلغي ىذا اغبكم يف شقو اعبزائي كاؼبدين

 04/02/1998ما أكدتو احملكمة العليا يف قرارىا الصادر بتاريخ  كانوا عليها قبل صدكر اغبكم الغيايب، كىذا

، كمن مث   اؼبعارضة الصادرة يف حكم غيايب تلغي ىذا اغبكم حىت يف جانبو اؼبدينأف ))نو أكالذم جاء فيو على 
((. حيثياتو    يعرض قراره للنقض اجمللس الذم قضى باؼبصادقة على القرار اؼبعارض فيو كتبٌت 

 .بة العامة اُف اعبلسة كيقدـ طلباتو كىذا قبل مرافعة الٍتإق اغبالة وبضر الطرؼ اؼبدين ذكعليو ففي ق      

 .شروط قبول المعارضة- ب

 اعبزائية الغيابية تتعلق بقابلية اغبكم األحكاـف شركط قبوؿ اؼبعارضة كطريق من طرؽ الطعن العادية يف        إ
 :للطعن فيو باؼبعارضة كبأجل فبارسة ىذا الطعن كسنتناكؿ ىذه الشركط كما يلي 

 غيابي بأنون يكون الحكم موصوف أ . 

 أف يكوف غيابيا حقيقة كيكوف كذلك مىت تبُت أف قبوؿ الطعن باؼبعارضة يف اغبكم الغيايب يشًتط       إف
  أك أقاربو    حد أ اعبلسة اؼبعينة ليس شخصيا كلكن بواسطة إُفالطرؼ  اؼبدين قد كقع تبليغو كتكليفو باغبضور 

 اعبلسة احملددة تبليغا إُف مت تبليغ الطرؼ اؼبدين باغبضور إذا تلك اعبلسة، أما إُف كَف وبضر أخرل طريقة بأية

                                                 
. 94 ، ص 2006-2005 ، منشورات بَتيت ، اعبزائر ، قانوف اإلجراءات اعبزائية يف ضوء اؼبمارسة القضائية ، بوسقيعة أحسن (1)
 كالقرار الصادر بتاريخ 137869 ربت رقم 14/03/1993 كما أكدت كذلك احملكمة العليا ىذا االذباه من خالؿ القرار الصادر بتاريخ (2)

  .94اؼبرجع نفسو ، ص  . 150586 ربت رقم 04/11/1996
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 إذاشخصيا مث زبلف عن اغبضور عمدا فإف اغبكم الصادر يف ىذه اغبالة ىو حكم حضورم اعتبارم، لكن 
حضر الطرؼ اؼبدين اعبلسة كقدـ طلباتو مث تغيب عن اعبلسة اليت نطق هبا القاضي باغبكم فإف ىذا اغبكم يعترب 

  (1 ).ا ال يقبل الطعن فيو باؼبعارضةمحكما حضور

 المحدداألجل يقع الطعن بالمعارضة خالل أن . 

 كتابة الضبط باعبهة إُف الشرط الثاين لقبوؿ الطعن باؼبعارضة، أف يكوف ىذا الطعن قد كقع التصريح بو       إف
من ؽ إ   411القضائية اؼبختصة اليت أصدرت اغبكم خالؿ اآلجاؿ القانونية احملددة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

 كاف اليـو العاشر يـو عطلة أف صادؼ كإذا ربسب ابتداء من اليـو اؼبواِف ليـو النطق باغبكم أياـ كىي عشرة ،ج
 انو عندما يكوف احملكـو عليو يقيم خارج إُف اإلشارة أكؿ يـو عمل مع إُفرظبية فإف حساب العشرة أياـ يبتد 

 .ج إمن ؽ   411 شهرين ك ىذا كفقا ما نصت عليو اؼبادة إُفالًتاب الوطٍت فإف أجل الطعن باؼبعارضة يبدد 

 . التصريح بالمعارضة إجراءات- ج 

 إُف يقدـ التصريح باؼبعارضة ضد اغبكم الغيايب أف الطعن باؼبعارضة يف اغبكم الغيايب تتطلب إجراءات إف        
ؽ     من  05/ 412نصت عليو اؼبادة  ة أك كتابة كىذا مامكتابة ضبط احملكمة اليت أصدرت ىذا اغبكم شفاه

 شفوم لدل قلم كتاب أكهبوز الطعن يف اغبكم الغيايب باؼبعارضة بتقرير كتايب ك ))إ ج كاليت جاء فيها على أنو 
 (( .اعبهة القضائية اليت أصدرت اغبكم كذلك يف مهلة العشرة أياـ من التبليغ

 الطعن باؼبعارضة يف اغبكم الغيايب سواء كاف كتابيا أك شفهيا ال أف كتابة الضبط لكقد جرم العمل لد          
، لغ يف اغبُت باغبكم الغيايب تبليغا رظبيايب وبضر الطرؼ اؼبعارض أمامو كأف بعد إاليقبل كاتب الضبط تسجيلو 

         أك سيعاد فيها النظر يف قضيتو يت الطرؼ اؼبعارض تاريخ اعبلسة اؿإُفكبعد التبليغ كالتسجيل يعطى 
  .يستدعى الحقا عن طريق النيابة العامة

  . الحكم الغيابيفيثار الطعن بالمعارضة آ-د 

 اغبكم اؼبطعوف فيو إلغاء من أىم أثار الطعن باؼبعارضة يف اغبكم الغيايب بالنسبة للطرؼ اؼبدين ىو       إف  
 اغبالة اليت كانوا إُف األطراؼف َف يكن يف شقو اؼبدين فقط كبالتاِف يزكؿ اغبكم اؼبعارض فيو كيعاد أؾ كاعتباره

 بالطرؼ األضرار الثاين فيتمثل يف عدـ األثر،أما (2)عليها قبل صدكر اغبكم الغيايب كىذا يف شقو اؼبدين فقط
اؼبدين كىذا كفقا ؼببدأ أف ال يضار اؼبعًتض باعًتاضو، كبالتاِف طبقا ؽبذا اؼببدأ فإنو ال هبوز للمحكمة اعبزائية 

.  ما اكتسبو الطرؼ اؼبدين قبل تقديبو اؼبعارضةإُف تسيء أفرة يف الطعن باؼبعارضة يف اغبكم الغيايب ظالنا
. أثر الحكم الصادر من محكمة الدرجة األولى القاضي بالبراءة في الدعوى المدنية - 5

                                                 
( 1)

 . 106 ، طرؽ كإجراءات الطعن يف األحكاـ كالقرارات القضائية ، اؼبرجع السابق ، ص سعد عبد العزيز 
 

  .111اؼبرجع نفسو ، ص ( 2)
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إف احملكمة اعبزائية حُت تنعدـ لديها أدلة اعبريبة أك عدـ إمكاهنا إسناد الوقائع اجملرمة إُف اؼبتهم فإهنا 
. تصدر حكم بالرباءة ، فما أثر ىذا اغبكم على الدعول اؼبدنية اليت أقيمت أماـ احملكمة اعبزائية ؟ 

إف اعبواب على ىذا التساؤؿ يقتضي منا أف نفرؽ بُت ما إذا كانت اعبريبة اؼبطلوب التعويض عن الضرر 
ك بُت ما إذا كانت وبكمها القانوف اػباص السيما قانوف "قانوف العقوبات " الناتج عنها وبكمها القانوف العاـ 

اؼبركر، ففي اغبالة األكُف فإف احملكمة ستحكم يف الدعول اؼبدنية بعدـ االختصاص باستثناء إذا كانت اعبريبة ؽبا 
.  من ؽ إ ج316كصف اعبناية فإهنا تفصل يف الدعول اؼبدنية سواء بالقبوؿ أكبالرفض طبقا للمادة 

أما إذا كانت الدعول اؼبدنية قد رفعت أماـ احملكمة اعبزائية يف جرائم اؼبركر بقصد طلب التعويض 
ككذلك اعبرائم اعبمركية، فإف احملكمة ال ربكم بعدـ االختصاص يف الدعول اؼبدنية إذا كانت قد حكمت بالرباءة 

 الذم جاء فيها على 15/12/1998يف الدعول العمومية ك ىذا أكدتو احملكمة العليا يف قرارىا الصادر بتاريخ 
أف قضاة اجمللس ؼبا قضوا بعدـ االختصاص يف الدعول اؼبدنية بعدـ اغبكم برباءة اؼبتهم استنادا إُف  ... ))أنو 

 15-74 اؼبعدؿ ك اؼبتمم لألمر31-88لكن بالرجوع لألمر... عدـ ثبوت اػبطأ اعبزائي يف جانب اؼبتهم 
أصبح نظاـ تعويض ضحايا حوادث اؼبركر ىبضع إُف نظرية اؼبخاطر ك ليس إُف نظرية اػبطأ اعبزائي ك تطبيقا لنص 

 من ىذا األمر فإف اغبكم برباءة اؼبتهم ال يبنع قضاة اؼبوضوع من الفصل يف الدعول اؼبدنية ك ؼبا كاف 8اؼبادة 
القضاة قد صرحوا بعدـ االختصاص بالفصل يف الدعول اؼبدنية فإهنم يكونوف قد خالفوا القانوف ك عرضوا قرارىم 

. (1)( (للنقض 
كحسن ما فعل اؼبشرع إذ خص يف ىذين اغبالتُت ضباية خاصة للضحية دبنحها التعويض فيحبذ أف 

. ىبصص ىذا األخَت يف بعض اعبرائم األخرل ال سيما يف حالة اغبكم براءة اؼبتهم لفائدة الشك 
. أنواع األحكام الصادرة في الدعوى العمومية وأثرىا على قبول التعويض  -1

ىناؾ عدة أحكاـ تصدر يف الدعول العمومية ؽبا أثر على قبوؿ التعويض يف الدعول اؼبدنية كىي كما 
:  يلي 

. حكم ربضَتم أك سبهيدم يقضي بتعُت خبَت فهنا ال تقضي احملكمة بالتعويض  -أ 
 .اغبكم بالرباءة فهنا ال تقضي احملكمة اعبزائية بالتعويض إال يف اعبرائم اعبمركية كحوادث اؼبركر  -ب 

اغبكم باإلدانة ىنا تقضي احملكمة اعبزائية بالتعويض آليا فقد يكوف اغبكم بتعيُت خبَت طيب لتحديد  -ج 
نسبة العجز مثال كإعادة السَت يف الدعول اؼبدنية أماـ نفس اعبهة القضائية ، أك ربكم بالتعويض 

 .مباشرة إذا أمكن ؽبا ربديد التعويض 

                                                 

 اؼبؤرخ يف 15-74 من األمر 8 ؛ كلقد نصت اؼبادة 145 ، إجراءات فبارسة الدعول اعبزائية ذات العقوبة اعبنحية ، اؼبرجع السابق، ص سعد عبد العزيز(1) 
 )) اؼبتعلق بإلزامية التأمُت على السيارات ك بنظاـ التعويض عن األضرار على أنو 1988 يوليو 19 اؼبؤرخ يف 31-88 اؼبعدؿ بالقانوف رقم 1974 يناير 30

كل حادث سَت سبب أضرار جسمانية يًتتب عليو التعويض لكل ضحية أك ذكم حقوقها ، ك إف َف تكن للضحية صفة الغَت ذباه الشخص اؼبسؤكؿ مدنيا عن 
( . (اغبادث 



 182 

 من 21 ك 20اغبكم باإلدانة كاإلعفاء من العقاب كازباذ التدابَت األمنية اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت  -د 
قانوف العقوبات كىذا يف حالة كجود عذر معفي، فهنا تقضي احملكمة اعبزائية بالتعويض ألف مسؤكلية 

 .اؼبتهم قائمة 

. حقوق الضحية على مستوى الدرجة الثانية: ثانيا 
إف قانوف اإلجراءات اعبزائية منح عدة حقوؽ للضحية على مستول الدرجة الثانية أنبها حقها يف تقدًن 
لإلستئناؼ كيف تقدًن اؼبعارضة يف القرار الصادر عن اجمللس إذا كاف غيابيا ، ك باؼبقابل حرمها من االستفادة من 
بعض اغبقوؽ كعدـ قبوؽبا التأسيس على مستول الدرجة الثانية كعدـ قبوؿ تقديبها طلبات جديدة ك ىذا غبكمة 

توخاىا اؼبشرع لكوهنا تتناىف مع مقتضيات العدالة ، ك على ذلك فإننا نتناكؿ ىذه اغبقوؽ مع التعرض إُف ما ارتآه 
. اؼبشرع من عدـ استفادة الضحية من بعض اغبقوؽ 

. (1)حق الضحية في تقديم لإلستئناف- 1
،كيتعلق ىذا اغبق فيما (2)هبوز للطرؼ اؼبدين أف يستأنف أحكاـ ؿبكمة اعبنح كاؼبخالفات كاألحداث 

كيتعلق ىذا اغبق باؼبدعي اؼبدين  )) من ؽ إ ج على أنو 3 /417يتصل حبقوقو اؼبدنية فقط ، كقد نصت اؼبادة 
 1968 جواف 04، كىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قراراىا الصادر بتاريخ ( (فيما يتصل حبقوقو اؼبدنية فقط 

من اؼبقرر قانونا كقضاء أف استئناؼ الطرؼ اؼبدين يقتصر أثره على الدعول اؼبدنية   ))كالذم جاء فيو على أنو 
كال يتعداه إُف موضوع الدعول العمومية ألف اتصاؿ اجمللس القضائي هبذه الدعول يف حالة اغبكم برباءة اؼبتهم ال 

 عن طريق استئناؼ النيابة العامة كؼبا كانت الدعول اعبزائية قد كقع الفصل فيها برباءة اؼبتهم حبكم إاليكوف 
اكتسب قوة الشيء اؼبقضي بو لعدـ الطعن فيو فبن لو اغبق يف ذلك فإف استئناؼ الطرؼ اؼبدين كحده ال ينقل 

. (3 )(( فيما ىبص الدعول اؼبدنية فحسب إالالنزاع أماـ اجمللس 
إف اغبكم برباءة )) الذم جاء فيو على أنو 1988 نوفمرب 08 كما أكد ذلك القرار الصادر بتاريخ 

اؼبتهم ال يبنع اجمللس القضائي من الفصل يف استئناؼ اؼبدعي اؼبدين كالقضاء لو بتعويضات مدنية ألف الشق 
.  (4 )((اعبزائي للحكم اؼبستأنف ىو الذم اكتسب كحده قوة الشيء اؼبقضي بو ال الشق اؼبدين 

                                                 

االستئناؼ طريق من طرؽ الطعن العادية يف األحكاـ اغبضورية أك الغيابية الصادرة عن ؿباكم الدرجة األكُف يف اعبنح كاؼبخالفات يف الدعول اعبزائية ( 1) 
كالدعول اؼبدنية ، كذلك عن طريق نظر الدعول أماـ ؿبكمة أعلى درجة إلعادة الفصل فيها كالغاية من ذلك ىو مراجعة اغبكم ؿبل الطعن لتعديلو كليا أك جزئيا 

، مكتبة دار الثقافة للنشر طرؽ الطعن يف األحكاـ اعبزائية ،  مصطفى صخري.، فاالستئناؼ يكرس قاعدة تبنتها أغلب التشريعات كىي التقاضي على درجتُت
 .76، ص 1998كالتوزيع، األدرف، 

كهبوز  )) من ؽ إ ج  على جواز الطعن باالستئناؼ يف اغبكم الذم يصدره قسم اإلحداث باحملكمة فقد جاء فيها على أنو 2 /463 لقد نصت اؼبادة (2 )
 ((. 472الطعن فيو باالستئناؼ يف خالؿ عشرة أياـ من النطق بو كيرفع ىذا االستئناؼ أماـ غرفة األحداث باجمللس القضائي اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

. 70 ، االجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية ، اعبزء األكؿ، اؼبرجع السابق ، ص بغدادييجيال ل(3)
. 71 ، االجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية ، اعبزء األكؿ، اؼبرجع السابق، ص  بغدادييجيال ل (4)
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 أف ىذا اغبكم ال وبـر الطرؼ اؼبدين من إخطار إال فبالرغم من أف قاضي الدرجة األكُف قد صرح بالرباءة 
. اجمللس بدعواه اؼبدنية دكف حاجة إُف استئناؼ النيابة العامة 

 فالطرؼ اؼبدين استئنافو من الناحية الشكلية مقبوؿ من قبل اجمللس لكن اػبالؼ فقط يف مدل قبولو من 
الناحية اؼبوضوعية فهل يقضي اجمللس بالتعويضات أـ ال ؟ أم ىل يتصدل يف حبث أركاف اعبريبة ؟ األكيد أف 

اجمللس ال يفصل يف التعويض بل يقضي بعدـ االختصاص يف اغبكم اؼبستأنف باستثناء اعبريبة اعبمركية  كحوادث 
. اؼبركر 

 فمن الناحية الشكلية من حق الضحية أف يستأنف صبيع األحكاـ ، ألف لإلستئناؼ مت عقده من طرؼ 
الضحية أماـ كاتب الضبط حبيث وباؿ اؼبلف كجوبا على اجمللس ليفصل فيو كبالتاِف فلالستئناؼ مقبوؿ شكال  

أما من الناحية اؼبوضوعية فإف ىذا لإلستئناؼ مرىوف باستئناؼ النيابة العامة كذلك يف حالة صدكر حكم بالرباءة 
ألف اجمللس القضائي ال يفصل يف لإلستئناؼ إال يف حالة استئناؼ النيابة العامة كىذا لكوف أف الدعول العمومية 

حازت بقوة الشيء اؼبقضي فيو كبالتاِف ال يبكن للمحكمة اعبزائية أف تفصل يف التعويض ألف الفصل يف ىذا 
األخَت يستلـز قياـ رابطة السببية بُت الضرر كالفعل اإلجرامي الذم أصاب الضحية باستثناء ؿبكمة اعبنايات فإنو 
يف حالة اغبكم بالرباءة على اؼبتهم ال هبوز للضحية أف تطلب التعويض عن الضرر الذم نشأ بفعل اؼبتهم كىذا ما 

إذا كانت القاعدة العامة  )) كالذم جاء فيو على أنو 01/04/1986أكده قرار احملكمة العليا الصادر بتاريخ 
ال تسمح للجهات اعبزائية الفاصلة يف مواد اعبنح كاؼبخالفات بنظر الدعول اؼبدنية عند قضائها برباءة اؼبتهم ، 

 من ؽ إ ج ذبيز للمدعي اؼبدين يف حالة 316/02فاألمر خبالؼ ذلك بالنسبة حملكمة اعبنايات ألف اؼبادة 
اغبكم برباءة اؼبتهم أك إعفائو من العقاب أف يطلب تعويض الضرر الناشئ عن خطأ اؼبتهم حسبما يتبُت من 

. (1)( (الوقائع موضوع االهتاـ 
 كعليو فإف  اإلشكاؿ يثور من الناحية اؼبوضوعية ألف اغبكم بالرباءة يبكن استئنافو كلكن ال يؤدم إُف أم 

نتيجة ألف الدعول العمومية أصبحت هنائية ، إال أنو يستثٌت ذلك اغبكم القاضي برباءة اؼبتهم يف اعبرائم اؼبتعلقة 
حبوادث اؼبركر كاعبرائم اعبمركية ، إذ هبوز  يف ىذه األخَتة إلدارة اعبمارؾ بصفتها صاحبة الدعول اعببائية 

لإلستئناؼ يف األحكاـ القاضية بالرباءة حىت يف غياب استئناؼ النيابة العامة كإذا حصل ذلك يتعُت على اجمللس 
البت يف الدعول اعببائية دكف إعادة النظر فيما قضى بو اغبكم يف الدعول العمومية الذم كسب قوة الشيء 

 (2).اؼبقضي فيو كاحملكمة ملزمة بالفصل يف التعويض اؼبطالب بو 
        أما عن مهلة لإلستئناؼ فتختلف باختالؼ ما إذا كاف اغبكم حضورم أك حضورم اعتبارم فإف اؼبهلة 

 من ؽ إ ج أما إذا كاف غيايب فمهلة اؼبعارضة ىي  عشرة أياـ  كتضاؼ إليها 418ىي عشرة أياـ طبقا للمادة 

                                                 
 . 250 ، ص 1989 اجمللة القضائية، العدد الثالث ، الصادرة عن قسم النشر كاؼبستندات باحملكمة العليا ، اعبزائر، (1)
 .261- 260 ، ص ص 2005 ، الطبعة الثانية ، دار ىومة ، اعبزائر ، اؼبنازعات اعبمركية ،  بوسقيعة أحسن(2)
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عشرة أياـ أخرل لإلستئناؼ إذا َف تعارض فيو الضحية، ففي صبيع اغباالت مدة لإلستئناؼ ىي عشرة أياـ كاملة 
يرفع )) من ؽ إ ج كاليت جاء فيها على أنو 418/1تسرم من تاريخ النطق باغبكم كىذا ما نصت عليو اؼبادة 

(. (لإلستئناؼ يف مهلة عشرة أياـ اعتبارا من يـو النطق باغبكم اغبضورم 
كما تسرم مهلة لإلستئناؼ من تاريخ التبليغ إذا كاف اغبكم قد صدر غيابيا كىذا ما نصت عليو اؼبادة 

غَت أف مهلة لإلستئناؼ ال تسرم إال اعتبارا من التبليغ للشخص أك للموطن ك إال  )) من ؽ إ ج بقوؽبا 418/2
فلمقر اجمللس الشعيب البلدم أك للنيابة العامة باغبكم إذا كاف قد صدر غيابيا أك بتكرر الغياب أك حضوريا يف 

، غَت أنو ال يسرم أجل لإلستئناؼ اؼبرفوع (( 350 ك 3،1 /347 ،ك 345األحواؿ اؼبنصوص عليها يف اؼبواد 
. (1)ضد حكم حضورم غَت كجاىي إال من تاريخ تبليغو إُف الطرؼ اؼبعٍت 

كقد منح اؼبشرع مهلة إضافية طبسة أياـ لرفع لإلستئناؼ يف حالة استئناؼ أحد اػبصـو يف اؼبواعيد اؼبقررة 
كذلك للطرؼ غَت اؼبستأنف مع التأكيد أف ىذه اؼبهلة يستفيد منها اؼبتهم كالضحية كالنيابة العامة كىذا  طبقا ؼبا 

 من ؽ إ ج، كيبدأ حساب اؼبهلة اإلضافية من تاريخ إنتهاء األجل احملدد لرفع 418/3نصت  عليو اؼبادة 
. (2)لإلستئناؼ الرئيسي ال من يـو كقوعو فعال 

 كاألحكاـ اليت هبوز للطرؼ اؼبدين استئنافها فهي األحكاـ الصادرة يف مواد اعبنح كاؼبخالفات كفقا ؼبا 
 من    2 /471 من ؽ إ ج كاألحكاـ الصادرة من ؿبكمة األحداث طبقا لنص اؼبادة 416نصت عليو اؼبادة 

، مع مالحظة أف ىذه األحكاـ هبب أف ال تكوف ربضَتية أك سبهيدية فهي قابلة لإلستئناؼ بالنسبة 3ؽ إ ج
. عبميع األطراؼ دبا فيهم الطرؼ اؼبدين 

 أما عن شكل لإلستئناؼ فهل يتم باغبضور الشخصي للطرؼ اؼبدين أك عن طريق ككيل أك بواسطة برقية 
أك رسالة أك عن طريق اإلنًتنت؟ ففيما ىبص اغبضور الشخصي فيمكن أف وبضر ؿبامي الطرؼ اؼبدين  

أك اؼبسؤكؿ اؼبدين عن القاصر لتقدًن لإلستئناؼ،أما لإلستئناؼ بواسطة برقية أك رسالة أك عن طريق اإلنًتنت  
 يناير 22فإنو ال يوجد نص يفيد ذلك كإمبا احملكمة أكدت رفض ذلك حبيث جاء يف القرار الصادر بتاريخ 

،من     ؽ 422 ، 421 ،420ال يتم لإلستئناؼ إال بالشكل الذم رظبو القانوف يف اؼبواد  )) على أنو 1981
كيعلن أماـ الكاتب اؼبختص عن رغبتو يف رفع الطعن فيقـو الكاتب بتدكين ىذه الرغبة يف ؿبضر يوقع عليو ...إ ج

كما أكد ذلك  القرار الصادر (4)، ((ىو كطالب لإلستئناؼ لذلك كاف رفع لإلستئناؼ بواسطة برقية غَت مقبوؿ 
                                                 

. 60 ، االجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية ، اعبزء األكؿ، اؼبرجع السابق ، ص  بغدادييجيال ل (1)
. 60 ، ص  المرجع نفسو(2)
:  تكوف قابلة لإلستئناؼ  )) من ؽ إ ج  على أنو 416 المادة تنص (3)

. األحكاـ الصادرة يف مواد اعبنح  - 
األحكاـ الصادرة يف مواد اؼبخالفات إذا قضت بعقوبة اغببس أك عقوبة غرامة تتجاكز اؼبائة دينار أك إذا كانت العقوبة اؼبستحقة تتجاكز اغببس  - 

. ((كهبوز رفع اؼبعارضة أك االستئناؼ من اغبدث أك نائبو القانوين )) من ؽ إ ج  على أنو 471/2،كما نصت اؼبادة ( (طبسة أياـ 
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حدد اؼبشرع الشكل الذم هبب أف  )) كالذم جاء فيو على أنو 22830 ربت رقم 1981 فرباير 19بتاريخ 
وبصل فيو التصريح باالستئناؼ كؼبا كاف الطعن بواسطة رسالة ال يبكن أف يتوافر فيو ىذا الشكل حكم بعدـ قبولو 

))( 1) .
 كلالستئناؼ يتم أماـ كاتب الضبط كال يتم باعبلسة حبيث يرفع بتقرير كتايب أك شفوم بقلم كتاب 

 من ؽ إ ج ، كما هبوز للطرؼ 420/1احملكمة اليت أصدرت اغبكم اؼبطعوف فيو كىذا كفقا ؼبا نصت عليو اؼبادة 
اؼبدين إيداع عريضة تتضمن أكجو لإلستئناؼ أماـ قلم كتاب احملكمة يف اؼبواعيد اؼبنصوص عليها لتقرير 

لإلستئناؼ،كيوقع عليها اؼبستأنف أك ؿباميو أك ككيل خاص مفوض بالتوقيع عنو، كىذا طبقا ؼبا نصت عليو اؼبادة 
 من ؽ إ ج ، كما ترسل العريضة ككذلك أكراؽ الدعول دبعرفة ككيل اعبمهورية إُف اجمللس القضائي يف 423/1

. أجل شهر على األكثر 
 أما يف حالة استئناؼ النائب العاـ فيقـو ىذا األخَت دبراسلة ككيل اعبمهورية الذم يقـو بتسجيل استئناؼ 

باظبو أك يقـو دبراسلة الكاتب دبوجب برقية ، كبذلك فإف استئناؼ النائب العاـ ال يستدعي حضوره الشخصي 
  من 424كىذا لإلستئناؼ يبلغ إُف اؼبتهم كحىت إُف اؼبسؤكؿ عن اغبقوؽ اؼبدنية كىذا طبقا ؼبا نصت عليو اؼبادة 

. ؽ إ ج 
         فاؼبسؤكؿ عن اغبقوؽ اؼبدنية ىبطر دبوجب تبليغ على خالؼ اؼبتهم الذم يبكن أف يبلغ باعبلسة كيطرح 
السؤاؿ يف  حالة عدـ تبليغ الطرؼ اؼبدين باستئناؼ النائب العاـ فهل يعترب خطأ جوىرم أـ ال ؟ أم ىل يًتتب 
عليو البطالف أـ ال ؟ يالحظ أنو بالنسبة للمتهم فاحملكمة العليا أكدت ضركرة ذلك أما الطرؼ اؼبدين فاألمر غَت 

هبب أف يبلغ لإلستئناؼ اؼبرفوع من النائب العاـ  )) من ؽ إ ج على أنو 424كاضح على العمـو  نصت اؼبادة 
، فبا يعٍت أف التبليغ جوازم أم ((... إُف اؼبتهم كعند االقتضاء إُف اؼبسؤكؿ عن اغبقوؽ اؼبدنية 419كفق اؼبادة 

. عدـ التبليغ ال يرتب البطالف ألف استئناؼ النائب العاـ ال يؤثر على اغبقوؽ اؼبدنية
. مراقبة المجلس الستئناف الضحية - 2
سنتناكؿ يف ىذا العنصر عدـ قبوؿ الضحية يف التأسيس على مستول الدرجة الثانية مث عدـ قبوؿ الضحية  

 .يف تقدًن طلبات جديدة على مستول الدرجة الثانية كأخَتا الفصل يف لإلستئناؼ
.   عدم قبول الضحية في التأسيس على مستوى الدرجة الثانية - أ

إذا كاف النظاـ القضائي قائم على درجتُت ىدفو إعادة النظر يف األحكاـ االبتدائية الصادرة عن ؿبكمة 
الدرجة األكُف ك تصحيحها فيعٍت ذلك أف ىذا التدرج ىو من النظاـ العاـ فال هبوز زبطيو ك ذباكزه ك ال االتفاؽ 
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على خرقو ك ـبالفتو ، لذلك يبكن القوؿ أف الدعول اؼبدنية اليت موضوعها طلب اغبكم بالتعويض عن الضرر ال 
. (1 )هبوز رفعها ألكؿ مرة أماـ اجمللس القضائي الذم ىبتص أساسا يف مراجعة األحكاـ اؼبطعوف فيها باالستئناؼ

 اللجوء إُف القضاء اؼبدين للمطالبة بالتعويض ، مع مالحظة  إالك عليو فإنو يف ىذه اغبالة ليس للضحية
أف الضحية إذا َف ربظر أماـ احملكمة االبتدائية ك َف يسبق ؽبا أف تأسست كطرؼ مدين ، فإنو ال هبوز ؽبا الطعن 

باالستئناؼ يف اغبكم الذم فصل يف الدعول اعبزائية ، ك يف ىذا السياؽ صدر قرار عن احملكمة العليا بتاريخ 
إذا كاف من الثابت أف اؼبدعي اؼبدين َف يسبق لو أف  )) يؤكد ىذا اؼببدأ حبيث جاء فيو على أنو 16/12/1984

تقدـ أماـ احملكمة فإف قضاة اجمللس يف لإلستئناؼ ؼبا قضوا بإلغاء اغبكم اؼبستأنف ك دبنح الضحية تعويضا مدنيا 
 .(2 )((يكونوف قد خالفوا القانوف ك خرقوا مبدأ التقاضي على درجتُت ىو ما استوجب نقض ىذا القرار 

.  عدم قبول الضحية في تقديم طلبات جديدة على مستوى الدرجة الثانية - ب
  لكي تقبل الدعول اؼبدنية هبب أف ترفع أماـ ؿبكمة الدرجة األكُف ، ك ال هبوز أف تقاـ أماـ اجمللس أم 
على مستول الدرجة الثانية كذلك أثناء مناقشة اغبكم إذا مت الطعن فيو باالستئناؼ، ك بالتاِف إذا أقيمت أماـ 
اجمللس ألكؿ مرة تبعا للطعن يف اغبكم اعبزائي كحده فإف على اجمللس أف يقضي بعدـ قبوؿ الدعول ، ك نفس 

األمر يقاؿ يف حالة تأسيس الضحية على مستول الدرجة األكُف ك حكم ؽبا بالتعويض فإنو ال هبوز ؽبا أف تطالب 
 إذا كانت متعلقة بالضرر الذم غبق هبا منذ صدكر حكم ؿبكمة الدرجة األكُف إالباغبكم ؽبا بزيادة التعويضات 
ك ال هبوز للمدعي اؼبدين يف )) من ؽ إ ج ك اليت جاء فيها على أنو 433/04ك ىذا ما نصت عليو اؼبادة 

دعول االستئناؼ أف يقدـ طلبا جديدا ك لكن لو أف يطلب زيادة التعويضات بالنسبة للضرر الذم غبق بو منذ 
( . (صدكر حكم ؿبكمة الدرجة األكُف 

 يؤكد ىذا اؼببدأ حبيث جاء  فيو 19/07/1994   ك يف ىذا اؼبعٌت صدر قرار من احملكمة العليا بتاريخ 
من اؼبقرر قانونا أنو ال هبوز للمدعي اؼبدين يف دعول لإلستئناؼ أف يقدـ طلبا جديدا ك لكن لو أف  ))على أنو 

يطلب زيادة التعويضات اؼبدنية فقط بالنسبة للضرر الذم غبق بو من صدكر اغبكم اؼبستأنف، ك ؼبا ثبت يف قضية 
اغباؿ أف قضاة اجمللس استجابوا لطلب اؼبطعوف ضده برفع مبلغ التعويض احملكـو بو دكف توضيح أك تسبيب ، 

فقد خرقوا القانوف باعتبار أف طلب الطرؼ اؼبدين طلب جديد ك االستجابة إليو قد أسيء إُف اؼبستأنف عليو فبا 
. (3)( (يتعُت نقض القرار يف شقو اؼبدين 

. الفصل في لإلستئناف- جـ
:   إف الفصل يف االستئناؼ من طرؼ ؿبكمة الدرجة الثانية يكوف كفق اغباالت التالية 
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  هبوز للمجلس أف يعدؿ كيضر بالطرؼ اؼبدين أم استئناف المتهم والطرف المدني: الحالة األولى  
. يبكن لو أف ىبفض من التعويضات اؼبمنوحة لو 

  يبكن أف يضار الطرؼ اؼبدين إذا قضى اجمللس برباءة استئناف النيابة العامة والضحية: الحالة الثانية  
 .اؼبتهم باستثناء حاليت اعبريبة اعبمركية كحوادث اؼبركر 

  ىنا الطرؼ اؼبدين يستفيد من مبدأ عدـ األضرار استئناف الطرف المدني وحده: الحالة الثالثة  
باستئنافو أم ال يضار الطرؼ اؼبدين باستئنافو ، كبذلك فاجمللس ال يبكن لو أف يعدؿ اغبكم على كجو 
يسيء إليو كاف يلغي اغبكم القاضي لو بالتعويض أك يرفض طلباتو اػباصة بالتعويض إذا كاف اغبكم قد 

  من 433قضى لو بذلك ، كما ال هبوز لو خفض مقدار ىذه التعويضات ،كىذا ما نصت عليو اؼبادة 
كال هبوز لو إذا كاف لإلستئناؼ مرفوعا من اؼبدعي اؼبدين كحده أف  ))ؽ إ ج كاليت جاء فيها على أنو 

 22/01، كىذا ما أكده قرار احملكمة العليا الصادر بتاريخ      ((يعدؿ اغبكم على كجو يسيء إليو 
مىت كاف من اؼبقرر قانونا أنو ليس للمجلس إذا )) كالذم جاء فيو على أنو 85056ربت رقم 1991/

كاف لإلستئناؼ مرفوعا من اؼبدعي اؼبدين كحده أف يعدؿ اغبكم على كجو يسيء إليو كمن مث فإف 
 أف قضاة  – يف قضية اغباؿ –القضاء دبا ىبالف ىذا اؼببدأ يعد ذباكز يف السلطة كؼبا كاف من الثابت 

غرفة األحداث باجمللس ؼبا قضوا برباءة اؼبتهم بالرغم من أف لإلستئناؼ جاء من طرؼ اؼبدعي اؼبدين 
كحده يكونوا بقضائهم ىذا قد ذباكزكا سلطتهم كمىت كاف كذلك استوجب نقض كإبطاؿ القرار اؼبطعوف 

. (1 )((فيو 
        كذبدر اؼبالحظة أنو إذا كاف الطرؼ اؼبدين َف يقدـ أم طلب أماـ احملكمة أك َف وبضر فال يبكن أف 

يقدـ طلب تعويض أماـ اجمللس فذلك يعد طلبا جديدا ،كتنحصر طلبات الطرؼ اؼبدين يف التعويض كرد 
 .األشياء  احملجوزة كاؼبصاريف القضائية 

 ".الفصل في طلبات الضحية "منطوق القرار الصادر في الدعوى المدنية - 3
:  إف فرضيات اؼبنطوؽ الصادر يف الدعول اؼبدنية أماـ ؿبكمة الدرجة الثانية يكوف كما يلي 

أف منطوؽ القرار الصادر يف الدعول اؼبدنية إما أف يكوف بقبوؿ لإلستئناؼ شكال لوركده ضمن : في الشكل - أ
 .األشكاؿ القانونية ، كإما برفضو إذا كاف ـبالفا لألشكاؿ القانونية ، كىذا الرفض من النظاـ العاـ

 :  يكوف منطوؽ القرار كما يلي: في الموضوع - ب
  اؼبصادقة على اغبكم اؼبستأنف. 

  التعديل جزئيا برفع التعويض أك زبفيضو. 

  القرار بإلغاء اغبكم اؼبستأنف كالقضاء بعدـ االختصاص يف الدعول اؼبدنية كىذا يف  حالة براءة اؼبتهم. 
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  رفض الدعول اؼبدنية لعدـ التأسيس. 

  التصدم من جديد بتقرير التعويض أك رفضو كذلك ألف استئناؼ اؼبتهم يؤثر على التعويض احملكـو بو
 .للطرؼ اؼبدين 

  اؼبصادقة بتعديل التعويض مع تعيُت خبَت طيب أك ؿباسيب. 

  القضاء بقبوؿ الًتجيع يف حالة تعيُت اػببَت من طرؼ اجمللس. 

يالحظ أف ىذا التعويض مربوط بطلبات الطرؼ اؼبدين كيف غياهبا ال يقضى بالتعويض كلو مت ذلك على 
مستول اجمللس ،كما أف سلطة اجمللس يف التعديل مقيدة بصفة اؼبستأنف فإذا كاف لإلستئناؼ مرفوعا من قبل 

 ذباكز  إالالطرؼ اؼبدين كحده دكف اؼبتهم كالنيابة فال هبوز للمجلس القضائي أف يعدؿ اغبكم يف شقو اعبزائي ك
 .1991 يناير 22ترتب على ذلك نقض القرار كىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قراراىا الصادر بتاريخ  سلطتو ك

(1) 
. حق الضحية في المعارضة في القرار الصادر في الدعوى المدنية- 5

عن الغرفة اعبزائية كلكن فيما يتعلق حبقوقو اؼبدنية فقط   هبوز للطرؼ اؼبدين أف يطعن يف القرار الصادر      
 كمت تقدًن لإلستئناؼ من طرفو أك من أحد األكُفكىذا بشرط أف يكوف قد تأسس على مستول ؿبكمة الدرجة 

أما اؼبعارضة الصادرة من اؼبدعي اؼبدين  ك)) من ؽ إ ج على أنو 413/2 اؼبادة اإلطاراػبصـو ،كقد نصت يف ىذا 
. ((اؼبسؤكؿ  عن اغبقوؽ اؼبدنية فال أثر ؽبا إال ما يتعلق باغبقوؽ اؼبدنية من أك 

  يستنتج من ىذا النص أف الطرؼ اؼبدين هبوز لو قانونا أف يقدـ معارضة يف اغبكم اعبزائي يف شقو اؼبدين       
كىذا كأصل عاـ، إال أنو ىناؾ بعض اغباالت يطرح فيها التساؤؿ حوؿ مدل إمكانية الطرؼ اؼبدين يف تقدًن 

: اؼبعارضة كىذه اغباالت ىي كما يلي
. المجلس ألغى الحكم المستأنف وصرح ببراءة المتهم في غياب الطرف المدني-أ

ا األخَت ذألغى اجمللس اغبكم اؼبستأنف ك صرح برباءة اؼبتهم كىذا يف غياب الطرؼ اؼبدين كبعد تقدًن ق إذا       
معارضة فإف اجمللس القضائي سيفصل بعدـ االختصاص يف الدعول اؼبدنية كذلك لرباءة اؼبتهم كىذا ما أكدتو 

هبب على قضاة لإلستئناؼ  )) كالذم جاء فيو على أنو 27/02/1987احملكمة العليا يف قرارىا الصادر بتاريخ 
 بنظر الدعول اؼبدنية بعد إلغائهم اغبكم اؼبستأنف كالقضاء اختصاصهمربت طائلة البطالف أف يصرحوا بعدـ 

. (2 )((برباءة اؼبتهم 
  .المجلس أيد الحكم المستأنف- ب

  :إذا أيد اجمللس اغبكم اؼبستأنف ككاف ذلك بالنسبة للطرؼ اؼبدين غيايب فهنا مبيز بُت حالتُت     

                                                 
 . 185 ، ص 1993اجمللة القضائية، العدد األكؿ، الصادرة عن قسم النشر كاحملكمة العليا ، اعبزائر ،  (1 )
 . 108، االجتهاد القضائي يف اؼبواد اعبزائية ، اعبزء األكؿ ، اؼبرجع السابق ، ص  جياللي بغدادي (2)  
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  المجلس أيد الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم :األولىالحالة  . 
للطرؼ اؼبدين أف يقدـ معارضة يف  إذا قضى اجمللس بتأيد اغبكم اؼبستأنف القاضي بإدانة اؼبتهم فهنا هبوز    

القرار الغيايب كىذا لكوف أف الدعول اؼبدنية مرتبطة بالدعول اعبزائية، كبالتاِف معارضة الطرؼ اؼبدين سيفصل فيها 
 حبيث يقدر التعويض دبقدار ما أصاب الطرؼ اؼبدين من الضرر الذم تسبب  فقطاجمللس كلكن يف الشق اؼبدين

  .اإلجراميفيو اؼبتهم بارتكابو سلوكو 
  المجلس أيد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم: الحالة الثانية.  

.  ذكره لسابقا (أ)لقد مت التطرؽ إُف ىذه اغبالة يف البند            
 . البراءةب الحكم عليوالمجلس أدان المتهم  بعد-ج

أداف اجمللس اؼبتهم بعد إلغاء اغبكم اعبزائي الذم قضى بالرباءة فإنو هبوز للطرؼ اؼبدين أف يقدـ معارضة  إذا     
 ،كبذلك يبكن لو أف يقدـ طلبات فيما األكُفكىذا بشرط أف يكوف قد تأسس كطرؼ مدين أماـ ؿبكمة الدرجة 

 اليت غبقتو  كيؤسس  ىذا الطلب على قرار اجمللس القاضي بإدانة اؼبتهم ك الذم ثبت األضرارىبص التعويض عن 
 . للمجلس خطأ ىذا األخَت

. الطرف المدني أقام معارضة في القرار الغيابي بعد ما كان حضوري بالنسبة للمتهم- د
إذا أقاـ الطرؼ اؼبدين معارضة يف القرار الغيايب الذم كاف حضوريا بالنسبة للمتهم،ففي ىذه اغبالة فإف      

معارضة الطرؼ اؼبدين تلغي القرار يف شقو اؼبدين فقط دكف أف تتعداه إُف الشق اعبزائي ،كبالتاِف يصبح اغبكم 
أكدتو احملكمة العليا يف قرارىا الصادر بتاريخ   اؼبقضي فيو يف شقو اؼبدين، كىذا مامءاعبزائي حائز لقوة الش

إف اؼبعارضة الصادرة عن الطرؼ اؼبدين تلغي القرار الصادر غيابيا )) كالذم جاء فيو على أنو 23/03/1998
 .        (1 )((بالنسبة للحقوؽ اؼبدنية فحسب فيما قضى بو

. حقوق الضحية على مستوى المحكمة العليا:ثالثا  
  نتناكؿ يف ىذا البند األحكاـ ك القرارات القضائية ؿبل الطعن بالنقض مث الشركط الشكلية ك اؼبوضوعية 

. للطعن بالنقض 
. األحكام و القرارات محل الطعن بالنقض من طرف الضحية - 1

يف أحكاـ احملاكم كقرارات  اجملالس (2)هبوز للطرؼ اؼبدين أف يطعن بالنقض إما بنفسو أك بواسطة ؿباميو 
ب من  ؽ إ /495القضائية الصادرة  يف آخر درجة ، ككذلك يف أحكاـ ؿبكمة اعبنايات كىذا  ما أكدتو اؼبادة 

:... هبوز الطعن بطريق النقض أماـ احملكمة  العليا  ))ج كاليت تنص على أنو 

                                                 

  
 . 158 ، قانوف اإلجراءات اعبزائية يف ضوء اؼبمارسة القضائية ، اؼبرجع السابق ،  ص  بوسقيعة احسن(1)
: ... هبوز الطعن بالنقض  ))،جػ من ؽ إ ج ك اليت جاء فيها على أنو 497/1 ك ىذا ما نصت عليو اؼبادة (2)  

( .  (من اؼبدعي اؼبدين إما بنفسو أك دبحاميو -       جػ
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(.  (...يف أحكاـ احملاكم كقرارات اجملالس  القضائية الصادرة يف آخر درجة - ب
غَت أف يقتصر حق الطرؼ اؼبدين يف الطعن بالنقض على ما فصل فيو اغبكم أك القرار موضوع الطعن يف 
الدعول اؼبدنية كبالتاِف ال هبوز لو الطعن بالنقض يف الشق اعبزائي كىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قرارىا الصادر 

أما األحكاـ ك القرارات الصادرة يف الدعول اؼبدنية فلو اغبق  ))ك الذم جاء فيو على أنو 02/12/1980بتاريخ
(. (يف أف يطعن فيها بالنقض طاؼبا كانت تضر مصاغبو 

كذبدر اإلشارة أنو هبوز للضحية أف تطعن بالنقض يف األحكاـ كالقرارات الصادرة بالرباءة كلكن ينحصر 
 كالذم 25/01/2006الطعن يف الدعول اؼبدنية فقط كىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قراراىا الصادر بتاريخ 

حيث أف اغبكم االبتدائي صرح برباءة اؼبتهم كعدـ االختصاص يف الدعول اؼبدنية من أجل ...))جاء فيو على أنو 
 من ؽ ع ، حيث أنو يتبُت من ؾبمل أكراؽ ملف القضية ككذا القرار اؼبطعوف 350سرقة الكهرباء طبقا للمادة 

فيو أف النيابة العامة َف تقدـ طعنا يف قضية اغباؿ كبالتاِف فإف الدعول العمومية أصبحت هنائية ككاف على قضاة 
 ألهنم كحدىم دكف سواىم اؼبختصوف بذلك ،اجمللس أف ينظركا يف القضية اؼبدنية بالفصل فيها بالقبوؿ أك الرفض

كبقضائهم ىذا يكونوا قد عرضوا قراراىم للنقض كالبطالف يف الدعول اؼبدنية كإحالة القضية على نفس اجمللس 
 (1)(.(مشكل من ىيئة أخرل للفصل فيها من جديد طبقا للقانوف

كما أكدت احملكمة العليا على ضركرة الفصل يف طلبات الطرؼ اؼبدين كلو أصبحت الدعول العمومية 
عن السبب ... ))  كالذم جاء فيو على أنو 25/01/2006هنائية كىذا ما أكدتو يف القرار الصادر بتاريخ 

الثاين مأخوذ من عدـ الفصل يف الدعول اؼبدنية بدعول أف القرار اؼبطعوف فيو َف يفصل يف الدعول اؼبدنية كال يف 
طلبات الطرؼ اؼبدين ال باإلهباب كال بالسلب دكف أف يبُت السبب يف ذلك ، كبالفعل يالحظ من كقائع القضية 
أف الدعول العمومية أصبحت هنائية لعدـ طعن النيابة العامة فيها فكاف على قضاة اجمللس أف ينظركا يف الدعول 
اؼبدنية فقط ماداـ الطرؼ اؼبدين تقدـ بطلبات ، كمن جهة أخرل كاف لقضاة اجمللس الفصل يف الدعول اؼبدنية 

بالقبوؿ أك الرفض ألهنم ىم اؼبختصوف لوحدىم دكف سواىم بالفصل فيها كبقضائهم ىذا يكونوا قد عرضوا 
 (2 )(.(قراراىم للنقض يف الدعول اؼبدنية فقط 

. شكل الطعن بالنقض و مواعيده- 2
 498/1كيرفع الطعن بالنقض  يف أجل شبانية أياـ بالنسبة ألطراؼ الدعول كىذا ما نصت  عليو اؼبادة 

 . ((للنيابة العامة كأطراؼ الدعول شبانية أياـ للطعن بالنقض  ))من ؽ إ ج  كاليت جاء فيها على أنو 
يرفع الطعن   )) من ؽ إ ج على أنو 3،2،1 /504أما عن شكل الطعن بالنقض فقد نصت اؼبادة 

. بتقرير لدل  قلم كتاب اعبهة  اليت أصدرت القرار اؼبطعوف فيو

                                                 
 . ، غَت منشور 2006 جانفي 25 الصادر بتاريخ 310456 قرار احملكمة العليا الصادر عن غرفة اعبنح كاؼبخالفات ، القسم الثاين، ربت رقم (1)

 . ، غَت منشور 2006 جانفي 25 الصادر بتاريخ 308145قرار احملكمة العليا الصادر عن غرفة اعبنح كاؼبخالفات ، القسم الثاين، ربت رقم ( 2) 
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ك هبب توقيع التقرير بالطعن من الكاتب ك الطاعن بنفسو أك ؿباميو أك ككيل خاص مفوض عنو بالتوقيع 
، ك يف اغبالة األخَتة يرفق التوكيل باحملضر احملرر من الكاتب، كإذا كاف الطاعن اؼبقرر ال يستطيع التوقيع نوه 

. الكاتب عن ذلك 
( . (ك ترفق نسخة من احملضر  ك كذا التقرير دبلف القضية 

كما يتعُت على الطرؼ اؼبدين أف يودع يف ظرؼ شهر ابتداء من تاريخ تبليغ اإلنذار من العضو اؼبقرر 
بكتاب موصى عليو مع علم بالوصوؿ مذكرة يعرض فيها أكجو دفاعو ك معها نسخ بقدر ما يوجد يف الدعول من 

.  من ؽ إ ج 505/1أطراؼ ك ىذا ما تضمنتو اؼبادة 
 505ك هبب على الطرؼ اؼبدين أف يكوف طعنو مبنيا على كجو أك أكثر من األكجو اؼبشار إليها يف اؼبادة 

 (1 ).من ؽ إ ج 
كذبدر اإلشارة أنو ال هبوز توقيف تنفيذ اغبكم فيما قضى بو من اغبقوؽ اؼبدنية ألف ذلك يضر حبقوؽ الطرؼ 

اؼبدين الذم تضرر من اعبريبة ،  كما أف الفصل يف الطعن بالنقض قد يطوؿ أحيانا الشيء الذم هبعل من غَت 
اؼبنطق كقف تنفيذ اغبكم فيما قضى بو من اغبقوؽ اؼبدنية خصوصا إذا كانت أكجو الطعن منصبة على الدعول 

، كىذا ما أكدتو اؼبادة (2)العمومية أم فيما قضى بو اغبكم من حيث العقوبة ال من حيث الدعول اؼبدنية 
يوقف تنفيذ اغبكم خالؿ ميعاد الطعن بالنقض كإذا رفع الطعن فإُف  )) من ؽ إ ج كاليت جاء فيها أنو  499/1

( . (أف يصدر اغبكم من احملكمة العليا يف الطعن ، كذلك فيما عدا ما قضى فيو اغبكم من اغبقوؽ اؼبدنية
 

 المطلب الثالث
 مدى التزام الدولة بتعويض الضحية

لقد أقرت معظم التشريعات إعطاء الضحية اغبق يف طلب التعويض عن األضرار اليت غبقت هبا من جراء 
اعبريبة ، ك ذلك برفع الدعول اؼبدنية إُف القضاء اؼبدين أك القضاء اعبزائي  تبعا للدعول اعبزائية ، ك قد  ربصل 

                                                 

 
: ال هبوز أف يبٍت الطعن بالنقض إال على أحد األكجو اآلتية)) من ؽ إ ج كاليت تنص على أنو 500 اؼبادة لقد (1)

  عدـ االختصاص؛
 ذباكز السلطة ؛ 
 ـبالفة قواعد جوىرية يف اإلجراءات؛ 

 انعداـ أك قصور األسباب؛ 

 إغفاؿ الفصل يف كجو  الطلب أك يف أحد طلبات النيابة العامة ؛ 

 تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية ـبتلفة يف آخر درجة أك التناقض فيما قضى بو اغبكم نفسو أك القرار ؛ 

 ـبالفة القانوف أك اػبطأ يف تطبيقو؛  

 انعداـ األساس القانوين؛ 

 (.(كهبوز للمحكمة العليا أف تثَت من تلقاء نفسها األكجو السابقة الذكر

. 448 ، اؼبرجع السابق ، ص موالي ملياني بغدادي (2)
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الضحية على حكم بالتعويض ، إال أهنا قد تفاجئ دبتهم فباطل يف دفع ىذا التعويض ك ردبا يكوف معسرا  أك 
يبقى اعباين غَت معركؼ ، فهل تًتؾ الدكلة ىؤالء الضحايا يواجهوف ما غبق هبم من أذل جراء اعبريبة بدكف 

 ، فمن ىنا نشأت فكرة التزاـ الدكلة بتعويض الضحية ، كعليو فإننا نتناكؿ يف ىذا اؼبطلب أساس التزاـ ؟تعويض
الفرع ( ، مث موقف التشريعات من أساس التزاـ الدكلة بتعويض الضحية )الفرع األكؿ(الدكلة بتعويض الضحية 

 .(الفرع الثالث) ، مث موقف اؼبشرع اعبزائرم من أساس التزاـ الدكلة بتعويض الضحية )الثاين 
 
 

الفرع األول 
.  أساس التزام الدولة بتعويض الضحية 

سبكن الدكلة من دفع التعدم الذم أصاب الضحية جراء اعبريبة اليت أصابتها كذلك من خالؿ توقيع تقد 
العقوبة على مرتكب الفعل أك إزالة تصرفو الضار ، إال أف ذلك قد ال يكوف كافيا عبرب الضرر ، كمن ىنا ثارت 

مسؤكلية الدكلة عن تعويض الضحية عما غبقها من ضرر، فمسؤكلية الدكلة عن التعويض يف الوقت اغباِف أصبح 
من اؼببادئ اؼبستقرة يف السياسة اعبنائية اغبديثة جبناحيها الفقهي ك التشريعي ك السؤاؿ الذم يثار ىنا ما ىو 

. األساس الذم يبٌت عليو ىذا االلتزاـ ؟
ك يتنازع الفقو يف ىذا الصدد رأياف، إذ ذىب جانب منو إُف القوؿ بأف التزاـ الدكلة بتعويض الضحية ىو 

التزاـ قانوين، بينما يذىب اعبانب اآلخر إُف أنو التزاـ اجتماعي فحسب كسنتعرض ؽبذا االختالؼ الفقهي ك 
: النتائج اؼبًتتبة عليو ك ذلك كما يلي

 
. موقف الفقو من أساس التزام الدولة بتعويض الضحية والنتائج المترتبة على ذلك: أوال 

. التزام الدولة بتعويض الضحية أساسو قانوني:  االتجاه األول-1
يرل أصحاب ىذا االذباه أف أساس مسؤكلية الدكلة عن تعويض الضحية يقـو على أساس قانوين مؤداه؛ 

أف التعويض الذم تدفعو الدكلة للضحية ىو حق خالص ؽبا تستطيع مطالبة الدكلة بالوفاء بو دكف أف يكوف ؽبا أف 
ربتج بكثرة أعبائها اؼبالية أك أم سبب آخر يؤدم  إُف حرماف الضحية من التعويض ، فيكوف ؽبا اغبق يف 

 .(1)التعويض بصرؼ النظر عن حاجتها أك مستواىا اؼبعيشي 
 أصحاب ىذا االذباه يف اعتماد ىذا األساس ، إُف أف عقدا ضمنيا مت إبرامو بُت الفرد من جهة رك قد بر

الدكلة من جهة أخرل ، ك دبقتضاه التزاـ الفرد بأداء الضرائب ك الرسـو اؼبقررة عليو سنويا مقابل أف تقـو بُت ك 

                                                 
- 25ص ص ،1997، الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية، القاىرة ،تعويض اجملٍت عليهم عن األضرار الناشئة عن جرائم اإلرىاب، أحمد شوقي أبو خطوة( 1)

26 .
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الدكلة باؼبهاـ اليت يعجز األفراد عن القياـ هبا ، كتأيت مهمة مكافحة اإلجراـ ك ضباية اؼبواطنُت من أخطار اعبريبة ك 
 احتكرت لنفسها حق العقاب يف العصر  قد السهر على تطبيق القانوف على رأس ىذه اؼبهاـ ال سيما ك أف الدكلة

 تشكل العقد الضمٍت  الذم أبـر بُت الدكلة ك األفراد ، فإذا كقعت اعبريبة دؿ ق،فعملية التبادؿ ىذ(1 )اغبديث
ذلك على إخالؿ الدكلة بالتزامها بتوفَت األمن لألفراد ، فبا ىبوؽبم اغبق يف مقاضاة الدكلة ك مطالبتها بتعويض 

 .(2) األضرار الناشئة عن اعبريبة
كما أنو من ناحية أخرل فإف الدكلة تفرض على األفراد القياـ ببعض الواجبات ؼبساعدة العدالة مثل 
اإلبالغ عن اعبرائم ك ضبط اعبناة ك أداء الشهادة ، ك األفراد يف أدائهم ؽبذه الواجبات قد يلحق هبم  الضرر 

فيجب على الدكلة تعويضهم عن ىذه األضرار حىت ال يًتددكا يف معاكنة أجهزة العدالة اعبنائية ، مث أنو ليس من 
 ك ذلك من خالؿ عائد العقوبات اؼبالية احملكـو – اكىي ملزمة دبنعو- العدؿ أف تستفيد الدكلة من كقوع اعبريبة

. (3)هبا على اعباين مث تًتؾ الضحية دكف تعويض 
 .ي أساسو اجتماع بالتعويضالتزام الدولة: االتجاه الثاني- 2

إف التزاـ الدكلة بتعويض الضحية طبقا لرأم غالبية الفقهاء ىو التزاـ اجتماعي أساسو اإلنصاؼ         
كالتكافل االجتماعي ، ك يدفع التعويض  بالقدر الذم تسمح بو موارد الدكلة ، فهو نوع من أنواع اؼبساعدة 

. (4)اإلنسانية ك االجتماعية ينطوم على معٌت اػبَت ك اإلحساف كبو الضحية اليت أصيبت بأضرار اعبريبة
كلكي تقـو الدكلة بتقدًن ىذه اؼبساعدات عليها إصدار تشريع من نوع خاص يتضمن اغبماية التامة 

،  (5)للضحية، كتتمثل ىذه اغبماية يف صورة إنشاء نظاـ عاـ يقـو بدفع تعويض نقدم ؽبم عند إصابتهم باعبريبة
أك تنشئ ؽبذا الغرض صندكقا عاما لتعويض الضحية ، كأف فعلت الدكلة ذلك فال تفعلو دبوجب مسؤكلية قانونية 

يدىا باؼبساعدة للمتضررين من اغبوادث العامة ك  بل دبوجب التزاـ  اجتماعي ؼبواجهة أخطار اعبريبة مثلما سبد
. (6)األمراض 

. النتائج المترتبة على األخذ بأي  من ىذين االتجاىين : ثانيا
                                                 

، اؼبؤسبر الثالث للجمعية اؼبصرية "  ك الشريعة اإلسالميةمائي ك اإلدارفأساس مسؤكلية الدكلة عن تعويض اجملٍت عليو يف القانوف اًف" ، محسن العبودي (1)
. 517، ص 1990،دار النهضة العربية، القاىرة، 1989 مارس 13 -12 بعنواف حقوؽ اجملٍت عليو يف اإلجراءات اعبنائية، أياـ للقانوف اعبنائي،

Et ce que vois Pièrre Couvrat et tout a fait similaire a ceci lorsque'il dit que L'Etat  qui interdit 

toute vengeance personnelle et qui se charge de l'ordre public se doit d'indemniser  les victimes puis 

qu'il n'a  pas su empêcher la commission de l'infraction, Voir : Pierre Couvrat " la protection des 

victimes d'infractions éssai d'un bilan "، Revue des sciences criminelle et droit pénal comparé،pp 

577-596  AT. 593.                                                                                                                       
 .476-   475  ص  ، اؼبرجع السابق، صأحمد محمد عبد اللطيف الفقى (2)
. 476-   475   اؼبرجع نفسو ،ص ص (3)
 .476، اؼبرجع السابق ،ص  أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (4)
. 521 ، اؼبرجع السابق ، ص محسن العبودي( 5)
. 477 ، اؼبرجع السابق،ص  أحمد محمد عبد اللطيف الفقى(6)
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زبتلف النتائج  اليت تًتتب على األخذ باألساس القانوين دبسؤكلية الدكلة عن التعويض على األخذ 
:  على النحو التاِف أكجوباألساس االجتماعي ك ذلك من عدة 

 إف األخذ باألساس القانوين كمربر اللتزاـ الدكلة بالتعويض يعٍت أف دفع التعويض للضحية أك كرثتها 
بسبب كقوع اعبريبة عليها ىو حق قانوين ؽبا ، مصدره اعبريبة كليس منحة أك تربعا أك ىبة تقدمها الدكلة ؽبا بدكف 

، أما األخذ باألساس االجتماعي يؤدم إُف القوؿ أف التعويض الذم تدفعو الدكلة إُف الضحية أك كرثتها (1 )مقابل
. (2)ىو نوع من األنواع االجتماعية أك صورة من صور اؼبساعدة االجتماعية ك ال يعترب حقا للضحية

أف القوؿ باألساس القانوين يعٍت أف تلتـز الدكلة بالتعويض عن جرب صبيع أنواع األضرار اليت ربدثها اعبريبة 
 ، (3 )، فالتعويض الذم تدفعو الدكلة هبب أف يقابل الضرر أيا كانت طبيعتو سواء كاف ماليا أك جسمانيا أك أدبيا

اؼباسة بسالمة اعبسم  أما األخذ باألساس االجتماعي فإنو يؤدم إُف قصر تعويض الدكلة على جرائم العنف
 . (4)فقط

ك أخَتا فإف اعتماد األساس القانوين هبعل الفصل يف طلبات التعويض من اختصاص جهة قضائية ، ألنو 
فصل يف موضوع ضرر ناشئ عن جريبة فتستطيع اعبهة القضائية اغبكم على ما إذا كاف الفعل يكوف جريبة أـ ال 

أما اعتماد األساس االجتماعي فإنو هبعل ، (5)، ك ما إذا كاف الضرر الذم كقع ناصبا عن ىذه اعبريبة أـ ال
يف كالية كاليفورنيا بأمريكا مثال عهد بالفصل يف طلبات الفصل يف التعويض إُف جهة إدارية كليس قضائية فاؼبشرع 

. (6) اغبكومية مث إُف إدارة الرقابة اغبكومية ك نبا جهتاف إداريتاف اإلعانةالتعويض إُف إدارة
ك بالنظر إُف منطقية النتائج اؼبًتتبة على األساس االجتماعي ك فضال عن االنتقادات العديدة اؼبوجهة إُف 

. األساس القانوين ، فإنو يفضل األخذ باألساس االجتماعي عند إقرار مبدأ التزاـ الدكلة بالتعويض 
ك إزاء االرتفاع اؼبلحوظ ك اػبطَت يف نسبة ارتكاب اعبرائم بأنواعها يف اجملتمع اغبديث ، َف تعد األنظمة 

 ىذا أماـك الوسائل الواردة يف قانوف العقوبات ك اإلجراءات اعبنائية كافية غبماية اجملٍت عليو من ـباطر اعبريبة،  
الوضع فإنو ليس أماـ الدكلة إال أف تشيد نظاما قانونيا تقـو من خاللو بتغطية  تعويض اجملٍت عليهم من األمواؿ 

، ذلك أف مبدأ التضامن االجتماعي ال يكفي يف حد ذاتو لتربير مسؤكلية الدكلة عن تعويض الضحية (7)العامة
                                                 

 ،بعنواف حقوؽ اجملٍت عليو يف اإلجراءات ، اؼبؤسبر الثالث للجمعية اؼبصرية للقانوف اعبنائي"  مسؤكلية الدكلة عن تعويض اجملٍت عليهم" ،خيري أحمد الكباش( 1)
. 583،ص،1990،دار النهظة العربية، القاىرة، 1989 مارس 13 -12اعبنائية، أياـ 

 .522 ، اؼبرجع السابق ، ص  محسن العبودي(2) 
. 583،اؼبرجع السابق ، ص"  مسؤكلية الدكلة عن تعويض اجملٍت عليهم" ،خيري أحمد الكباش (3) 
  .478 ، اؼبرجع السابق صأحمد محمد عبد اللطيف الفقى (4) 

Et le critère concrétiser c'est que le préjudice consistent en:" un trouble grave dans les conditions de 

vie" ،Voire:  P. Couvrat : "la protection des victimes d'infractions essai d'un bilan", op.cit, P: 592.      

 .478 ، اؼبرجع السابق ص أحمد محمد عبد اللطيف الفقى  (5) 
  .587- 586، اؼبرجع السابق ،ص ص "مسؤكلية الدكلة عن تعويض اجملٍت عليهم "  ،  خيري أحمد الكباش(6)
. 524 ، اؼبرجع السابق ، صمحسن العبودي (7)
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ألنو مبدأ مشًتؾ مع األفكار األخرل يف التشريعات اليت تدعو فيها الدكلة إُف مساعدة اؼبتضررين من اغبوادث 
العامة ، ك إما يلـز أف يضاؼ إليو مبدأ آخر يساىم معو يف توضيح أساس مسؤكلية الدكلة ك ىذا اؼببدأ ىو مبدأ 

 .(1) من مظاىر تدخل الدكلة يف حياة األفراد زاألمن  االجتماعي  الذم يعترب اؼبظهر البار
الفرع الثاني  

.  موقف التشريعات من أساس التزام الدولة بالتعويض 
سنتناكؿ يف ىذا البند موقف بعض التشريعات الوضعية ك اؼبؤسبرات من أساس التزاـ الدكلة بتعويض 

 .الضحية ، مث نتطرؽ إُف موقف الشريعة اإلسالمية  
 .(2 )موقف بعض التشريعات الوضعية و المؤتمرات: أوال

لقد صدرت تشريعات متبنية األساس القانوين يف التزاـ الدكلة بالتعويض ك ىناؾ تشريعات صدرت متبنية 
 :األساس االجتماعي يف التزاـ الدكلة بالتعويض ك نتناكؿ كل نوع على النحو التاِف 

 .الدول و المؤتمرات التي أخذت باألساس القانوني لتعويض الضحية- 1 
يعترب قانوف كالية ماساشوستسي األمريكية مبوذجا ؽبذا األساس ، فتخويل احملاكم العادية يف الوالية اغبق  
ضرار، أبالتعويض هبد أصلو يف دستور الوالية الذم يقضي بأف من حق كل مواطن أف هبد عالجا ؼبا يصيبو من 

  ك الذم ينص على تعويض ضحايا اعبريبة 31/12/1973كما تبنت فنلندا ىذا االذباه عندما أصدرت قانوف 
 .(3)تعويض دكف النظر إُف مراكزىم اؼبالية اؿيف جرائم العنف ، حيث قررت أف لضحايا اعبريبة اغبق يف 

 ك الندكة 1968لسنة قد أكصت هبذا األساس العديد من اؼبؤسبرات نذكر منها مؤسبر لوس أقبلس ؿك 
، ك اؼبؤسبر الدكِف اغبادم عشر لقانوف العقوبات (4 )1973الدكلية األكُف لعلم اجملٍت عليو بالقدس احملتلة سنة 

، ك الذم أكصى بأف تدفع الدكلة التعويض إُف اجملٍت عليو على أساس أنو 1974اؼبنعقد يف بودابست يف سبتمرب 
 يأخذ بعُت االعتبار أنو يف اغباالت اليت أفحق ك ليس منحة ، كما أكصت اللجنة الوزارية باجمللس األكركيب  

يتعذر فيها حصوؿ اجملٍت عليو على التعويض من أم مصدر فعلى الدكلة أف تعوض الذين أصيبوا بأضرار جسمانية 
. (5 )جسيمة من جراء اعبريبة

                                                 
 . 588، اؼبرجع السابق، ص "مسؤكلية الدكلة عن تعويض اجملٍت عليهم "  ،خيري أحمد الكباش (1)
 َف يتم التطرؽ يف مؤسبر كطٍت لضحية اعبريبة إال مرتُت األكؿ عقد يف  1962ستقالؿ اعبزائر سنةا فإنو منذ عبد الحميد برشيش ك حسب األستاذ (2)

. 1991 باعبزائر ، ك الثاين عقد ربت رعاية منظمة احملامُت ناحية باتنة سنة 1974أكتوبر 
Voir : Abdelhamid berchiche : "de quelques réflexions sur la victimologie en tant que nouvelle 

approche du phénomène crininel" .Revue algérienne de sciences juridiques économiques et 

politiques ، volume xxix ، n° 1 ، 1991،pp: 37-45 ، AT. 37.  
 .479ص ، ، اؼبرجع السابق أحمد محمد عبد اللطيف الفقى (3) 
  .479، ص  اؼبرجع نفسو (4) 

 ، الطبعة األكُف ،دار الفكر اعبامعي حق اجملٍت عليو يف التعويض عن ضرر النفس يف الفقو اإلسالمي ك القانوف الوضعي ،  زكى زكى حسين زيدان(5)
 .194- 193، ص ص 2004 ،اإلسكندرية
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 اؼببادئ األساسية يف ربقيق 1982كما بُت اإلعالف الصادر عن اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة يف نوفمرب 
 بأنو يف اغباالت مد الثاين عشر من اإلعالف ، حيث يقضفالعدالة للمجٍت عليهم للتعويض من قبل الدكلة يف الب

اليت يتعذر فيها حصوؿ اجملٍت عليو على تعويض كامل من اعباين أك من مصادر أخرل هبب على الدكلة أف تقدـ 
الفئة األكُف ىم اجملٍت عليهم الذين أصيبوا بإصابات جسمانية جسيمة أك باعتالؿ الصحة :  إُف فئتُت اتعويض

سر األشخاص الذين قتلوا أك الذين أصبحوا عاجزين أ ىمإثر جرائم خطَتة ، كالفئة الثانية  البدنية أك العقلية على
. (1 )بصفة خاصة من كانوا يعتمدكف على إعالتهم على ىؤالء األشخاصكبدنيا أك عقليا نتيجة اإليذاء  

:  دبا يلي 1989 يف سنةكما أكصى اؼبؤسبر الثالث للجمعية اؼبصرية للقانوف اعبنائي اؼبنعقد بالقاىرة 
جملٍت عليو أك ألسرتو يف حالة كفاتو أك عجزه إذا َف تصل العدالة إُف معرفة الفاعل ؿالتزاـ الدكلة بدفع تعويض " 

 .(2 )"حكاـ الشريعة الغراء أأك كاف ىاربا ، ك ذلك عمال ب
. الدول التي أخذت باألساس االجتماعي لتعويض الضحية- 2

يعرب األساس االجتماعي عن اغبالة الراىنة لقوانُت التعويض ، ك تنص بعض القوانُت صراحة على تبنيو  
أف التعويض  على  ص ك الذم ف1964نذكر من ذلك القانوف اإلقبليزم لتعويض اجملٍت عليو  الصادر يف سنة 

ال يوجد " أنو منحة لضحايا اعبريبة ، ك قد جاء يف تقرير اللجنة اليت كضعت ىذا القانوف أنو  يبنح على أساس
مبدأ دستورم أك نص قانوين يلـز الدكلة بتعويض ضحايا اعبريبة ك يربر من مث إصدار تشريع ينص على ىذا 

 .(3 )..."التعويض 
 كاليات كل من كاليفورنيا ك نيويورؾ ك ماريالند ك ىاكام ك نيفادا      قانوفك قد أخذ هبذا االذباه 

ا ، مث أخذت بو كندا،كما أصدرت ـكىبتلف التنظيم من كالية إُف أخرل باختالؼ فلسفة التشريع يف كل منو
 . (4 )شباين ؿبافظات تشريعات خاصة بتعويض اجملٍت عليهم يف جرائم العنف

 كاف على أساس مسؤكليتها االجتماعية ،    كال 1962كما أف تعويض الدكلة يف نيوزيلندا طبقا لقانوف 
 يكوف نوعا من اإلعانة ك اؼبساعدة للمحتاجُت خاصة يف األحواؿ اليت يكوف فيها اعباين معسرا ، ك هبذا أفيعدك 

أخذ القانوف الفرنسي الذم أجاز اللجوء لصناديق التعويض بصفة احتياطية ك ذلك حُت يثبت إعسار اعباين أك 
 لكن بالرغم من التخفيف من ىذه الشركط طبقا لقانوف ،عدـ معرفتو ك صعوبة اؼبوقف اؼباِف للمجٍت عليو 

. (5) فإنو َف يصل إُف حد االعًتاؼ باؼبسؤكلية القانونية لصناديق التعويض 06/07/1990

                                                 
. 28- 27ص  ص ، اؼبرجع السابق،أحمد شوقي أبو خطوة( 1)
. 195- 194ص اؼبرجع السابق، ص ،  زكى زكى حسين زيدان (2)
 .480 ص ، ، اؼبرجع السابق أحمد محمد عبد اللطيف الفقى(3) 
 .191، اؼبرجع السابق،ص  زكى زكى حسين زيدان(4) 
. 481ص ،،اؼبرجع السابق أحمد محمد عبد اللطيف الفقى ( 5)
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 الذم كاف ينادم بضركرة حذؼ العقوبة اعبزائية طويلة اؼبدل ك تغيَتىا Ferriك ىذا ما أكده الفقيو 
بالعقوبة اعبزائية قصَتة اؼبدل مع تعويض اجملٍت عليهم عن طريق الصندكؽ الذم يبوؿ الغرامات اؼبدفوعة من اعبناة 

. (1)لصاٌف الدكلة 
. موقف الشريعة اإلسالمية: ثانيا

لقد أخذت الدكلة اإلسالمية على عاتقها منع اعبريبة إذا َف تسفر جهودىا عن ربقيق ذلك كجب عليها 
 .(2 ) ذلك يقع على اعباينئإعادة التوازف الذم أخلت بو اعبريبة ، ك األصل أف عب

فقد أقرت للمجٍت عليهم حقا قبل اعباين تعويضا عن أضرار اعبريبة اليت غبقتو ، كذلك من خالؿ ما 
 ماؿ اعباين ، فالدية يف حقيقتها عقوبة ك تعويض معا ، فهي عقوبة ألهنا  يفيعرؼ بالدية ك اليت ذبب كأصل عاـ

ية مالئمة ، ك ىي تعويض ألهنا ماؿ ر اعباين بعقوبة تعزمرمقررة جزاء للجريبة ك إذا عفا اجملٍت عليو عنها جاز تعزم
. (3)خالص للمجٍت عليو ك ألنو ال هبوز اغبكم هبا إذا تنازؿ اجملٍت عليو عنها

فإذا ثبت إعسار اعباين أك كاف فاقدا لألىلية اعبنائية كما ىو اغباؿ يف حالة الصغَت أك اجملنوف ، فقد 
 فاعل أف الذم ال ذنب لو يف  - كضعت الشريعة اإلسالمية نظرية يف غاية الدقة حىت ال يهدر حق اجملٍت عليو

عباين اؼبعسر ؿ،كلكن ما ىو موقف الشريعة اإلسالمية عندما ال يكوف (4)كىي نظرية العاقلة - كاف معسرا جريبتو 
أنو إذا َف يكن للجاين عاقلة أصال أك كانت لو عاقلة فقَتة أك  أك عدًن األىلية عاقلة ؟ فالشريعة اإلسالمية قررت

،ك هبذا قاؿ صبهور (5)عددىا صغَت ال يتحمل اعباين ك ال تتحمل عاقلتو كل الدية فتتحمل بيت اؼباؿ ىذه الدية 
،ك لقوؿ " رثو أأنا كارث من ال كارث لو أعقل عنو ك " الفقهاء ك ىذا إقتداء بقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم

فإنا كليو ك ...إف َف يكن لفالف بن فالف قرابة من أىل اؼبوصل"...سيدنا علي عليو السالـ لعاملو باؼبوصل 
كَف ينكر عليو احد من الصحابة ،كألف صباعة اؼبسلمُت ىم أىل نصرتو فلو ،" مسلمئؿ دـ امرط عنو ك ال ملاؼبؤد

 .(6 )مات ك َف يًتؾ كارث كاف مالو لبيت اؼباؿ فكذلك ما يلزمو من غرامات فإهنا تلـز بيت اؼباؿ

                                                 
(1)    Voir : P. Couvrat: " la protection des victimes d'infractions essai d'un bilan " ،op.cit ، p 593.                                      

 .521 ، اؼبرجع السابق ، ص  محسن العبودي(2)
  .570، اؼبرجع السابق ،ص " مسؤكلية الدكلة عن تعويض اجملٍت عليهم"  ،خيري أحمد الكباش (3)
العاقلة ىم ضمناء الدية ك متحملوىا من عصبات : " دمرصبع عاقل كىو دافع الدية ، يقاؿ عقل عن فالف غـر عنو جنايتو ، ك يقوؿ اإلماـ اؼباك:  العاقلة(4)

أسرة الشخص الذين " ألهنا تعقل لساف أكلياء اؼبقتوؿ ، كقد عرفها الشيخ أبو زىرة بأهنا أك اإلبل كانت تعقل بفناء كِف اؼبقتوؿ ف،ك ظبيت الدية عقال أل" القاتل 
  .130ص ، اؼبرجع السابق ،زكى زكى حسين زيدان ".أنثىينتمي إليهم عن طريق ال تتوسط قرابتهم فيو 

  .590-589، اؼبرجع السابق، ص ص "مسؤكلية الدكلة عن تعويض اجملٍت عليهم "  ،خيري أحمد الكباش (5)
(6)

  .146 ص ، اؼبرجع السابقزكى زكى حسين زيدان، 
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 بيت اؼباؿ وبقق العدالة ك اؼبساكاة ك يصوف الدماء، ك وبقق أغراض الشريعة فيجب أف ال علىفالرجوع 
 يكوف اػبوؼ من إرىاؽ بيت اؼباؿ مانعا من ربقيق العدالة كاؼبساكاة ك حائال دكف ربقيق أغراض الشريعة الغراء

(1) .
ك عليو فإف التشريع اعبنائي اإلسالمي راعى حقوؽ اجملٍت عليو ك َف يًتكو دكف ضباية ك يف ذلك ضباية 

 .للمجتمع ذاتو
الفرع الثالث  

 .موقف المشرع الجزائري من أساس الدولة بتعويض الضحية 
أف اؼبطلع على النصوص القانونية اليت تنظم التزاـ الدكلة بتعويض الضحية يف التشريع اعبزائرم هبد أف ىذا 

األخَت َف يبنح للدكلة صالحية تعويض الضحية يف كل اعبرائم كما نصت على ذلك بعض التشريعات ، بل 
اقتصر دكر اؼبشرع يف النص على بعض فئات الضحايا اػباصة فقط  اؼبتضررة من بعض اعبرائم كاغبوادث ك ىذا 

 .(2)ما ىو جلي من خالؿ اؼبنظومة التشريعية اؼبتعلقة بالتعويض
حوادث اؼبركر ك ذلك يف اغباالت اليت يستحيل على شركة جراء فقد نص اؼبشرع على تعويض اؼبتضررين 

التأمُت تعويض الضحية، فأككل مهمة التعويض للصندكؽ اػباص بالتعويضات ، كما منح لصندكؽ الضماف 
 جزائي أك مدين ضد الضحية سواء من طرؼ رب أاالجتماعي صالحية تعويض الضحية يف حالة حدكث خط

العمل أك الغَت ك ذلك يف إطار عالقة العمل ك أخَتا ك نظرا ؼبا تعرض لو اجملتمع اعبزائرم يف السنوات األخَتة من 
ظركؼ أمنية عسَتة بسبب ظاىرة من أخطر الظواىر اإلجرامية اليت عرفها العاَف اؼبعاصر ك ىي ظاىرة اإلرىاب ، 

شأ اؼبشرع صندكؽ تعويض ضحايا اإلرىاب من جراء اعبرائم اإلرىابية اؼبرتكبة ضدىم ، كعليو فإننا نتناكؿ كل أف
 :آلية تعويض على النحو التاِف 

 .التعويضاتب إنشاء الصندوق الخاص :أوال 
، من أجل ضماف تعويضات عادلة للضحايا (3)لقد أنشا اؼبشرع اعبزائرم الصندكؽ اػباص بالتعويضات 

 ، ك أمواؿ الصندكؽ يف الغالب سبوؿ من اػبزينة العامة للدكلة ، فاؼبشرع جعل ىذه  مركراؼبتضررين جراء حوادث
                                                 

  .592، اؼبرجع السابق، ص  " مسؤكلية الدكلة عن تعويض اجملٍت عليهم" ، خيري أحمد الكباش( 1) 
 "ضعيفة" حسب تعبَته ىيذا ما نظر إليها من جانب الضحية ؼإ اؼبنظومة التشريعية يف اعبزائر بأف يرل عبد الحميد برشيش ك األكثر من ذلك فإف األستاذ (2)

Jusque la ،la place réservé par les pénalistes et par le législateur à la victime a été faible "                                                                                                                                                                        

Voir : Abdelhamid berchiche . "de quelques réflexions sur la victimologie en tant que nouvelle 

approche du phénomène criminel " ،op .cit ، p: 38. 
 74/15من األمر رقم 34 ك اؼبادة ػق/32 يتضمن شركط تطبيق اؼبادتُت 1980 فرباير 16 اؼبؤرخ يف 80/37من اؼبرسـو رقم 1لقد نصت اؼبادة رقم ( 3)

يكلف الصندكؽ اػباص  )) تُت بقواعد سَت الصندكؽ اػباص بالتعويضات كاألجهزة الضابطة لتدخلو كاليت جاء فيها على أنو اؼبتعلق1974 يناير 30اؼبؤرخ يف 
 .74/15 كما يليها من األمر 24بالتعويض بدفع التعويضات إُف اؼبصابُت جسمانيا من حوادث اؼبركر أك إُف ذكم حقوقهم يف اغباالت اؼبشار إليها يف اؼبادة

كيشرع الصندكؽ اػباص بالتعويضات يف دفع التعويض إُف اؼبصاب أك ذكم حقوقو يف إطار اإلحكاـ اؼبشار إليها يف الفقرة السابقة إذا َف يؤد 
 (.(التعويض ؽبم من قبل أم شخص أك ىيئة مكلفة بدفعو طبقا لألحكاـ القانونية ك التنظيمية 
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األخَتة ضامنا احتياطيا لتعويض األضرار اعبسمانية الناصبة عن حوادث السيارات ، فال هبوز اللجوء إليو إال يف 
 .(1)اغباالت اليت يتعذر فيها العثور على اؼبسؤكؿ عن اػبطأ أك يتعذر اغبصوؿ على التعويض

ككما سبق بيانو أف الشريعة اإلسالمية قررت ربميل الدكلة مسؤكلية تعويض اؼبتضررين من األضرار 
اعبسمانية كذلك من خالؿ إقرار دفع الدية ك ىي اؼبقابل للتعويض يف نظاـ اؼبسؤكلية اؼبدنية اؼبعاصر الذم يتحملو 
بيت اؼباؿ اؼبمثلة يف اػبزينة العامة للدكلة بواسطة الصندكؽ اػباص بالتعويضات ، كذلك يف كل حالة يتعذر فيها 

فراد أللمعتدم أك عاقلتو ، ذلك أف من دكاعي الرجوع على الدكلة بالتعويض ىو ضباية " التعويض "ربميل الدية 
. (2)اجملتمع ك تأمينهم من ـباطر اإلجراـ فبا يستوجب ربميلها مسؤكلية تعويض الضرر

، مث أعيد تنظيمو دبوجب األمر رقم 1963لذا فإف اؼبشرع أنشأ ىذا الصندكؽ يف اعبزائر يف عاـ 
 الذم 16/02/1980 اؼبؤرخ يف 80/37، مث دبوجب اؼبرسـو رقم 30/01/1974 الصادر بتاريخ 74/15

حدد اغباالت اليت يتحمل فيها الصندكؽ التعويضات ك اؼبصاريف اليت تدفع لضحايا اغبوادث اعبسمانية للمركر 
مع اإلشارة بأف ؾباؿ تدخل ىذه اؼبؤسسة ضيقا للغاية ك ال يقتصر إال على نوع من اغباالت اليت كردت على 

. (3 )مُتأسبيل اغبصر ك يبكن القوؿ بأهنا تلك اليت زبرج عن نطاؽ شركات الت
ق أف ك اليت جاء فيها على 74/15 من األمر رقم 24ك تتمثل ىذه اغباالت فيما نصت عليو اؼبادة 

 أك جزء من التعويضات اؼبقررة لضحايا اغبوادث اعبسمانية  كليكلف الصندكؽ اػباص بالتعويضات ، بتحمل))
أك ذكم حقوقهم ، كذلك عندما تكوف ىذه اغبوادث اليت ترتب عليها حق يف التعويض ، مسببة من مركبات برية 

ذات ؿبرؾ ، ك يكوف اؼبسؤكؿ عن األضرار بقي ؾبهوال أك سقط حقو يف الضماف كقت اغبادث أك كاف ضمانو 
. (4 )((غَت كاؼ أك كاف غَت مؤمن لو أك ظهر بأنو غَت مقتدر كليا أك جزئيا 

فعند توفر إحدل اغباالت السالفة الذكر فإف الصندكؽ اػباص بالتعويضات يكوف ملـز قانونا بدفع اؼببالغ 
التعويضية الالزمة عبرب األضرار اليت قد أصابت الضحية كما يكوف للصندكؽ اغبق يف أف يتدخل أماـ احملكمة 

اؼبختصة للمطالبة حبقوؽ الضحية اؼبتضرر من اغبادث ك ىذا بقصد أف وبكم لو دبقدار ما دفعو أك ما هبب عليو 
. (5)دفعو إُف اؼبتضرر 

                                                 
 .155 احملاكم اعبزائية ، اؼبرجع السابق ، صأماـ، شركط فبارسة الدعول اؼبدنية سعد عبد العزيز (1)
. 156-155 اؼبرجع نفسو ،ص ص (2)
 .  134 ،ص1987ؾبلة الفكر القانوين ، العدد الرابع ، اعبزائر ،نوفمرب " نتائج الدعول اؼبدنية التبعية " ، بن عيسى مبارك( 3)
 . اؼبتعلق بإلزامية التأمُت على السيارات ك بنظاـ التعويض عن األضرار1974 يناير 30 اؼبؤرخ يف 74/15 من األمر رقم 24اؼبادة  (4 )
 80/37 من اؼبرسـو رقم 11كيف ىذا اإلطار نصت اؼبادة ؛ 161، شركط فبارسة الدعول اؼبدنية أماـ احملاكم اعبزائية ، اؼبرجع السابق ، صسعد عبد العزيز (5)

يف صبيع الدعاكل القائمة بُت اؼبصابُت جسمانيا حبوادث - احملاكم اعبزائية أماـ حىت -يبكن أف يتدخل الصندكؽ اػباص بالتعويضات  ))السالف الذكر على أنو 
 بتأمُت متنازع فيو من قبل اؼبؤمن من جهة بقصد العمل  أكاؼبركر أك ذكم حقوقهم من جهة ، كبُت اؼبسؤكلُت عن األضرار غَت اؼبضمونُت بتأمُت على السيارة

 ..." .على احملافظة على حقوقو 
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 السالف الذكر حيث نصت 74/15 من األمر رقم 31 ك28ك ىذا ما ىو مستفاد فبا تضمنتو اؼبادتاف 
وبل الصندكؽ يف اغبقوؽ اليت يبلكها الدائن بالتعويض اؼبوضوع على عاتق الشخص اؼبسؤكؿ عن )) أنواألكُف على 

هبوز للصندكؽ اػباص بالتعويضات  فضال عن ... ))ق أف،ك نصت الثانية على (1)(  (...اغبادث أك اؼبؤمن لو 
فبارسة حقو يف رفع الدعول ك الناجم عن حلولو القانوين يف حقوؽ الدائن بالتعويض ضد مسبب اغبادث ، أك 
الشخص اؼبسؤكؿ مدنيا ، أف يطالب اؼبدين بالتعويض بأداء الفوائد احملسوبة باؼبعدؿ الرظبي عن اؼبدة الواقعة بُت 

. (2 )((...تاريخ دفع التعويضات لغاية تسديدىا من طرؼ اؼبدين 
 . رب العمل أو الغير أحلول صندوق الضمان االجتماعي محل الضحية في حالة خط:ثانيا 

 أك "الضحية"إذا تسبب رب العمل أك الغَت يف حادث عمل أك مرض مهٍت للعامل ، فعلى اؼبصاب  
 كىذه الدعول قد تكوف –ذكم حقوقو الذين يرفعوف دعول يف إطار القانوف العاـ ضد صاحب العمل أك الغَت 

 أف يدخلوا ىيئة –أماـ القاضي اؼبدين أك أماـ القاضي اعبزائي عندما ينجر عن اػبطأ اؼبرتكب متابعة جزائية 
الضماف االجتماعي يف اػبصاـ حىت يبكن ؽبذه األخَتة أف تقدـ نتائج التحقيق الذم تقـو بو بعد كقوع حادث 

 .(3)العمل الذم يعترب كسيلة إلثبات ىذا اػبطأ 
ففي حالة ما إذا ثبت خطأ صاحب العمل يستفيد الضحية أك ذكم حقوقو من األداءات الواجب دفعها 

 اؼبتعلق دبنازعات الضماف 83/15 من القانوف رقم 47/1من طرؼ الضماف االجتماعي ك ىذا طبقا للمادة 
يف حالة صدكر خطأ غَت معذكر أك متعمد عن صاحب العمل يستفيد  ))أنو  االجتماعي ك اليت تنص على

اؼبصاب أك ذكم حقوقو من األداءات الواجب دفعها من طرؼ ىيئة الضماف االجتماعي طبقا للقانوف رقم 
 . (4 )(( اؼبتعلق حبوادث العمل ك األمراض اؼبهنية 1983 يوليو 2 اؼبؤرخ يف 83/13

كما أنو يف حالة ثبوت خطأ الغَت فإنو هبب على ىيئة الضماف االجتماعي تسديد األداءات اؼبستحقة 
 السالف الذكر ك اليت جاء 83/15 من القانوف 52/1للمصاب أك ذكم حقوقو، كىذا ما نصت عليو اؼبادة رقم 

 هبب على ىيئات الضماف االجتماعي أف تقدـ على الفور للمصاب أك ذكم حقوقو األداءات ))فيها على أنو 
 اؼبتعلق حبوادث العمل ك األمراض اؼبهنية دكف اإلخالؿ بطعنهم ضد 83/13اؼبنصوص عليها يف القانوف رقم 

 .(5 )((الفاعل اؼبسؤكؿ عن اغبادث 

                                                 
.  اؼبتعلق بإلزامية التأمُت على السيارات كبنظاـ التعويض عن األضرار1974 يناير 30 اؼبؤرخ يف 74/15 من األمر رقم 28اؼبادة  (1)
.  اؼبتعلق بإلزامية التأمُت على السيارات كبنظاـ التعويض عن األضرار1974 يناير 30 اؼبؤرخ يف 74/15 من األمر رقم 31اؼبادة ( 2)
 عن قسم اؼبستندات كالنشر للمحكمة العليا ، ة الصادر، ، اجمللة القضائية ، العدد الثاين" اؼبنازعات يف ؾباؿ الضماف االجتماعي" ،ذيب عبد السالم  (3 )

.  27-26 ص ص 1996اعبزائر 
(

4
 . 1983 جويلية 2 الضماف االجتماعي اؼبؤرخ يف  ؾباؿ اؼبتعلق باؼبنازعات يف83/15 من القانوف رقم 47 اؼبادة رقم (

 . الضماف االجتماعي  ؾباؿ اؼبتعلق باؼبنازعات يف83/15  من القانوف رقم 52/1 اؼبادة رقم (5)
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كما يبكن ؽبيئة الضماف االجتماعي أف ربل ؿبل اؼبصاب أك ذكم حقوقو بناءا على طلبهم يف الدعول 
، ك ىذا ما نصت عليو (1 )ضد اؼبتسبب يف اغبادث ، كذلك باؼبطالبة باسًتداد ما سددتو أك ما عليها أف تسدده

يبكن ؽبيئة الضماف االجتماعي أف  )) السالف الذكر اليت جاء فيها على أنو 83/15 من القانوف 47/3اؼبادة 
ربل ؿبل اؼبصاب أك ذكم حقوقو بناءا على طلبهم يف الدعول ضد اؼبتسبب يف اغبادث أماـ اعبهات القضائية 

 .(2 )(اؼبختصة التابعة للقانوف العاـ 
تسبب يف اغبادث كاملة أك إذا كانت مشًتكة بينو ك بُت اؼبصاب ىبوؿ ؽبيئة اَفكإذا كانت مسؤكلية الغَت 

الضماف االجتماعي اؼبطالبة بتسديد األداءات اليت ربملتها ك ذلك يف حدكد التعويض اؼبلقى على ذمة ىذا 
. الضماف االجتماعي  اؼبتعلق دبنازعات 83/15 من القانوف 52/2اؼبتسبب ك ىذا كفقا ؼبا نصت عليو اؼبادة 

 أك عليو فإف ىيئة الضماف االجتماعي سبثل الدكلة يف قيامها بتعويض الضحية اليت ارتكبت ضدىا خط
سواء متعمد أـ ال من طرؼ رب العمل أك الغَت ، كىذا التعويض يبنح فور كقوع اغبادث لكن يبقى ىذا التعويض 

. ؿبدكد يف ؾباؿ ضيق أم يف إطار عالقة العمل 
. إنشاء صندوق تعويض ضحايا اإلرىاب: ثالثا 

 كىذا من أجل التكفل بالضحايا  (3 )لقد أنشأ اؼبشرع اعبزائرم صندكؽ تعويض ضحايا اإلرىاب
اؼبتضررين من جراء اعبرائم اإلرىابية اليت ارتكبت ضدىم ، ك قد نظم اؼبشرع كيفية تعويض ضحايا األضرار 

عماؿ إرىابية  أك حوادث كقعت يف إطار مكافحة اإلرىاب أك لصاٌف أاعبسدية أك اؼبادية اليت غبقت هبم نتيجة 
. 1999 فرباير 13 اؼبؤرخ يف 99/47ذكم حقوقهم ك ذلك دبوجب اؼبرسـو التنفيذم 

كيعترب ضحية عمل إرىايب يف مفهـو ىذا اؼبرسـو السالف الذكر كل شخص تعرض لعمل ارتكبو إرىايب 
 من اؼبرسـو 2 عليو اؼبادة تأك صباعة إرىابية يؤدم إُف الوفاة ، أك إُف أضرار جسدية أك مادية ك ىذا كفقا ؼبا نص

السالف الذكر، كما يعترب حادثا كقع يف إطار مكافحة اإلرىاب كل ضرر كقع دبناسبة القياـ بإحدل مهمات 
.  من اؼبرسـو السابق ذكره3مصاٌف األمن طبقا ؼبا نصت عليو اؼبادة 

ك يستفيد من التعويض األشخاص الطبيعيوف ضحايا األضرار اعبسدية أك اؼبادية اليت غبقت هبم نتيجة 
. أعماؿ إرىابية أك حوادث كقعت يف إطار مكافحة اإلرىاب 

                                                 
 . 27 ص،اؼبرجع السابق   ، ذيب عبد السالم (1)
 .  الضماف االجتماعي  ؾباؿ اؼبتعلق باؼبنازعات يف83/15 من القانوف رقم  47/3اؼبادة رقم  (2)
  1999 فرباير 13 اؼبؤرخ يف 99/47 لقد نظم اؼبشرع كيفيات سَت الصندكؽ تعويض ضحايا اإلرىاب ضمن الفصل السابع من اؼبرسـو التنفيذم رقم  (3 )

 األضرار اعبسدية أك اؼبادية اليت غبقت هبم نتيجة أعماؿ إرىابية أك حوادث كقعت يف إطار مكافحة ضحاياكاؼبتعلق دبنح تعويضات لصاٌف األشخاص الطبيعيُت 
 ك عنوانو 302-075يفتح يف كتابات أمُت اػبزينة الرئيسي حساب رقمو  )) من اؼبرسـو على أنو 102اإلرىاب ك كذا لصاٌف ذكم حقوقهم ، فنصت اؼبادة 

". صندكؽ تعويض ضحايا اإلرىاب "
.  من ىذا اغبساب الرئيسي ىو كزير الداخلية ؼاألمر األكؿ بالصر

 (.( يتصرؼ الوالة بصفتهم األمرين بالصرؼ الثانويُت بالنسبة للعمليات اؼبنفذة على مستول الوالية 
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، ك كذا ذكم (1)ىم اؼبوظفوف ك األعواف العموميوف ضحايا اإلرىاب ك ذكم حقوقهماألشخاص كىؤالء 
حقوؽ الضحايا التابعُت للقطاع االقتصادم ك القطاع اػباص ك ذكم حقوؽ الضحايا غَت العاملُت ك ىذا ما 

يقبض ذكك حقوؽ ضحايا )) من اؼبرسـو السالف الذكر ، كاليت جاء فيها على أنو 26/1نصت عليو اؼبادة 
األعماؿ اإلرىابية أك اغبوادث الواقعة يف إطار مكافحة اإلرىاب من غَت اؼبوظفُت ك األعواف العموميُت اؼبذكورين 

أدناه من حساب صندكؽ تعويض ضحايا اإلرىاب ؛ معاشا شهريا وبدد طبقا لكيفيات اغبساب الواردة يف اؼبادة 
( . ( أعاله13 من ىذا اؼبرسـو ك حسب التوزيع احملدد يف اؼبادة 27

ك ذبدر اإلشارة إُف أف األطفاؿ القصر الذين تعرضوا ألضرار جسدية نتيجة عمل إرىايب أك حادث كقع 
 وبسب على أساس  اإلرىابتعويض ضحايا يف إطار مكافحة اإلرىاب، يستفيدكا بتعويض يتكفل بو صندكؽ

اؼبقياس الذم يستعملو الضماف االجتماعي يف ؾباؿ حوادث العمل دبا يوافق ضعف قيمة األجر الوطٍت األدىن 
 من اؼبرسـو السالف الذكر ، كأخَتا فإف ذكم ضحايا  اؼبتقاعدين ىم 62اؼبضموف ك ىذا ما نصت عليو اؼبادة 

 .أيضا يستفيدكا من الرأظباؿ الوحيد الذم يصرفو صندكؽ التقاعد 
كيكوف التعويض الذم يستفيد منو ذكك حقوؽ الضحايا اؼبتوفوف من جراء أعماؿ إرىابية كفقا ؼبا نصت 

:  من اؼبرسـو السالف الذكر كما يلي7عليو اؼبادة 
يف شكل معاش خدمة على عاتق اؽبيئة اؼبستخدمة بالنسبة لذكم حقوؽ اؼبوظفُت ك األعواف العموميوف اؼبتوفُت - 

. من جراء أعماؿ إرىابية 
معاش شهرم يصرؼ من صندكؽ تعويض ضحايا اإلرىاب لصاٌف ذكم حقوؽ الضحايا التابعُت للقطاع - 

بناء مهما كانت أعمارىم  إذا كانوا أبناء قصرا أك أاالقتصادم أك القطاع اػباص أك بدكف عمل ، إذا ترؾ اؼبتوىف 
 اؼبتوىف  كفالةال يبارسوف أم نشاط هبلب ؽبم أجرا بسبب عاىة أك مرض مزمن أك ترؾ بنات بدكف دخل كن ربت

 . فالفعلية قبل كفاتو ك مهما كانت أعماره
رأظباؿ إصباِف يصرؼ من صندكؽ تعويض ضحايا اإلرىاب بالنسبة لذكم حقوؽ الضحايا التابعُت للقطاع -  

. االقتصادم أك القطاع اػباص بدكف عمل إذا َف يًتؾ اؼبتويف أبناء قصرا أك معاقُت أك بنات يف كفالتو 
رأظباؿ كحيد يدفعو على حساب الدكلة صندكؽ التقاعد بالنسبة لذكم حقوؽ الضحايا يف سن التقاعد أك  - 

 .اؼبتقاعدين
مساعدة مالية لإلدماج االجتماعي من جديد يتكفل هبا صندكؽ تعويض ضحايا اإلرىاب الناجُت من - 

 .االغتياالت اعبماعية

                                                 
 سنة على األكثر إذا كانوا 21 سنة أك 19 منو الزكجات، أبناء اؼبتوىف البالغوف من العمر أقل من 12 ك يعترب ذكم اغبقوؽ يف مفهـو ىذا اؼبرسـو كفقا للمادة (1)

 أك يتابعوف تكوينا مهنيا ،ك كذلك األطفاؿ اؼبكفولُت كفقا للتشريع اؼبعموؿ بو ، ك األبناء مهما يكن سنهم ، إذا كاف يستحيل عليهم بصفة ـيزاكلوف دراستو
 .دائمة فبارسة أم نشاط مربح بسبب عاىة أك مرض مزمن ك البنات بدكف دخل مهما يكن سنهن ككن يف كفالة اؼبتوىف الفعلية ك أخَتا أصوؿ اؼبتوىف
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 من اؼبرسـو السالف 34ك هبب أف يودع ملف التعويض لدل مقر كالية إقامة الضحية طبقا للمادة 
ذكره، كما يستفيد  األشخاص الطبيعيوف الذين تعرضت أمالكهم إُف أضرار مادية إثر عمل إرىايب أك حادث 

 من 91كقع يف إطار مكافحة اإلرىاب تعويضا يتكفل بو صندكؽ  تعويض ضحايا اإلرىاب ،فقد نصت اؼبادة 
اؼبرسـو على األمالؾ اؼبعنية بالتعويض كىي احملالت ذات االستعماؿ السكٍت ،األثاث ، التجهيزات اؼبنزلية  

. السيارات الشخصية  كال تعوض اغبلي ك األكراؽ البنكية ك األعماؿ الفنية ، األلبسة 
  يالحظ أف اؼبشرع اىتم بتعويض فئات الضحايا يف جرائم  ؿبددة ، كَف يهتم بتعويض الضحية عن صبيع

ىتماما بالغا لتعويض ااعبرائم اؼبرتكبة ضدىا بصفة عامة أسوة ببعض التشريعات ، لذا يتحتم عليو أف يوِف 
الضحية عن باقي اعبرائم السيما اػبطَتة منها ، كما يستوجب عليو أف ينشئ صندكؽ خاص لتعويض الضحية يف  
اعبرائم اؼبرتكبة ضدىا ك باػبصوص اعبرائم اػبطَتة منها كالقتل ك االعتداء اعبسدم ك االغتصاب كذلك يف حالة 

. إعسار اعباين ك ىذا حىت يضمن للضحية حقوقها اؼبشركعة من أف هتدر أك تضيع
يف األخَت لبلص إُف أف اؼبشرع َف يكرس ضباية فعالة للضحية يف مرحلة احملاكمة على غرار اؼبتهم الذم 

اىتم بو بشكل جد فبيز، بل إف الضحية ال يعد دكرىا ؿبدكد يتمثل يف حق التأسيس كطرؼ مدين للمطالبة 
بالتعويض فبا يتحتم عليو أف يبادر لتحقيق التوازف بُت أطراؼ اػبصومة اعبزائية إُف اغبد الذم وبفظ حقوؽ 

. كيبكنها من دكرىا اغبقيقي منذ بداية احملاكمة إُف أف ربصل على حقوقها اؼبكفولة ؽبا قانونا0الضحية 
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 الخاتمة 
هنيار للهيكل ا تنال كل جردية من توازن اجملتمع خبرقها للقواعد ادلتعلقة بالنظام العام للدولة وينتج عن ذلك 

حياة ،ويف نفس الوقت تنال اجلردية من مصاحل خاصة بشخص ذايت فتلحق بو ضررا للالذي وضعتو لتوفري قيم 
دم عليو السالم آمباشرا أو غري مباشر ،وباعتبار أن اجلردية من نتائج احلياة البشرية فهي مالزمة لإلنسان منذ نزول 

ييق يف نطاقها وجعل ضررىا زلدود ضإىل األرض، غري أن البحث أنصب منذ أقدم العصور على مدى إمكانية الت
. بقدر اإلمكان سواء للمجتمع أو للفرد 

 واحلقيقة ىي أن للجردية ضحيتني مها اجملتمع والفرد ،والقانون اجلنائي يهدف إىل محايتهما معا ، لذلك 
 رساس أنو عنصأ االىتمام بضحية اجلردية والذي يعترب أىم أطراف الرابطة اإلجرائية اجلزائية على بكان من الواج

مجع األدلة وتقدديها إلدانة ادلتهم وعقابو باعتباره صاحب احلق الذي  يف فعال يف الدعوى اجلزائية لو مصلحة 
نو ليس من العدل أن ينال اجلناة يف أ منها ،ذلك ننتهكتو أو ىددتو اجلردية بفعلها مباشرة وىو أشد ادلتضرريا

أجهزة العدالة اجلنائية رعاية تفوق بصورة بالغة حقوق ضحايا اجلردية وأن تتجاىل السياسة اجلنائية أوضاع الضحايا 
،دون زلاولة جادة لتقدمي ادلساعدة إليهم والدفاع عن مصاحلهم وتيسري حصوذلم على حقوقهم ،فقد محل ذلك 
العاملني يف حقل السياسة اجلنائية على رفع الصوت عاليا للمناداة بوجوب إنصاف ضحايا اجلردية ومحايتهم يف 

ربملهم آلثار االعتداء عليهم ومرة أخرى يف  مرة يف:  مرتني اتعاملهم مع أجهزة العدالة اجلزائية حىت ال يضارو
. تعاملهم مع أجهزة العدالة 

 واألمهية للضحية ال سيما من جانب ة لذا فقد استقرت اآلراء الفقهية والقانونية على ضرورة إعطاء األولوي
الدولة بوصفها ويل من ال ويل لو وىذا من خالل ما سبلكو من أجهزة ،فال بد أن تكون ىي أول من يفتح األبواب 

. هبا من أضرار بإجراءات تتسم بالسهولة والوضوح اصأأمام ضحية اجلردية تلجأ إليها لتمكنها من جرب ما 
 وعليو فإن دراستنا دلوضوع محاية حقوق الضحية خالل الدعوى اجلزائية يف التشريع اجلزائري مكننا من 

.   تقدمي بعض االقًتاحات تالوصول إىل بعض النتائج وادلالحظات اليت استدع
إن من أىم حقوق الضحية أمام الضبطية القضائية ىو حسن استقباذلا ومعاملتها خاصة إذا قامت الضحية - 1

بتقدمي الشكوى أمام الضبطية القضائية فيجب أن يكون ذلك دون عوائق إجرائية أو تكلفة مادية كما جيب أن 
تعمل على محايتها من بطش اجلناة سواء أثناء االعتداء أو بعده ،و جيب أن سبنح ذلا الفرصة للتعبري بكل حرية 

عن وقائع اجلردية مهما كانت درجة خطورة ىذه األخرية ،ذلك أن معظم التشريعات ومنها التشريع اجلزائري دييلون 
ير ردود فعل سياسية كجرائم اإلرىاب ،ولكن تبقى الضحية يف ثإىل التدخل حلماية الضحية من اجلرائم اليت ت

اجلرائم العادية واجلرائم اليومية شبو منسية من قبل ادلشرع وىذا بالرغم من أهنا تستحق احلماية القانونية 
. واالجتماعية دبا يليق هبا 
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لقد مت التأكيد على الدور ادلنوط بالشرطة القضائية وادلتعلق حبماية شهود الضحية وذلك من خالل منع مجيع - 2
 عليهم ،وىذا ر باجلاين حىت ال يؤثماحليلولة دون وقوع اإلكراه عليهم ومنع اتصالو ادلؤثرات اليت قد يتعرضون ذلا و

ن حسن معاملة شهود الضحية من أحىت ال تطمس ادلعامل احلقيقية للجردية اليت تسعى العدالة للوصول إليها ،كما 
قبل الضبطية القضائية يكتسي أمهية بالغة يف إظهار احلقيقة السيما إذا كان ىو الشاىد الوحيد على ارتكاب 

. اجلردية وذلك من خالل حسن استقبالو وإعطائو االىتمام الالزم بو 
 ك الضحية دبحامي أمام الضبطية القضائية بالرغم من أمهيتو البالغة ذلةإن ادلشرع قد أغفل النص على استعان- 3

أنو الوقوف أمام الشرطة لو طابع رىيب يف النفس خاصة وأن مهمة الدفاع ليست بادلهمة السهلة السيما يف 
كحالة االعتداء اجلسدي أين تكون الضحية يف وضع نفسي متوتر ومضطرب من شأنو أن يؤثر ،اجلرائم اخلطرية 

 فإن النص على االستعانة اعلى رلريات عملية البحث والتحري عن اجلاين اليت تقوم هبا الضبطية القضائية، لذ
دبحامي من قبل ادلشرع يف ىذه ادلرحلة لو أمهية قصوى وىذا انطالقا من توصيات ادلؤسبرات الدولية واحمللية من 

. ضرورة كفالة ىذا احلق
 رمز لقوة اجملتمع وإلرادتو يف أن ياجلمهور وهبوإذا كانت الضبطية القضائية ىي ادلؤسسة األقرب اتصاال - 4

حيمي نفسو وأفراده من األخطار اليت ديكن أن هتدده فإن ىناك جرائم ديكن احلد من حجمها وخطورهتا بازباذ 
احتياطات وقائية جبهلها يف أغلب األحيان اجملين عليو ،وال يتأتى ذلك إال بالدور اذلام الذي تقوم بو الضبطية 

رتكاب اجلرائم جبميع إالقضائية ال سيما يف التوجيو وادلساعدة وذلك من خالل تبصري ادلواطنني بكل أساليب 
أنواعها كجرائم النصب واالحتيال والسرقة وىذا عرب لقاءات الشرطة القضائية بادلواطنني بصفة دورية لتوعيتهم 

 وباألسباب اليت تؤدي لوقوعهم ضحايا للجردية سواء عن طريق وسائل اإلعالم أو اللقاءات ادلباشرة ةدبخاطر اجلرمي
. بادلواطنني

 ويستحسن يف ىذا الصدد أن تنشىء الدولة مكاتب خاصة يف نطاق أجهزة العدالة دلساعدة وإرشاد 
ادلواطنني هبدف حثهم على الوقاية من اجلردية وسلاطرىا وأساليب إرتكاهبا وبوسائل محاية أنفسهم وأعراضهم 

كما يفضل أن تكون للضبطية القضائية عدة مواقع على اإلنًتنت –كاحملالت وادلساكن والسيارات –وشلتلكاهتم 
مع إصدار بعض اجملالت الدورية واليت من شأهنا أن تسهم ولو بشكل يسري يف تبصري ادلواطنني دبا عليهم من 

. جل ذبنب الوقوع كضحية جلرائم يف ادلستقبل أواجبات والقيام باإلحتياطات الالزمة من 
 كما جيب على الدولة إنشاء مراكز هتتم دبساعدة ضحايا اجلردية تشًتك يف سبويلها وزرات العدل والداخلية 

 مهمة ىذه ادلراكز تقدمي ادلساعدات ادلادية العاجلة لضحية اجلردية نوالصحة والعمل والضمان االجتماعي، وتكو
وألسرتو، وتقدمي اخلدمات الطبية والنفسية العاجلة للضحايا وإيواء بعض فئات الضحايا ادلعرضة خلطر تكرار 

. زوجات ادلساء معاملتهن من أزواجهن أو األحداث الذين وقعوا ضحية العتداء عليهم الاالعتداء عليها ك
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إن النيابة العامة حبكم وصفها ووظيفتها واختصاصها يف الدعوى العمومية وإدارهتا جلهاز الضبط القضائي - 5
تستطيع أن تقدم محاية رشيدة حلقوق ضحايا اجلردية إذا التزمت وىي تباشر عملها بتعريف ضحايا اجلردية حبقوقهم 

 جراءات ادلتخذة،وذبنبت التأخريإلوعاملتهم بالرأفة واالحًتام وعرفتهم بدورىم يف الدعوى اجلزائية وأعلنتهم با
ن يعلم أعضاء النيابة العامة أن أالذي ال مربر لو عند البت يف الشكاوى ادلقدمة من طرف الضحايا ،وجيب 

ن أرسالتهم تشمل يف صلب توجهاهتا الدفاع عن ضحايا اجلردية وأن محاية حقوقهم من أمسى معاين العدالة ،و
ربقيق ىذه احلماية ذو أثر فعال يف أداء النيابة العامة لدورىا ويف بلوغ الدعوى العمومية ىدفها ادلرجو منو يف منع 

. ثارىا ورد كيد فاعلها بالعقاب الذي يستحقو آاجلردية بإزالة 
ستمرار الدور الفعال للنيابة العامة يف محاية الضحية يقتضي األمر تعيني نائب عام مساعد خيتص إولضمان - 6

 كلما ل إدارة ومراقبة اإلجراءات القانونية اخلاصة بسري الدعاوى العمومية ووضع الضحايا فيها، فيتدخةدبهم
.  اخلصوم السيما ضحية اجلردية مجيعاقتضى األمر حفاظا حلقوق

 اخلليقة، ويعترب دور اجملين بدأكما خلصنا إىل أن حق الشكوى يضرب جبذوره يف أعماق التاريخ اإلنساين منذ - 7
عليو يف تقدمي الشكوى لتحريك الدعوى العمومية أمسى ىذه احلقوق ،لكن يف نفس الوقت يعترب دوره زلدود يف 

. رلال معني من اجلرائم اليت تقيد النيابة العامة يف ربريك الدعوى العمومية 
 ويف ىذا الصدد نشري أنو إذا كانت الشكوى ادلقدمة من اجملين عليو ربقق العديد من ادلزايا إال أنو جيب 

 التوسيع يف حاالت الشكوى اليت تقيد النيابة العامة يف يأ- على ادلشرع التوسع يف إقرار ىذا احلق للمجين عليو 
كلما كانت مصلحة اجملين عليو جديرة باحلماية من ادلصلحة العامة من عقاب اجلاين –ربريك الدعوى العمومية 

 االعتداء على حرمة موىذا أسوة بتشريعات بعض الدول وخاصة بالنسبة جلرائم األموال احلاصلة يف العائلة، وجرائ
. أ ادلاسة بسالمة اجلسم سواء كانت عمدا أو خطماحلياة اخلاصة، واجلرائ

 ادلساواة فإنو صكما تبني لنا أن اجملين عليو ذباه النيابة العامة يوجد يف موقف مساواة وموقف تنافس، فبخصو-8
 متضررا من اجلردية أن حيرك الدعوى العمومية إىل جانب النيابة العامة وىذا ما نصت نديكن للمجين عليو إذا كا

 ومن جهة أخرى فإن ادلتضرر من اجلردية لدى ادعائو مدنيا أمام قاضي ،ج من جهة  من ق إ01/2عليو ادلادة 
إج   من ق239 من ق إج أو إدعائو أمام قاضي احلكم يف اجللسة نفسها طبقا للمادة 72التحقيق طبقا للمادة 

 .فإنو يثري تلقائيا الدعوى العمومية وبالتايل فإنو يكون بني ادلتضرر والنيابة العامة تنافس إجيايب
ذلك أنو يف . كما ديكن أن يكون بني النيابة العامة واجملين عليو تنافس سليب يف إثارة الدعوى العمومية

 ترك ثبعض احلاالت ال ديكن للنيابة العامة أن ربرك الدعوى العمومية إال عندما يتقدم ادلتضرر بالشكوى، حي
 العتبارات تتعلق حبماية األسرة واحملافظة على كياهنا ومسعتها امة تقدمي الشكوى وىذءادلشرع ذلذا األخري أمر مال

. خيانة األمانة وكجردية الزنا ادلرتكبة من الزوج والسرقة بني األقارب واألصهار 
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 يستحسن أن ينص ادلشرع على زبفيف االلتزام بدفع الرسوم ادلتعلقة برفع االدعاء ادلدين أو إلغائها وتبين – 9
نظام ادلساعدة القضائية بالشكل الذي ديكن زلدودي الدخل االستفادة من اخلدمات القانونية اليت أضحى 

 .تقدديها ديثل صورة من صور األمان االجتماعي وىذا سباشيا مع ما أكدتو ادلواثيق واالتفاقات وادلؤسبرات الدولية
أما خبصوص مسؤولية ادلدعي ادلدين ادلدنية واجلزائية يف حالة ما إذا كانت الوقائع موضوع الشكوى غري 

 القضاء يف قبول الشكوى ادلرفوعة من قبل ادلتهم وادلتعلقة بالوشاية الكاذبة ط أن ال يفرذثابتة يف حق ادلتهم، فيحب
 من ق إ ج وخاصة إذا كان ادلضرور حسن النية يف رفع 78وكذلك دعوى التعويض ادلنصوص عليها ضمن ادلادة 

االدعاء ادلدين ، بل جيب العمل على التخفيف من مسؤولية ادلدعي ادلدين نظرا خلطورة اإلجراءات ادلتخذة ضد 
.  ىذا احلقلىذا األخري وحىت ال تكون ىذه اإلجراءات عائقا يف استعما

  أن يقدم محاية فعالة للضحية أثناء التحقيق باعتبار أن ادلهمة األساسية ذلذا األخريهإن قاض التحقيق ديكن- 10
 تتجلى مهمة قاضي التحقيق أيضا من خالل سبكني الضحية اربضري الدعوى وهتيئتها قبل الفصل فيها، كمىي 

من حضور التحقيق واإلطالع على كل إجراءاتو ،كما ديكن الضحية من تقدمي الدفوع والطلبات وأدلة اإلثبات 
اليت تؤيد حقوقها مع تقدير حقها يف تنفيذ أدلة اخلصوم قصد الكشف عن احلقيقة ،إضافة إىل زبويل حقها  يف 
االستعانة دبحامي أثناء التحقيق يعهد إليو تويل الدفاع عنها ،وذلك حىت يتمكن احملامي من متابعة سري التحقيق 

ومراقبة ما يتخذ من إجراءات سلالفة للقانون وىذا بعد إطالعو على ادللف ،وأخريا يستوجب على قاضي التحقيق 
. ستئنافهااجيوز للضحية يصدرىا ال سيما األوامر  اليت إبالغ الضحية باألوامر القضائية اليت 

 التحقيق يف القيام حبماية حقوق الضحية خالل مرحلة التحقيق القضائي فإنو يلجأ إىل  لتجسيد دور قاضي-11
إزباذ رلموعة من اإلجراءات جلمع األدلة اليت توصل إىل معرفة احلقيقة وذلك بالكشف عن اجلردية ونسبتها إىل 

.     ذلك إال بالقيام بإجراءات مجع الدليل ادلادي والقويل والفينىادلتهم وال يتأت
تستطيع ضحية اجلردية أن تساىم يف تقدمي أدلة اإلثبات ومناقشتها وذلك من خالل إتاحة الفرصة ذلا من -12 

وىذا دفاعا عن مصاحلو ادلدنية بإثبات خطأ ادلتهم والضرر الذي سببو ورابطة  قبل وأثناء ادلرافعة احلكماء قبل قض
السببية بينهما ،وهبذا تستطيع أن تلقي االهتامات على ادلتهم إلدانتو واحلصول على التعويض وذلك من خالل 

توجيها األسئلة إىل ادلتهم والشهود ومناقشتها والرد على الدفوع ادلطروحة من اخلصوم ويقتضي ىذا سبكني احملكمة 
الضحية من إعداد ردىا عما أبداه اخلصوم ومنحها األجل الكايف لذلك خاصة إذا تعلق األمر بدليل جديد يقدم 
يف الدعوى ألول مرة ،أو بدفاع جوىري يتطلب الرد عليو بعض الوقت ففي مثل ىذه األحوال جيب على احملكمة 

.  حقوق الضحية كتأجيل النظر يف الدعوى حىت ال تنتو
ة ضحية اجلردية يف جعل جلسة احملاكمة سرية كلما تعلق األمر بوقائع يًتتب بجيب أن تلتزم احملكمة برغ- 13

على معرفة اجلمهور ذلا يشكل ضرر جسيم يلحق بالضحية ،وجعل اسم ىذه األخرية سريا مع إبعاد وسائل 
.  واحملافظة على سرية الدعوى يف مجيع مراحلها ولو بعد صدور حكم  بات فيها ااإلعالم عنو
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 مصلحة مؤكدة يف أن ينال ادلتهم اجيب سبكني ضحية اجلردية من الطعن يف الشق اجلزائي من احلكم ألن لو- 14
 مع ادلصلحة –من وجهة نظرىا –عقابا دلا اقًتفت يداه ،فالنيابة العامة قد تتقاعس عن الطعن يف احلكم الرتباطو 

 اوجو للمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق وىذا احًتاما إلرادتوأال  احلق يف الطعن يف األمر باالعامة فكما جيوز لو
يف بلوغ دعواىا إىل قضاء احلكم يكون ذلا كذلك احلق يف الطعن يف احلكم اجلزائي سواء قضى باإلدانة أو الرباءة 

 ىذا من جهة ومن ا، زلكمة أعلى تقدر ظروفها وتقتنع بوجهة نظرهاوىذا احًتاما إلرادهتا أيضا يف بلوغ دعواه
 ادلدين أو استيفائها إياه ا عن حقواجهة أخرى إقرار ادلساواة بينها وبني النيابة العامة وادلتهم بشرط عدم تنازلو

 .سواء قضاء أو اتفاقا 
باعتبار أن معظم التشريعات أعطت للضحية احلق يف طلب التعويض عن األضرار اليت حلقت هبا من جراء - 15

اجلردية وذلك عن طريق رفع الدعوى ادلدنية إىل القضاء ادلدين أو اجلزائي تبعا للدعوى اجلزائية ،لكن بالرغم من 
حصول الضحية على حكم بالتعويض إال أهنا قد تفاجئ دبتهم شلاطل يف دفع التعويض أو يكون معسرا أو غري 

ى حق الضحية يف التعويض باىتمام ادلشرع اجلزائي السيما فيما يتعلق بتسهيل ظمعروف ،فمن ىنا جيب أن يح
 إمكانات القضاء اجلزائي لتحقيق ىذا ادلطلب لضحية اجلردية ،ومن خرياإلجراءات الرامية إىل استيفائو وتس

وذلك بإنشاء –يف حالة عدم معرفة اجلاين أو ىربو أو إعساره –الضروري التزام الدولة بتعويض ضحية اجلردية 
–كالغرامة وادلصادرة ومبلغ الكفالة –صندوق خاص للوفاء هبذا االلتزام يتم سبويلو من حصيلة اجلزاءات اجلزائية 

وتربعات اجلمهور وجزء من ميزانية الدولة وىذا انطالقا من مبدأ إذا كانت الدولة وارثا من ال وارث لو فال بد أن 
تكون ضامنا من ال ضامن لو ،وحىت يفي ىذا الصندوق هبذا االلتزام جيب وضع ضوابط ربد من إطالقو فال دينح 

. التعويض إال لضحايا اجلرائم اخلطرية 
اء الكايف لضحية اجلردية فإننا صلد أن الشريعة ضوإذا كانت كافة القوانني الوضعية قد فشلت يف ربقيق الر- 16

اإلسالمية قد ضمنت ذلا التعويض الكامل عما أصاهبا من ضرر وذلك من خالل إلزام اجلاين بدفع الدية يف حالة 
لة اجلاين بالدية يف باقي قالقتل العمد الذي تعفو فيو الضحية عن القصاص ،ويف الوقت ذاتو ألزمت الشريعة عا

. ربمل بيت ادلال ىذه الدية تلة فقاجلرائم ،وإذا كان اجلاين معسرا أو مل تكن لو عا
 مساحة اإلسالم إىل كفالة حق اجملين عليو يف التعويض حىت ولو كان جنينا يف بطن أمو ومل ت كما امتد

خيرج إىل احلياة بعد إذا ما سولت ألحد نفسو أن يعتدي على اجلنني من خالل اعتدائو على األم ،وقد سبثل ىذا 
 من دية اجملين عليو كامل التكوين ،أما إذا سقط اجلنني حيا مث 1/20ومقدارىا "بالغرة "التعويض فيما يعرف 

. مات بسبب اإلسقاط فإن اجلاين يعاقب بالدية الكاملة احملددة للمجين عليو 
 وعليو طللص يف األخري أن ادلشرع بقدر ما منح دور للضحية خالل الدعوة اجلزائية إال أنو ال يرقى إىل 

شلا يتحتم عليو أن يتدخل يف - ادلتهم والنيابة العامة- الدور الذي منحو لباقي أطراف اخلصومة اجلزائية األخرى
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التعديالت الالحقة لقانون اإلجراءات اجلزائية إلحداث نوع من التوازن بني كل األطراف ، ومن مث أن نص على 
. حقوق تكون كفيلة حبماية الضحية وجرب ما حلقها من األضرار اليت سببتها ذلا اجلردية

  التوصيات
 وادلؤسسات  القضائيةضرورة قيام الدولة بالعمل على تنمية قدرات أجهزة العدالة اجلزائية دبا فيهم مرفق الشرطة -

.  اإلجرامية وتطورىا ةمن مواجهة الظاىر ةبصورة سبكن ىذه األجهز االجتماعية ادلساعدة ذلا
 األولوية لتدريب العاملني هبا من خالل عقد دورات ىالقيام الشرطة القضائية بالدور ادلنوط هبا جيب إعطاء -

 .تكوينية لتعريفهم دبتطلبات ادلهام ادلوكولة إليهم 
جيب اختيار العاملني يف جهاز الشرطة القضائية وفق معايري موضوعية مع األخذ بأسلوب التخصص حىت تتم - 

. محاية ضحية اجلردية على الوجو ادلأمول
من الضروري أن ينص ادلشرع يف قانون العقوبات على محاية احلياة اخلاصة للضحية وذلك حفاظا على - 

. خصوصياهتا ودبا تقتضيو مصلحة التحقيق 
جيب على الشرطة القضائية أن تسرع للمحافظة على مسرح اجلردية ألمهيتو يف الكشف عن حقيقة اجلردية - 

.  جبرموت تسرع يف ضبط اجلاين حىت ال يفلنومرتكبها، وأ
سري إجراءات قيام األفراد بإنشاء مثل ىذه يضرورة قيام الدولة بإنشاء مجعيات دلساعدة ضحايا اجلردية و بت-

اجلمعيات مع تقدمي ادلساعدة الالزمة ذلا لتقوم بدورىا يف مساعدة ضحايا اجلردية خالل كافة مراحل الدعوى 
 .اجلزائية 

هنم كيفية التعامل مع الضحايا مع ضرورة التوسع يتقرير إجراء دورات تكوينية ألعضاء النيابة العامة يتم فيها تلق- 
. يف نظام النيابات ادلتخصصة

 برد أعضاء النيابة العامة من قبل الضحية حىت تضمن ىذه حضرورة تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية دبا يسم-
. األخرية اضلياز النيابة العامة والتأثري على القضاة

 أثناء مجيع مراحل الدعوى اجلزائية مع إعداد أماكن استقبال وإرشاد خاصة ىاجيب تبصري الضحية حبقوق- 
. بالضبطية القضائية والنيابة العامة واحملاكم سلصصة ذلذا الغرض

 مادة علم الضحية ضمن برنامج العلوم اجلزائية يف كليات احلقوق وادلعاىد فجيب على الدولة أن تضي- 
.  وأن تستثمر الدولة األحباث العلمية اخلاصة بضحايا اجلردية ,ادلتخصصة خاصة معاىد الشرطة والقضاء

ضرورة إدخال الوسائل احلديثة حلث اجلاين والضغط عليو لتعويض الضحية سواء يف مرحلة احملاكمة أو أثناءىا - 
أو بعدىا وذلك كجعل التعويض جزاء ا جزائيا أو ربط اإلعفاء من العقاب أو تعليق إيقاف تنفيذ العقوبة أو 

 .كما ديكن زبصيص الغرامة أو ادلصادرة للتعويض , على التعويضىازبفيف
. االىتمام بالضحية من خالل تزويدىا دبحامي أو دبساعدة قانونية بناءا على طلبها ولو كانت اجلردية جنحة- 
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جيب أن يكون لتعويض الضحية أولوية مطلقة على كافة مستحقات الدولة عند تزامحها على أموال احملكوم - 
 .عليو
 بأسلوب يتميز عن غريه من أساليب ضضرورة أن تكون اإلجراءات ادلؤدية إىل حصول الضحية على التعوي- 

 يرسم ذلذه ن، كأن ينشئ ادلشرع جلانا قضائية للنظر يف استحقاق الضحية للتعويض، وأ الوصول إىل ىذا التعويض
. اللجان إجراءات سريعة خالية من التعقيد

ة الضحية لقضاة احلكم والتحقيق والنيابة العامة ضمن تشريع اإلجراءات مضرورة نص ادلشرع على جواز سلاص- 
 .اجلزائية

على ادلشرع أن ينص على جواز رد اخلبري من قبل الضحية لكون أن اخلربة ذلا أثر كبري يف حكم القاضي - 
 النص على جواز رد الضحية للمحلفني يف زلكمة اجلنايات بصفتهم ذلم دور يف اجلانب ادلتعلق كاجلزائي، وكذل
.  ذلك أن حكم اإلدانة والرباءة يؤثر بصفة مباشرة على احلكم يف الدعوى ادلدنية التبعية,بالشق اجلزائي
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قائمة المختصرات  
 
 

ق إ ج  :              قانون اإلجراءات اجلزائية- 
ق ع  :                       قانون العقوبات - 
ق إ م  :             قانون اإلجراءات ادلدنية  - 
م  :                                  ادلادة - 
ص  :                         الصفحة - 
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الفهــرس 
 

  
الصفحة   الموضوع الفهرس 
ج -ب- أ مقدمة 

 01 التطور التاريخي لحماية حقوق الضحية وبيان مفهومها المبحث التمهيدي 
 01نبذة تارخيية عن تطور محاية حقوق الضحية المطلب األول 

 01تطور محاية حقوق الضحية يف اجملتمعات القدمية  الفرع األول 
 02تطور محاية حقوق الضحية يف العصور الوسطى الفرع الثاني 
 04تطور محاية حقوق الضحية يف العصر احلديث  الفرع الثالث 

 07مفهوم ضحية اجلرمية المطلب الثاني 
 07تعريف ضحية اجلرمية  الفرع األول 

 07تعريف الضحية من الناحية اللغوية  أوال 
 07تعريف الضحية من الناحية االصطالحية ثانيا  
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: الملخص
 
لئن كان العامل اليوم يعيش يف عهد ثورة جنائية جديدة هتتم حبقوق ضحية اجلرمية على غرار الثورة  

قبل قرنني من الزمن لصاحل ادلتهم بوصفو إنسانا يبحث عن " شيزاراي بكاريا" اليت قادىا الفيلسوف 
. ضمانات حتميو من التعسف هتيئ لو حماكمة عادلة أمام قاضيو الطبيعي

 فبعد أن ظلت ضحية اجلرمية ردحا من الزمن طّي النسيان دون أن تنال من نفس ادلفكرين 
قامت - حبسبها الطرف الضعيف يف الرابطة اإلجرائية اجلزائية- والتشريعات ذات االىتمام الذي نالو ادلتهم 

عديد الدول بإصدار القوانني حلماية حقوقها ال سيما تعويضها وجرب ما حلقها من أضرار جراء وقوع 
االعتداء عليو وىذا كبداية أوىل ذلذه الثورة، مث تلى ذلك تفعيل دورىا يف الدعوى اجلزائية وكانت انعكاسات 
ذلك جلية على السياسة اجلنائية ادلعاصرة بأجنحتها الثالث القضائية والتشريعية والتنفيذية استجابة للحركة 

العادلية الكربى اليت تنادي بضرورة مساعدة الضحية وإنصافها و تعويضها وتبصريىا حبقوقها وإعطاءىا 
. العناية الالزمة بو يف كافة مراحل الدعوى اجلزائية

 جاءت ىذه الدراسة كهدف دلعرفة الدور الذي منحو التشريع اجلزائي اجلزائري للضحية يف كافة 
مراحل الدعوى اجلزائية ، وتبيان كافة احلقوق ادلخولة ذلا خالل كل مرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية أي 

" مرحلة التحقيق واحملاكمة" إىل مرحلة اخلصومة القضائية " مرحلة االستدالالت" منذ وقوع اجلرمية عليها 
إىل ادلرحلة اليت يصبح فيها احلكم اجلزائي هنائيا واجب التنفيذ فيما قضى بو من تعويض للضحية عما حلقها 

. من أضرار مباشرة من اجلرمية وىذا ضمانا ذلا يف أن تستعيد مركزىا يف اجملتمع الذي اىتز باالعتداء عليها
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé: 



 

Le monde actuel connaît une nouvelle révolution de l’ère pénale, qui prend en considération 

les droits de la victime d’infraction au même titre que celle menée par le philosophe « CHISSARE 

Bacaria »depuis plus de deux siècles qui a attribué au prévenu en tant qu’humain des garanties le 

préservant à l’égard de tout abus et lui assurant un procès équitable. 

Après que la victime ait été menée à l’oublie, sans qu’elle puisse bénéficier du même intérêt 

accordé au prévenu par les penseurs et les législateurs –considérée comme la partie la plus faible 

dans la relation procédurale pénale- plusieurs pays tentent à promulguer des lois lui assurer des 

préparations pour le préjudice subit, ce qui sans doute l’un des premiers signes révolutionnaires 

suivis par le renforcement de son rôle dans l’instance pénale. Grâce à quoi, la politique pénale 

contemporaine dans ses volets législatif, exécutif et judiciaire prend désormais en considération les 

appels du grand mouvement international de la nécessité d’aider la victime, lui montrer ses droits et 

lui accorder l’intérêt qui lui ait dû durant toutes les étapes de l’instance pénale. 

La présente étude intervient à l’effet de faire connaître le rôle attribué par la législation 

algérienne à la victime au cour de toutes les démarches de l’instance pénale, depuis la commission 

de l’infraction (phase policière) à la phase judiciaire (instruction et jugement). 

Là où le jugement devient définitif et exécutoire pour ce qui est fixé comme réparation à la 

victime pour le préjudice subit de manière directe à l’effet de lui préserver tous ses droits               .               
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