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 انـــــــــر وعرفـــــــــــــــــــة شكــــــــــــــــــكلم

 

صاحب الافكار  لىإ والامتنان بأسمى عبارات التقدير وإلاحترامأتقدم       

" الذي كان قدوة في إلاحترام عليمباركي  ألاستاذ املشرف الدكتور " النيرة

تقديم ب عليوالتواضع وسندا وعونا في إتمام هذا العمل املتواضع فلم يبخل 

 .هاته الهادفةيجتو 

 همأعضاء لجنة املناقشة على قبولإلى  التقدير و كما أتقدم بالشكر        

خدمة للعلم ها، وما قدموه من صالح ألاعمال ائوإثر  مناقشة الرسالة

 الجزائرية والجامعة

 الدعاءالنصح و شكر كل من ساهم في إتمام هذا العمل ولو ببوأختم        
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منصبة حول مسألة إسهام الضحية  والبحوثالدراسات في السابق كانت         

 ضحيةولسوء حظها تصبح  هاناتجة عن تهور نها بإعتبار أفي حدوث الجريمة 

 يون فيالضحايا بأنهم ألاشخاص املنس هؤالء تم وصف وبناء عليه، الجريمة

 .(1)الجزائيالقانون 

لم يكن للضحية دورا فعاال في إدارة مجريات الدعوى  على هذا ألاساس        

 حق بكفالة(2)نظمه ختالفإمع  الجزائية إلاجراءات قانون  تصلوإالعمومية، 

ووسيلته في ذلك الدعوى  ،نفرادها به نيابة عن املجتمعإو  العقاب فى الدولة

لى إ وتقديمه مرتكب الجريمةواجب متابعة  ى الدولةمما يفرض علالعمومية 

ال يقتصر و  ،(3)ظاهرة سلوك اجتماعيةتعد الجريمة  نأ، ذلك هءجزا العدالة لينال

ة عتباره ضحيإباملجتمع تمس بل  ،املصالح الخاصة باملجني عليهعلى ثرها أ

   .هر ستقراإو منه أساسا في أه العامة والجوهرية املتمثلة مصالحعتداء على إلا 

                                     
ــــ 1 ــ ـــ أحـ  املجلة العربية للدراسات ألامنية والتدريب "يجتماعوإلا ضحايا إلاجرام الجانب النفس ي "مد سليمان الزغاليلـــ

 141، 111 ص ص، 1001، الرياض، 11العدد  ،لجامعة نايف العربية للعلوم ألامنية

ــــــ2 فاعلية هتمامه بإلحرية الشخصية للمتهم بشكل يفوق ـ هناك ما يعرف بالنظام الاتهامي الذي يصبو إلى ضمان اـــ

قتناع الشخص ي أي أن دور على الخصوم وال تكون له حرية إلا ي أشبه باملتفرجالعدالة الجنائية، ذلك أن القاض 

القاض ي ينحصر سلبا على ألادلة املعروضة عليه من قبل الخصوم ألامر الذي يجعل تحقيق العدالة محدودا ونسبيا 

كرة رتكازه على فإم التنقيبي والتحري الذي يتميز بويكون أمر الوصول إلى الحقيقة غير مؤكدا، على خالف النظا

الحقيقة واتخاذها هدفا للتنظيم إلاجرائي، إال أن هذا النظام أيضا لم يقم وزنا للحرية الشخصية للمتهم الذي 

أصبح تحت رحمة القاض ي فظهرت الحاجة إلى نظام يوفق بين مزايا النظامين السابقين وهو النظام املختلط، إذ 

وال يأخذ بالحرية املطلقة وال بالتقييد الكامل، وإنما يجعل لكل منهما مجاال يجمع بين إلاثبات املقيد وإلاثبات الحر 

  دلةستبعاد ألا إذ او خيجابيا في ألا إور القاض ي تهام ويكون دقوق إلافي إلاثبات يوازي بين حقوق الدفاع وح

ـــ  ــ ـــ بعة معدلة، دار النهضة ط "ق إلانسان في إلاجراءات الجنائيةالشرعية الدستورية وحقو  " أحمد فتحي سرورـ

 .  91، ص 1991القاهرة،  العربية

ـــ أنظر ايضا  ــ ـــ دد ، العمجلة الحقوق  "شريعة إلاسالمية والقانون الوضعينظام إلاثبات في ال" أحمد حبيب السماكـ

 . 141، ص 1991 الكويت،الثاني،

ـــــــــ 3 ـــ  ، ص أ1001 /1001الحقوق، جامعة باتنة،  طروحة دكتوراه، كلية" أوالمغسيل ألا " دليلة مباركي ـــ
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النيابة العامة بمثابة النائب  جهاز  عتبر املشرعإعلى املصالح العامة  احفاظ         

ا تمارس نهأبحكم  ،املجتمع وليس املدعي نفسه القانوني عن املدعي الحقيقي وهو 

عوى العمومية الى يد القضاء دون يصال الدإجرائيا تعمل من خالله على إنشاطا 

 مستقلةو عامة قائمة بذاتها سلطة ك فتعد ،(1)يهان يكون لها سلطة الفصل فأ

مينة على الدعوى العمومية التي ألا ، وباعتبارها (2)التحقيق والحكم اتتجاه جه

تقرر الى علمها وقوع الجريمة جرد وصول نبأ مب فإنه ،(3)نابها فيها املجتمعأ

 ابحيث يؤول اليه ،ية على ذلكموافقة الضح طلبجراءات دون من إلا  املناسب

و رفعها أتحريك دعوى الحق العام  أيتقرير املتابعة الجزائية من عدمها 

ال تحريك الدعوى العمومية النيابة العامة إذا قررت و  .(5)هاحفظ أو  (4)ومباشرتها

عدم  الضحية بشأنو  بين املتهمتفاق إحبها أو التنازل عنها بحجة ورود يمكنها س

مر التنازل عن أى املجتمع مما يجعل عتداء علإأن الجريمة تمثل  ذلك ،تحريكها

في  ان دورهأ أي ،(6)او التصالح عليها يخرج من نطاق الضحية وسلطتهأالدعوى 

                                     
ــــ 1 ـــ ومة ، دار هالثانيةالطبعة  ("دراسة مقارن )الدعوى العمومية  السلطة التقديرية للنيابة العامة في "ـ علي شماللـــ

 .6، ص 1010 ،للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

2 - Georges BRIERE DE L’ISELE, Paul COGNIAR, Procédure pénale, tome 1, « Les juridictions et les 

actions », Librairie ARMAND COLIN, Paris, 1971, p 96. 

ـــ ـــ 3 ـــ ولى، الدار العاملية للنشر الطبعة ألا  "والدعوى املرتبطة بهاالدعوى الجنائية  " عادل عبادي علي عبد الجوادـ

 .19، ص 1006، والتوزيع، دون مكان الطبع

ـــ مـــــــ 4 الطبعة التاسعة، دار هومة للطباعة والنشر  "نون الاجراءات الجزائية الجزائري مذكرات في قا" حمد حزيطـــ

 .11، ص 1014والتوزيع، الجزائر، 

ـــ ـــ 5 ـــ  علنت إلاتهام ممارسة إليها املعهود الجهة بإعتبارها العامة النيابة تصدره إداري  قرار بمثابة ألاخير هذا ويعدــ

 قبل عنه العدول  ويجوز  فيه، املقض ي الش يء قوة على يحوز  ال القرار وهذا إلاستدالالت، مرحلة إنتهاء عن فيه

ـــ  إلاستدالل بمحضر أو بالشكوى  املبينة الواقعة تقادم ـــ ـــــ ــ لدعوى نيابة العامة في االسلطة التقديرية لل"علي شماللـ

 .11، ص 1001 /1006، 1جامعة الجزائر نون ن عكب ،كلية الحقوق  ،رسالة دكتوراه "العمومية

ــــ 6 ــ    1001 دار النهضة العربية، القاهرة، ة،بعالطدون رقم  "الشكوى  زول املجني عليه عنة "نحمدي رجب عطيــ ـ

 .1ص 
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 احماية حقوقه ه الىمن ورائ الضحية هدفت ،اطار الدعوى العمومية نسبيإ

 جتمع.مللاملمثل الوحيد  العامة وحق النيابة اهبين حقي تزاحم املدنية تجنبا ل 

انون لق املستقبلية الذي يرسم املعالم التشريعية الحديثالتوجه ن ير أغ         

تحريك بستئثار النيابة العامة إخرج نوعا ما عن مبدأ قد  ت الجزائيةاالاجراء

 املتابعة جراءاتإمن  املناسبير ر قت الحق في للضحية وأعطى الحق العام، دعوى 

دعاء مدني أو إصحوبة بتقديم شكوى مب الدعوى  كتحريفيكون لها  ،الجزائية

بشرط أن ال تشكل  إنهاء املتابعة الجزائيةكما يحق لها ، (1)ستدعاء املباشرإلا 

 النيابة تملكه ال ماوهذا ، (2)للمجتمع العامة صلحةاملبالجريمة ذاتها مساسا  

 . (3)التي ال يمكنها التنازل عن الدعوى بعد تحريكها العامة

ة في انهاء املتابعة الجزائي دوراعطاء الضحية رورة إإن التفكير في ضوعليه ف        

 إحالةكثرة جراءات الدعوى املعتادة منها للسلبيات التي لحقت إ نتيجةجاء 

ها على تداء فيعالتي يقتصر إلا بسيطة منها الالجرائم القضاء السيما  على القضايا

                                     

1- Frédéric DEBOVE et François FALLETI, Précis de droit pénal et de procédure pénale, 2éme edition, 

Presses Universitaires de France, Paris, 2006, p 304  

ـــ ـــ 2 ـــــ الطبعة ألاولى، دار النهضة العربية، القاهرة  "املجني عليه في القانون املقارن  حقوق " محمود محمود مصطفىـ

 1، ص 1911

ـــــــ 3 لتي ين الدعوى الجنائية الخاصة اوب ثر ذلك تم التمييز بين الدعوى العمومية التي تمارسها النيابة العامةإوعلى  ـــ

إذ أن ألاولى تكون بإسم املجتمع ولصالحه في الحاالت التي تمس الجريمة حقا  اولصالحه امارسها الضحية باسمهت

خاص والتي ال ترفع إال من صاحب الحق ذاته  ابحق لهالضحية طالب فيها تالتي الدعوى هي تلك عاما أما الثانية ف

رافعات أصول امل" نبيل إسماعيل عمرـــــ ــــــذلك في بعض الجرائم يكون القضاء له فيها بالتعويض و أو من يمثله يبغي 

 111ص  1991إلاسكندرية، ،دون رقم الطبع، منشأة املعارف "ضاء في اململكة العربية السعوديةالشرعية وعلم الق

ية إلاسكندر  طبعة، منشأة املعارفرقم ال دون  "ت الجنائيةاملرصفاوي في أصول إلاجراءا "حسن صادق املرصفاوي 

  111، ص 1996

Voir aussi Philippe BONFILS, Institut pour la Justice Association, N°17, Paris,  2012, p 10 
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حقق ال ت التي ىالقصيرة املدحرية لتوقيع العقوبات السالبة ل وكذا ،الضحية

ا تحتاجه لجبر مكثر مأوال تخدم الضحية التي قد تخسر  ،صالحالغرض من إلا 

 .راءات وتشعبهاجطول إلا  أمامالضرر الالحق بها 

 الضحيةاملجتمع بصفة عامة ومصلحة فإن مصلحة  ،عتباراتإلا  لهذه        

 وال ،القليلة ألاهمية الدعاوى  هذه مثلفي  نظرال تجنب انتقتضيبصفة خاصة 

يخول للضحية الحق في تقرير اصالحي ي إجرائ نظام  بوجود إال ذلك يتحقق

الحقوق  تصان وبه بالسلطة ستبدادإلا  دون  يحول من إلاجراءات و  املناسب

 الىالعقوبة ن ال تطول مدة أصالح توجب عتبارات إلا إن فضال عن أ (1) اتالحريو 

 .(2)صالحإلا  ذلكما يجاوز املدى املطلوب لتحقيق 

لى إلم يعد ينظر  ،ق الدولة في العقابنطالقا من النظرة الحديثة لحإ         

ر كثأصبح أو  املجتمعبل تغير رد فعل ، الجاني مننتقام إنه أالجنائي  الجزاء

شراكها في إنهاء إ من خالل هتمام بمصلحة ضحية الجريمةإيولي  (3)تحضرا

رمي الى ترجيح ت تكان نإو  (4)العقابيةالسياسة ن بحكم أ، املتابعة الجزائية

ن من بي يعدلجريمة ل التصدين أ ، غيرصلحة العامة على املصلحة الفرديةامل

                                     
ـــ أــــ 1 ـــ ، طبعة "(مرحلة ما قبل املحاكمة)شرح قانون إلاجراءات الجنائية، الجزء ألاول "شرف توفيق شمس الدينــــ

 9، ص1011صة بالتعليم املفتوح مزيدة ومنقحة طبقا لحدث التعديالت وأحكام القضاء، دون مكان الطبع، خا

ــــــــــ 2 ـــ الجزائرية للعلوم القانونية  املجلة "جتماعياإدماج املحبوسين إعادة فراج املشروط كوسيلة ل إلا "عمر خوري ــ

 44، ص 1009ول، ، العدد ألا 1جامعة الجزائرلكلية الحقوق بن عكنون،  قتصادية والسياسيةوإلا

ــــــ ــــ 3 دون رقم الطبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  'رات في القانون الجزائي الجزائري مذك" م. بن الوارثـــ

 11، ص 1004الجزائر، 

ــــــــــ 4 ـــ  تتم صياغة نصوص التجريم والعقوباتساسها أساليب والتوجيهات التي على السياسة الجنائية هي مجموعة ألا  ــ

ـــ ءريمة وتشمل سياسة التجريم والجزاوالتدابير التي تالئم كل ج ـــواملنع ـ ــ ـــ لنفع عقوبة العمل ل" درياس زيدومة نظر أ ـ

ية قتصادالجزائرية للعلوم القانونية وإلا املجلة "والواقع الجزائري  عتبارات السياسة العقابية املعاصرةإ العام بين

 111ص ،  1011، 1جامعة الجزائرلكلية الحقوق بن عكنون، العدد الرابع،  والسياسية



 مقدمـــــــــــــــــــة

~ 5 ~ 
 

و مقياس على مدى نجاحها أال تعبير إوبلوغ هذه الغاية ما هو  ،اتهاعتبار إسمى أ

       .(1)داخل املجتمع

النصوص  د وضعمجر  على يتوقف لم يعدحق الدولة في العقاب  عمالإ نإ       

على ما  أيضا الحق هذا إعمال يكون  بل ،املوضوعية الخاصة بالتجريم والعقاب

ساس وتضمن بال  ،والعقبات الشكليات فيها تقل جراءات مبسطةإ يتسم به من

ثار آلا فيها خاصة في الحاالت التي تتجاوز  قرب وقت ممكنأفي  اهللضحية حق

و أ شخاص طبيعيا كانحد ألاأفتصيب  ،منهأالسلبية للجريمة مصالح املجتمع و 

بر جباعادة الحال الى طبيعته و مطالبة الجاني حق  للضحية يعطيمما  ،معنويا

 .(2)الجريمةمن جراء  االالحق بهالضرر 

ضرورة يعد  هاء املتابعة الجزائيةإنفي  لضحيةا موضوع دور  عن الحديث نإ       

ى ماعية التي تسعجتق العملية التشريعية وأهدافها إلا نطاهذا في يدخل ، و ملحة

 ثر لتطبيقأوفي نفس الوقت تستبعد كل ، محاكمةدون  النزاعاتالى تسوية 

   يةالضحثرها على أالتي يقتصر العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم 

املوجودة داخل الجماعات البشرية والتي  التنظيماتمن خالل إعمال ويكون ذلك 

كما  ،(3)اشر ليجاد حل لبعض املنازعاتتعمل بشكل يوفر نوعا من التوسط املب

                                     

ـــ 1 ـــ ــ كلية الحقوق بن طروحة دكتوراه، (" أدراسة مقارنة) انون الجزائري السياسة العقابية في الق" ـــ عمر خوريـ

 1، ص 1001، 1جامعة الجزائر ،عكنون 

ــــــــ ــ 2 الطبعة الثانية، دون رقم الطبع، دار هومة للطباعة والنشر  "لناشئة عن الجريمةالدعاوى ا" علي شماللــ

 1، ص 1011الجزائر، ، والتوزيع

ــــــ 3  ة ونظام التصالح خارج القضاء فيومن أمثلة هذه التنظيمات مراكز العدالة باملدن الكبرى في الواليات املتحد ـــ

 .هد بحسن السلوك في فرنساختبار القضائي ونظام التعجتماعية في كندا وإلا نجلترا واملجالس إلا إ

ــــــ أنظر ـــ  ىالطبعة ألاول"ة املراحل السابقة على املحاكمةنظم العدالة الجنائية في الدول العربي"زيدمحمد إبراهيم  ـ

 111، ص 1200 ،الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم ألامنية
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 تفعيل دور ق أهداف املؤسسة إلاصالحية و تحق التي السبلمن بين  ذلك عدي

 .(1)الدعوى العموميةطار إفي  طرافألا 

كتمل إال ال ينهاء املتابعة الجزائية إفي  لدورها الضحية ممارسة غير أن         

اسا سأ يتمثلخر آأخذ تفسيرا ي ذا، وهاملقررة لذلكحدى الطرق إ بقبول الجاني

 املشمولة بها.نكاره للجريمة إعدم  في

 نهاء املتابعة الجزائيةإثار الهامة املترتبة عن دور الضحية في آلا فضال عن        

صل أك لزمالجاني ال يهامة تتعلق بإثبات الجريمة، علما أن  طرح مسألةهذا ين إف

ة بها طيلة أمد إلاجراءات الى حين ثبوت إلادان طاملا أنه يبقى متمتعا ثبات براءتهإب

هذه قدم ما يثبت ي من أنمانع ال يوجد أيضا أي  بحكم نهائي وبات، في حين

  .(2)ليهإتهام املوجه لرد إلاالبراءة 

 ائمثبات الجر يتم إ تسمح بأنباالثبات الجنائي القواعد العامة املتعلقة إن         

أي  ،التدليل على وقوع الجريمة وتحديد مرتكبهاات ثبالوسائل، ويقصد بال بكافة

يصدر و  (3)التدليل على إنتفاء أسباب إلاباحة أو موانع العقاب أو املسؤولية

ت لة التي حصلدقتناعه الشخص ي املستنبط من تلك ألا إالقاض ي حكمه حسب 

 .(4)طراف الدعوى أمناقشتها من قبل 

                                     
ـــ ــ 1 ــ ـــ ية جامعة نايف العرب "عقوبات الجنائية من منظور إصالحياملنفعة املستقبلية لل"مضواحمضواح بن محمد آل ـــــ

 10 ،11ص. ص ، 1009للعلوم ألامنية، الرياض، 

2- Georges BRIERE DE L’ISELE, Paul COGNIART,Procédure pénale, Tome 1 « Instruction et jugement » 

Librairie Armand Colin, Paris, sans annee , p 14  voir aussi Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR, 

Bernard BOULOC, procédure pénale, 16 éme edition, Dalloz, Paris,1996, p 61 

ـــــــ 3 ـــ الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان  "ات الجزائية في التشريع الجزائري مبادئ إلاجراء "أحمد شوقي الشلقاني ـــــ

 .411، ص 1001طبوعات الجامعية، الجزائر، امل

ـــــــ 4 ـــ  جامعة ،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق بن عكنون  "قاض ي ودوره في النظام الجزائري تكوين ال" مولود ديدان ــــــ

 91، ص 1001، 1الجزائر
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جرائية هي قرينة البراءة وما ترتبه ية إلا اسية للشرعسوملا كانت الركيزة ألا          

ألاخير  نإف، (1)ثبات الجنائي كتفسير الشك ملصلحة املتهممن آثار هامة في مجال إلا

 (2)لى حين ثبوت عكس ذلك بحكم قضائيإاملراحل يتمتع بهذه القرينة في مختلف 

مقيدة في غير ها نأال إ ،(3)تهامدلة إلاأهذا ما يجعل النيابة العامة مطالبة بتقديم 

ها دلة التي بنت علين ألا أممثلة الحق العام فاذا رأت  ،تهامإلا أجميع الحاالت بمبد

ة دفاع دلأ مامأنهارت إالقضائية قد  ةعلى الجه املتهمحالة إالتهمة وبناء عليها تم 

 نهأال إ ،تهامها وتطالب بالبراءةإاملتهم في هذه الحالة يكون للنيابة العامة سحب 

طلباتها في مثل هذه  تقديم عن هاراجعت هو عدمن الناحية العملية م يالحظ

  .(4)مر للمحكمة وتطالب بتطبيق القانون نما تفوض ألا إالحاالت و 

فشل تلك الطرق املنهية للمتابعة خاصة في حالة  يزداد أهميةمر ألا لكن        

الجهة  على القضيةملف حالة إ وتمتحقيق أهدافها،  في املتاحة للضحية الجزائية

لى به دأحجية ما تثور املسألة املتعلقة بالثبات و حينها القضائية املختصة، 

ن من أعلما ينسب فيها إلى نفسه إرتكاب الجريمة، قوال أالجاني من تصريحات و 

 ض يثبات وللقاحرية إلامبدأ هو املقررة في إلاجراءات الجزائية ساسية املبادئ ألا 

صد ق القضائي اعتنقإلا لىاملوصلة إ شتى الوسائلستعانة بإلا ألاخذ و الجزائي

 . (5)رتكاب الجريمة وظروف إ ومالبساتحقيقة لى الإبلوغ ال

                                     
ــــــ ــــ 1 ـــ  طروحة دكتوراهأ، ("ستداللإلا )دي  ة البحث التمهيثناء مرحلأالحرية الشخصية ضمانات "عبد هللا اوهايبيةــ

 44، ص 1991، 1بن عكنون، جامعة الجزائر ،داريةمعهد الحقوق والعلوم إلا 

2- Jean LARGUIER, Procédure pénale, 17 éme edition, Dalloz, Paris, sans année, p 229 

3 - Jaques BORRICAND,  Anne Marie Simon, Droit pénal et procédure pénale, 2 éme edition, Dalloz, Paris,  

1000, p 261 

ــــــــ ــــ 4  11املرجع السابق، ص "، الناشئة عن الجريمةالدعاوى  "علي شماللـ

5 - Corinne RENAULT- BRAHINSKY, Procédure pénale, 7 éme edition, Gualino, Paris, 2006, p  107et108 
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حث البألامر في هدافها ال يقتصر أفي تحقيق  الجنائيةنجاح السياسة  نإ           

الوقوف في جميع  يستوجببل  ،فضل صياغة لنصوص قانون العقوباتأعن 

 جبر الضرر الذيو  الجريمةظاهرة  مواجهةتساعد على ة التي كيفيالالحاالت على 

ثرها على أيقتصر  التيمنها  البسيطة ملا يتعلق ألامر بالجرائمال سيما خلفته، 

فضال عن أن القانون ما هو إال تعبير عن إرادة املجتمع للضحية، املصالح الخاصة 

رورة لتي ال يرى فيها ضاملطالب بعدم استبعاد امكانية الاصالح في بعض الجرائم ا

ملية ليات العال بتفعيل آلاإيتأتى ذلك  اللجوء الى أساليب الدعوى املعتادة، وال 

  .صالحي قائمة على الرضائيةإذات هدف  وخلق بدائل

رمي موضوعها بالساس إذ ي الرسالة محل املناقشة،همية أهنا تظهر ومن         

ابعة نهاء املتإ ا فيدور ها عطاءإب يةلى تبيان السبل الكفيلة التي تخدم الضحإ

جرائم في بعض الجراءات ير املالئم من إلا ر قدر على تقألا فضال عن كونها ،الجزائية

ي وه ،بعيدا عن العقبات والشكليات اقتضاء حقهإ سبل ليتسهمن شأنها  التيو 

 ز الجها تخفف العبء على كاهل تساهم في ،وسيلة فعالة في العمل القضائي

 .ومرتكبها لى حقيقة الجريمةإالوصول  سبلل يتسهو  ئيالقضا

عطاء الضحية دور إهمية أتبيان لى إ الرسالة محل املناقشةتهدف هذه          

ا ترمي كموالجرائم املشمولة بها،  لهاالطرق املتاحة و نهاء املتابعة الجزائية إفي 

ية طرق املنهال الرضائية هو املسيطر على مجرى  أمبدن هذه الرسالة الى تبيان أ

مبادرة الجاني أهمية املتاحة للضحية وهو ما يبرر ضرورة و لمتابعة الجزائية ل

أهمية  تبيانخير الى جانب مبادرة الضحية وفي ألا نهاء املتابعة الجزائية إ بقبول 

 كنتيجة لذلك القبول. بالجريمةالجاني عتراف إ
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وضوع دور الضحية في ملة ة الالزمالباحثون العناي يعطيوفي الجزائر لم           

السير  طرق  الدراسات إنصبت أكثر في البحث عن نأحيث  ،نهاء املتابعة الجزائيةإ

وضمانات  جراءات الجزائيةة واملبادئ العامة املقررة في إلا في الدعوى العمومي

 إدارة فيالضحية  مساهمة موضوعاملتهم في مختلف املراحل إلاجرائية، أما 

ى لإدفعني  هذا ما ،وسطحي بشكل جانبي م التطرق إليهفت الدعوى العمومية

 زائيالقانون الجاملراجع املتخصصة في  ايجاد ةصعوبمن رغم بالختيار املوضوع إ

 الى البحث في بعض القوانين فتح البابمما  تكاد تكون منعدمة التيو الجزائري 

 .لاملثاوذلك على سبيل  التي كانت سباقة في هذا املجال الجزائية ألاجنبية

ن حق الضحية في إنهاء املتابعة الجزائية يطرح إشكالية بالغة ألاهمية إ        

 .مقيدة؟م أنه أمطلق تتعلق بمدى كون هذا الحق 

 املنهج تحرير الرسالة على عندعتمدت إجابة عن هذه الاشكالية وبغرض إلا        

التطرق ب لجزائية تتطلنهاء املتابعة اإن فكرة دور الضحية في الوصفي التحليلي ل 

ها القانون الجزائي النصوص التي تضمن من نطالقاإ هذا الدور  ماهيةالى 

 و(()الباب لا  مارسة دورهااملتاحة للضحية مل وسائلال التطرق الىثم  ،الجزائري 

 نهيةالوسائل املقبول مبادرة الجاني باملتمثل في ضرورة  هنطاقوثم التطرق الى 

  .ثاني() الباب ال املشمولة بتلك الوسائل نكاره للجريمةدم إئية وعلمتابعة الجزال
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 و( اب ألا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب

 ـــــةـــــــة الجزائيــــــــــــــــــــملتابعــــــــــــا إنهــــــــــــــــاء في الضحيــــــــــــــة حق

عن تغيير في مسار إلاجراءات الجزائية تجاهات الحديثة إلا فرتأسلقد            

وخصوصا  العمومية الدعوى جراءات إتجاه تزايد دور الخصوم في إدارة إب

 .تهامحتل مكانة ال تقل أهمية عن تلك املقررة لسلطة إلاالتي اصبحت تالضحية 

طرفين  تدور بين العمومية جراءات الدعوى إمن هذا املنطلق لم تعد         

 حق فيال اله منحي تمشاركة الضحية الأيضا بتتم  إنما (،النيابة العامة واملتهم)

 واختيار الطريق ألانسب ،بشأن الجريمة التي أضرت بها  الاجراءات املالءمةإتخاذ 

  .لجريمةاثار آزالة إلقتضاء حقها و 

 فضل السبلأتبحث على  صبحتأ العقابيةالسياسة يالحظ أن  لذلك      

تواء حإسواء كانت إجرائية أو موضوعية بهدف  التي تضمن حق الضحية، الكفيلة

 ذلك ويكون  رة،الخطو  الوقوع منها واملتوسطة القليلة الظاهرة إلاجرامية ال سيما

ام مأخاصة  ،رائية املختلفة السائدةجتعمل على ترشيد النظم إلا  طرق بخلق 

حق  لكفالة الالزمةالضمانات  تقديم وتشعبها وعدم إلاجراءات التقليدية طول 

 الضحية في اقتضاء حقها من الجريمة.

 يقتض ي ألامر تبيان، في انهاء املتابعة الجزائية الضحية وبهدف ابراز حق       

    ) الفصل ألاو(( القانونية وآراء الفقهاءهذا الحق انطالقا من النصوص  ماهية

.ي() الفصل الثانالحق ذلك التي تمكنها من ممارسةالوسائل  تم تبيان مختلف
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 ل ألاو( ــــــــــــــــــــلفصا

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــة الجزائيـــــــــــــــــــــــــــعـابــــــــملتا الضحية في انهاء حق مــــــــاهيــــــــــــــة

 دابيرالتئية بإحدى الضحية في إنهاء املتابعة الجزا حقإن البحث في موضوع        

 نألم بأن الجريمة كثيرا ما تقع دون مفهوم يسالتي تخول لها ممارسة هذا الحق 

 لضحيةا علىالبالغ  بأثرها مقارنةاملجتمع بصفة عامة على كبير ر يتأثيكون لها 

 ائيةالجز جعل التشريعات الذي  ألامر  ،بصفة خاصة بل حتى في مستقبل الجناة

 ألاغراض الاصالحيةسائل الردع وجعلها متماشية مع ليات تفعيل و تبحث عن آ

اسم ب النيابة العامةالتي تمارسها  الصالحياتتنازل عن جزء من الويكون ذلك ب

  .لصالح ضحية الجريمة ونيابة عنه املجتمع

سيلة و  بمثابة  يعدالجزائية  املتابعة عطاء الضحية دور في انهاءإإن لذلك، ف       

ه ابعطتميز بهذا الدور ي كون فضال عن  ،الجانيبين و  هاينتفاعل بال من وسائل

م بالتجريالقواعد الخاصة برتبط يه أن نجدمن الناحية املوضوعية ف ،املزدوج

من  أما، عليه لعقوبة السالبة للحريةا من توقيع يجنب الجاني، اذ والعقاب

ى مي الير  بحيث ،بقانون إلاجراءات الجزائيةفنجده يرتبط الناحية إلاجرائية 

لجريمة ووصول رتكابه لإ من وقت الجانيضد  املتخذة إلاجراءاتمصير د يحدت

 لجزائيةاتقرير املتابعة  حق إليهاالتي يؤول علم الجهات املختصة  إلىنبأ وقوعها 

 ضحىأ، الرامي الى إنهاء املتابعة الجزائية حيةلضاملخول ل الحقوبهدف ابراز         

ى ثم التطرق ال ،)املبحث ألاو((حق هذا ال مفهوم الىالتطرق حينها الضروري  من

 . )املبحث الثاني(ته أهم شروط ممارس
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 ث ألاو( ـــــــــــــاملبح

 ةــــــــــــــة الجزائيـــــــــــــــــــــــابعـاملت الضحية في انهاء حق مفهوم

 هاءالضحية في ان حق مختلف التعاريف التي قيلت بشأنإن البحث في        

بط تر ت ذلك أن املسألة ،ملوضوعات البالغة ألاهميةامن عد ي املتابعة الجزائية

املعاقب  ةميالجر  ليهإت نسبالجاني الذي  وأطراف الدعوى العمومية وهأحد ب

 جريمةال تلكضرر من  لحقهاي التضحية البأيضا  رتبط تو  ،من جهة عليها قانونا

 تسعىالتي  قبل الجهات املختصةالجهد املبذول من  فضال عن، خرى أ من جهة

ه قرر ا يفقا ملو و  حقها في مختلف مراحل املتابعة الجزائيةلى كفالة بكافة الطرق ا

 .  القانون لها 

ح يجر يرمي الى توان كان املتابعة الجزائية  الضحية في انهاءبحق  إلاقرار نإ      

 كانإلامبقدر  دفيه أخرى من جهة  أنه إال ،في بعض الجرائم لها الفردية ةصلحامل

 املجتمع. فرادلجميع أ املشتركة صالحاملستعادة إ إلى

جسد صورة من صور ي الضحية في انهاء املتابعة الجزائيةحق فان  وعليه      

مر الذي يقتض ي ية، ألا صالحالغايات إلا لبلوغ عية املشاركة الايجابية والطو 

والفقهي وكذا  يالقانون نطالقا من مصدرهإ الحق اهذ تعريفإلى التطرق 

قف تبيان مو ن املوضوع يستلزم كما أ) املطلب ألاو((، التطبيقات القضائية 

 ) املطلب الثاني(.من ذلك  الفقه
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 ةــــــــــــــــــالجـزائينهاء املتابعة الضحية في إ حق تعريفب ألاو(: ــــــــــــاملطل

أن  اذ ،ك للمجتمعلدعوى العمومية هي ملالقاعدة العامة أن اتقرر        

يشكل ا بل أن أثره ،لفرادباعلى املصالح الخاصة فيها الاعتداء قتصر يالجريمة ال 

 جهزةأوضع لوجب تدخل الدولة الذي يست ألامر  ،صالح املجتمع بأكملهمل اديهدت

 عارضا معت تشكلالتي الجرائم ن بشأالجزائية املتابعة تقرير صالحية  إليهايؤول 

ام لنيابة العامة ممثلة الحق العا ألاجهزة هذهويأتي في مقدمة  ،يااملصالح العلتلك 

جهات ال علم مختلف إلى جريمةلاع ائقنقل و  مهمة تتولى ،محرك القضاء الجنائيو 

  .العموميةالدعوى ب املختصة القضائية

قر ضرورة معرفة موقف أ الجزائري  نجد أن املشرع ،نب النيابة العامةى جاإل       

 اعتداءا على مصالحهإسيما تلك التي تشكل ال  ،بعض الجرائم الضحية في

 إال صلبحسب ألا  ذلك ال يتمو  ،متابعة الجاني حق اإليهحيث يؤول  ،الخاصة

حية من قبل الض إلاجرائيةرفع العقبة بعد و القضية بتصال النيابة العامة إ بعد

 .يةتابعة الجزائكما يحق لها انهاء امل، تحريك الدعوى العمومية ضد املتهم يمكن

نهاء املتابعة رسة الضحية لحقها في إمما أن إلى ريشنوفي هذا الصدد        

تصال الدعوى العمومية أو إ تخاذ قرار بشأن تحريكقبل إ الجزائية قد يكون 

مة ءة مالللضحي فيها تقرر يالحاالت التي ، فضال عن تلك بامللف ئيةالقضا الجهة

تقرر م ث ،عن يد النيابة العامة إلاجرائيرفع املانع ب عد قيامهااملتابعة الجزائية ب

ومن  ،هاالتي تكون عليرحلة امل بغض النظر عن وضع حد للمتابعة لها فيما بعد

 اءحق الضحية في انهالقانوني والفقهي ل التعريف التطرق الىهمية أهنا تظهر 

 كاآلتي:والذي سأوضحه املتابعة الجزائية 
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 ــــةـــــــية الجـزائــــــــاملتابعــ الضحية في انهاء لحقي ـــــــلقانونـــا التعريفو(: الفرع ألا  

 تجاه يدعوإعن  (1)قليميالدولي وإلا يينصالحية على املستو الجهود إلا  أثمرت      

ظهرت عدة محاوالت و ، في اطار الدعوى العموميةا دور لضحية اعطاء إلى ضرورة إ

رساء قواعد الحد ألادنى للعقوبات السالبة للحرية في املنظور التشريعي ترمي إلى إ

فوجهت ألانظار إلى  ،ال سيما القصيرة املدى منهابعض الجرائم  على املطبقة

خالل  ويكون ذلك من ،عالجة القصور الذي تخلل السياسة العقابيةضرورة م

رة دال ساليب الناجعة من ألا تمثل أسلوبا التي  للمتابعة الجزائية طرق بديلةخلق 

 مبتكرة تقرر آليات بمثابة عدالة انتقالية هي و، مجريات املتابعة الجزائية

  لةاملسائ لتحقيق
ا
 بيألاسال كما تعد هذه .(2)الدعاوى القضائية تحريك من بدال

للتعامل  امثل إطار ت أي justice restauratrice  parallèle موازيةتعويضية عدالة 

 اأحده ،زيين من إلاجراءات القضائيةمع الجريمة بأسلوبين منفصلين ومتوا

 .للجانيوألاخرى  الجزائيةمحور العدالة  اللضحية باعتباره

تمع املجعن ردة فعل  ر يتعبتعد بمثابة  ساليب فضال عن ذلك، فان تلك ألا       

امل مع للتع ئةمهي ابحكم تكوينه الجزائيةم العدالة نظ تكانذا إف ،تجاه الجريمة

                                     
1- Les règles minima des Nations Unies pour l’élaboration des mesures non privatives de liberté (Règles 

de Tokyo), Document des Nations Unies, A/RES/45/110. Adoptée en 1986. 

- La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux 

victimes d’abus de pouvoir, Document des Nations Unies, A/RES/40/34. 

- Les Principes fondamentaux concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière 

pénale ; Adoptés par le Conseil économique et social des Nations Unies le 24 juillet 2002, Document des 

Nations Unies E/2002/99. 

-Avis n°2, Conseil Consultatif des Procureurs Européens, Les mesures alternatives aux poursuites, 

Adopté par le CCPE lors de sa 3ème réunion plénière, Strasbourg, 2008, p 3 

 www.ictj.net/arabic، 1010دالة الانتقالية، ــــ املركز الدولي للعدالة الانتقالية، أنباء حول الع 2
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فهي مقومات ال تشبه الضحية وال  ،وإعادة تأهيلهم كمةاحالتحقيق واملبالجناة 

جاوز على تها لذا يقتض ي ألامر تحريك أجهزة أخرى موازية تساعد ا،تشبع حاجياته

ال إلى ما كان عليه تهدف إلى إعادة الح ،من جراء الجريمة اليهإالظروف التي آلت 

ظ على الحفاقصد تمع واملج الجانيبما فيها  للضحيةنخراط ألامثل وتقود إلى إلا 

جتماعي عدالة تقريب تجعل رد الفعل إلا  فهي، (1)القائمة العالقات الاجتماعية

 .(2)نهم من التوصل إلى حلول مثلىفاعلية فيما بين ألاطراف تمكأكثر 

جهت تإية على املستوى التشريعي الوطني ن البيئة القانونأ يتضح جليا          

صد نطالقا من املقإ ، وذلكة الجزائيةاملتابعانهاء الاعتراف بحق الضحية في إلى 

 التجريم والعقاب الذي يختلف عن اعتبارات التطبيق الفعلي للعقوبة منالعام 

تنظيم  وضع من خاللالفلسفة القانونية التي يتبناها املشرع  حكمهت إذ أن ألاول 

رورات الض فتحكمه أما الثاني ،وضع التنفيذقانوني لعمال القواعد التجريمية م

 في الجزائية للمتابعة وضع حد في الضحية بحقإلاقرار من خالل  (3)الاجتماعية

 .(4) لها املالءمة جراءاتإلا   اختيار على درقألا اهبعض الجرائم باعتبار 

 وضع حدفي الضحية  حقعلى املشرع الجزائري  نصومن هذا املنطلق          

دعوى ال دورها في تحريك ، فضال عنلها املتاحة الطرق ائية بإحدى لمتابعة الجز ل

 .(من قانون الاجراءات الجزائية 1 الفقرة 1املادة ) العمومية

                                     
ــــ1 جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية " يمة وتطبيقاته في الدول العربيةعلم ضحايا الجر " محمد ألامين البشرى ــــ ـــــ

 169، ص ،1001الرياض، 

2-Françoise TULKENS, La justice négociée, Centre de recherche interdisciplinaire sur la déviance et la 

pénalité, N° 37, Université de Louvain, Belgique, 1995, P 8 et 26 

ــــــــــ 3 ــ  ، دار الفكر العربيةدون رقم الطبع "القاض ي الجزائي في تطبيق القانون دود سلطة " ح مأمون محمد سالمة ـ

 91ص  ،1911القاهرة، 

ــــــــــ 4 ـــ  49الدين، املرجع السابق، صشرف توفيق شمس أ ــ
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نجد   ،الجزائية لحق الضحية في انهاء املتابعةلى النصوص املقررة إالرجوع ب        

ين أ (1)املعدلة الجزائري  قانون الاجراءات الجزائيةمن  6 املادة فيردت نها و أ

نه أ على املادة من الثالثة ةفقر التنص الجزائية، إذ شرع الوساطة استحدث امل

سحب الشكوى إذا كانت بتنفيذ إتفاق الوساطة وبتنقض ي الدعوى العمومية "

يجوز أن تنقض ي الدعوى "، وجاء في فقرتها الرابعة "شرطا الزما للمتابعة

 (2) العمومية باملصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة"

العامة الذي  سبابألا من عد يال حق الضحية في انهاء املتابعة الجزائية  إن        

 .(4)من ألاسباب الخاصة هيبل  ،(3)العمومية الدعوى  تنقض ي بموجبه

 تعريف وجود عدمقانون الاجراءات الجزائية  6من خالل نص املادة يالحظ         

 طرق د وتحدي بذكر املشرع كتفىإ نماإ ،في انهاء املتابعة الجزائية لضحيةحق ال

دون تحديد مداها  ،املترتب عنهاالقانوني ألاثر كذا و  ،احقهل لضحيةا ممارسة

 هايحق لوبالتالي  ،اي املرحلة التي يجوز فيها للضحية ممارسة حقهالاجرائي أ

 .ي مرحلة تكون عليها الدعوى العموميةفي أهذا الحق  ةمارسم

                                     
ـــ الامر  1 املتضمن قانون  1966يونيو  1مؤرخ في  111 -66المر لمتمم ، معدل و 1011يوليو  11املؤرخ في  10 -11ــ

 1011يوليو  11الصادرة في  40، العدد الجريدة الرسميةإلاجراءات الجزائية، 

ــــــ2 ـــ  :ن الاجراءات الجزائية الفرنس يقانو  6ويقابلها نفس النص الوارد في املادة  ـ

- Article 6 C .P.P. F « L'action publique pour l'application de la peine peut, en autre, s'éteindre par la 

transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en 

est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite » 

3- Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR, Bernard BOULOC, Procédure pénale, 18 éme édition, Paris, 

2001,   p 158 

ها تسري على جميع الجرائم كما أنها تطبق على جميع الدعوى العمومية لننقضاء سباب العامة الا ال سميت بـ ــــ 4

على باقي  يمتد أثر الوفاةاملساهمين ما عدا الحاالت التي ترتبط فيها العقوبة بمبدأ الشخصية منها وفاة املتهم فال 

 ويكون اللجوء إليها بمبادرة من الضحية  على بعض الجنح واملخالفاتتقتصر فألاسباب الخاصة  مااملساهمين أ
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ها الاستمرار في يمنعانهاء املتابعة الجزائية  إن ممارسة الضحية لحقها في         

التي جهة الام الدعوى مطروحة أمام جهة التحقيق إلابتدائي أو أمسواء كانت 

 سلطة الفصل فيها و  يؤول اليها صالحية

تصال الجهاز القضائي ممارسة حقها حتى قبل إ للضحيةكما يكون         

ه ، وبناء عليضد مرتكب الجريمة اهتخاذ قرار بشأن تحريكإبالدعوى العمومية و 

ة ممارس مع العلم أن ،ألاوراق ملصلحة الضحيةتصدر النيابة العامة أمرا بحفظ 

لتعويض استفاء حقها في املتابعة الجزائية ال يحرمها من إانهاء في  الضحية لحقها

  .(1)الجريمة عن الضرر الذي لحقها من جراء

 ةــــــــــــــزائيـة الجــــــــــــابعـاملت الضحية في انهاء حقلي ــــــــــالفقه التعريف ي:ثانالفرع ال

قت لو عتقاد السائد إلا كان ف ،ضحيةال حقوق م املساعي املبذولة لتعزيز رغ       

 اشأنا من شؤونه أو  للضحيةصومة الجنائية ليست حقا مطلقا أن الخبعيد 

ي يحق له متابعة مرتكبي ن الدعوى العمومية هي ملك للمجتمع الذ، بل أالخاصة

 الالزمة لضمان إستقراره وأمنه. ةالجرائم وتوجيه السياسة العقابية الوجه

 إال أن (2)عن الضرر الذي يصيب املجتمع من جراء الجريمة قيلمهما و        

ن تحريك أمحدودا بش اويكون دوره ،منهاة املباشر  ةبقى املتضرر تالضحية 

هة جع كل السلطات في يد يمتجلى إ وهذا راجع ،هاإنهاءحتى و أالدعوى العمومية 

وحيد للمتابعة الجزائية من عدمها واملقرر ال العام لحقل الوحيد مثلإلاتهام امل

  .قانون الاجراءات الجزائيةمن  16املادة الوارد في  ألاصلبحسب 

                                     
ــــــ 1 ـــ ــ الطبعة ألاولى، جامعة نايف العربية  "شريعة والقانون تعويض ضحايا الجريمة في ال" محمد مؤنس محب الدينــ

 1، ص 1010 ،للعلوم ألامنية، الرياض

2 - Jaques FORTIN et Louise VIAU, Traité de droit pénal général, édition Thémis Inc, Université de 

Montréal, Québéc, 1982, p 1 
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بالضحية بإعتبار هتمام إلا  ضرورةبن سرعان ما تغير املوقف واملناداة لك        

ض تعر ومن هذا املنطلق ، الجميع إليهاعدالة الجنائية التي يسعى للمحور أنها 

إقامة الضحية في  حقتعريف موضوع الجدل حول  تأصيل إلى الجزائي الفقه

حرية التي تتمتع ب العامة في الدور الذي تلعبه النيابة اإشراكهو  الدعوى العمومية

منها لتي تضالقواعد املرنة ا من القانطإ وذلك ،من عدمهاتقرير املتابعة الجزائية 

تناسب بين لا راعاةممن خالل  إلاجراءات الجزائيةقانون قانون العقوبات و 

 السياسة يفسر إتجاهوهو ما  ،العامةاملصالح و  لضحيةل صالح الخاصةامل

ثر أي أستبعاد إمنها سائدة الجامدة التي كانت فكار ألا نحو تغيير بعض  العقابية

 .ادة الضحيةبإر  املتابعة الجزائية جراءإمكان إون جرائي يحول دإ

 حق الضحية في إنهاءمدلول  لتحديدهرت عدة محاوالت ظعلى هذا ألاساس        

الدولة عن حقها  فيهتنازل جراء تإ بمثابةها نأ (1)منهم من يرى  ،املتابعة الجزائية

اتها معينة بذفي جرائم  الضحيةإلى  تعهدوذلك بأن ، في معاقبة مرتكب الجريمة

ذا هأن تنازل الدولة عن  علما ،أو التنازل عنه في العقاب الحقأن تقرر التمسك ب

 منهمو  ،احكم باتال صيرورةلصالح الضحية ال تقتضيه من الجاني إال بعد  الحق

من الوسائل  عديملتابعة الجزائية ا إنهاء الحق فيالضحية  منحأن  (2)من يرى 

لوفاء بالتعويض مقابل تعليق تنفيذ العقوبة الضاغطة على الجاني لضمان ا

 .(3)من إلاجراءات املؤثرة في الحكم الجزائيفهو إجراء   ،عليه الجزائية

                                     
ـــ ـــ 1  الطبعة الثانية، دار الهدى للمطبوعات، إلاسكندرية "حق الدولة في العقاب" عبد الفتاح مصطفى الصيفيـــــ

 111ص  ،1911

ــــــ ــــ 2  16املرجع السابق، ص  محمد مؤنس محب الدين،ــ

ــــــ ـــ 3 ، العدد مجلة رسالة الحقوق  ("مقارنة دراسة)الجزائي  كمالح في املؤثرة الجزائية الاجراءات" هجيج عبيد حسون ــ

 46ص  ، 1011 العراقية،بابل  جامعةالثاني، 
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من وسيلة عد يللضحية  املخول قانوناا الحق فيرى بأن هذ (1)البعضأما         

تهم مع املئه يتم إجرا ،العمومية أو كبديل لها الوسائل التي تنقض ي بها الدعوى 

 كما أن ممارسة هذا الحق هو  ،في بعض الجرائمالجزائية  تبسيطا لإلجراءات

صدور حكم  ألاخير إذ بمقتضاه يتجنب هذا  ،والجاني للضحيةختياري إنظام 

ي في توقيع العقاب على الجاناملجتمع عن سلطته  فيه يتنازل وهو إجراء  ،بالدانة

د بمثابة مانع إجرائي أو نقضاء هنا يعكما أن إلا  ،جرائم لها طبيعة خاصةفي 

يقتض ي عدم ، و هافي سير الاستمرار عقب تعترض تحريك الدعوى العمومية أو 

  .(2)ستعمالها في املرحلة التاليةإبتداء أو عدم جواز إقبولها 

 عدياملتابعة الجزائية  منح الضحية الحق في انهاء أن (3) خرآلا  البعض عتبر إو        

ى تحريك الدعو  بدال منإلاجراءات في  سرعة الن السبل الكفيلة لضما قبيلمن 

 نهاءل املقررة نظمةألا  يندرج ضمن ابمحض إرادته إليهالجوء الضحية ف ،العمومية

تحول دون تعرض  أننها التي من شأ ألانظمةوهي تلك  ،العموميةلدعوى ا

 وتجنبه من مخاطر التعرض ،الاستمرار فيها أو الشخص ملخاطر املحاكمة الجزائية 

 . (4)ويطلق عليها تسمية بدائل الدعوى الجزائية جزائيةلعقوبة 

                                     

ــــــــ ــــ 1 الطبعة ألاولى، جامعة نايف العربية  "ح وتطبيقاتهما في املجال الجنائيالتحكيم والصل"محمد السيد عرفهـ

 11ص  1006للعلوم ألامنية، الرياض، 

ـــ 2 ـــ ـــــ ــ                 1991دار النهضة العربية، القاهرة،  الثالثة،طبعة ال "نون إلاجراءات الجنائيةشرح قا" محمود نجيب حسنيـ ـ

 .194ص 

ـــ ــــ 3 ـــــــ السبل " بهاء الدين عطية عبد الكريم الجنابي وأبو عبيد منذر كمال عبد اللطيفبراء منذر كمال عبد اللطيف و ـ

 جامعة بابل، التربية كلية ،، العدد الثامنإلانسانية العلوم مجلة "ة إلاجراءات الجزائيةة لضمان سرعالكفيل

 وما بعدها  11، ص 1011 ،بالعراق

ـــ أـــ 4 ــ ـــ   101، ص 1911قتصاد، العدد ألاول ، سنه مجلة القانون وإلا" دعوى الجنائيةبدائل ال" حمد فتحي سرورـــ

مجموعة  "ة في التشريعات الجنائية الحديثةبدائل العقوبة السالبة للحري "نعممحمد سيف النصر عبد امل نقال عن

 .119رسائل الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص 
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اليب تمكن الضحية من سوضع أ أن الى (1)من الفقهجانب  في حين ذهب        

رضها دون ع الجزائيةقة وقف املالح أنظمة إطارفي  ندرجنهاء املتابعة الجزائية، يإ

ضده بعقوبة صدور حكم  حتمالإمن  الجانيتجنب  فهي ،على قضاء الحكم

بط نية ترتمن الناحية الزم الطرق املتاحة للضحيةتلك  أنكما ة، البة للحريس

 يجوز لها بتحريكها ال النيابة العامة قامت  إذاف العمومية، بتحريك الدعوى 

ع حد وضف الضحية التي يمكنها ، بخال مةءاملال أيها تطبيقا ملبدالتراجع عن رأ

 .لقضية معروضة أمام جهة الحكمللمتابعة الجزائية حتى ولو كانت ا

ضع مقارنة لحق الضحية في انهاء املتابعة ي (2)من الفقه آخروجانب         

ية ملمارسة هذا أن لجوء الضح إذ ،وإلاجرائيةمن الناحية املوضوعية  الجزائية

من اللجوء الى ال بد هدف الى اعطاء حلول يمن وجهة النظر املوضوعية الحق 

ملة جإلاجرائية فيقصد منها وجهة النظر أما من  ة،لبة للحريالعقوبات السا فرض

إصالحهم  ىال هدفته جتمع ملعاقبة املخالفين لقوانينإلاجراءات التي يتخذها املمن 

 .عليهم ةوبات سالبة للحريعقدون تنفيذ 

رتبط بمفهوم بدائل ي حق الضحية في انهاء املتابعة الجزائية نوعليه فإ       

 حل محليأن  منح الضحية هذا الحق من شأن إذ ،لبة للحريةالعقوبات السا

قبل مرحلة املحاكمة أو تحول دون صدور حكم أو تجنب املحكوم عليه العقوبة 

سواء كان القانون املوضوعي  مصدر هذا الحقكان  مهما ،للعقوبةالتنفيذ التام 

 ة وأنظمة وقفمالي وأ جزائيةكالحد التشريعي واللجوء لجزاءات غير  ،أو إلاجرائي

                                     
1 - Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR, Bernard BOULOC, Procédure pénale, 16 éme Edition, O.P ,             

p : 114  

ــــــ 2 ــ ـــ ى، أكاديمية الطبعة ألاول "ة كبديل للعقوبات السالبة للحريةالتدابير املجتمعي" عبد هللا بن عبد العزيز اليوسف ـــ

 11، ص 1001الرياض،  ،نايف العربية للعلوم ألامنية
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من التدابير غير املقيدة  ذا الحق املقرر للضحيةهد عيوبالتالي  ،(1)املالحقة

سواء كان ذلك قبل  ل لعقوبات الحبسيكبدستخدام وسائل إرمي إلى ي ،(2)للحرية

بة سالالبدائل غير الب يرتبط أنهعتبار إوب ،(3)املحاكمة أو أثناءها أو بعدهامرحلة 

قطاع نإيجنب و  ،املؤسسات العقابيةتخفف العبء على  ىيساعد علإنه فللحرية 

ما  على خالف ،عتيادية في مجتمعه الطبيعياملحكوم عليه عن ممارسة حياته إلا 

 .قد يتعرض له بعد قضاء العقوبة داخل املؤسسات العقابية

في  ة منح الضحية الحقأهمي إنكارال يمكن نه أ ظ من خالل ما سبقيالح       

 يضاأمن العدل ، فمن الجريمة ألاولى ةاملتضرر  اعتبارهإب عة الجزائيةانهاء املتاب

ة بسهول اقتضاء حقهإلضمان  إلاجراءاتمن  ألانسب إختياردور في  ايكون له أن

 ةمصالح الضحينتائج ال تحقق  إلىالتي غالبا ما تؤدي  إلاجراءات طالةإبدال من 

ي ة باملفاهيم املقررة فعالقفإن هذا الحق الذي تتمتع به الضحية له  وبالتالي

 كثرألجعلها  إلاجرائيةتغيير في السياسة  إحداث تبعتسي ،جتماعيةالنظم إلا 

هي ف ،(4)على الحوار والتشاور والتعويض عن الضرر  أساسا تقومو  ،عتدالاإ

فرصة يح التتضرورة ملحة و ة الجنائية العدالنظم تبنى عليها  أنينبغي مقومات 

                                     

ــــــــ ــــ 1  1محمد سيف النصر عبد املنعم، املرجع السابق، ص ـ

2- Jocelyne LEBLOIS-HAPPE « Chronique de droit pénal allemand », Revue internationale de droit pénal, 

Vol. 78, Erés, France, 2007, p 611 voir le site http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-

penal-2007-3 page-621.htm 

ـــ ـــ 3 ـــــــ ، جامعة نايف العربية للعلوم ة، دون رقم الطبعمحمد عبد هللا ولد محمدن، إلاجراءات البديلة عن الحبسـ

 1، ص 2005ألامنية، الرياض، 

4- Y.H. Ng and Gabriel T.W. Wong, An Alternative to Prosecution: A Comparative Study between 

Restorative Service Provision in Queensland and Hong Kong, Vol 1,  University of Hong Kong, 2012, p 

267  voir le site web: ssweb.cityu.edu.hk  
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من الوسائل وسيلة  كما تعد، (1)عنه ويعمل على إصالحه صدر  ماتدارك ب للجاني

 .(2)ف من حدة النزاعيتخفالالجزائية و  إلاجراءاتط يتبسالتي تساعد على 

 لحق الضحية في إنهاء والفقهي تحديد املدلول القانوني مهما قيل بشأن        

نحو  زائيةالجة رتقاء بالسياسفي إلا  ألاثر  له مبلغ هذا الحقن إف ،ملتابعة الجزائيةا

راف ألطلورعاية املصالح املشتركة  ،القائمة جتماعيةعلى العالقات إلا  اظفالح

 دورا في اوإعطاءههتمام بالضحية ضرورة إلا بتزايد مطالب املجتمع  أمامخاصة 

 .باملسؤولية الجانيتحسيس و  إلاجراءاتمن  ما تراه مناسباتخاذ إ

هدفها فرض يعد  لم سة العقابيةالسيايفسر أن  التوجه الحديث إن        

 (3)هو موضوعي ومنها ما هو ذاتيما ا نهم بل خلق اساليب ،عقوبات سالبة للحرية

 ألامر  ،فالول يتحدد بأثر الضرر الحاصل للضحية ووقعه على الهيئة الاجتماعية

يار املع أما، وإلاجراء العقابي ةميجر التناسب بين جسامة ال مراعاة الذي يقتض ي

 جانيلل ئيةالتأكد من الوضعية الجزابعلى الجهات القضائية  فيقرر التزامالذاتي 

 يساعد على التوفيق بينن املعياري كال عتماد وإ ،والنزعة إلاجرامية الكامنة فيه

 .العامةاملصالح و لألفراد املصالح الفردية 

                                     
1  -  Sylvère HATEGEKIMANA « La justice pénale restaurative "Essai de sa mise en oeuvre dans les 

juridictions Gacaca au Rwanda" Thèse de doctorat , Droit privé, Université de Nantes, France, 2009 , p 4 

2 -Rima AŽUBALYTĖ, Alternative methods of resolving a criminal conflict in criminal procedure of 

lithoania, Days of Law,the Conference Proceedings, 1ére edition, Masaryk University,  Brno, République 

Tchéque, 2009,  p 1 voir le site web; www.law.muni.cz 

ـــــــــ 3 ـــ جمال بزار باشا، التقرير التمهيدي حول موضوع "الصلح بالوساطة في املادة الجزائية" أشغال املعهد ألاعلى ــ

 1، ص 1001للقضاء لوزارة العدل وحقوق إلانسان ، تونس، 
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 ـة ـــــــــــــــيـة الجزائـــــــــــــــبعاملتا الضحية في انهاء حقمن  موقف الفقه: يـــــــب الثانــــــــــــاملطل

 إنهاء في الرامية الى ارساء طرق تتيح للضحية الحقالهامة كانة املرغم        

معارض و ختلفت وجهات النظر بين مؤيد إأن آلاراء تباينت و  إال  ،املتابعة الجزائية

 .إليهاستند إولكل مبررات وحجج  اله

 نهاء املتابعة الجزائيةالضحية في إ لحقد تجاه املؤيو(: إلاالفرع ألا 

الضحية كجزء مكمل للجريمة من حيث  بموضوع الدراسات تهتمإ         

ور بأنها ناتجة عن ته الجريمةأسبابها وكيفية السيطرة عليها، فكان ينظر إلى 

ال القوة الجسدية ضد شخص آخر أو ستعمإالضحية نفسها من حيث قيامها ب

 إال أن، فيها ضحيةالصبح لى حدوث الجريمة ولسوء حظها تهانته مما يؤدي إإ

الاهتمام بموضوع الضحايا بما فيها آلاثار املترتبة عن الحوادث إلاجرامية عرف 

تجاه يتفق مع ألافكار إلاصالحية هذا إلا، و (1)زيادة خاصة في بداية السبعينيات

 رى يال  (3)فكري جديد تجاه إ هار عتباإب (2)التي جاءت بها مدرسة الدفاع الاجتماعي

 .(4)الجزائيمات التقليدية للقانون هناك ضرورة الزمة لطرح الس

                                     
ــــــــ ــ 1 ف العربية ناي أكاديمية ،114، العدد ، مجلة ألامن والحياة  "حقوق ضحايا إلاجرام"محي الدين عوضمحمد ـ

   141حمد سليمان الزغاليل، املرجع السابق، ص أو     11، ص 1200، الرياض ،للعلوم ألامنية

ــــــــ ـــ 2 شتمالها على أكثر من وسميت حركة ل  1941ة الثانية سنة جتماعي عقب الحرب العامليأنشأت حركة الدفاع إلا ــــ

 بارة الدفاع الاجتماعي في معنى جديد يتسع ليشمل معاني إنسانيةسم املدرسة عستعمل الفقهاء تتمة ل إمذهب كما 

ــــ ــــ ـــ عة الطبعة ألاولى، جام "ئية املعاصرة والشريعة إلاسالميةتجاهات السياسة الجنا"إمحمد بن املدني بوساق نظر أ ـــ

 44، ص2100الرياض، ، نايف العربية للعلوم ألامنية

ـــ السياسة الجنائية تبحث في 3  وليس فيما هو عليه في الحاضر فقط، ما يجب أن يكون عليه القانون مستقبال ــ

p 4 -C. LAZERGES, Introduction à la politique criminelle, L’Harmattan, Paris, 2000.  

ــــ 4 ـــــ ــ  11، ص نفسه املرجعمحمد بن املدني بوساق، ـــ
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دخل تغييرات تو  ،(1)قوم على أسس حديثةجتماعي تن حركة الدفاع إلا إ         

بتوجيهها نحو مراعاة  ، وذلكاملستقرة الجزائيةجوهرية على النظم أساسية و 

 جزائيةتجاه إصالحي يرمي إلى إرساء سياسة إ تعد نهاكما أ، ( 2)النواحي إلانسانية

اجه وتعمل على تأهيله وإدم ،فردللأهمية  تعطي ، بحيثنسانيةإلازعة النتتصف ب

وبالتالي  ،في املجتمع من خالل بعث تدابير ال تكون عقابية باملعنى الدقيق للكلمة

لتدابير امن باعتبارها  إال أنها ال تستبعد بشكل مطلق العقوبة ،هدفها غير قمعي

 يمكن دمجهم إال عن طريق العقوبةال  الذينلصنف من املجرمين التي تصلح 

التي تعد وسيلة من وسائل رد الفعل املضاد للجريمة، فال ضرورة حينها لتطبيق 

  .(3)العقوبة في الحاالت غير املؤثرة التي يمكن تحقيق أهدافها بطرق أخرى 

 اهمسي لضحية في انهاء املتابعة الجزائيةحق ان تقرير إف ومن هذا املنطلق        

ي فرصة نوتمنح الجا ،العقوبة السالبة للحرية التقليص من اللجوء املفرط الى في

 .(4)نحرافه بما يعود عليه والضحية واملجتمع بفوائد جمةإإصالح نفسه وتصويب 

                                     
مثل  جزائيالن نظام قانوني جديد تختفي فيه املسميات التقليدية للقانون ـــــــــ فحركة الدفاع الاحتماعي هي عبارة ع1

والجزاء الجنائي ويحل محلها قانون الدفاع الاجتماعي باعتبار  الجزائيةقانون العقوبات والجريمة واملجرم واملسؤولية 

ؤولية هو املناهضة ان الجريمة سلوك منحرف سببه املجتمع وان املجرم شخص منحرف اجتماعيا وان أساس املس

لذا فان هذا النظام لم ياتي للغاء املبادئ املستقرة في قانون العقوبات  ،الاجتماعية تجاه سلوك غير إجتماعي

بل يرمي الى وضع صياغة جديدة تشمل جملة من التدابير ذات طابع إنساني  الجزائية،والجريمة واملجرم واملسؤولية 

محمد بن انظر  ـ ـــجرم وإصالحه مع مراعات املصالح العامة والخاصة باالفراددف إلى تأهيل امليبحيث  ،اجتماعي

 11، ص السابقاملدني بوساق، املرجع 

ـــ ــــ 2 ـــ ض ياالر   ،جامعة امللك سعودب كلية ألادب "تماعية في مجال الدفاع الاجتماعيالخدمة الاج" علي سيد علي مسلمــــ

 1،  ص1001

Voir aussi P. NUVOLONE, Le principe de la légalité et les principes de la défense socile, Revue de 

science criminelle et de droit pénal comparer, N° 2, Centre français de droit comparé, Librairie Sirey, 

Toulous, 1956, p 131 

ـــ 3 ـــ ـــــ ــ  91محمد إبراهيم زيد، املرجع السابق، ص ــ

ــــ 4  416، ص 1001، العراق، 4مزايا التسوية الصلحية الضريبية، مجلة الكوفة، العدد نظام جبار طالب، ـــــــ ــ
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ة تابعاملنهاء عطاء دور للضحية في إتجاه املؤيد ل جليا أن أنصار إلا يبدو        

عديد التي تخللتها الللسياسة العقابية املوجهة نتقادات إل نتيجة ل جاء الجزائية

 عجزها في معالجة العديد من املسائل ذات الطابع الفرديو  من السلبيات

ر افكوهذه ألا منح الضحية الحق في انهاء املتابعة الجزائية،  ينكروالم  املؤيدون ف

لى البحث عن بدائل ال تنطوي على الطابع املعاصرة إ الجزائيةدفعت بالسياسة 

لردع ا الهدف منيتحقق معه الذي صالحي إلا  هاطابعب تتميزبل  ،البحثالعقابي 

نها م ند اليها إلاتجاه املؤيدالتي استيجابية من بين املبررات إلا العام والخاص، و 

 افي مكافحة الجريمة، ومنها م العقابيةما يرتبط بالعجز الذي تخلل السياسة 

 .لضحيةيرتبط بضرورة مراعاة املصالح الخاصة با

باب من أهم ألاس :اللجوء املفرط الى العقوبات السالبة للحريةالتقليص من ـــــ 1

زايد تيرجع الى ملتابعة الجزائية ا انهاءالضحية الحق في  منحضرورة لى الداعية إ

حرية بة للالتوسع في تطبيق العقوبات السالو كتظاظ السجون إعدد السجناء و 

لة بدال من التعامل معها في املرح ،خاصة تلك التي يحكم بها في الجرائم البسيطة

البحث عن سبل ، و (1)ألاولى بطرق تخدم مصالح املجتمع والضحية بما فيها الجاني

الحي يحقق الغرض إلاص بشكل ،املناسبةالجزائية إلاجراءات  تخاذإب تسمحكفيلة 

عوض إطالة التحقيقات وكثرة  ،(2)فيها لضحاياتستجيب النشغاالت اللجاني و 

تعطي العقوبات السالبة للحرية لم  فضال عن أن اكم،ملحعلى االقضايا إحالة 

                                     
1 - Manuel des principes fondamentaux et pratiques prometteuses ; Les alternatives à 

l’emprisonnement, Série de Manuel sur la justice pénale ; Office des NATIONS UNIES Contre la drogue 

et le Crime, Vienne, New York, 2008, p 5  

2 -  Robert CARI, La justice restaurative : vers un nouveau modèle de justice pénale, Conférence 

prononcée lors du Cours public « Criminologie au 21è siècle. Quelques enjeux contemporains », Institut 

de Criminologie et de Sciences Humaines et le Service culturel, Université de Rennes, 2007, P1   
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ليال يبقى قعلى املحبوسين ن تأثرها إذ أ ،اصالحية مهما قدمت من برامجالكثير 

 .(1)وغير مجدي في إصالحهم

 إجراء تصالحي عتبارهإبة الجزائية دورا في انهاء املتابعلضحية اعطاء ان إ         

 قتضته ضرورات إلادارةإبل  ،الجزائيال يخل باملبادئ ألاساسية للقانون  فإنه

ا الجرائم البسيطة أو التي يغلب عليه بعض لتطبق في الجزائيةالحديثة للعدالة 

عقوبة تتناغم مع طبيعة الجريمة وتؤدي ذلك من خالل فرض و  ،(2)الطابع املالي

 .(3)جتماعيةجتماعي والعدالة إلا الدفاع إلا  ت نفسه إلى تحقيق أغراضفي الوق

أما املحاوالت الرامية إلى تفعيل الوسائل الضاغطة على الجاني فقد باءت        

لجاني تجعل اإذ ، ردعتحقيق الهدف املبتغى من ال فيوتأكد عدم جديتها  ،بالفشل

 حو نتجاه إلاكما أن  ،منجزة يستهين بالقانون خاصة في ظل إجراءات بطيئة غير

في إطار تدعيم العقوبات السالبة للحرية يعد زيادة في  الجزائيةتشديد الغرامات 

تلك  كون فضال عن  ،(4)أعباء الخزينة العامة على حساب حقوق الضحايا

 ن الكثير من الجناة ال يقيمو ف .تحقيق عامل الردعفي وحدها لر كافية العقوبات غي

حترم ت ذا كانت طائفةإو أخرى،  جرائمرتكاب علهم أكثر جاذبية ل وتج للعقوبةوزنا 

 الذين على عكس الجناةهؤالء يردعهم ضميرهم  نإف ،القانون بدافع من الشرف

الطائفة الوسط بينهما الذين  ن هناككما أكثر من مرة، سبق الحكم عليهم ل

لتهديد ن ردعهم بمجرد اوهؤالء يمك ،سبق الحكم عليهم بعقوبة غير جسيمة

                                     

ـــــ ــــ 1 ـــ  16عبد هللا بن عبد العزيز اليوسف، املرجع السابق،  صــ

 141، ص 1919ة("'، دار الفكر العربي، القاهرة، "املركز القانوني للنيابة ) دراسة مقارنمحمد عيد الغريبــــــــ ـــــ 2

ــــــــــ 3  410ــ نظام جبار طالب، املرجع السابق، ص ـ

ــــــ ــــ 4  14حمد مؤنس محب الدين، املرجع السابق، ص ــ
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 ، أما أن يجعلاملنهية للمتابعة الجزائيةإصالحهم من خالل الوسائل بالعقاب و 

ال يشير إن هذا فالعام من املجرم ضحية يخوف بها الغير تحقيقا لعامل الردع 

كما أن املؤسسة العقابية تعد في كثير من الحاالت معقل ، (1)لفكرة إلاصالح

يدخلها أناس ينقلون إجرامهم الخارجي  ،(2)لإلجرام ومدرسة لتعلم فنون الجريمة

 .(3)السجناء الجددقدر من مما يؤثر ذلك على  ،إلى داخل السجن

إيجاد أفضل صياغة  حد عند ال يقفن يستوجب أحق في العقاب الإذا كان         

ة بما يحقق أهداف ميجهة الجر واغي إيجاد سبل ملينببل  للنص التجريمي،

ن نجاح السياسة العقابية إف ،(4)إلى أبعد مدىمنها  صاملجتمع في منع أو التقلي

يستوجب أن يكون ، هذا ما يعبر عن نجاح املجتمع في مواجهة الظاهرة إلاجرامية

البحث عن ألاسس والقواعد الخاصة املنظمة للجزاء بدراسة الحق في العقاب 

ل اأغراض العقوبة ح تحقيق يمكن منقتضاءه على النحو الذي إوسبل  ،الجنائي

 صياغة ختيار أفضلإألامر الذي يستلزم  ،(5)التنفيذ داخل املؤسسة العقابية

عدم  ماملكن أبان املصلحة العامة، ويوضع في الحس، قواعد عند تنظيم الجزاءلل

ي زيادة ر فثيأ فإن هذاوجود تدابير ترمي إلى إلاصالح أو تقييدها أو عدم فعاليتها 

 تتعامل وسائلمن الضروري إحالل يكون ها معدالت الجريمة والعودة إليها، حين

                                     
ـــ 1 ـــ ـــ محمد سيف النصر عبد املنعم، املرجع السابق، ص ــ  11ــ

ـــــ ــــ 2 ـــ  11اليوسف، املرجع السابق، صعبد هللا بن عبد العزيز ــ

ــــــــ 3 ـــ رسالة ماجستير، جامعة  "البة للحرية بين الواقع واملأمول بدائل العقوبات الس"عبد هللا بن علي الحثعمي،  ـــ

 41، ص 1001الرياض،  ،نايف العربية للعلوم ألامنية

4-Philippe BONFILS, Etienne VERGES, Travaux dirigés de droit pénal et de procédure pénale, 2éme 

édition, LITEC, Paris, 2006, P 5  

- Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR, R. JAMBU-MERLIN, Criminologie et science pénitentiaire, 4ème 

édition, Dalloz Paris, 1980, P1, voir aussi Bernard BOULOC, Pénologie, n°1, Dalloz, Paris, 1991, P1 

ـــــــ 5 ـــ   111ص  ،1911 القاهرة، دار النهضة العربية،" دروس في علم إلاجرام والعقاب" محمود نجيب حسني ــ
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سواء كانت  ،ية متخصصة مبنية على التراض يمع الجريمة معاملة عقابية علم

 . (1)املحكمة أو مكملة لتدابير أخرى يقررها القاض ي علىامللف احالة  قبل

دى ماملنفعة املستقبلية للسياسة العقابية إجرائيا تعبر عن وعليه فان          

ستفادة من وتتيح فرص إلا  ،في تحقيق هدف الردع الجزائيةعقوبات نجاح ال

، وهو ما يمكن تحققه من خالل اعطاء (2)البرامج إلاصالحية للوقاية من الجريمة

 الضحية الحق في إنهاء املتابعة الجزائية.

إذا كان الهدف من  خزينة الدولة:تخفيف العبء على اختصار إلاجراءات و ـــــ  2

بات السالبة للحرية هو تجنيب املجتمع من النزعة إلاجرامية الكامنة تطبيق العقو 

ة يادم كانتسواء  ،في الجاني، فإن ذلك يكلف الخزينة العامة الكثير من ألاعباء

ء يوال  راكز مو  ،كبناء املؤسسات العقابية ،مباشرة أو غير مباشرة ،بشريةاو 

ل املؤسسات العقابية ومنع انتشار ألامراض وألاوبئة داخ ،املحكوم عليه

عدم تخصيص ن من املؤكد أو . رعاية وإعادة التأهيل وإلادماجومصاريف ال

ال جامليفتح و  ،الدولة مصاريف لبناء السجون يؤدي إلى اكتظاظ املحبوسين

 .(3)نتشار إلاجرام وفشل عمليات إلاصالحال 

ار أنه بإعتب جزائيةنهاء املتابعة اللذا تظهر أهمية إعطاء الضحية الحق في إ           

 تسويتهاو  على املحاكم املحالةص من حجم القضايا قليو  ،(4)مكلفة  وسيلة غير

 جراءات مبسطة.فقا ل و و  قل مدة ممكنةأفي 

                                     

1 -   Robert CARI. O.P, P 7 

ــــــ 2  11، 19ص ص مضواح بن محمد آل مضواح، املرجع السابق، ــــــ ـ

ـــــ ــــ 3   11سابق، ص عبد هللا بن عبد العزيز اليوسف، املرجع الــ

4 - Manuel des principes fondamentaux et pratiques prometteuses O.P, P 5 et 33 
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 ال السالبة للحرية العقوبات ن إ :املتخاصمة ألاطرافتصا( بين بعث إلا ـــــــ  3

ترة عليه بعد قضاء ف كوماملح فان ،ستجابة جزئية ملتطلبات الضحيةإ توفر إال

هذا ما يجعلها تفشل  ،(1)نتماء إليهغتراب عن املجتمع وعدم إلا ال بيشعر العقوبة 

 حقالمنح الضحية في إعادة ربط العالقات بين الضحية والجاني واملجتمع، أما 

ر ستجيب أكثيو  ،تحقيق تلك ألاهداف على يساعداملتابعة الجزائية  في انهاء

 ماك ،قائمةالالحفاظ على استمرار العالقات سعى الى يو ، الضحية الحتياجات

ختصار إأي أنها تعمل على  ،(2)ي خصخصة الدعوى العموميةذلك فساهم ي

مارست الضحية هذا سواء  ،إلاجراءات وتخفف العبء على الجهات القضائية

تساهم كما ، (3)إقامة الدعوى العمومية أو بعدها فيمنع الاستمرار فيها قبل الحق

 .الضحية حقوق يجاد حلول سريعة وفعالة تضمن في إ

ملتابعة الجزائية ال يعني هجر ا اعطاء الضحية الحق في انهاءالتفكير في ان        

ولكن للحد من اللجوء املفرط إليها وقصرها على  ،العقوبات السالبة للحرية

الجرائم الخطرة واملجرمين الذين لم تنفع معهم وسائل إلاصالح وإعادة 

خذة بعين آ ميل إلى إيجاد حل للنزاع بصورة مثمرة، فهذا الاتجاه ي(4)أهيلالت

 نه وسيلة، فضال عن أ(5)والجسمانية النفسيةعتبار القيم املشتركة للجميع منها إلا 

يات من مستو  لتقليلا الداعية الى ضرورةجهود اليح إمكانية كبيرة في مجال تت

                                     

ـــ محمد سيف النصر عبد املنعم، املرجع السابق، ص 1  11ـ

ـــ 2 ـــــ ـــ  lp.org-www.pal : املوقعانظر  "البوابة القانونية الفلسطينية، خصخصة الدعوى الجنائية"حمد البراك، أـ ــ

ــــــــ 3  411نظام جبار طالب، املرجع السابق، ص  ـــــ

ــــــ 4 ــــ خالد عبد الرحمان الحريرات، بدائل العقوبات السالبة للحرية 'دراسة مقارنة"، رسالة املاجستير، جامعة مؤتة ـ

 41، ص 1001، ألاردن

5-  H. LILLES, Circle sentencing, Part of the Restorative justice continum, voir le site:  www.iirp.org 
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إشراك أطرافها في إيجاد الل من خوإيجاد مجتمعات أكثر سلما  ،ضطرابإلا 

ة مباشر  ةر عتبارها املتضر إبالنسبة للضحية بسواء تحقق الكثير و  للقضاياالحلول 

 ما تعمل على اصالح وتأهيل الجاني.، كمن الجريمة

 ةــــــــــــــــــــة الجزائيـــــــــــــاملتابع نهاءلحق الضحية في إاملعارض ـاه ـــــــــتجإلاالفرع الثاني: 

عة في انهاء املتاب الحقعن فكرة اعطاء الضحية  بالرغم من املزايا التي أثمرت       

لعل و  ،الاتجاه املعارض انتقادات أماملقى نفس الاستقبال لم ت ا، إال أنهالجزائية

سلكت املناحي  أين 11 القرن تجاه يتفق مع املدارس الفقهية التي عرفت في هذا إلا

   اض العقوبة القائمة على الردع العام والخاصكلها في سبيل ترسيخ أغر 

 ومنع ألافراد من ارتكاب الجرائم صالح الجانيل  نجاعة كثرألاالوسيلة ا مبإعتباره

 مما يستوجب، يحكم نواحي الحياةأن القانون  في الحسبان الجميعيضع لكي و 

حقق تي الف الجزائية املتابعة إنهاءفي  الحقالضحية  إعطاء أما ،ع العقوبةيتوق

بل مزيد من الفساد وتشجيع  ،وال يكون هناك إصالح للجاني ،ألاغراض تلكمعه 

فضال  بماله، بماله يشتري حريته دام أن الجاني ما ،من الجرائمرتكاب املزيد إعلى 

 الدعوى العمومية أنمادام  ،الردع العام يتحقق معه ال  الاجراءعن كون هذا 

 .(1)بصر الجمهور تفاق يتم بعيدا عن مسمع و إتنقض ي ب

في  املتابعة الجزائيةحق الضحية في انهاء ذيوع الحديث عن رغم وعليه       

ألاسباب  فتعددت ،في آلاراء ارتيابا وتضاربإثير يل زاي الألامر  إال أن الحاضر،الوقت 

اء في إنه الحق ضحيةلا سألة إعطاءملاملعارضة  ختلفت وجهات النظر إوالحجج و 

 همها فيما يلي:والتي سألخص أ املتابعة الجزائية

                                     
ـــ ـــ 1 ـــ علوم مجلة لل ("دراسة مقارنة) قتصادية القطريةالصلح الجزائي في التشريعات إلا" أنور محمد صدقي املساعدةــــ

 .106، ص 1001 ،العدد الثاني، جامعة دمشق ،قتصادية والقانونيةإلا



 ي انهاء المتابعة الجزائيةالباب األول ـــــــ الفصل األول : ماهية حق الضحية ف

~ 32 ~ 
 

   :يالجزائأمر مستهجن في القانون  الجزائية ملتابعةا حق الضحية في إنهاء ـــــ1

 تهتم بالنظام العاملتطبق في مفهومها الردعي و القواعد العقابية وضعت          

فكرة اعطاء الضحية الحق في انهاء مما يجعل  ،فيها لإلرادة الفردية ال مكانف

 (1)وال تصلح إال في القانون املدني الجنائيالفكر  في خيال أمرا د بعة الجزائيةاملتا

  .(2)بشأنها املساومة أشكالي شكل من أد تستبع الدعوى العمومية أنفضال عن 

يترتب عنه بروز  بحق الضحية في إنهاء املتابعة الجزائيةقرار إلا إن       

 عموميةالدعوى تتعلق بال ألاولى ،مجموعتين من الدعاوى الناشئة عن الجريمة

راحل املفي جميع  ألاخيرةفوضع هذه  ،تصالحيةالدعوى تخص الوالثانية 

تجعل  أنهاكما  ،وتأثيرها الدعوى العمومية يمكن أن يقلل من أهمية إلاجرائية

حق لات فكرة اعطاء الضحية كان ذاإف ،الجاني ال يتحمل املسؤولية تجاه الضحية

ياسة إال أن الس ،االيهال تطرح أي إشكال بالنسبة ة الجزائية في وضع حد للمتابع

يعبر عن  أنصطدام مع القانون الذي يستوجب إدافع  تشكلقد  العقابية

   .(3)وليس عن مصلحة طرف على حساب طرف آخر ،مصلحة الجماعة

من بين ألاهداف التي تسعى  :بحكم إال مبدأ ال عقوبة و التعارض مع أغراض  ـــــ 2

ا العقوبة هو تحقيق الردع الخاص أي منع املحكوم عليه من العودة إلى إليه

سائل و  وإبداء دفوعالاملتهم الحق في مناقشة  بإعطاء إالوال يتحقق ذلك  ،الجريمة

                                     

ــــــ 1 ـــ  .101جع السابق، ص أنور محمد صدقي املساعدة، املر  ــ

ـــ مــ 2 ـــــــ الجزء ألاول   ("ألاحكام وإلاجراءات الجنائية) م الاقتصادية في القانون املقارن الجرائ"حمود محمود مصطفىـ

نظام جبار  نقال عن 111، ص 1919الطبعة الثانية، دون مكان النشر، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 

 .411 ص، املرجع السابق،  طالب

3-Jocelyne LENOIS-HAPPE, O.P , P 621 
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وصدور حكم عليه يسجل في صحيفة السوابق القضائية  ،ووقوفه علنا ،دفاعه

الجمهور من ارتكاب الجريمة منع  الرامي الىكما تحقق العقوبة أيضا الردع العام 

الدعوى العمومية  جعلي املتابعة الجزائيةفي انهاء  الحقأما إعطاء الضحية 

 .(1)بعيدا عن مسمع وبصر الجمهور و  مع الضحية تفاقإناء على تنقض ي ب

 وهو الحكم الذي ،على حكم قضائي امبنييكون توقيع العقوبات  أن ألاصل          

دالة لتحقيق ع ألاساسيةمن الضمانات  التي تعدقانونية ال إلاجراءاتستنفذ كل إ

الرقابة الشعبية على مجريات  يضمنفيصدر الحكم في عالنية  ،العقوبة

  إلاقرار بحق الضحية في انهاء املتابعة الجزائيةوهو ما ال يتوفر عند  ،(2)املحاكمة

كثير ل في التصديق كما ان منح الضحية الحق في انهاء املتابعة الجزائية يخف         

إذ ترجح املصلحة الفردية على مصلحة  ،لجريمةلعوامل الكامنة املرتبطة بامن ا

 ماالقدر ب الفرديةصلحة املبخاصا أن الجريمة ال تلحق ضررا علما  ،الجماعة

 منح الضحية هذا الحقأن كما  ،املجتمع منأو  من ضرر عام يهدد استقرار هترتب

غطي سوى عدد يال  هإال أن ،املحبوسين حجم منإن كان يهدف إلى التقليص و 

مساس خطير شكل ذلك ين أ كما ،(3)قليل من الجرائم مقارنة بالحجم ألاكبر لها

ر زجلتميز بالقوة واملنعة ت الجزائيالقانون قواعد ن ذلك أ ،بفاعلية العقاب

 . (4)لحكامه املخالفين

                                     

ـــــ ـــ 1  .411نظام جبار طالب، املرجع السابق، ص  ـــ

ـــ ـــ 2 ـــ الطبعة الثانية، دار  "ه عام واملواد الجمركية بوجه خاصاملصالحة في املواد الجزائية بوج" أحسن بوسقيعةـــ

 .11، ص 1200 الجزائر، ،هومة للطباعة والنشر والتوزيع

3 - Manuel des principes fondamentaux et pratiques prometteuses O,P,  P 7. 

ـــ مـــ 4 ــ ـــ  .149ص  املرجع السابق،"حمد عيد الغريبـــ
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حق لإنكار ا إلى يؤديالجزائية حق الضحية في إنهاء املتابعة عن  الحديث إن        

ي قتضاء حقه فإب شخص يطل مع انهاء املتابعة الجزائيةيمكن  ال و  ،في العقاب

سلطة من سلطات الدولة تتحقق  ألاخير  أن عتبارإب ،(1)العقاب عن طريق القضاء

 ال يصح أن يترك إليهن الوظيفة التي عهدت إف ،وظيفة إقامة العدالة امن خالله

  في املجتمع. فراد وإال سادت الفوض ىألا تقدير أمرها ل

إجراءات التقاض ي  طول أن ذلك  ،ال يخلو من املبالغة هذا الرأي أن يبدو       

مة ءأكثر مال حق الضحية في انهاء املتابعة الجزائيةرتفاع تكاليفه يجعل إو 

م في هايسالاقرار للضحية بهذا الحق أما  ،القضايا بحجمفالقضاء يسوء كاهله 

 إجراءات إلاطالة في كما أن ،(2)زدياد الوعي بمزاياهإتوقع  أمام لقضايااحل 

 .(3)ثقة بالسلطة القضائيةال ويفقد ،ثر العقابأف يضع الدعوى العمومية

ن ا :العقاب من لإلفالت حق الضحية في إنهاء املتابعة الجزائية سبيالــــــ  3 

فهي   ،(4)الجهات القضائيةرقابة  من جعل الجناة يفلتون الحق املقرر للضحية ي

إذ بإمكانهم دفع مقابل عوض تعرضهم  ،ثرياءألا حمايةل ت أساسا وجد فكرة

ويعد ذلك من املبادئ القديمة التي عصفت بقواعد القانون  ،للعقوبة الجزائية

 .(5)النقدي املالي أو  باملقابل العقوبةالجنائي من بينها مبدأ سقوط 

                                     

1-Conférence de l’organisation internationale de la Francophonie, Réconciliation et lutte contre 

l'impunité  "Pratiques constitutionnelles et politique en Afrique : Dynamiques récentes" Bénin, 2005, P 5 

ــــــ أــــ 2 ـــ أنظر  10ص  "ة لحل النزاعات وعالقتها بالقضاءمدى فعالية الوسائل البديل"حمد أنوار ناجيـ

 //:niza3ate.pdf-membres.multimania.fr/berradarz/article/halhttp                                                           املوقع: 

ــــــ ــــ 3  411نظام جبار طالب، املرجع السابق، ص ــ

4 - Manuel des principes fondamentaux et pratiques prometteuses sur les alternatives à 

l’emprisonnement, O.P, P 10 

ــــــــ 5  940، ص نفسه املرجعنظام جبار طالب،  ـــــ
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 يــــثانـث الــــــــاملبح

 ةـــــــــــــــــــة الجزائيــــــــــاملتابع في انهاء للحق الضحية ممارسةروط ــــــش

 هو تفعيلالحق في انهاء املتابعة الجزائية  الضحية إعطاءمن  هدفإن ال       

قرير واملجتمع في ت الجاني إشراكيساهم ذلك في بسهولة، كما  احقه تضاءقإ سبل

وإختيار الطريق ألانسب لعالج  ،رار الحق في العقابقإ إلىمصير الدعوى الرامية 

يل قلتالى ال ةميالرا لقانون العقوبات املبادئ العامةنطالقا من إبعض القضايا 

الظروف  تطبيق يجوز فيها كتلك التي ،في بعض املسائل الردع صرامة قواعدمن 

  .العقوبة من إلاعفاء أواملخففة 

 تطبق أنب حوالألا  بأي حال منسمح ال ت زائيالجقواعد القانون ن ألاصل أ      

حق الضحية  أنلذا نجد  ،الدعوى العمومية طرافل  الشخصية للرغباتوفقا 

 ا يجعلمم، مةءاملال ستند في ذات الوقت على فكرةفي إنهاء املتابعة الجزائية ي

  .في امليدان الجزائي ونسبيا محدودابل يكون  ،غير مطلقلهذا الحق  اممارسته

 اليهع تفرضوسيلة ب تالجزائية ليساملتابعة  حق الضحية في انهاء كما ان      

يع ن تطبيقها ال يشمل جمأكما  ،تها وارادتها الحرةبمبادر تم تبل ، بموجب القانون 

تجاوز ال ت، أي التي معين قانونيذات وصف  الوقائعبعض  تقتصر على اذ ،الجرائم

شروط  همأالتطرق الى هنا تظهر ضرورة ومن  ،و الغرامةأمعينا من العقوبة  احد

اصر العنجملة من عتبارها بإاملتابعة الجزائية  ممارسة الضحية لحقها في انهاء

لشروط الخاصة بمبادرة ، ويتعلق ألامر باهونطاق هذا الحق املحددة ملجال

عية الشروط املوضو ، وأخرى ب)املطلب ألاو(( املتابعة الجزائيةالى إنهاء  الضحية

 .املطلب الثاني()نهاء الضحية للمتابعة الجزائية ائية لوالاجر 
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 ةـــــــــــئيالجزا نهاء املتابعةإ لىإ الضحية الشروط الخاصة بمبادرة: ألاو( ب ـــــــــاملطل

املتابعة لمكان معرفة صاحب الحق في انهاء  طرافألا صفة تحديد  إن       

قبل  هنأعتبار إب ،الجزائيةخصومة مرحلة ال السيما فيكبيرة  أهميةذو الجزائية 

ة تحديد صف بالمكانن كان إو  ،بشكل واضح صفةتلك الال تظهر  ةحلهذه املر 

 تصالإال بعد إال تظهر  أينتهام إلا أو  شتباهعكس من يكون محل إلا  ،ضحيةال

 فةصرتبط فت ،مختلفة قواعد اتحكمه صفةكل و  ،بالوقائع القضائيةالجهات 

عن  ختلفتو  ،نعقاد الخصومةإنشأ بي إجرائيوهي مركز بفكرة الخصومة  الخصم

صم يتطابق املركز القانوني للخ أنومن املمكن  ،املركز املوضوعي املطلوب حمايته

 لى بحثإ دائما القاض يلذا يعمد  ،ز القانوني لصاحب الحق في الدعوى مع املرك

وتخلف الصفة  ،تحديد صفة الخصم إلىيصل كي ئع املوضوعية لالوقا

وقد توجد الصفة املوضوعية دون  ،إلاجرائيةتخلف الصفة  إلىوضوعية يؤدي امل

  .(1)صاحب الصفة املوضوعية في حالة التمثيل القانونيك ،إلاجرائيةالصفة 

هما وكيل في شخصين  تنحصر الدعوى العموميةأطراف ن أصل وألا         

بة ماعية في املطالممثال للهيئة الاجتعتباره مدعيا بالحق العام و الجمهورية با

وفي ، (2)املتهم بصفته مقترف الجريمة أو وثانيها الجاني  ،بتطبيق قانون العقوبات

 لفمة التقيد بالشخاص الذين تضمنهم جميع الحاالت يكون من واجب املحكم

أن هناك التحقيقات  خالل من للمحكمةستبان إإذا و  ،حالة الدعوى العموميةإ

                                     

ــــــ ـــ 1 ـــ عة ، الطب("دراسة مقارنة )راءات الخصومة املدنية سلطة القاض ي في توجيه سير إج"محمد علي خليل الطعانيـ

 14، ص 1009ألاولى، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  

ـــــــــ 2 ــ ، الديوان الوطني ألاولى الطبعة "مام املحاكم الجزائيةى املدنية أشروط ممارسة الدعو " ـــ عبد العزيز سعدـ

 14، ص 1001الجزائر،  ،لألشغال التربوية
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 جبيستو  ،صليين أو شركاء في الجريمةأفاعلين ك همخرين يجب إدخالآ اشخاصأ

على املحكمة في هذه الحالة أن تلفت نظر النيابة العامة إلى هذا التعديل لتتخذ 

 .(1)بشأنهم ما تراه مناسبا

 املتابعة الجزائية انهاء بادر إلىملا الخصم صفة تحديد واذا كان من السهل         

باعتبار أنها ، إلاجراميضحية الفعل  صلبحسب ألا  مارسهت هذا إلاجراءن أذلك 

صفته ب املتهم أو الجاني وبين ألاقدر على إختيار الطريق ألانسب لقتضاء حقها،

تلف ويخ ،أخرى من جهة  املدنياملسؤول  أو املتسبب في الضرر  أو مقترف الجريمة 

كانت مبادرة الضحية الى انهاء املتابعة الجزائية مع  إذابحسب ما  أيضا ألامر

    .(2)أو شخصا معنويا باعتبارهما شخصا طبيعياالجاني 

 ة: ـــــــــــة الضحيـــــــــــــصف توفر ضرورة ـــــ  الفرع ألاو( 

مصدر الصفة غير املشروعة للفعل هو القانون املحدد لعناصر الجريمة ان       

صل فيصبح الفعل بذلك مجردا من صفة ألا  ،لعقوبات أو التدابير املقررة لهاوا

ال يمكن بأي حال من ألاحوال و  ،(3)من قانون العقوبات 1وهو إلاباحة عمال باملادة 

شخص غير متضرر من الجريمة  أن تكون املبادرة الى انهاء املتابعة الجزائية من

ن الاقرار بحق الضحية في انهاء املتابعة الجزائية يقتصر على بعض الجرائم علما أ

                                     
، دار "(دراسة تحليلية وتطبيقية)ية في املواد املدنية والتجارية سلطة القاض ي التقدير  " نبيل إسماعيل عمر ـــــــــــ 1

 19، ص 1001 ،إلاسكندرية ،الجامعة الجديد للنشر 

ـــ ــــ 2 ـــ اهرة الق ،دار النهضة العربية "ات الجزائية وفقا آلخر التعديالتشرح القواعد العامة لإلجراء" عبد الرؤوف مهديــ

 196، ص 1000

ـــــــ 3 أنها جاءت لتكرس  ”"ال جريمة وال عقوبة أو تدبير امن بغير قانون ,ع ق 1نص املادة خالل مضمون يالحظ من  ـــ

د منه حصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص القانونية املكتوبة وعبارة بغير قانون مبدأ الشرعية الذي يقص

عوض بغير نص الواردة في املادة تدلل على النصوص الواردة في قانون العقوبات والقوانين املكملة له وكذا أعمال 

 لتشريعيالسلطات التنفيذية منها املراسيم وألاوامر والقرارات وهو ما يسمى بالتفويض ا
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حها الخاصة، ويشترط أيضا أن تمارس الضحية لهذا التي تمثل اعتداء على مصال

بقدر  ةتمتعالحق في اطار القانون املحدد للطرق املتاحة لها ونطاقها، وان تكون م

من ألاهلية إلاجرائية وحرية الاختيار بأن يتوفر لديها الادراك والتمييز بعيدا عن 

 .نهية للمتابعةوقت اللجوء الى تلك الطرق امل ماديا كان أو معنويا أي إكراه

بالرجوع إلى قانون إلاجراءات الجزائية وقانون العقوبات لم تكشف          

كتفى املشرع الجزائري بالشارة إ إذ وجود تعريف محدد للضحية، النصوص الى

 وراملضر  عبارة يستعمل تارةف ،واحد لفظستقرار على مع عدم إلا  اللفظية لها

 191 املادة في الضحية أو نون الاجراءات الجزائيةمن قا 1و 1 املادة في ورد ما منها

 كما هو الحال في املدني املدعي لفظ يستعمل وتارة ،قانون العقوبات 1 قرةفال

 عنصر على املشرع تركيز يفسروهو ما  ،قانون الاجراءات الجزائية 11 املادة

 .وبحسب مركزها في الدعوى  لضحيةل محدد كمعيار الضرر 

من إعالن ألامم املتحدة بشأن املبادئ  11املادة ى أن دد نشير إلوفي هذا الص       

 1911 ألاساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة لسنة

هم "ألاشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي أو جماعي بما في بأنالضحايا  عرفت

الاقتصادية أو  ذلك الضرر البدني أو العقلي أو املعاناة النفسية أو الخسارة

طريق أفعال أو حاالت ألاساسية عن  مالحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقه

نتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول ألاعضاء بما فيها القوانين إإهمال تشكل 

ضحايا  قصد أي أن الاعالن ،(1)ستعمال السلطةالجنائية ل  التي تحرم إلاساءة

 .  (2)الكوارث الطبيعية ضحايا إلانسان وليس يرتكبهاألافعال التي 

                                     
ـــــــــ 1    11، ص 1001، عماندون رقم ودار الطبع، " حقوق الضحايا في مرحلة املحاكمةاملعايير الدنيا ل"نبيل عمران ــ

 141ص  1919، القاهرة العربية دار النهضة،  "قوق إلانسان وإلاجراءات الجنائيةح"ومحمد محي الدين عوض

ــــــــ ــــ 2  .11املرجع السابق،  ص  "ضحايا إلاجرام حقوق  "محمد محي الدين عوضـ
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نه يشمل كل أمن جهة نجد  ،الضحية يحمل في طياته عدة معاني لفظإن         

من التمتع  هميحرم ،ضررا جماعيا و كان أ فرديا يأو مال يضرر نفس  ممن لحقه

كالحق في الحياة أو السالمة الجسدية وكذا  ألاساسية املكفولة قانونا همحقوقب

اشرة باملنتهك ماله القانوني أو حقوقه إ كل منأن الضحية هي أي  ،لحق في املالا

 . (1)له عن طريق الجريمة تأو هددت باالنتهاك أو عرض

ن لم إضرر من الجريمة و  شمل كل من لحقهيلالضحية  لفظيتسع كما        

وجميع  ةكاملدعي بالحق املدني أو املضرور من الجريم ،بهاا بالضرورة مقصود يكن

 وتؤثر فيهم عاطفيا أو نفسيا ،أفراد املجتمع الذين تبلغهم أنباء وقوع الجريمة

 .(2)ملجرد وضعهم في حالة من إلاحساس بعدم ألامن والطمأنينة

وألافراد الذين  لهاالعائلة املباشرة لذلك نجد أن الضحية تشمل أيضا        

جراء التدخل ملساعدة  منتعيلهم مباشرة وكذا ألاشخاص الذين أصيبوا بضرر 

 .(3)الالحق بهم نع إلايذاءومالضحايا هؤالء 

شخصيا من  تضرر و  جرمعتداء املإلا  وقع عليه ضحية كل منعد كما ت       

 امكن أن يحل محلهيأو أي شخص آخر الضحية   ورثةمن  يكون وقد  ،الجريمة

ني عاييانا أو جماعة أو ك شخصكل كما تستخدم عبارة الضحية لتشمل   ،قانونا

ويشمل بذلك  ،دنيا أو نفسيا أو اقتصاديا بسبب نشاط غير مشروعب من أذى

 .(4)ضحايا الغش أو املشاريع املالية

                                     
ـــــ ـ 1 ـــ  111،  ص السابقاملرجع  "إلاجراءات الجزائيةوحقوق إلانسان " محمد محي الدين عوضـــــ

ـــ 2 ــ ـــ ـــــ  .11محمد ألامين البشرى، املرجع السابق، ص ـ

ـــــ  3 ـــ ـــــ  .11نبيل عمران، املرجع السابق، ص ـ

ــــــــ  4 ـــ  01، ص  هنفس مد ألامين البشرى، املرجعمحــ



 ي انهاء المتابعة الجزائيةالباب األول ـــــــ الفصل األول : ماهية حق الضحية ف

~ 42 ~ 
 

 معيار  أو  تعريف موحدعدم الاستقرار أو وجود وفي هذا الصدد نشير الى       

ب بحسيختلف مر ألا ن ا، إذ أومن في حكمهتحديد صفة الضحية  بمقتضاه يتم

 للضحايا. ينمولدمعيارين ككذا القصد الضرر و 

عد ضحية حسب هذا املعيار كل ت ــــ القصد الجنائي كمعيار مولد للضحايا:1

 . (1)ن لم يصب بضرر أو تعدى الضرر غيرهإقصد إلاضرار به و  من

ن هناك صور مستحدثة لضحايا يالحظ جليا أن هذا املعيار غير مستقر ل       

اتجة نتكون و  ،صورة أفرزتها التغيرات الاجتماعيةال ذهوه ،جرائم ال ضحية فيها

 عدالذي يإلافراط في الحريات العامة منها الجرائم الرضائية كالجهاض  بسبب

 ألام.  حياة ذنقاإو ثر إذا كان بغرض العالج أله أي إال أنه ال يكون  ا،مجرم فعال 

عين من هناك نو  ـ معيار النتيجـة إلاجرامية )الضرر( كمولد للضحايا: 2

جني املب عرفو ما يأ ةيتعلق ألاول بالضحية املباشر ، حسب هذا املعيار  الضحايا

 لجريمةاكل شخص أثرت فيه ي وه ةفيتعلق بالضحية غير املباشر  أما الثاني ،عليه

 .(2)التي لحقت املجني عليه

ذلك أن الاعتماد على معيار الضرر كمولد للضحايا  ،تجاهنتقد هذا إلاإلكن        

ا ضحايالحتمال الزيادة في عدد إ لىإ تساعهإيسمح  إذ، ستقرارإلا يتسم بعدم 

لف تخت الذين أصيبوا بالضرر وهو أمر يصعب التحكم فيه، كما أن التشريعات

فضال عن أن صفة الضحية غير قاصرة على  ،دولة لخرى لضرر من ا في تحديد

مهام تمكنه له ممث يتولى (3)كون شخصا معنوياتفيصح أن  ،الشخص الطبيعي

                                     
ــــــ 1 ـــ ـــــ  .16،  ص 1محمد مؤنس محب الدين، املرجع السابق، هامش  ـ

ــــــــ  2 ـــ  .11محمد ألامين البشرى، املرجع السابق، ص ــ

ــــ 3 ــ ـــ ـــ سات مركز العربي للدراللاملجلة العربية للدراسات ألامنية والتدريب  "الضحية ذلك املنس ي" جيو العمصطفى  ــــ

 11ص، 1911 ،الرياض، ، العدد السادس ألامنية والتدريب
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بمدى  امشروطيكون  ممارسة هذا الحق، إال أن نهاء املتابعة الجزائيةمن إ

ال يمكن انهاء املتابعة الجزائية اذا ختصاص ممثل الشخص املعنوي، ومن تم إ

ونظرا للطابع  ،غير مختص أو تجاوز حدود اختصاصه موظفمورست من قبل 

 يةالحق في إنهاء املتابعة الجزائ لضحيةالتي تخول لالوسائل عض ستثنائي لبإلا 

ة يكون صريحا وتكون الجهة املختصن الترخيص بها إف ،لقوتها غير املألوفةونظرا 

ب بحس ةرتب ومحددالوفقا لتدرج و  ،معينة تعيينا دقيقا ء تلك الوسائلبإجرا

     .   (1)أهمية القضية وجسامة الجريمة

   تتوفر فيه صفة الجاني أن تكون مبادرة الضحية مع من الفرع الثاني: 

ة نهاء املتابعة الجزائيال يقتصر ألامر عند حد إعطاء الضحية دورا في إ       

 قائمة علىن تكون مبادرة الضحية أ مربل يقتض ي ألا  ،وتحديد صفة الضحية

وضع  مبادرتها الى ية لتقدير قيمةساسالتي تعد من العناصر ألا  املسائلجملة من 

 .ةحد للمتابعة الجزائي

نهاء املتابعة تمارس الضحية حقها في إ لعل اهم هذه العناصر هو ان          

علما أن أصل البراءة يفرض عدم  ،قترافه للجريمة بأدلةإثبت مع من الجزائية 

 يقي اضمان يعد هذاو ، (2)ن الشك يفسر لصالحهأبراءته و إثبات  الشخصإلزام 

                                     

ـــــــ 1 ــ ـــ ممارسة الحق في انهاء املتابعة فعلى سبيل املثال نجد في مجال املخالفات الجمركية أن السلطة املؤهلة ب ــ

ت شيات أقسام الجمارك ورؤساء املفتشياتتمثل في املدير العام للجمارك واملديرون الجهويون ورؤساء مفتالجزائية 

واملرسوم التنفيذي  1999جوان  11الرئيسية وأخيرا رؤساء املراكز وهذا حسب قرار الوزير املكلف باملالية املؤرخ في 

و الوطنية املحدد لنشاء وتشكيل وسير لجان وهي اللجنة املحلية أ 1999اوت  16املؤرخ في  191-99تحت رقم 

 114املرجع السابق، ص  "املصالحة"أحسن بوسقيعة  نظرأللمصالحة ــــ 

جامعة نايف العربية للعلوم  " دون رقم الطبعة،عوى الجنائية ودور املدعي العامالد" محمد محي الدين عوض  ـــــــــ 2

 9، ص 1004ألامنية، الرياض 
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 العقوباتقانون  نصوصلم تكشف  ه، غير أنتهاماتإ ضحايا الوقوع من ألافراد

املسلك كان  نإو  ،للجانيإلاجراءات الجزائية عن وجود تعريف محدد  قانون  أو 

عتباره إب جانيالن التمييز بي جرى  وقد ،مقترف الجريمةفي جميع الحاالت يعتبره 

 :معنويا أو شخصا طبيعيا 

     :'شخصا طبيعيا' جانيالــــــــــــ مبادرة الضحية الى انهاء املتابعة الحزائية مع 1

 تحرك الدعوى العمومية بعد انهاء املتابعة الجزائيةلى إ الضحيةذا كانت مبادرة إ

ف الثاني في الدعوى العمومية هو الطر و ، (1)فيعد في هذه الحالة متهما الجاني ضد

قانون  أن يالحظو  ،(2)قبله هاتهام بواسطة تحريكالخصم الذي يوجه إليه إلاو 

لجزائية الفرنس ي أقام تفرقة واضحة بين ثالث فئات وهي املتهم إلاجراءات ا

inculpe واملتهم  ،في مرحلة التحقيقprévenu  أمام محكمة الجنح واملخالفات

 شتباهتهام وإلا وسطى بين إلاالرحلة وامل ،أمام محكمة الجنايات accuséواملتهم 

املشرع الجزائري  نأنجد في حين  ،suspect (3)فيهاملشتبه ب فيها الشخص يعرف

ه تخذت ضدإكل من  إلى لإلشارةفيستعمل لفظ املتهم  ،التمييز ال يعرف هذا

ل زايما تهام و خارج دائرة إلا الشخص تشمل بذلكو ، الجزائية املتابعة إجراءات

  .باملتهم ن القانون ينعتهإفشتباه ستدالل وإلا في مرحلة إلا 

طلب افتتاحي لقاض ي لعامة بشأنه ا النيابةكل من قدمت  هو املتهمإن          

الدعوى مباشرة أمام املحكمة  أحالتالتحقيق تطلب منه فتح تحقيق ضده أو 

                                     
ـــ ـــ 1 ـــ  11-06التي جاء بها القانون  ديالت الجديدةشرح قانون إلاجراءات الجزائية، طبعة مدعمة بالتع "عمر خوريــ

  11، ص 1001، 1جامعة الجزائر"، كلية الحقوق، جتهاد القضائي للمحكمة العلياوإلا 

     1911منشأة املعارف، إلاسكندرية،  دون رقم الطبعة" إلاجراءات الجزائية تأصيال وتحليال،" مسيس بهنامـــــــــــ ر ــ 2

 .111ص 

ـــــــ 3 ـــ ، رسالة ماجستير، كلية "(مقارن  دراسة)ستجواب إلا  مرحلة أثناء املتهم ضمانات"خليل الشيخ هاشم أحمد مادع ــ

 .                                 11 ، ص1006 كالفورنيا، الحقوق، جامعة العالم ألامريكية،
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املجلس القضائي كجهة وى منظورة أمام في الجنح واملخالفات أو كانت الدع

 كل يطلق علىاملشتبه فيه لفظ  ماأ ،استئنافية أو أحيل على محكمة الجنايات

 تخاذ إلاجراءاتإالقضائية  للضبطيةلشبهات تخول تجتمع حوله مجموعة ا من

إذا وصلت خر بمعنى آ ،(1)الكفيلة للكشف عن الحقيقة وضبط مرتكبي الجرائم

ك في قيمة الشبهات أو ألادلة 
ّ

ما إذا ا، أمتهمالشخص كان  ستناد التهمةإلحّد الش

ير مؤثر ما شتباه في حد ذاته غوإلا  ،(2)فيه تهام كان مشتبهاكانت ال تقوم معها إلا

يبقى املشتبه فيه بهذا الوصف حتى تحرك الدعوى ي أ تهامإلم يتحول إلى 

النظر إلى املرحلة التي تكون عليها الدعوى والشخص املاثل ب أما ،(3)العمومية ضده

 أجرى بشأنه ضباطو كل من قدمت ضده شكوى أو بالغ  ا فيهمشتبهفيعد  أمامها

كل شخص املتهم هو  أما ،(4)ستدالالترطة القضائية بعض التحريات أو إلا الش

عنه تزول وال ، (5)الدعوى العمومية قبلهوحركت  تهامجتمعت حوله دالئل إلاإ

حكم ببراءة ي كأن بزوال السبب الذي أضفى عليه هذا الوصف إال  صفةالهذه 

                                     
ـــ ــــ 1 ـــ ، دار هومه، الجزائر 1 الطبعة "ري، التحري والتحقيقزائية الجزائشرح قانون إلاجراءات الج"عبد هللا اوهايبية، ـــ

  196ص  ،1014

ــــ ــــ 2   دار املطبوعات الجامعية، القاهرةدون رقم الطبعة،  "التحقيق الجنائي والتصرف فيه" فرج علواني هليلــــ

  161ص  ،1999

ـــ نــــ 3  ("عتراف واملحرراتإلا ، )أدلة إلاثبات الجنائي' محاضرات في إلاثبات الجنائي، الجزء الثاني" صر الدين مروكـــــ

 .19، ص1004دون رقم الطبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ،الكتاب ألاول 

ــــ 4 ـــ وتتّم من طرف الّضبطية  ــــ مرحلة التحّري هي مرحلة البحث عن الجرائم واكتشافها وإبالغ الّنيابة العاّمة بهاـ

ون نقرينة البراءة من خالل قا " نظر مالكي محمد ألاخضرأـ  حت إشرافها إلى غاية فتح تحقيق قضائيالقضائّية ت

  190، 141صص ، 1991/ 1990 ،رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة ("دراسة مقارنة )إلاجراءات الجزائية الجزائري 

ية دالئل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة ق.ا.ج تنص "غير أن ألاشخاص الذين ال توجد أ  11ـــ املادة ـــــــ  5

ومتماسكة من شأنها  مرجحا ال يجوز توقيفهم سوى املدة الالزمة لخذ أقوالهم وإذا قامت ضد الشخص دالئل قوية

تهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر إالتدليل على 

 ساعة". 41ن م
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ضاء نقإكما تزول في حالة  ،في حالة إلادانةعليه  امحكوم إلىيتحول  وقد املتهم

جراءات قانون إلا من  6املادة املنصوص عليها في سباب ألا  لحدمومية الدعوى الع

يح منها الحاالت التي تتحفظ الصدور أمر بأن ال وجه للمتابعة وفي حالة و  الجزائية

 : الجانيويشترط في ، تابعة الجزائيةملاما يلزم بشأن  اختيار للضحية 

ابعة املت لضحية لحقها في انهاءممارسة ان ألاصل أ: نسبة الجريمة الى الجاني ـــــأ

الذي ثبت ارتكابه للجريمة بأدلة سواء حركت النيابة مع الشخص الجزائية يتم 

فر هذه الصفة يمكن خاللها معرفة وبتو العامة الدعوى قبله أو لم تحرك بعد، 

ال و   ،رخبشأنه هو املتهم وليس شخص آ الجزائية تابعةنهاء املن الشخص املراد إأ

 هي:و  العناصر الالزمة املكملة ملبادرة الضحيةمجموعة من توفر ال بإيتحقق ذلك 

 توافر على املترتبة القانونية آلاثار  بتحمل إلالتزام إن : هليةال ب الجاني تمتع ـــ ب

 املشرع حددهما إحترازي  أو تدبيرعقوبة  فرض في هموضوعيتمثل  الجريمة أركان

 من الجنائية املسؤولية لتحمل أهال ن يكو  الف، (1)شخصال مسؤولية قيام حالة في

ومن باب  ،(2)والتمييز إلادراك من الالزم الجريمة القدر ارتكاب وقت لديه فريتو  لم

كانت  اذامن التطبيق مبادرة الضحية الى انهاء املتابعة الحزائية ستبعاد إ أولى

 عاهةه علي تطرأن كأ ،الجزائيةالجريمة مرتكبة من قبل شخص ال يتمتع باالهلية 

القواعد العامة املقررة في من  اةمستوحت مبادرة الضحية وملا كان ،(3)عقله في

وع مع نالواردة فيه  ألاهليةيها قواعد فتطبق  أنفال غرابة من  ،القانون املدني

                                     
1- Frédéric DEBOVE et François FALLETI, O P, P 115  

ـــ  2 ـــــ ـــ  العام، جامعة القانون  في رسالة ماجستير "الصلح في الجرائم الاقتصاديةة "صوافط محمد عارف سعاديــ

 01، ص2010 ،فلسطين نابلس، الوطنية النجاح

ــــــ 3 ـــ  "الجريمة إرتكاب وقت جنون  حالة في كان على من عقوبة ال" ىعل تنص ق.ع التي  47 للمادة طبقا ــ
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 'باملادة الجزائية من حيث مصدرها 'ارتكاب الجريمة نظرا لصلتها (1)من التمييز

 .'يةاملتابعة الجزائ إنهاء' وأثرها

للضحية املبادرة فيجوز  ،لذي يعتد به هو سن الرشد الجزائيالسن اإن         

ن س بلغ الذي قامت مسؤوليته الجزائية أي الجانيمع  النهاء املتابعة الجزائية

 (3)يسأل جزائيا الاذ ، (2)قاصرا غير مميز كان إذا ألامروال ينطبق  ،سنة كاملة 11

في يجوز فسنة  11 وهويكمل سن الرشد الجزائي  ولم  التمييزبلغ سن  إذا أما

ليه و  الجاني يحل محل أنعلى لة املبادرة الى انهاء املتابعة الجزائية معه هذه الحا

لهؤالء  ما دام أن ،(4)والقانون املدني ألاسرةقانون  حكامل وفقا املقدم  أو وصيه  أو 

  .من القاض ي إلاذنمع مراعاة القاصر  أموالالتصرف في 

                                     
ــــ 1 ـــ ـــ قانون  1 الفقرة 40حسب املادة سنة  19باكتمال ويكون إذ أن املشرع الجزائري يميز بين سن الرشد املدني  ـ

هذا السن  حديدبتق.ا.ج( والعبرة  441سنة  )املادة  11 يكون باكتمالاملدني في حين أن بلوغ سن الرشد الجزائي 

 .بوقت ارتكاب الجريمة يكون 

ــــــــــ 2 ـــ سنة توقع عليه تدابير الحماية والتربية، وبعد صدور  11ق.ع تقض ي بأن القاصر الذي لم يكمل  49كانت املادة  ـ

املتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات أصبحت صياغتها الجديدة تقض ي بأنه ال يكون محال  01 -14القانون 

مر املعدل واملتمم لأل  1014فبراير  4املؤرخ في  01 -14القانون سنوات ـــ أنظر   10 للمتابعة القاصر الذي لم يكمل

 1، ص 1014فبراير  16، املؤرخة في 1املتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد  116 -66

 1011، 1العدد  ة للمحكمة العليا،املجلة القضائي، 1009 /11/ 11املؤرخ في ،191010 رقم ـ قرار املحكمة العليا 3

 يكمل لم الذي القاصر إزاء تتخذ التي التهذيب أو تدابير الحماية علىق.ع قبل تعديلها  49وقد نصت املادة   119ص 

أصبح سن القاصر الذي يخضع للتهذيب والحماية من عاله أاملذكور  01 -14) وبعد تعديلها بالقانون  عشر الثالثة

عقوبات الى سنة  11الى  11من  سنه يبلغ القاصر الذيالى جانب ذلك أن يخضع يمكن سنة( و  11أقل من  الى 10

 تواجه حيث إجتماعي دفاع إلاحترازية التي تعد وسيلة أو التدابير الحماية تدابير ق.ا.ج 444 مخففة وقد حددت املادة

 نسليما هللا عبدنظر أإلاجرام  ـ  معتاد و الصغار و جانينكامل العقوبة، معهم تجدي ال قد من املجرمين معينة فئات

 255 ص الجزائر، والتوزيع والنشر للطباعة الهدى دار  ل،ألاو  الجزء العام، القسم "العقوبات قانون  شرح"

ـــ 4 ـــ ــ ته لحد نتهاء وظيفإتحل ألام محل ألاب عند وفاته أو قانون ألاسرة" و  11، 11يحل ألاب محل القاصر "املادة  ـ

من قانون ألاسرة وهي العجز، الحجر إسقاط الوالية وإذا لم يكن للقاصر أم أو ثبت  99ألاسباب الواردة في املادة 

عدم أهليتها يجوز لألب أو الجد تعيين وص ي له وتعرض على القاض ي بمجرد وفاة ألاب لتثبيتها أو رفضها إذا لم يكن 

ا بناء على طلب احد أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة للقاصر ولي أو وص ي تعين املحكمة له مقدم

 قانون ألاسرة"  99"املادة 
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 مبادرة الضحية الى ممارسةبوقت  يكون  إلاجرائية ألاهليةالعبرة في توفر ان         

ه هذ أنعلما  ،وليس بلحظة ارتكاب الجريمة حقها في انهاء املتابعة الجزائية

 لصحة أيضا بل ة،العمومي الدعوى  تحريك شرطا لصحة مجرد ليست ألاهلية

 تتوافر ال ولكن ،جنائيةال هليةألا  الجاني لدى تتوافر قدف ،مباشرتهافي  ستمرارالا 

 عتبارإب الحصانةاملتمتعين ب ألاشخاص كما هو الحال عند إلاجرائية ألاهلية فيه

العمومية  الدعوى  تحريك إمكانيةيحول دون  إجرائيمانع ألاخيرة تعد بمثابة  نأ

  .(1)بتداءألاخيرة إ قبول  بعدم بالحكم ملزم الجزائي ويكون القاض ي قبلهم

 الخصومة أنمن املعلوم  :ختياربحرية إلا  امتمعو  معينا الجانين يكون أ ــــ ج

و أجراءات املتابعة ضد ميت إ تتخذ فال  ،(2)أطرافها إال بتوافر تنعقد الجنائية ال

ن إو  ،نافيا للجهالة تعيينا تهام معيناإلا الشخص موضع يكون  أن البد ذإ حيوان

 أين ،السابقة للمحاكمةرحلة امل سمه فيإو  بذاته معينا يكون  أن يشترط كان ال

كما  ،شخصه عن التحقيق أو تكشف التحريات أن إلى تخاذها ضد مجهول إيمكن 

 قانون العقوبات 48 ادةامل فتقض ي ،ختيارإلا  بحرية الجاني متعتيشترط فيه أن ي

                                     

ـــــــ1 ـــ  1011 ،1، العدد للمحكمة العليا ، املجلة القضائية11/1010/ 10املؤرخ في، 194161قرار املحكمة العليا رقم  ـ

، ص 1001، 1، العدد للمحكمة العليا لة القضائية، املج1001 /1/ 19املؤرخ في  ،414111والقرار رقم  ،111ص 

ختصاص القضائي للدولة فال تنزع صفة الجرم قواعد تحد أو تضيق من إلا  بإعتبارهاالحصانة ويتعلق ألامر ب 199

عن مرتكب الفعل إذا توفرت فيه عناصره وإنما تحول دون محاكمة الفاعل أو إلقاء القبض عليه في الدولة املضيفة 

ـــــــدون محاكمته أو إلقاء القبض عليه في دولته  وال تحول  ـــ ــ نة القضائية للمبعوث الحصا" انظر شادية رحاب ـ

ـــــ ن 11، ص 1006باتنة، أطروحة دكتوراه، جامعة  ة("دراسة نظرية تطبيقي)الدبلوماس ي  ــ املرجع  ،دين مروكصر الــ

  114املرجع السابق ، ص  "لجزائري الجزائية ا جرءاتشرح قانون إلا " وهايبيةأوعبد هللا  64ص ، السابق

حكم  وتنتهي بصدور  العموميةالخصومة الجنائية هي مجموعة إلاجراءات التي تبدأ من يوم تحريك الدعوى ــــــ ــــ 2

نقضاء والهدف الذي تتوخاه هو استصدار هذا الحكم بغية تحديد مدى ما تملكه بات أو غير ذلك من أسباب إلا 

ـــ الدولة من   دار النهضة العربية "أصول قانون إلاجراءات الجنائية" حمد فتحي سرورأنظر أحق في عقاب املتهم ــ

أطروحة الدكتوراه، كلية الحقوق " ات قاض ي التحقيق والرقابة عليهانطاق سلط"دنقــــال عن مليكة دريا 11ص 1969

 11، ص 0101/1101 ،1جامعة الجزائر، بن عكنون 
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 ونظرا ،له بدفعها" قبل ال قوة الجريمة رتكابإ إلى ضطرتهإ من على عقوبة "ال

 االتحملبادرة الضحية الى انهاء املتابعة الجزائية في كثير من ال ديطابع التعاقلل

 .(1)القواعد التي تحكم عيوب الرضا في العقود إلىمن الرجوع فال غرابة 

  :"اعتباريإ اشخص"الجاني مبادرة الضحية الى انهاء املتابعة الجزائية مع  ــــــــــ2

ألاشخاص أو ألاموال تتحد من مجموعة من  بأنه الشخص املعنوي يعرف         

هزة جله أأجل تحقيق غرض معين ومعترف لها بالشخصية القانونية، وهو كيان 

ثار من الناحية آلاهذه الفكرة مجموعة  نتج عنويخاصة تمارس عمال معينا، 

ما ك ،ذمة مالية خاصة بهالتمتع بتجعله قادرا على إبرام العقود و  ذإ ،القانونية

 .(2)ض ييتمتع بأهلية التقا

لحظة إلاعتراف به من قبل املشرع أو  ذتبدأ حياة الشخص املعنوي من        

ند املنش ئ له بالس بإنتهاء ألاجل املحددوتنتهي حياته  ،السلطة املختصة في الدولة

لجله أو عندما يصبح تحقيق هذا الغرض مستحيال ملنش ئ لغرض اله أو بتحقيق ا

ا أو قضائيا بسحب الترخيص املنش ئ رضائيهذا الحل كان أو بالحل سواء 

 .(3)منه أو بسحب إلاعتراف للشخص املعنوي 

شخاص نها حددت ألاأنجد ، (4)من القانون املدني 49بالرجوع الى املادة        

الاعتباريين إذ تشمل الدولة، الوالية، و البلدية، املؤسسات العمومية ذات الطابع 

                                     
ــــ 1 ــ ـــ  املنصوص عليها في القانون املدني (90املادة )الغبن  (16املادة )التدليس  (،1املادة )الغلط (، 11املادة )الكراه ك ـــــ

ـــــ ــــ 2 ـــ  .11، ص1999دار الريحان، الجزائر،  "الوجيز في القانون إلاداري " عمار بوضيافــ

ــــــــ  3 ـــــ  .111، ص 1001،عماندار الثقافة،  "زائية عن الجرائم إلاقتصاديةالج املسؤولية" أنور محمد صدقي املساعدةـ

ــــ 4 ــ ـــ ـــ  سبتمبر 16املوافق ل  11 -11املعدل واملتمم لألمر  2005 20 -06-املؤرخ في  10-05القانون رقم من  49املادة  ـ

 .1001  يونيو 16 في املؤرخة ،44 العدد ،الرسمية الجريدة ،املتضمن القانون املدني 1911
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الوقف، ومجموعة  ،الجمعيات واملؤسسات ،داري، الشركات املدنية والتجاريةإلا 

منه  10ما املادة أ ،منحها القانون شخصية قانونية التي موالألا شخاص أو ألامن 

نصت على أن الشخص إلاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إال ما كان منها مالزما 

 .وكذلك في الحدود التي يقررها القانون صراحة ،لصفة إلانسان الطبيعية

ن يسأل ذ ال يعقل أإ ،(1)جزائيا عن أفعالهمسؤوال  الشخص املعنوي  يعد        

للشخص  تضحت معالم املسؤولية الجزائيةإقد و  ،(2)مدنيا وال يسأل جزائيا

املتضمن  1004نوفمبر  10املؤرخ في  11-04رقم  القانون  في عتباري صراحةإلا 

 .الجزائري  قانون العقوباتتعديل 

جملة من الشروط  من قانون العقوباتمكرر  11املادة تضمنت لذلك،        

 شخص من الجريمة إرتكاب منها ،لقيام املسؤولية الجزائية للشخص املعنوي 

 فتقتصر على من  ،املعنوية الشخص قيام مسؤولية عن فعله ترتب الذي طبيعي

 ملعنوي.ا الشخص إرادة عن التعبير حق له

ية الجزائية للشخص سؤولامل نطاق من عيالتوس على عدم حرص املشرعإن          

ص الشخ إرادةالذي ليس له حق التعبير عن الطبيعي ل الشخص فيسأ، املعنوي 

ي والت إليهتصاص املعهودة خحدود إلا  هفي حالة تجاوز  شخصية مسؤولية املعنوي 

 تخاذإ منعفي  وهذا يساهم بشكل واضح ،(3)الشخص املعنوي  إلى تسند ال

                                     
1 - Delphine BRACH-THIEL et Anne JACOBS, Responsabilité pénale de la personne morale, l’Harmattan, 

paris, 2015, p8 

ـــ 2 ـــ ـــــ  مولود جامعة دكتوراه، رسالة الاقتصادية" الجريمة عن املعنوي  للشخص الجزائية املسؤولية" بلعسلي ويزة ــ

 1 ، ص1014 تيزي وزو، معمري،

3- Roger MERLE et André VITU, Traité de droit criminel, Tome1, 4éme édition, Cujas, Paris, 1981, p 736 
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فضال  ،(1)من العقاب لإلفالت استار  حة ألافعال أو سبيال لباالشخص املعنوي 

 .(2)عن كونه محال للمسائلة والعقاب

من  (3)لحسابه وباسمه الجريمة ارتكبت إذايسأل الشخص املعنوي عليه و         

ر املديو  الرئيسو  املسير ويشمل مجلس إلادارة  ،(4)أو ممثليه الشرعيين تهأجهز قبل 

الجمعية العامة للشركاء أو ألاعضاء بالنسبة و  راقبةاملو  مجلس املسيرينو  العام

وهم ألاشخاص الطبيعيون الذين  ،كما يشمل املمثلين الشرعيين ،للشركات

ية السلطة قانونالتصرف باسم الشخص املعنوي سواء كانت  يتمتعون بسلطة

جلس رئيس مو  املسير  س ي للمؤسسة كالرئيس املدير العامأو بحكم القانون ألاسا

 .(5)املعنويةو أ ةالاعتباريلألشخاص وقد يكون املصفي  ،املدير العام أوة إلادار 

 قانون العقوباتمكرر  11 املادة من تطبيقستثنى إ الجزائري  املشرع أن غير        

وألاشخاص  ،الوالية والبلديةكل من  التي تشملو الدولة والجماعات املحلية 

املؤسسات العمومية ذات الطابع  لتشمالتي و وية الخاضعة للقانون العام املعن

شمل للقضاء، كما ت ةالوطني كاملدرسةاملستشفيات ومعاهد التكوين  منها ي دار إلا 

                                     

1- Jean Paul ANTONA, Phillipe COLIN et François LENGLART, La responsabilité pénale des cadres et  

des dirigeants dans le monde des affaires ,n° 98,  Dalloz, Paris, 1996, page 29 

2 - S. BOURAOUI , Les sociétés commerciales et le droit pénal ou les sociétes commerciales entre droit 

pénal economique et droit pénal des affaires, Revue internationale de droit pénal, 58é année, nouvelle 

serie, edition Erés, Toulous, 1987, p 10 

ـــ  3 ــ ـــ  من قبل الشخص الطبيعي ـ مستقلة بصفة الجريمة ارتكبت اذا املعنوي  الشخص يسأل الـ

 - Jean-Christophe SAINT- PAU, La responsabilité pénale des personnes morales est- elle une 

responsabilité par ricochet, Recueil Dalloz,  Paris, 2000, P 636 

ـــ ـــ 4 ــ ـــ  ألاول العدد  للمحكمة العليا، ، املجلة القضائية1011 /4/ 11املؤرخ في  ،611111قرار املحكمة العليا رقمــــ

 191ص ، 1011

ـــــ ـــ 5 ـــ  .111،  ص 1001، دار هومه، الجزائر،الخامسةالطبعة   "الوجيز في القانون الجزائي العام " أحسن بوسقيعةـــ
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 التي تعد تاجرة في عالقاتهاية ذات الطابع الصناعي والتجاري املؤسسات العموم

فهذا النوع من املؤسسات الخاضعة  ،قانون التجاري للمع آلاخرين وتخضع 

ا عن الجرائم التي قد  تهاائلمسال يمكن للقانون العام  ب ترتكتقترف و جزائيا

ها كان لسواء ألاشخاص املعنوية الخاضعة للقانون الخاص على عكس لحسابها 

  .(1)ألاحزاب السياسيةو الخيرية كالجمعيات لم يكن كذلكو أ  غرض الربح

جاني المع تتم جزائية املتابعة ال لذلك، فان ممارسة الضحية لحقها في انهاء       

بمشاركة املبادرة جانب واحد أو كانت  ي منأ منها مبادرة فرديةبسواء كانت 

أو  ضائيالق الجهاز  خارجليه في الحاالت التي تتم إلتهمة اقبل توجيه  سواء الجاني

 تحريك الدعوى العمومية. دبع

رر من الجريمة كل من تضشمل يلتسع مهما إختلف مدلول الضحية أو إ     

من  الغاية بتحديد تحددت صفة يهف ،كذلكلم يكن  أو بها  اء كان مقصودسوا

ص كشخ على املجني عليه ليست حكرا مبادرتها مر الذي يجعلألا  ،التجريم نص

هيئات ممثلة في ال امعنوي اشخص عتبارهاإالدولة ب يضاأ تشملتتسع لبل  ،طبيعي

 املبادرة الى انهاء لهايسمح ف ،املال العامالتي لها غرض الحفاظ على  إلادارية

 ذاتويكون ذلك في جميع الحاالت قاصرا على بعض الجرائم  ،(2)املتابعة الجزائية

لف وتختال تتعدى حدا معينا من العقوبة أو الخطورة التي و  ،معينقانوني وصف 

ها التي تمر ب إلاجرائية املختلفة مبادرة الضحية ملمارسة حقها بحسب املراحل

  الدعوى العمومية.

                                     

ـــــ ــــ 1 ـــــ  109، ص السابقملرجع اأحسن بوسقيعة، ـ

ـــ ــــ 2 ـــ ويكون ذلك عن طريق تنازلها عن إقامة الدعوى العمومية مقابل أن يدفع املتهم مبلغ يتم الوفاء به لخزينة ـــــ

 ية.ائوسائل ممارسة الضحية لحقها في إنهاء املتابعة الجز في الفصل الثاني عند عرض ذلك الدولة  كما سنرى 
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     ةنهاء الضحية للمتابعة الجزائيالشروط املوضوعية وإلاجرائية إل ي:ـب الثانلاملط

 بيد ألاحيانفي بعض  القضائي التدخل يستبعد التوجه الحديثمعالم  إن       

وقد يقتض ي  ،العامةوالحريات  لحماية الحقوق  الضرورية ألامور  من يعد ألاخير  أن

 تفويضو  الجزائيةاملتابعة ن دائرة ع فعالألا  بعض إخراج في هذه الحالةألامر 

  وسلطتها. الضحية حريةلى إبشأنها جراءات من إلا  املناسبمر تقرير أ

ن ع تختلفاملتابعة الجزائية  مبادرة الضحية الى انهاء أنوالجدير بالذكر        

 فهي، Dépénalisationة عن الفعل يرفع الصفة التجريم إلىالتي ترمي  ألاسباب

تهدف إلى تعديل القانون بطريقة تجعل الفعل الذي و  ،ط بالعملية التشريعيةترتب

وال تقوم معه املسؤولية الجزائية واملتابعة الجزائية  ،كان مجرما غير معاقبا عليه

عدة  تالعملية واجه هذه أنعلما  .(1)الجرائم البسيطة ألاقل أهمية ذلك فيو 

ما في أما ،ادي بالتجريم والعقابصعوبات نتيجة لطلبات الرأي العام التي تن

الصفة  وسيلة تبقيفتعد  ممارسة الضحية لحقها في انهاء املتابعة الجزائية يخص

 إمكانيحول دون  اإجرائي ارد عليها مانعنه يأ إال ،غير املشروعة للفعل قائمة

أي دون  املختصةسواء قبل عرض ملف القضية على املحكمة  ،لجانيمتابعة ا

 هاتم حل مشكلة الجريمة نأمادام ، Déjudiciarisation املحاكمة جراءاتاتباع إ

 تنتهيثم الجزائية تابعة تقرير املبعد  أو  ،(2)ئيالقضا ختصاصإطار إلا  خارج

م على جميع الجرائ يطبق ال  مبادرة الاخيرة أن إال ،املتاحة للضحية الطرق  بإحدى

 .ير معينتدب أو  مرتكبهالى عقوبة ع القانون  يقرر لهاالتي  ألافعال بعض ترد علىف

                                     
1_Manuel des principes fondamentaux et pratiques prometteuses sur les alternatives à 

l’emprisonnement, O . P, P 13  

ـــــ ـ 2 ـــ  111محمد إبراهيم زيد، املرجع السابق، ص ـــــ
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نوعة مت التي تسمح للضحية بإنهاء املتابعة الجزائية الجرائم فان ،لذلك          

يها املرحلة الجائز فو وخطورتها ختلف بحسب طبيعتها تو  ،في القانون  ومتعددة

عتبار بعين إلا  خذألا  ستوجبوفي جميع الحاالت ي ،ممارسة الضحية لحقها

سبوقا كان م كما لو ،طورة إلاجرامية للجانيوالخ وحمايتها يقهااملراد تحقصالح امل

عينا لغت الجريمة حد مذا بإتستبعد من التطبيق ف ،قضائيا ومتابع في عدة جرائم

 للمجتمع.تهديدا للمصالح العامة  شكلكانت تو أمن العقاب 

   ةــــئينهاء الضحية للمتابعة الجزاالشروط املوضوعية إل :و( الفرع ألا 

محل بنهاء املتابعة الجزائية الجريمة التي يجوز فيها للضحية إيطلق على         

 أو عمل القيام ب في النهاية التي تستوجب ،املطالبة القضائية أو الدعوى  أو دعاء إلا 

 .(1)ماتقرير حق  أو معين  بأداءشخص  إلزامبوقد يكون  ،متناع عنهإلا 

الواقعة ب تعلقيف ملتابعة الجزائيةمبادرة الضحية الى انهاء ا سبب أما        

 ألاساسهو واملنفعة املدعاة  ،(2)هحق املدعى بالالتي يتولد عنها املشمولة بها و 

ني املصدر القانو  أو  ألاساسالسبب هو  أن ، كما يه الحق املطالب بهالذي يقوم عل

 قصلحة القانونية للحيتعلق باملموضوع الدعوى أي  هو  ألاخير  أنعتبار إب ،للحق

املدعي  اإليهالتي يستند  إلاثباتهي وسائل  وألادلة ،املدعيمن قبل  املراد حمايته

 .(3)السبب الواحد إثباتووسائل  ألادلة هذه قد تتعددو  ،السبب لثبات

                                     

ــــــ ـ 1  16محمد علي خليل الطعاني، املرجع السابق، ص ـــــ

ـــ  2 ـــ  دار الجامعة الجديدة "اض ي املدنيالحكم الجنائي وأثره في الحد من حرية الق" حمد عطية البهجيأعصام ـــــ

  11، ص 1001إلاسكندرية، 

ــــــ ـ 3 ـــ ـــ ــ  دار محمود للنشر والتوزيع "ضائي واملحاكمة الجنائية العادلةقتناع القتأسيس إلا"ري كمال عبد الواحد الجوهـ

 11ص ، 1999 ، ليبيا، جامعة درنة
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لتي ا فعالألا كل هي املتابعة الجزائية  التي تسمح للضحية انهاء الوقائع  إن      

ماهية الفعل  وتشمل الوقائع املادية، عناصرو  أركانمن تتكون منها الجريمة 

ية العالقة السبب ،الشروع فيها أو  إلاجراميةالنتيجة  ،الجاني املادي الذي صدر عن

 و أالقانونية املخففة  ألاعذار  أواملخففة  أو الظروف املشددة  ،الجزائيالقصد 

 وصفة الجاني في بعض إلاباحة أسبابو  ،وموانع املسؤولية ،من العقاب املعفية

ان ك إذاما  إلىالنظر  يستوجبوملعرفة الوقائع املرتكبة من نوع واحد ، (1)الجرائم

 .(2)وبمقتض ى مادة واحدة من قانون واحد الجزاءمعاقب عليها بنوع واحد من 

القانوني، املادي  عناصرها الثالث إلاجراميةتوافرت للواقعة  إذانه أ ألاصل        

يابة العامة على الن يقعفانه ، الفاعل إلىا ونسبتها ثبوته دلةبما في ذلك أ واملعنوي 

ه نأ إال ،ى الجانيالعقوبة عل بإنزالالدعوى العمومية ومباشرتها مطالبة  إقامة

مة كانت الجريمة، كما لو املالءعدم طبقا ملبدأ املتابعة الجزائية  إجراءيجوز عدم 

 أو ائج قه من نتيتحقكانت املالحقة تولد ضرر يفوق ما يمكن  أو  و تافهةأبسيطة 

ن املحاكمة كان من شأ أو الجريمة لناتج عن ضرر االشد من أ ألاخيركان  أو عقاب 

 .(3)رتكاب جرائم جديدةإستفحال الخطر على نحو يهدد بإ

أقرت بحق الضحية في انهاء ن معظم التشريعات التي إف ألاساسعلى هذا و        

ا وقعه وأسواء من حيث وقوعها  على بعض الجرائم ، قصرتهااملتابعة الجزائية

 ذاتشخاص ألاو ألاموالجرائم بذلك  فتشمل ،على الضحية واملجتمع أثرهاتو 

                                     

ــــ 1 ـــــ ـــ  101كمال عبد الواحد الجوهري، املرجع السابق، ص  ـ

ــــــ ـ 2 ـــ  بغداددون دار الطبع، الجزء ألاول،  "أصول املحاكمات الجزائية " وسليم إبراهيم حربة لييلعكعبد ألامير اــ

 166ص  ،1911

ــــ 3 ـــــ ـــ  11املرجع السابق، ص  "فيها العام عياملد ودور  الجنائية الدعوى " عوض الدين محي محمد ـ



 ي انهاء المتابعة الجزائيةالباب األول ـــــــ الفصل األول : ماهية حق الضحية ف

~ 54 ~ 
 

قليلة الخطورة ال ألافعالمن بين شريطة أن تكون  املخالفات وأ ةجنح الوصف

 .(1)مناسبتعويض على  لحصول في اية لضحلضمانا مثل تلك الوسيلة تو 

تنقض ي بها الدعوى العمومية يمكن أن التي  سباب العامةعن ألا  فضال        

العفو وفاة املتهم و منها  ،الجزائية الفرنس ي إلاجراءاتقانون الوارد النص عليها في 

الى جانب ذلك  املشرع الفرنس ي نأنجد  ،نص التجريم والتقادم وإلغاءالشامل 

 حاالتمر بالويتعلق ألا  الدعوى العموميةبها  تنقض يالتي اصة السباب الخب قرأ

التي يجوز وسع من مجال الجرائم نه بل أ ،(2)قانون الاجراءات الجزائيةفي  الواردة

 1 ف 41املادة  ال سيما الحاالت الواردة في فيها للضحية انهاء املتابعة الجزائية

سمح تالتي  جراءاتإلا  جملة من تضمنت التي الفرنس ي قانون الاجراءات الجزائية

 في جرائم الجانيالدعوى العمومية أن تقترح على  للنيابة العامة قبل تحريك

محددة على سبيل الحصر القيام بسداد مبلغ من املال أو قبول الخضوع لتدابير 

 جاز املشرع للضحية ممارسة هذا الحقأكما  ،أخرى بديلة عن املتابعة الجزائية

 .(3)ون الغاباتوقان القانون الجمركي املخالفات املنصوص عليها في بعض في

 11تضمن قانون إلاجراءات الجزائية املصري خصوصا في املادة  وقد         

عة املتاب حق الضحية في انهاءتطبيقا ل 1991لسنة  114مكرر)أ( املضافة بالقانون 

لى ع ممارستها لذا الحقالجنح فيقتصر  أما ،الجزائية في جميع مواد املخالفات

                                     

ـــ ـــــ  1 ـــــ الندوة العلمية  حول "استشراف  "التصالحية في الجرائم إلارهابية العدالة الجنائية" مد حكيم حسينمحــ

 .10، ص 1001التهديدات إلارهابية"، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض، 

2- Article 6 c.p .p Français « L'action publique pour l'application de la peine peut, en autre, s'éteindre par 

transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en 

est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite ». 

ـــــ ـ  3 ـــ ــ  .41، ص  هنفسملرجع امحمد حكيم حسين، ـ



 ي انهاء المتابعة الجزائيةالباب األول ـــــــ الفصل األول : ماهية حق الضحية ف

~ 55 ~ 
 

عاقب امل الجنح تلكمن التطبيق د وتستبع ،تلك املعاقب عليها بالغرامة فقط

من  مكرر  11ومن ذلك نجد املادة  ،(1)اوجوبالحبس  أو عليها بالحبس والغرامة 

لب تطن أالخاص في بعض الجنح ب اوكيله أو  للضحية أجازتأنها  نفس القانون 

يد ثبت ما يفت أنبشرط  ،املحكمة أو من النيابة العامة نهاء املتابعة الجزائية إ

ويترتب عن ذلك انقضاء الدعوى العمومية ولو كانت مرفوعة  جاني،المع  اصلحه

املتضمن قانون  145-06 رقم القانون  نه بصدور أ إال ،(2)بطريق الادعاء املباشر

حق الضحية مجال  من وسعو   ،مكرر)أ( 18 املادة عدل منجراءات الجزائية إلا 

هذا  الضحية ستمار و  م،الجرائ شمل عدد منتل في وضع حد للمتابعة الجزائية

إذا  العقوبة تنفيذ بوقف العامة النيابة تأمرف ،باتا الحكم صيرورة بعدحتى  الحق

 الخطأ وتشمل جرائم القتل ا،تنفيذه تفاق بين الضحية واملتهم أثناءحصل إلا

 الخفيف وإلايذاء املشاجرةو  والجرح الضرب ،نيالعل غير الخطأ، السب إلاصابة

 رده وعدم مفقود ش يء على مرض، العثور  عنها نشأ قاتله غير جواهر إعطاء

 اختالس ،بياض على ممضاة ورقة على ألامانة النصب وخيانة، لصاحبه

 نية بدون  سيارة على املرتهن، الاستيالء املدين من املرهونة املحجوزات وألاموال

 ، تبديداتاملستحق سداد دون  فندق في إلاقامة أو محل في أطعمة التملك، تناول 

 الزراعية ألارض ملحقات أو الزراعة آالت إتالف الغير ملك حرمة ت، انتهاكاملنقوال 

 الدخول  ل،بإهما والدواب البهائم موت في التسبب، ألامالك بين الحدود إزالة

مكرر بموجب  11تعديل املادة  أنبإهمال، كما  الحريق اعيةالزر  ألارض في واملرور

                                     

ـــ ـ 1 ـــــــ دون رقم الطبعة، دار ألالفي لتوزيع الكتب  "التصالح وأثره على الدعوى الجنائية" رمضان جمال كاملـــــ

  19مكان وسنة الطبع، ص القانونية، دون 

ـــ  2 ـــــــ ـــــ ، الطبعة ألاولى، املكتب الجامعي 114/1991وفقا للقانون  "الصلح والتصالح في املواد الجزائية" ى الفقىعيس ـ

 19، ص 1001 سكندرية،، إلا الحديث
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التي تسمح للضحية انهاء رائم من نطاق الج أيضاوسع  14/1001القانون رقم 

النص حسب صياغته الجديدة يجيز للمخالف  أصبح إذ ،املتابعة الجزائية

زيا الذي جوابالحبس بالغرامة و التصالح في املخالفات والجنح التي يعاقب عليها 

وعلى املحرر أو النيابة العامة بحسب ألاحوال أن ، أشهر 6عن مدته ال يزيد 

 مخالفللكما أن  ،لك في املحضرأو وكيله ويثبت ذ خالفامليعرض التصالح على 

أن يدفع قبل تحريك الدعوى العمومية مبلغا يعادل ثلث الحد ألاقص ى للغرامة 

وال  ،املقررة للجريمة إلى خزانة املحكمة أو إلى من يرخص له من وزير العدل

فع د حق في التصالح برفع الدعوى العمومية إلى املحكمة املختصة إذااليسقط 

 يوتنقض  ،الحد ألاقص ى للغرامة أو قيمة الحد ألادنى املقرر لها أو أيهما أكثر 1/1

 .(1)ثر على الدعوى املدنيةأ يأ نقضاءوال يكون لهذا إلا  ،لدعوى العموميةا بذلك

الذي  القطري  جراءات الجزائيةقانون إلا  يضا نجدأ ومن بين التشريعات        

 هائإجرابجواز  منه 11تقرر املادة  إذ ،تابعة الجزائيةملانهاء ادور الضحية في ب قرأ

في مواد املخالفات ويكون للضبطية القضائية أو عضو النيابة العامة عند تحرير 

 جانيللكما يجوز  ،أو وكيله ويثبت ذلك في محضره الجانياملحضر عرضها على 

 ءى هذا الاجرالإويجوز اللجوء  ،في الحالة السابقة انهاء املتابعة الجزائيةطلب 

من قانون الاجراءات  11تقض ي املادة  إذ ،في الجنح بطلب من الضحية أيضا

في الجنح التي يجوز التصالح فيها في قانون العقوبات أو في  هنبأالقطري  الجزائية

النيابة العامة وإلى املحكمة املنظور أمامها  الضحية من طلب تأن بنون آخر أي قا

كما يجوز للنائب العام في  ،مع املتهم اصلحه ا يثبمالدعوى بحسب ألاحوال 

                                     

ـــ  1 ـــــ ـــ ــ ــ ورقة عمل مقدمة إلى املؤتمر إلاقليمي حول تطور نظام " تطور نظام العدالة الجنائية " عبد املجيد محمود ـ

 .1، ص 1001، بيروتنائية في الدول العربية، العدالة الج
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أن  ضيات الصالح العامالجرائم التي من شأنها إلاضرار باالقتصاد الوطني وملقت

برد ألاموال محل الجريمة وما  الجانيقيام  نهاء املتابعة الجزائية بشرطيقبل إ

   .(1)حققه من كسب أو منفعة وما قد يستحق من تعويضات

في انهاء ضحية بحق ال قرأاملشرع الجزائري  ير في هذا الصدد الى أنونش       

من قانون الاجراءات  6في املادة صراحة  عليهوذلك بالنص املتابعة الجزائية، 

 تشمل الاجراء بهذاتسمح التي  يةنو القان نصوصالمجمل  وهي في ،(2)الجزائية

 تطبيق ستبعد منتو  ،اصاو التي يكون لها طابعا خأالجرائم البسيطة  طائفتين من

 :جناية ذات الوصف ذا كانت الجريمةإ

لجرائم ذات ا في املتابعة الجزائية يجوز للضحية انهاء :بالنسبة للطائفة ألاولى ــــ1

 لنص االغرامة طبقو تتمثل في الحبس  أصليةاملعاقب عليها بعقوبة و جنحة وصف 

 خاصذات طابع  ك الجنحوهي في العموم تشمل تل ،من قانون العقوبات 1للمادة 

 التيشخاص أو ألاموال كانت من جرائم ألاسواء  ،الضحية بمصالحتمس أساسا 

  .الى الضحية ذاتها املتابعة الجزائية من عدمهاتقرير  يؤول فيها

لجرائم ا يجوز للضحية انهاء املتابعة الجزائية في :الثانية طائفةبالنسبة لل ــــــ 2

ليها املعاقب عوهي الجريمة  ،لب عليها الطابع املاليمخالفة التي يغذات الوصف 

  .قانون العقوباتمن  1لمادة لطبقا  الغرامة وأالحبس  بين تتراوح أصليةبعقوبة 

                                     

ـــــ   1 ـــــــ ــ  101املرجع السابق، ص  "في التشريعات الاقتصادية القطريةالصلح الجزائي "أنور محمد صدقي املساعدة ــ

ــــ 2 ـــ ا فتضمنه ،املتابعة الجزائية حق الضحية في إنهاءومن منطلق هذه املادة نجد العديد من النصوص  تكرس  ـــــــ

نته إنهاء املتابعة الجزائية فتضمفي مساهمة املتهم إلى جانب الضحية  من خاللذلك قانون إلاجراءات الجزائية ويبرز 

 6املكرس بنص املادة  الوسائلق.ا.ج كما تضمن قانون العقوبات تطبيقات لتلك  191إلى  111بالخصوص املواد 

 من قانون العقوبات الجزائري  119مكرر،   101، 111 ،110مكرر،  119ق.ا.ج منها املواد
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   ةـــــلمتابعة الجزائينهاء الضحية لإل جرائيةالفرع الثاني: الشروط إلا 

نهاء املتابعة مبادرة الضحية الى االهامة التي تقوم عليها  ألاسس بين من       

عن  و مباشرة أ مرتكب الجريمةمبادرة الى جانب ها نها تتم بمبادرة منأالجزائية 

 ها، لكوننفسهامن تلقاء  فرضهاللنيابة العامة فال يمكن  ،(1)شخص آخرطريق 

 .لغيرا من الف بينهما دون تدخللخا أوجهالتصدر ملناقشة ب لألطرافسمح ي اجراء

ا هجرائأمر إتوقف ي املتابعة الجزائية لضحية الى انهاءمبادرة ان فإ وعليه       

و أالجاني شخصا طبيعيا كان  مبادرة الى جانبالضحية  وإرادةعلى موافقة 

ول والقب إلايجابتتم بناء على تطابق  أنال يعني بالضرورة  ن هذاإال أ ،معنويا

ون دوحدها لضحية ا تكون املبادرة من قبلالجرائم  في بعض ألامر  أن حيث

 الىستلزم ت حاالتفي بعض ال انهأكما  ،(2)الجانيشتراط الحصول على قبول من إ

  .(3)العامة النيابةالحصول على موافقة  جانب ذلك

                                     

 حتفاظإمع طراف بين ألا لنهاء الخصومة القائمة  باقتراح حلــ إذ يعد بمثابة إجراء بمقتضاه يقوم شخص ـــــــــــ 1

  11محمد السيد عرفه، املرجع السابق، ص نظر أالحل أو رده  ـ بفي ألاخذ  بحريتهم هؤالء

ــــ 2 ـــ املتابعة الجزائية ال تختلف عن ترك الخصومة التي يكون فيها التنازل  مبادرة الضحية الى انهاءل ـ ألامر الذي يجعـ

 تركيكمن في ان من جانب واحد أي نزول املدعي عن الخصومة القائمة بينه وبين املدعي عليه إال أن الاختالف 

 حيةمبادرة الضللمطالبة به من جديد أما  حتفاظ بأصل الحق املدعى به وال يمنع من العودةيجوز فيها إلا الخصومة 

و أمام القضاء أقائمة عد إجراء اختياري يترتب عنها إنهاء املتابعة الجزائية وال يتم ذلك إال إذا كانت هناك دعوى ي

 61، ص  هنفسمحمد السيد عرفه، املرجع نظر أ-تم إجراءها خارج القضاء 

ـــ 3 ـــــ ـــ كأن يضع املشرع شرط موافقة إلادارة املعنية كإجراء  نها الجرائم إلاقتصاديةويتعلق ألامر ببعض الجرائم م ــ

 الجرائم في املحاضر أن كل علىكأن ينص  العامة النيابة موافقة يستلزم والى جانب ذلك  الصلح ملشروعية مسبق

 مع النيابة باالتفاق الحالتص اقتراح له يجوز  الذي وألاسعار، الداخلية التجارة مدير مصلحة لرأي تخضع الاقتصادية

 تسلب ال ألاخيرة هذه علما أن على موافقتها، للحصول  للنيابة ألامر يبلغ ثم املخالف مع التفاوض إلادارة وتتولى العامة

من  لها بد ال إذ املنفرد، إجراءه بقرارها تملك ال ولكنها الاختصاص هذا لها وإنما يبقى الصلح، في حقها املختصة إلادارة

ابالعامة  النيابة موافقة على الحصول  ا بالكتابة قرار ثابتا
ا
ا ومؤرخ ا  ـ وموقعا ـــ ومسببا ـــــ  محمد عارف انظر سعاديــ

 19صوافطة، املرجع السابق، ص 
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ن إف (1)من يوم تحريك الدعوى العمومية تبدأ كانت الخصومة الجنائية إذاف      

صال تإد يسبق وق ،يلي وقوع الجريمةنهاء املتابعة الجزائية إ إلىلجوء الضحية 

 يةملبادرة الضحال يكون أي مجال  ألاخيرة ذ أنه في هذه الحالة، إبالوقائع املحكمة

 صبحت ملكا للمجتمعأ هاأن باعتبار  الدعوى العمومية بعد تحريكوذلك صل أك

قتضاء الحق إموضوعها هو  أن فضال فيتخرج عن وجوب فرض العقوبة،  وال 

النيابة العامة منذ اللحظة ألاولى يؤول الى أصل تحريكها ومباشرتها  نأو  ،العام

بل حتى  ،ري حتى ولو لم ينشأ عنها ضرر للغيالتي تتولد فيها عناصر الفعل إلاجرام

 .(2)ولو تصالح الجاني مع الضحية أو تنازل ألاخير في طلب التعويض بشأنها

صال تبعد إ نهاء املتابعة الجزائية حتىن القانون أجاز للضحية الحق في إ أإال        

 رض املحكمة على هذاممارسة حقها دون أن تعت افله ،الجهات القضائية بالوقائع

ة محدد جرائمنها مارسته في الحدود املسموحة قانون وأنها تخص الالحق ما دام أ

 ون قانالعلى سبيل الحصر في 

فرض  إلىهدف ي الن ممارسة الضحية لحقها في انهاء املتابعة الجزائية إ        

 كان وإذا ،الدعوى العمومية إنهاءموضوعها هو  أنذلك  ،سالبة للحرية عقوبة

طريق  ال إ أمامهوليس  ،نيابة عن املجتمع هاوكيل الجمهورية املكلف قانونا بتحريك

ختيار بين حق إلا  وال يملك ،جهة الحكم أمامالدعوى وقائع واحد للوصول ب

                                     

ــــ 1 ـــ ـــــ ـ هناك فرق بين الدعوى العمومية والخصومة الجنائية، فالدعوى العمومية هي الطلب املوجه من النيابة ــ

ار حقها عن طريق إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى املتهم، أما الخصومة الجنائية فتشمل هذا الطلب العامة لقر 

وكافة إلاجراءات التالية له حتى تنقض ي بحكم بات أو بغير ذلك من أسباب الانقضاء، فالخصومة الجنائية تبدأ من 

اب، وإلاجراءات السابقة على تحريكها ال تعتبر يوم تحريك الدعوى العمومية للمطالبة بإقرار سلطة الدولة في العق

من إجراءات الخصومة مثل مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدالالت والدعوى العمومية هي أيضا الوسيلة 

 القانونية التي تملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة أمام القضاء الجنائي 

ـــــ ـ 2 ـــــ ـــ  11د العزيز سعد، املرجع السابق، ص عبـ
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تصة غير الجهة املخ قضائية الى جهة مننتقال بها إلا  أوبعد تحريكها التنازل عنها 

 لنقل وقائع ألانسبالطريق  ختيار إ حق للضحيةفان  ،الدعوى العموميةب

تى ح متابعة الجاني تنازل عنال أيضا الهيجوز بل  ،إلى الجهاز القضائيالجريمة 

ختصاص الفصل في الدعوى إالتي يؤول اليها الجهات القضائية  اتصالبعد 

  ملجرمة مع نوع من التحديد.ا وقائعالب العمومية

بعض  تجيز  :حالةإلا املتابعة الجزائية قبل  مبادرة الضحية الى انهاء ـــــ 1

تي تسبق املراحل الفي املتابعة الجزائية  للضحية ممارسة حقها في انهاءالتشريعات 

 من قانون  6النص العام الوارد في املادة  قررهما يوهو  تحريك الدعوى العمومية

   .ءات الجزائيةجراإلا 

ه ار عتبإيجوز للشخص املعنوي ب ضرحامل ريتحر و  الجريمة معاينة فبعد      

تصال إ قبل سواء كان ذلك في انهاء املتابعة الجزائية  الحقممارسة الضحية 

 تخاذ قرار إ و بعدأ ،داري فتكون محال للحفظ إلا  الجهاز القضائي بملف الدعوى 

 كلالعامة  النيابة فيها جعر تستحاالت التي في ال ،جهة الحكمعرضها على بشأن 

 أوالعمومية  الدعوى  تحريك مةءمال رتقريب ستقالليةإ بكل وتعمل سلطاتها

  .(1)واقعيةال أو قانونيةال سبابحد ألا ل ها بحفظ مراأ تخاذهاإ

 تجيز بعض :إلاحالةبعد  املتابعة الجزائية مبادرة الضحية الى انهاء ــــ 2

اي بعد  إلاحالة بعد ممارسة حقها في إنهاء املتابعة الجزائيةللضحية  تشريعاتال

 ذلكو  ،الجهة القضائية على عرض وقائع الجريمةو  تحريك الدعوى العمومية،

من قانون  1 الفقرة 161 املادة ما تضمنتهمنها البات  نهائيال حكمالصدور  قبل

                                     
ــــ 1 ـــــ ـــ  91صوافطة، املرجع السابق، ص  محمد عارف سعادي ـ



 ي انهاء المتابعة الجزائيةالباب األول ـــــــ الفصل األول : ماهية حق الضحية ف

~ 61 ~ 
 

 40/1001ي رقم من قانون الجمارك القطر  141املادة وكذا  (1)الجمارك الجزائري 

"للمدير العام ومن يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب  أننصت على  إذ

 1 املنصوص عليها في الفصل االشأن عقد تسوية في جرائم التهريب وما في حكمه

ل النظر فيها من هذا القانون سواء قبل تحريك الدعوى أو خال 11من الباب 

ازل عن السير في الدعوى لتنبتدائي وذلك مقابل اوقبل صدور الحكم إلا 

نقضاء الدعوى إوهو منه على ألاثر املترتب عنها  110ونصت املادة  "،العمومية

 لسنة 174 رقم بالقانون  املضافة 4مكرر ف  11كما جاء في املادة  ،(2)العمومية

"وال  بأنهاملصري ة الجنائي إلاجراءات قانون  بعض أحكام تعديل بشأن  1998

ي التصالح بفوات ميعاد الدفع وال بإحالة الدعوى إلى املحكمة يسقط حق املتهم ف

املختصة إذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد ألاقص ى للغرامة املقررة للجريمة أو 

املترتب عن ذلك  ألاثر  1وتضمنت الفقرة  "دنى املقرر لها أيهما أكثرقيمة الحد ألا 

يكون  نأدون دعاء املباشر إلا ولو كانت مرفوعة بطريق  املتابعة الجزائية إنهاءوهو 

  .(3)لذلك تأثير على الدعوى املدنية

 ألاصل :يباتنفيذ العقالاملتابعة الجزائية في مرحلة مبادرة الضحية الى انهاء ـــــــ  3

ة في أي مرحل للضحية ممارسة حقها في انهاء املتابعة الجزائية، وذلكز نه يجو أ

بشأن الجريمة املرتكبة  نهائي باتكانت عليها الدعوى بشرط عدم صدور حكم 

 إال ،قيمتها ويهدرتها بحجي يمس باتال حكمال إجازتها بعد أن ذلك ،من قبل الجاني

 هاأغراضتحقيق و  العدالة فكرةب مرتبط تلك ألاحكام منكان الهدف املراد  نه ملاأ

                                     
ــــــ ــــ 1 ـــــ  ممارسة حقها في انهاء ن أدارة الجمارك وز ل انه يجالجزائري من قانون الجمارك  1ف  161يستفاد من املادة ــ

 نقضاء الدعوى الجبائية والدعوى العمومية معاإيترتب عن ذلك ور الحكم النهائي و املتابعة الجزائية قبل صد

ــــــــ ـ  2  101ص املرجع السابق، " قتصادية القطريةالصلح الجزائي في التشريعات إلا" أنور محمد صدقي املساعدة ــ

ــــ  3 ـــ ــ  .1عبد املجيد محمود، املرجع السابق، ص  ـ
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 في ثانوي  هدف هنا يكون له الردعن إف العامة، الخزينة تحصيل حقوق ك نفعيةال

الجرائم الخاصة بالتحصيل ب املتعلقةحاالت ال كتلك، (1)الجرائم ل هذهمث

  .الجمركي ذات الطابع املالي

صريح  عن وجود نص الدراسةتكشف  نه لملى أونشير في هذا الصدد إ        

يسمح الجزائري  في قانون العقوبات أو جراءات الجزائية في قانون إلا  سواء

 إلىما أو حكتؤدي حقيقة املتابعة الجزائية أو أنها ممارسة حقها في إنهاء  للضحية

حكم الهذا  افيهصبح ي في الحاالت الذيالقاض ي بالعقوبة  الحكموقف تنفيذ 

ذات  بوقائع مرتعلق ألا ذا إ ال سيما ،حائزا لقوة الش يء املقض ي فيه نهائيا وبات

 .وصف جنحةال

ية للضحيجوز ، ابع املاليذات الط بعض املخالفاتب مرتعلق ألا اذا  ،وعليه        

 نظر من قبل املحكمة املختصةالسواء كانت الواقعة محل  املتابعة الجزائية انهاء

ر بعد صدو حتى  وبالتالي يجوز لها ممارسة هذا الحق و تم الفصل فيها بحكم،أ

ممارسة  لهايجوز  بل ،والذي لم يستنفذ كل طرق الطعناملخالف  علىالحكم 

ذي ال ي الحكمأ باتم نهائي حتى ولو صدر حك عة الجزائيةاملتاب إنهاءحقها في 

الحكم كان  ما اذابغض النظر ع ،ستنفذ كل طرق الطعن العادية وغير العاديةإ

الاجراء  هذا غير اناو لم يكن كذلك،  سالبة للحرية عقوبةب مرتبط او القرار

 باتعقو العقوبات الجزائية املقررة في قانون الصل أمس بيال  املخول للضحية

ى تسري فقط علأي أنها  بعد صيرورة الحكم بات حائز لقوة الش يء املقض ي فيه

دون أن  الجبائيةاملدنية أو نقضاء الدعوى فتؤدي الى إيضات ما يلزم من تعو 

 كمن قانون الجمار  161 املادة جاء فيمن ذلك ما تمس بأصل الدعوى العمومية 

                                     
ـــــــ 1   91ة، املرجع السابق، ص صوافط محمد عارف ــــ سعاديــ
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 يـانــــــــــــــــــــــالث لــــــــــــــــــــالفص

 ةـــــة الجزائيــــــنهاء املتابعإ لحقها في ممارسة الضحيةوسائـــــــل 

وتعتبر  الجنائي القضائي التنظيم جهاز هام في العامة النيابة أنمن املعلوم        

ستطيع تقرير مة تءبمقتض ى خاصية املال أنها إذ ،اقائمة بذاته عامة كسلطة

  .فهي بحق تعد محرك القضاء الجنائي ،ممثلة في ذلك للمجتمع املتابعة الجزائية 

 مة املتابعة الجزائية من عدمهاءمر تقرير مالأفوض التوجه الحديث  إال أن       

 في تحريكستئثار النيابة إ مبدأ عنفخرج بذلك  ،للضحيةفي بعض الحاالت 

متابعة لل وضع حد وأ تحريكهافي  الحق للضحيةأصبح و ، ةالعمومي الدعوى 

 .العام ممثلة الحق تملكه ال ما وهو ،لها املتاحة الوسائلمن خالل  الجزائية

خر من تشريع آل تختلف املتاحة للضحية لنهاء املتابعة الجزائية  الطرق  ان         

هة صلح ملواجتكل من ألاساليب أي أن قانون، البحسب تنوع الجرائم الواردة في و 

 بالبساطة تتسمو  ،خاصتلك التي تتميز بطابعها ال اال سيمجرائم نوع معين من ال

 .املجتمع على كبيرة خطورة لها وليس

جزائية ملتابعة الا إنهاء في التي تخول للضحية الحق وتختلف الوسائلتتنوع         

طرق ولى تشمل الويمكن تقسيمها الى نوعين، ألا  ،عتمدها املشرع الجزائري إ التي

 بها في القانون الجزائي الجزائري والثانية استحدهها التقليدية التي كان معموال 

 راءات الجزائيةجألاخيرة التي عرفها قانون إلا  املشرع الجزائري في التعديالت

 )املبحث لاو((املصالحة و تشمل الصفح على العموم وهي قانون العقوبات، و 

انون ق تضمنهافضال عن التسوية الجزائية التي  ،كما تشمل الوساطة الجزائية

.)املبحث الثاني(الفرنس ي  الاجراءات الجزائية
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 و( ث ألا ــــــاملبح

 الصفح واملصالحة الجزائيةحق الضحية في اللجوء الى 

 ورغبة ،الجرائم زاد من عدد جاالتامل شتى في الحياة لحق الذي التطور  إن        

 بغرضو  ،املتابعة الجزائية إجراءات تبسيطو  الجزائيةتفعيل السياسة في 

العبء  خفيفتلعقوبات السالبة للحرية و فرض ا إلىاملفرط اللجوء من التقليص 

 إلىاملشرع الجزائري  دفع ،الدعاوى وتراكمها حالةإ من كثرة كاهل القضاء على

بناء  رة الضحية املنفردة أو بمباد نهية للمتابعة الجزائيةامل بالوسائلالعمل  إقرار 

ي اعتنقت الت جنبيةألا للتشريعات  ا في ذلكاير مس تفاق بينها وبين الجانيعلى إ

  .الدعوى العمومية إطار  في هاإشراك إلىالرامي التوجه 

 اعالجيممارسة الضحية لحقها في انهاء املتابعة الجزائية يعد أسلوبا  إن        

 لضمان حقوق الضحية أفضل الحلول يساعد في إيجاد  وإصالحياوتعويضيا 

 سابق.في ال عليه تما كان ثر للضرر وإعادة الحالة إلىأكل يفرض على الجاني إزالة 

وعليه فان املشرع الاجرائي منح للضحية وسيلتين تقليديتين ملمارسة حقها         

 الوسائلن مزج بيت من بين الاجراءات التي في انهاء املتابعة الجزائية، وتعد كل منهما

 دادسب إذ تلزم الجانيالجزائية، املقرر في املواد املدنية وبين أغراض العقوبة 

 .إنهاء املتابعة الجزائيةمقابل  املالية ذمته في باليالم ابصفي املقررة املبالغ

التي كانت معتمدة في القانون الجزائي الجزائري في نوعين تتمثل الوسيلتين        

منها و  (() املطلب ألاو الصفح ويتعلق الامر ب منها ما يتم باالرادة املنفردة للضحية

 طلب الثاني() املاملصالحة الجزائية ما يتم باتفاق بينها وبين الجاني ويتعلق الامر ب
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    ـــيـــــــــــــــالجــزائح ــــــــــــصفال املطلب ألاو(:

من الجريمة، إال أن املجتمع منح  ةباشر م ةرغم أن الضحية هي املتضرر        

ختلف دئ إنسانية ال ية والعقاب تكريسا ملبالنفسه حق الحلول محلها في املتابع

ما تتمتع بهما في القديم وهكانت  أمرينوبالتالي حرمت الضحية من  ،ثنانإعليها 

ممنوعا ولم يعد حقا للضحية اليوم نتقام وإن كان إلا  ،نتقام وحق الصفححق إلا 

سه فلصفح لم يلق املصير نغير أن اعتبرت مخالفة للقانون، إمارسته  ذاوإ ،أصال

 .كل ما في ألامر أنه بقي حبيس الضمير والدين

 يعمنها التشر في السنوات ألاخيرة حاولت بعض ألانظمة القانونية تبنيه          

 (1)1006سنة في وبات على قانون العق أدخل املشرع تعديال  أينالجزائري  الجزائي

عة يضع حدا للمتاب اجراءيعد حق الضحية في الصفح الذي  فيه سكر حيث 

هكذا مّس التعديل الجنح التي لها عالقة بالحياة الخاصة بالضحية و  ،الجزائية

ومن الناحية إلاجرائية تتمتع بهذا الحق  ،حياتها ألاسرية وكذا سالمة جسمهاوب

ح و أهمية هذا إلاجراء املمن من رغمبال نهأغير  ،زائيةشروع في املتابعة الجالبعد 

ا ذبالناحية إلاجرائية، فإتغرب عدم إكماله يس، للضحية من الناحية املوضوعية

ومية العمفهذا يعني أنه يجعل الدعوى  ،كان الصفح يضع حدا للمتابعة الجزائية

جراءات قانون إلا  6في املادة املشرع  همن املفروض أن يدرجكان ف ،تنقض ي

 .(2)نقضاء الدعوى لكنه لم يفعلل كطريقة  الجزائية

                                     

ــــــ 1 ــ ـــ  العدد ،الرسمية الجريدة ،العقوبات قانون  تعديل املتضمن 1006 ديسمبر 10 في املؤرخ 11 -06القانون رقم  ـــ

 1006 ديسمبر 14في  الصادرة ، 14

ـــ ـــــ 2 ع قوق الضحية في التشريمداخلة مقدمة في امللتقى الدولي ألاول حول "ح "حق الضحية في الصفح" حسان ناديةــ

 16، ص1011أكتوبر  11 -10الجنائي" املنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة تبسة، في 
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              :وى ــــــــن الشكـــــاز( عـــــبالتنوعالقته  ةـــــــــــالضحيـــح ــــــــــــصف ـــــــــــــ الفرع ألاو( 

 ألاخيرة أنعتبار إب (1)ال يكاد يخلو تشريع من النص على حاالت الشكوى        

تخاذ إجراءات املتابعة إفي  اعن إرادته فيهعبر تتخذه الضحية تإلاجراء الذي 

الضبطية القضائية بوقوع  أو وهي إبالغ النيابة العامة  ،الجزائية ضد الجاني

ة تحريك الدعوى العمومي فيجريمة معينة يقيد فيها القانون حرية النيابة العامة 

  .(3)بعد تقديم شكوى  إال  إجراءتخاذ أي إفال يكون لها  ،(2)على توافر هذا إلاجراء

تتعلق بمدى إمكان  ،ةذات طبيعة إجرائية بحث تمثل عقبةالشكون إن          

عدم وهو ويترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي  ،مباشرة إجراءات الدعوى العمومية

 نفسها تلقاء من استيفائها من تتحقق أن املحكمة مما يستوجب على ،القبول 

كما  ،دون تقديمها باملحاكمة الجانيحتى ولو قبل  بعدم القبول  تقض ى أن وعليها

في  للنظر املحكمة أمام الباب غلق يترتب عنهشكوى نه في حالة عدم تقديم الأ

كما يترتب  ،وليس بالبراءة القبول  بعدم الصادر ويكون الحكم ،موضوع الدعوى 

 فيما بعد إلى تقديمها ديوال يؤ ، تقديمها قبل جراءات املتخذةإلا كافة  بطالن

 يست منل لنها ستداللإلا  إلى أعمال يمتد ال البطالن أن غير ،إلاجراءاتتصحيح 

                                     

وتستوي في ذلك تشريعات نظام الاتهام الفردي أو املتطور إلى الشعبي منها قانون إلاجراءات الجنائية السوداني  ـــــــــــــ 1

تحريك الدعوى وتشريعات نظام الاتهام العام منها قانون إلاجراءات الجنائية التي توجب تقديم شكوى لمكان 

اليوناني إذ هناك عدد من الجرائم التي ال تتم املالحقة بشأنها إال بناء على شكوى وسواء أخذت بمبدأ شرعية 

ية تمس مصلحة الضحاملالحقة أو مبدأ مالءمتها فهذا تأكيدا للصفة الخاصة لبعض الجرائم التي يقال عنها أنها 

مجموعة  "ي عليه في تحريك الدعوى العموميةحق املجن " العامة ـ انظر  محمد محمود سعيد أكثر مما تمس املصلحة

 114رسائل الدكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة إلاسكندرية، ص

ـــــ محمد محمود 2  119 محمد إبراهيم زيد، املرجع السابق، صو   ،111، ص  هسعيد، املرجع نفس ـ

3- Robert VOUIN et jacques LEANTE, Droit pénal et procedure pénale, 3éme Edition, Presses 

Universitaires de France, Paris, 1969, p 222 
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ذا فه ،خبارو إلا أ إلابالغالشكوى عن مجرد  وتختلف ،الجنائية الخصومة إجراءات

 حاطةإيتضمن الشق الذهني ملضمونها وهو ذ إ ،مرتبة الشكوى  إلىال يرقى  ألاخير 

اكي الش إرادةنصراف إ الذي يراد بهالغير علما بوقوع الجريمة دون الشق املعنوي 

ن إو  ،الذي يعترض سبيل النيابة العامة إلاجرائيق العائ إزالة إلىعلى نحو منجز 

 تخلف أو كان هذا ال يحول دون معالجة كل حالة على حدة ليستخلص منها توافر 

 الخطأ في التكييف ال وزن له أنيذكر  أنمن قبيل التزيد نه أكما  ،الشق املعنوي 

 دىإحهي  إلابالغالجريمة محل  أنالضحية عتقاد إتمثل في  إذا إلاطالقعلى وجه 

ست لي أنهاشكوى مع القتضاء حق الدولة في العقاب على إالجرائم التي يتوقف 

 .(1)القبيل ذلكمن 

ا قانون يرجع أساس تقرير قيد الشكوى في بعض الجرائم ملصلحة محمية         

أو ضد حق من  االتغاض ي عن الجريمة التي وقعت عليه ضحيةلل تقرر  ذاإف

لن مسألة مراعاة املصلحة العامة فيها ترك  ،شكوى عدم تقديم ال افله احقوقه

 ميةالعمو  عن طريق املوازنة بين تقديم الشكوى وتحريك الدعوى  للضحيةأمرها 

في عدم تحريكها في مثل هذه الجرائم أولى  اأن تحقيق مصلحته املشرع فرأى

ثير أ أقل إضرارا بهذه ألاخيرة لو  فضال عن كونها ،بالرعاية ويحقق املصلحة العامة

ستبقاء للصالت إحرص املشرع على سمعة ألاسرة و  لذا ،أمرها أمام القضاة

لحة لن تحقيق املص ،والتستر على أسرارها حفظا لسمعتها وكرامتهاالودية قائمة 

 .(2)النواة ألاولى في املجتمع لنهاالعامة مرهون بتحقيق مصالح ألاسرة 

                                     
ــــــ 1  196عبد الفتاح مصطفى الصيفي، املرجع السابق ، ص ـــــ ـ

املرجع  "نون الاجراءات الجزائية الجزائري شرح قا "  اوهايبيةعبد هللاو  16مد حزيط، املرجع السابق، ص محـــــــ ـــــ 2

 100السابق، ص 
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في بعض الحاالت يستعمل  زائري الج املشرع أن إلىوفي هذا الصدد نشير       

يمكن و  ،صفح الضحية، وتارة يستعمل لفظ أو سحبها الشكوى عن التنازل  عبارة

ممارسة حقها في انهاء املتابعة الجزائية عن طريق الصفح في مختلف  لهذه ألاخيرة

مثابة ب ذا كان الصفحإوهنا يثور تسائل فيما  ،حالةإلا بعد  حتى إلاجرائيةاملراحل 

 يكون أي مدى  إلى أخرى بعبارة أو عفو عن الجريمة  أولشكوى ا عن التنازل 

 ؟جزائيةال متابعةللي وضع حد ف أثر صفح لل

في الجرائم التي يكون  وى شكالتنازل عن الالصفح عموما يقصد به إن       

 إذ يمكن ،إلاجرائيةتسع ليشمل جميع املراحل ي و ،ضررها قاصرا على الضحية

ليشمل الحاالت  همدلولكما يتسع  ،(1)حالةإلا بعد  أو قبل للضحية ممارسته سواء 

لتي ال ا والحاالت ،املتابعة الجزائية لجراءالتي يشترط فيها سبق تقديم شكوى 

انب من ج قانوني تصرف، فهو بهذا القيد مقترنا العمومية يكون تحريك الدعوى 

ذلك يتوقف  وال  ،(2)افي وقف ألاثر القانوني لشكواه اعن إرادته فيهعبر ت الضحية

نظرا و  ،(3)التنازل  ونفاذ ةقبوله ليس شرطا لصح أنذلك  الجاني، إرادةعلى 

 :ين هماصر عنتضم  أن الاخيرة نجدالشكوى ب الصفح الرتباط

املجني عليه  من قبل الشكوى  تقدم: إليهاوالجهة املقدمة  طراف الشكوى أ ـــــ1

  كان إذا تقبل الو 
ا
  شخصا

ا
 عقله في بعاهة مصابا كان أو صغير كان فإذا ،عنه مختلفا

كان  إذاو  ،القيم لكن باسم املجني عليه أو الوص ي أوتقدم الشكوى من الولي 

                                     
ــــــــ ــــ 1  101و  104ص ص املرجع السابق،  "شرح قانون الاجراءات الجزائية" عبد هللا اوهايبيةـ

ـــــــ 2 ــ  111، ص 1910، القاهرة، دار الفكر العربي ،1طبعة ال "شرح قانون إلاجراءات الجنائية" سالمةمحمد مأمون  ـــ

ـــ ـــ 3 ـــ      وعات الجامعية، إلاسكندريةدار املطب "امة في قانون إلاجراءات الجزائيةاملبادئ الع" عوض محمد عوضــ

 11ص  ،1999
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ا
 فتقدم شخصا

ا
الشكوى تقديم  فإنهم تعدد وفي حالة ،القانوني ممثله من معنويا

 هاتقديم في راغب غير الباقي كان ولو العمومية الدعوى  لتحريك يكفى أحدهم من

 بشرط ،املجني عليه قدمها محامي إذاالدعوى  تحريك صحة من لينا كما ال

 الشكوى  في الحق صاحب هوملجني عليه ا يكون  أن يشترط وعليه ،الخاصة الوكالة

ويمكن  ،مرتكب الجريمة ضد في جميع الحاالت وتقدم  ،مقبولة اعتبرت غير وإال

 يترك إذ ،هضد تقدم من شخص دون ذكر الوقائع املجرمة بيان على تقتصر أن

متى كان مرتكب  ذلك يتحققو  ،اعن مرتكبه التحري البحث و ب املختصة للسلطات

  كان املجني عليه غير أو الجريمة مجهوال 
ا
 تعدد في حالةو ،هويته تحديد من واثقا

 طبقا لقاعدة الباقين ضد مقدمة تعتبر أحدهم ضد مقدمة الشكوى  وكانتالجناة 

 عن العفو أو قصر الشكوى  جني عليهسلطة امل فال يكون من ،عينية الشكوى 

فال  ،القضائيةالضبطية النيابة العامة أو  إلىالشكوى  قدمتو  ،املتهمين بعض

 فال تحرك الدعوى  وإال  ،البالغات بتلقييجوز تقديمها لشخص غير مختص 

  مختص غير له قدمت من كان ولو تقديمها يكون كافيا أنكما  ،العمومية
ا
 مكانيا

الجهة املختصة  على الشكوى  إحالة إلى يدستؤ  ختصاصد إلا قواع إعمال أن إذ

 . (1)ستدالالتلإل  جمع أو تحقيق تالهاسواء 

لم ينص القانون على وجوب إفراغ الشكوى في شكل  :دتهاـــوم وى ــالشك لــشك ــــــ 2

ي في متابعة الجاناملجني عليه رغبة أي صورة تعبر عن ب فيمكن أن تتم ،معين

 .(2)بلفظ صريح أو ضمني ،بالقيد سواء كتابة أو شفاهةاملشمولة جريمة لا رتكبم

                                     
ـــــ  1 ـــــ  14، 11 ص الدين، املرجع السابق، ص شمس توفيق أشرف ـ

ــــــ 2 ـــ ـــــ على الشكوى وإذا امتنع فال تنتج أثرها إلاجرائي كما يشترط في القوانين الخاصة  شترط في ايطاليا توقيع الشاكيي ــ

ت الن الدمغة ليسالشرط مخالفة في حالة منها املالية كتابتها على ورقة مدموغة إال أن القضاء لم يرتب البطالن 

ــــــ آثارها إلاجرائيةـــ شرطا لقبول الشكوى أو لنتاج  100لصيفي، املرجع السابق، ص عبد الفتاح مصطفى اــــ
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على عكس املشرع ف ،تقديم الشكوى الواجب فيها فيما يتعلق باملدة  أما        

يصح تقديمها ما لم تتقادم الجريمة، في حين تلك املدة فالذي لم يحدد  الجزائري 

 التي الاجراءات الجزائية من قانون  1 ف 1 في املادة هاحدداملشرع املصري  أننجد 

 املجني عليه علم يوم من أشهر ثالث مرور بعدتنص صراحة على عدم قبولها 

 بتزازل  أداة الشكوى تخاذ إ منعهو  املدةهذه  شتراطإ وعلة ،اوبمرتكبه بالجريمة

 .(1)الشكوى  تقديمعن حقه في  تنازال يعد املدة طوال عليه املجني سكوت و، املتهم

  :يـــــــــــح الجزائـــــــــــالصف نطــــــــــــــــــــاق ــــــــــ ثانيالفرع ال

نوعين من الجنح التي تمارس بمناسبتها  يشملرأينا أن مدلول الصفح        

 ويكون ذلك في مختلف املراحل الاجرائية. الضحية حقها في الصفح

 هناك نوعين من الجرائم وهي: :ـحــــــــــالصفــــــب املشمولـــــــــةم ـــــــــــرائـــــــــالج -أوال  

تابعة امل لجراء املجني عليهشمل الجنح التي ال تحتاج لشكوى ي :ولىألا  النوع ـــــ

 وبعض ساس بحرمة الحياة الخاصة لألشخاصمنها القذف والسب واملالجزائية 

ن ويمك ،ائياالدعوى العمومية تلق فيها تحرك أي الحاالت التي ،جنح الصحافة

 .ن يضع حدا للمتابعة الجزائيةأأنه للضحية التنازل عنها وهذا من ش

 الضحيةمن قبل شكوى  تستوجب تقديمشمل الجنح التي ي :الثاني النوع ـــــ

بوين لآلخر منها عدم تسليم قاصر من أحد ألا  ،ملتابعة الجزائيةا اقامةمكان ل 

ن زوجته الحامل لزوج عمدا عتخلي ا، ترك املسكن، الذي قض ي له بالحضانة

مدي الناش ئ عن الرعونة أو عدم ، وكذا الضرب والجرح غير العوهو يعلم بحملها

 .نتباهو عدم إلا أهمال و إلا أ حتياطإلا 

                                     
ــــ 1 ــــــــ ــ  14الدين، املرجع السابق، ص  شمس توفيق أشرفـــ



 لجزائيـةاالمتابعـة إنهاء لحقها في لضحية ا ممارسةسائل و اب األول ـــــ الفصل الثاني: الب
 

~ 71 ~ 
 

لك غير ن تالصفح بيللضحية يجوز فيها الجنح التي  فيكما يمكن التمييز        

ي فوقوفة على شرط نجدها املو  ،سابقاالجنح املذكورة  هاغلباملوقوفة على شرط أ

أقتصر على سو  ،(1)دفع املبالغ املستحقة افيه يشترطين أ ة عدم دفع نفقةجنح

 :الصفح في الجرائم املسبوقة بتقديم الشكوى أو غير مسبوقة بها

 فئتين من الجرائمتشمل : تقديم شكوى ب املسبوقةالصفح في الجرائم  ـــــ1

جزائية املتابعة ال لجراءشرطا الزما  هاعتبار إب سبق تقديم الشكوى يقتض ي فيها 

والثانية  ،اتبررها مصلحة الضحية في صيانة نفسهلجرائم التي تتعلق با ألاولى

 :سريةألا  الرابطةالحفاظ على  مصلحتها فيتبررتشمل الصفح في الجرائم التي 

د في بالحكم الوار  ألامر يتعلق  ":اصيانة نفسهلالضحية  صفح" ألاولى ةــــالفئ ـــــأ

من  441ة املاد القسم الخاص باملخالفات املتعلقة بالشخاص املنصوص عليها في

"ال يمكن مباشرة الدعوى العمومية في الحالة  قوبات التي تنص على انهعانون الق

 ح التيو وتشمل هذه الحالة الجر  ،من هذه املادة إال بناء على شكوى الضحية" 1

 أشهر  1ب عنه عجز كلي عن العمل ملدة مرض ال يترت أو  إصابةتلحق بالضحية 

 و أناشئة عن رعونة  أيعلى عنصر الخطأ  القائمةوذلك في الجرائم غير العمدية 

وتضمنت ، روامألا وعدم مراعاة النظم  أو  إهمال أونتباه إعدم  أو حتياط إعدم 

  .يضع حدا للمتابعة الجزائيةصفح الضحية  نأ 6 في فقرتها

 ن منينوع وتشمل :"ةأسريعتبارات إل الضحية صفح ية "الثان ةـــــلفئا ـــــ ب

الثانية ا أم ،الشخاصب املاسةتتعلق بالجنح  ألاولى ،الجرائم التي لها طابعا خاصا

 :بالموالبالجنح املاسة تتعلق 

                                     

ــــ 1 ـــــ ــ ـــ  11حسان نادية، املرجع السابق، صــــ



 لجزائيـةاالمتابعـة إنهاء لحقها في لضحية ا ممارسةسائل و اب األول ـــــ الفصل الثاني: الب
 

~ 72 ~ 
 

تضمنها قانون  التي ألاسري رتباط ذات إلا  ألاشخاصجرائم بالنسبة ل        

ا ويتحقق ذلك بإيالج عضو التذكير في فرج جريمة الزن تشملإنها ف ،العقوبات

ال تصن كان إلاإلفرنس ي يقض ي بقيام الجريمة حتى و غير أن القضاء ا ،ألانثى

من  141ويثبت الفعل بالطرق القانونية الواردة في املادة  ،(1)الجنس ي غير كامل

حد رجال الضبط القضائي عن حالة أوهي محضر قضائي يحرره  قانون العقوبات

 أو و محضر الشهودأ وارد في رسائل ومستندات صادرة عن املتهم بإقرار  أوالتلبس 

نصت و  ،(2)قضائي وهو ما اتجهت إليه املحكمة العليا في العديد من قراراتها بإقرار 

إال  الدعوى جراءات إه ال تتخذ نبأمن قانون العقوبات  1في الفقرة  119املادة 

د ، ويمتمتابعةخير يضع حدا لكل ن صفح ألا أبناء على شكوى الزوج املضرور و 

ومن بين الجرائم  ،(3)فيمنع الاستمرار في املتابعة الاحالة أو بعدألاثر سواء قبل 

ة ممارسة حقها في الصفح ما تضمنه تعديل قانون التي يجوز فيها للضحي

ردتين االو  1و 1وتشمل الحالتين مكرر منه  166في املادة  (4) 19-11رقم  العقوبات

سواء أدى الى  أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه ة ويتعلق ألامر  بمنفي املاد

كما أنه يؤدي صفح الضحية في  ،يوما أو لم يتجاوز  11كلي ملدة  مرض أو عجز 

                                     

ـــــــ  1 ـــ     ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع11طبعة ال "الوجيز في القانون الجزائي الخاص" أحسن بوسقيعة ـــــ

 .111، ص 1010 ،لجزائرا

ــــــــــــ 2  1991، 1، العدد للمحكمة العليا ، املجلة القضائية1990/ 11/10،  املؤرخ في 69911قرار املحكمة العليا رقم  ـ

ص  ،1990، 1، العدد للمحكمة العليا ، املجلة القضائية1914جانفي  11، املؤرخ في 11111القرار رقم و  101ص 

بما   144، ص 1991، 1العدد  للمحكمة العليا ، ، املجلة القضائية1919جويلية  19ؤرخ في القرار املكذا و  119

 111ص   1991، 4، العدد  للمحكمة العليا املجلة القضائية 1991جانفي  19القرار املؤرخ في  فيها

ــــ 3 ـــــ  191، ص 1990، 1العدد  العليا،للمحكمة  ، املجلة القضائية1914فريل أ 11رار املحكمة العليا املؤرخ في ق ـــ

 1966يونيو  1املؤرخ في  116 -66، املعدل واملتمم لألمر 1011ديسمبر  10املؤرخ في  19 -11القانون رقم  - 4

 1011ديسمبر  10، املؤرخة في 11املتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 



 لجزائيـةاالمتابعـة إنهاء لحقها في لضحية ا ممارسةسائل و اب األول ـــــ الفصل الثاني: الب
 

~ 73 ~ 
 

وذلك إذا  10الى  10بدال من  10الى  1الى تخفيف عقوبة السجن من  1الحالة 

 نفس مكرر من 166عاهة مستديمة، كما نصت املادة نشأ عن الضرب أو الجرح 

 ن صفح الضحية يضع حدا للمتابعةذكر أالسالف ال 19 -11 رقم القانون 

شكال التعدي أو العنف لفظيا كان أو الجزائية لكل من ارتكب ضد زوجه أحد أ

نفسيا بصفة متكررة ليجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سالمتها 

فعال من قبل الزوج السابق وكانت أرتكبت هذه الا فسية حتى ولو البدنية أو الن

من  1مكرر  110كما تضمنت املادة ذات صلة بالعالقة الزوجية السابقة، 

ن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة أ 19-11 رقم التعديل الذي جاء به القانون 

بالنسبة للزوج الذي مارس على زوجته الاكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها 

التي جاء بها  ألاسري الطابع  ذات ألاشخاصبين جرائم ومن ية، أو مواردها املال

أحد الوالدين ودون سبب  بتعادإ ألاسرة وهيمقر جنحة ترك نفس التعديل نجد 

الناتجة عن السلطة ألابوية أو  الالتزامات متخليا عن عن مقر ألاسرة جدي

ر دا وبغيوكذا الزوج الذي يتخلى عم دون إنقطاع شهرين تتجاوز ملدة  الوصائية

سبب جدي عن زوجته ملدة تتجاوز الشهرين وصفح الضحية في كال الحالتين 

ومن بين جرائم  .(1)وهو ما تأكد بقرار املحكمة العليايضع حدا للمتابعة الجزائية 

ملن له حق  القاصر عدم تسليمجريمة الاشخاص ذات الارتباط ألاسري نجد 

عدم ب ألامر ويتعلق  ،نون العقوباتقامن  111املادة املنصوص عليها في  حضانته

إلى من له الحق في  سنة 11 الرشد الجزائي سن كتملالذي لم يتسليم القاصر 

بحكم نهائي  أو بحكم مشمول بالنفاذ املعجل  إليه أسندتسواء حضانته 

                                     

ـــ 1 ـــ ـــ ـ ــ  ألاول ، العدد للمحكمة العليا ، املجلة القضائية1010 /4/ 19ملؤرخ في ا ،114111قرار املحكمة العليا رقم ـ

 191 ص، 1010
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 فيحق ة المارسملفيه  من املكان الذي وضعتويقتض ي إلابعاد نقل القاصر 

املادة تضمنت و  ،بسوء نية أو عنف   أوتحايل  سواء كان ذلك بغير  ،الحضانة

"ال يمكن مباشرة الدعوى العمومية الرامية إلى  نهأقوبات عال ن انو ق مكرر  119

 ة أنمن املاد 1وتضمنت الفقرة  "،إال بناء على شكوى الضحية 111تطبيق املادة 

  .جزائيةالمتابعة صفح الضحية وسيلة النهاء ووضع حد لل

قعة الوا تشمل تلك الجنح ألاسري رتباط ذات إلا  ألاموالة لجرائم بالنسب أما       

التي يشترط فيها سبق بين ألاقارب والحواش ي وألاصهار لغاية الدرجة الرابعة 

 اخيانة ألامانة املنصوص عليه جنحةمنها  ،املتابعة الجزائية لجراءتقديم شكوى 

تحويل الش يء من حيازة أي ختالس تتحقق بال و  ،قانون العقوبات 116املادة في 

كما يتحقق بتبديد املؤتمن للش يء املؤمن  ،مؤقتة إلى حيازة دائمة بنية التملك

وأحالت  ههنر بالبيع أو الهبة أو املقايضة أو  فيه ستهالكه أو بالتصرفإبعليه سواء 

تطبيق إلاعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة  إلىقانون العقوبات من  111املادة 

فال يجوز  ،من قانون العقوبات 169و 161مية املقررة باملادتين الدعوى العمو 

 نهاالضحية عتنازل و  ،ن الجريمة إال بناء على شكوى بشأإجراء املتابعة الجزائية 

رتباط ذات إلا إخفاء ألاشياء  كما تشمل جنحة ،متابعة الجزائيةللضع حدا ي

يفترض فيها  التي قانون العقوبات 111و 111 املادتين عليها نصتالتي  ألاسري 

صلية وهي بالضرورة ألا جريمة ال لى جانبإ اميجر إلا  در صامل ذو ءوجود محل إلاخفا

 (1)في آن واحد ال يمكن أن يكون الجاني سارقا ومخفيا لألشياءف ،ارتكبها الغير

وفعل إلاخفاء يتحقق بأي صورة كانت سواء بتلقي الش يء ذو املصدر إلاجرامي أو 

                                     

ــــ 1  191املرجع السابق ، ص  "الوجيز في القانون الجزائي الخاص" أحسن بوسقيعةـــــــ ــ
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لتنص على حق  قانون العقوبات 119وجاءت املادة  ،دة منهبحيازته أو باالستفا

صة تطبيق إلاعفاءات والقيود الخا إلىتحيل الضحية في انهاء املتابعة الجزائية، اذ 

فال يجوز  قانون العقوبات 169و 161بمباشرة الدعوى العمومية املقررة باملادتين 

 ضحية عنها يضع حداالتنازل و  إجراء املتابعة الجزائية إال بناء على شكوى 

قانون  111املادة بعليها  املنصوص النصب جنحةكما تشمل  ،متابعة الجزائيةلل

 أو نقدية  أو منقولة  أموالستالم إ أوتلقي  إلى يتوصل الجاني أين العقوبات

ذلك بغرض سلب ثروة  شرع في أو من التزامات  ءابر إ أومخالصات  أو سندات 

د عتماإسلطة،  و أ صفات و أ أسماءوهمية " ةحتياليإستعمال طرق إالغير وذلك ب

 اءإجر ال يجوز ف ،"الخشية من ش يء معين أو  بالفوز في مشروع ألامل إحداثمالي، 

 ،إال بناء على شكوى  سري أرتباط إكان لها  إذاالجريمة  نأاملتابعة الجزائية بش

عة بالوسيلة املتاحة للضحية النهاء املتا قانون العقوبات على 111ونصت املادة 

والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى  إلاعفاءاتتطبيق  إلىتحيل  إذ الجزائية

 ت الضحيةتنازل، فإذا قانون العقوبات 169و 161العمومية الواردتين باملادتين 

 قالتي تتحق السرقة جنحة كما تشمل ،املتابعة إنهاء عنه رتبتي عن الشكوى 

راد التملك أي نقل الجاني للش يء امل ملوك للغير بنيةاملنقول املال السارق امل خذأب

 (1)له أو املالك لحيازة السارق بغير علمه ورضاه الحائز صاحبه سرقته من حيازة

غلط خطأ أو مشوبا بختالس سواء كان حرا أو مبنيا على الش يء ال ينفي إلا وتسليم 

 تإجراءا تتخذال  نهبأقانون العقوبات  169املادة  ونصت ،(2)تدليسأو كان نتيجة 

 .للمتابعةيضع حدا والتنازل عنها  ،إال بناء على شكوى املتابعة الجزائية 

                                     
ــــــــ ــــ 1  . 109املرجع السابق، ص  "نون الاجراءات الجزائية الجزائري شرح قا" عبد هللا اوهايبيةـ

ـــــ ــــ 2 ـــ  .111املرجع السابق، ص   "الوجيز في القانون الجزائي الخاص" أحسن بوسقيعةــ
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 :شكوى التقديم  تشترط سبقالصفح في الجرائم التي ال  ـــــ 2

تبررها  وأخرى سري ألا تباط ر إلا  طابع التي لهامن الجرائم  فئاتتشمل       

   .اعتبارهإو  اشرفهو  انفسهفي صيانة  الضحيةمصلحة 

 نحة املنصوصالج وتشمل: 'أسرية الضحية إلعتبارات صفح' ألاولى فئةال ــــــأ

حد الوالدين أض عرّ ذا إوهي حالة ما  ،قانون العقوباتمن  110املادة  في عليها

يكون مثال  أو ن يس يء معاملتهم خلقهم لخطر جسيم بأ أو  أمنهم أو أوالدهصحة 

م ال يقو  أو  لهم عايتهيهمل ر  أو سوء السلوك  أو سيئا لهم لالعتياد على السكر 

 ن، فإال أو عليهم  ألابويةسلطته  بإسقاطالضروري عليهم سواء قض ي  بالشراف

 ةجنحكما تشمل  ،يضع حدا للمتابعة الجزائية في هذه الحالة صفح الضحية

تحقق تالتي  قانون العقوبات 111املادة  في عليها املنصوصعدم سداد النفقة 

النفقة ملدة تجاوز الشهرين دون  مبلغ أداءوعن  أسرته إعالةمتناع الجاني عن إب

طرق ممارسة الضحية  4تضمنت الفقرة و  ،بذلكنقطاع رغم صدور حكم يلزمه إ

يضع صفح الضحية بعد دفع املبالغ " بقولها ملتابعة الجزائيةالحقها في انهاء 

 .(1)املحكمة العلياتأيد بقرار املستحقة حدا للمتابعة الجزائية" وهو ما 

ل ألافعاوتشمل : 'الضحية عتبارإو  شرفلصيانة  'الصفح الثانية الفئة ـــــ ب

الى تعريفه  قانون العقوبات 196 وقد تطرقت املادةالقذف  التي تعد من قبيل

 عتبار ألاشخاصإبواقعة من شأنها املساس بشرف أو دعاء إيعد قذفا كل " بقولها

دعاء هيئة ويعاقب على نشر هذا إلا لك الأو الهيئة املدعى عليها به إسناد إليهم أو ت

                                     

ـــ ــــــ 1  الثاني، العدد للمحكمة العليا ، املجلة القضائية1009 /1/ 11املؤرخ في  ،441111قرار املحكمة العليا رقم ـــ

 .111ص ، 1009
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أو ذلك إلاسناد مباشرة أو بطريقة إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه 

سم ولو كان من املمكن ا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر إلا التشكيك أو إذ

تحديدها من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو املنشورات أو 

 اهعرفتالسب التي  جنحةتشمل كما ، نات موضوع الجريمة"الالفتات أو إلاعال 

يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن " بقولها قانون العقوبات 191املادة 

 1ف 191 املادتينفي وقد جاء، "تحقيرا أو قدحا ال ينطوي على إسناد أية واقعة 

بعة ضع حدا للمتاإن صفح الضحية ي" بقولهما قانون العقوبات  1ف 199 و

املاسة بحرمة الحياة الخاصة جريمة لجانب ذلك تشمل ا إلى، الجزائية"

قانون العقوبات  1مكرر  101ومكرر  101في املادة  رد النص عليهااو اللألشخاص 

 سرية أو خاصة  أحاديث أونقل مكاملات  أو تسجيل  أو وهو قيام الجاني بالتقاط 

 أو ا به باالحتفاظوقام ه صاحبها ورضا إذنصورة لشخص في مكان خاص بغير  أو 

سمح بوضعها في متناول الجمهور أو الغير أو استخدم بأية وسيلة كانت  أو وضعها 

ائل الوس بإحدىرتكبت إأو الوثائق املتحصل عليها سواء  التسجيالت أو الصور 

تضمنت و  (1)ويكون مدير النشرية هو املسؤول عنها حافةالص طريق عن أو السابقة 

 .الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية"" إن صفح ملادتينا

 لفعلاوتشمل  :'اصلحة الضحية في صيانة نفسهمل الصفح' الثالثة الفئة ـــــ ج

 املادة يف املنصوص عليها خالفات املتعلقة بالشخاصملافي القسم الخاص ب الوارد

وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا  الشخاصمر بألا ويتعلق  ،قوباتعانون الق 441

أعمال عنف أخرى أو التعدي دون أن ينشأ عن يرتكبون  أو الضرب عتدون بي أو 

                                     
ــــــــ 1  الثاني، العدد للمحكمة العليا ، املجلة القضائية1010 /6/ 14املؤرخ في ، 416119قرار املحكمة العليا رقم  ــ

 111ص ، 1011
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ال يكون  أنبشرط  يوما 11ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل ملدة تتجاوز 

 من املادة 6نصت الفقرة قد و  ،للسالح استعمال أوترصد  أو  إصرارهناك سبق 

 جزائية بقولهااملتابعة ال حق الضحية في إنهاءعلى  من قانون العقوبات 441

 .""ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية

 :رهاـــــــثآالجزائي ـح ــــــــصفال ــهــــــب فيـــــذي يرتــــــت الــــــالــــوقـ ــــــــثانــــــــــيا 

د فيها الصفح تنازال عن الشكوى ه في الحاالت التي يعنأالقاعدة العامة تقرر        

حتى  هآثار  إلاجراءهذا ينتج ، و هامن قبل صاحب الحق في تقديم تتم ةألاخير ن إف

 عن الرجوع يجوز  ال نهأ وألاصل ،التنازل  تقديم بعد الوفاة حدثت إذافي حالة ما 

 التنازل  ديأب فاذا ،نقضائهاإ بعد العمومية لدعوى ا الرجوع في إمكانلعدم  التنازل 

  بالتنازل  نقضتإ لنهاها تحريك عن ةالعام نيابةتمتنع ال تحريكها قبل عن الشكوى 

ائي معين جر إن يتم في وقت أيستوجب القانون  القانونيةه آثار ولكي ينتج الصفح 

 .جراءات الجزائيةقانون إلا  6 املادة نصمام عموم أ واضح ليس ألامر نأرغم 

يختلف  :الشكوى وتحريك الدعوى العمومية تقديمبعد  أو قبل الصفح  ـــــ 1

 يعني ثبوت الحق في الشكوى  ألاول  أن إذ ،نقضاء الحق فيهاإالشكوى و  التنازل عن

 نأأما الثاني فيعني  ،يتنازل عنها أن رأىاملجني عليه  أن إالوممارسته بالفعل 

 .(1)أصالالحق لم يمارس 

 اقسابكان  فإذا ،لوقوع الجريمة يشترط أن يكون تاليا الصفحوعليه فان         

سابقا على تقديم الشكوى و بعد وقوع الجريمة ه إذا حدث نأا كم ،ثر لهأال ف عليها

                                     

ـــ ــــ 1 ـــ  دون رقم الطبعة، دار ألالفي لتوزيع الكتب القانونية "صلح في املواد املدنية والجنائيةأحكام ال" عبد الحكم فودهــ

 110و 101صص باملنيا، دون سنة ومكان الطبع، 
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لعامة االنيابة  يرفع يد وهذا من شأنه أن ،نقضاء الحق في تقديمهاإيترتب عليه 

ديم تق فيهاالجريمة التي يشترط القانون الجاني و بصدد  إجراء بأيالقيام من 

ئية جرااحل إلا ي مرحلة من املر أفي  قائماالصفح  في يبقى حق الضحيةو  ،شكوى 

ال وجه أب أمرا تصدر أ بتدائيإلا  جهة التحقيق أمام تم فإذا ،للدعوى العمومية

فظ ح على النيابة العامة تعينستدالل انت ال تزال في مرحلة إلا ك وإذا لقامتها

 نقضاءإب خيرةألا  تقض ي املحكمة حالة علىبعد إلا تم  إذا أما ،الدعوى  أوراق

 ال بل ، بالدانة الحالة هذه في يتقض  أن لها يجوز  وال الصفح،ب العمومية الدعوى 

النيابة  يد تغل إجرائية عقبة تمثل الشكوى  أن ذلك بالبراءة القضاء لها يجوز 

نقضاء واجب املحكمة إلا هذا وال يؤثر  ،الدعوى  موضوعفي  هانظر  عن واملحكمة

مة املحك مأما أو أمامهاالجزائية بالفصل في الدعوى املدنية التبعية املرفوعة 

يتعين القضاء الطعن  آجالو  الوقت نفس الصفح قد تم فيكان  وإذا ،(1)املدنية

 ةعاديال طعنال مر بطرق تعلق ألا سواء (2)الطعنفي ذلك ظر الناستمرار بعدم جواز 

 .ةيعادالغير  أو 

مماسة حقها في  للضحية بعض التشريعات جيز ت :الحكم صدور  بعد حــــالصف ـــــ 2

في  التشريع املصري  منهاالصفح  أو  اعن شكواه بعة الجزائية بالتنازل انهاء املتا

ح الصف يترتب عن إذ ،النهائي الحكم صدور  بعدذلك كان حتى ولو جريمة الزنا 

الزوج  برضا ضد الزوجة بالدانة الصادر الحكم تنفيذ وقف في هذه الحالة

  .(3)تهامعاشر  املضرور

                                     

 141، ص 1911دار النهضة العربية، القاهرة،  "سيط في قانون إلاجراءات الجنائيةالو " حمد فتحي سرورأ ـــــــــــ 1

 411عبد الرؤوف مهدي، املرجع السابق ص ــــــــ ـــــ 2

ــــ 3  19الدين، املرجع السابق، ص  شمس توفيق شرفـــــــ أــ
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 لم جراءات الجزائية الجزائري بات وإلا ستطالع نصوص قانون العقو إب        

يجيز في هذا الشأن  جتهاد قضائيإ أونص صريح عن وجود  الدراسةتكشف 

 ولعل ما يبرر ،مكانية الصفح بعد صدور حكم حائز لقوة الش يء املقض ي فيهإ

ت القضائية التي أصبح حكامشرع في عدم املساس بحجية هذه ألا ذلك هو رغبة امل

 .ذت كل طرق الطعن العادية وغير العاديةستنفإ والتينهائية 

 إذا إال الضحايا تعدد حالةفي  صفحلل عتبارإال نه ألى إنشير  هذا الصددفي        

 الصفح على باقي املتهمين يسري لكن قد  ،قدموا الشكوى  من جميع من صدر

 هأثر  يسري ف ،شكواه عن الزوج تنازل عند  كما هو الحال (1)ي البعضأحسب ر 

 القانون  يعد شخصين بين التفاعل تقتض ى جريمةال أن إذ ،للشريك نسبةبال أيضا

  أحدهما
ا
  فاعال

ا
  الثاني الزوجة ويعد يوه أصليا

ا
 جريمة محت فإذا الزان، وهو شريكا

لكن يختلف  ،الشريك جريمة محو يقتض ى الذهني التالزم فإن آثارها وزالت الزوجة

جريمة  في بنإلا  الغير مع من شخص ةساهممالامر في حالة ارتكاب الجريمة في إطار 

 بالنسبة هأثر  ينتج ال الابنألاخير عن   صفح نفا ،عمهاملرتكبة في حق  سرقةال

 .إليه بالنسبة تتحقق ال العتبارات غيرلل

ي فصراحة ه كان من ألاحرى ان يدرج املشرع الصفح أن لىنشير إ ألاخيري ف       

ما  سحب الشكوى ة كما هو الشأن في نون الاجراءات الجزائيمن قا 6نص املادة 

 . (2)يشمل الجرائم املقيدة بشكوى وغير املقيدة بذلكدام ان الصفح يتسع ل

                                     
ـــ ـــ 1 ــ  60، ص  هنفس الدين، املرجع شمس توفيق أشرف ــ

ــــــ 2 نه يالحظ عدم أال إ 1006 ديسمبر 10املؤرخ في 11 -06رقم بالقانون تعديل قانون العقوبات في كرس الصفح ـــ ـــ

بالقانون  تعديل قانون إلاجراءات الجزائية متزامنا معجاء تعديل ال رغم أن هذاجرائية من الناحية إلا ستكماله إ

 .1006 ديسمبر 14 في املؤرخة ،14، الجريدة الرسمية العدد 1006يسمبر د 10املؤرخ في  11-06 تحت رقم
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 على أساسانه يقوم أ إذ ،الجانب حاديوألا الفردي  هطابعب الصفح يتسم          

 معنىب الجانيإنتظار صدور قبول من دون  إليهفي اللجوء املحضة للضحية  إلارادة

ك تحري حق ايكون له في الحاالت التي اوحده ختياري للضحيةإهو  إلاجراءهذا  أن

 دون اشترط طريقة معينة في ذلك فيهاستمرار إل وضع حد ل أو الدعوى العمومية 

لنيل ة الضحي معأبداها الجاني يكون قد التي  ةمساعي السابقلل فال إعتبار حينها

 . الضحيةمن  بمبادرةم نهي للمتابعة الجزائية بإعتبار أنه يتاملالصفح 

وضع  الصفح، إذتوقف عند حد لم ي املشرع الاجرائي الجزائري  نإ         

قود الع يتفاق فيأخذ صورة إلا، للمتابعة الجزائية آخر لوضع حدخيارا  للضحية

ن أ مر الذي يفسرألا  ،الضحيةلى جانب مبادرة إبمبادرة الجاني  تمي نهإذ أ املدنية

 نائيبطابعها الثأيضا تتميز  إنما ،فقطعلى الضحية كرا ليست ح الوسائلتلك 

 هاءان الىمبادرة الضحية  فضال عن الجانيكل من  املبادرة التي يبديها دتجس

  .املتابعة الجزائية
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   ةــــــــــيــــالجزائ ةــــــــحــــــلاصاملي: ـــانـب الثـــــــــاملطل

 ال يجوز إذ  ،(1)ذات الطابع غير الجزائيسائل في امل يطبق الصلحن ألاصل أ      

 ر ألامتعلق ي ملاالتملص من املسؤولية  بقصد الجانيالدخول في مساومة مع 

شرعت لحماية املصالح  الجزائيالقانون  قواعد أن ذلك ،اقتضاء الحق العامب

ك من ويكون ذل ،وأمنهستقراره ع من الجريمة التي تشكل تهديدا ل العامة للمجتم

والتي  ،(2)ممثلة للحق العام العامة ل الدعوى العمومية التي تمارسها النيابةخال

بين  لحصإتفاق أو التصرف فيها بحجة ورود  أو يمكنها التنازل عنها في حد ذاتها ال 

 مبدأستثناء عن كإ (3)الصلح الجزائيأجازت التشريعات  نأ إال  ،والضحية الجاني

ال أن  بشرط ،في املواد الجزائيةوالضحية  يالجانبين ثر لتطبيقه أستبعاد أي إ

 .(4)مع مقتضيات الحفاظ على املصلحة العامة اتعارض ذلكشكل ي

                                     

ــــــــ 1 ــ على العكس من ذلك يجوز إجراء املصالحة في املسائل غير الجزائية التي تقوم على تنازل كل طرف عن جزء ـ

فيفري  6املؤرخ في  4-09 من القانون  11إلى  16من القانون املدني، واملادة  419من حقوقه منها ما تضمنته املادة 

قانون  49واملادة ، من قانون الاجراءات املدنية والادارية 990املادة واملتعلق بتسوية النزاعات الفردية للعمل  1990

مين على السيارات ونظام أاملتعلق بإلزامية الت 11-14املعدل واملتمم بالمر  11-11من قانون  16ألاسرة، املادة 

 ر.التعويض عن ألاضرا

 1991، 4العدد  للمحكمة العليا، املجلة القضائية،0991 /1/ 01،املؤرخ في 61941رقم  ياقرار املحكمة العل ـــــــــــ 2

 161، ص 1991، 1العدد  للمحكمة العليا، ، املجلة القضائية1991 /1/ 14،املؤرخ في 11110والقرار رقم  161ص 

الانجلوساكسونية تشدد في عدم قبول املصالحة في املسائل الجزائية ويظهر  ـــ وفي هذا الشأن نجد التشريعاتــــــــ 3

الذي يعاقب كل من اصطلح مع الجاني  1116املعدل سنة  1116لسنة  11ذلك عند صدور قانون اليزابيت رقم 

ما الذي يجيز املصالحة أ 1199القانون وذلك في  الجمركية والضريبية من الحظر  غير انه استثنت الجرائم

فقد أقرت العمل بالصلح وطبقته في مجاالت عدة منها قانون  يفرنس الالتشريعات الالتينية على رأسها التشريع 

غابات بما فيها جرائم ال 1119و قانون الغابات لسنة  1111وكذا القانون العام للضرائب لسنة  1911الجمارك لسنة

 11-11رجع السابق، صامل "املصالحة" والقنص والصيد ـــ انظر  أحسن بوسقيعة

ـــ  4 ـــ ـــــ الخاص بتعديل  1991/ 114بمقتض ى القانون رقم  الصلح الجزائي ي قد وسع من نطاقنجد املشرع املصر  ــ

دورا  والضحيةطراف الدعوى من املتهم ل أعطى إذ مكرر  11لجزائية ال سيما املادة بعض أحكام قانون إلاجراءات ا

 .الدعوى العموميةفي إنهاء 
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بها ثم حظرها  ألاخذبين مراحل الجزائية  املصالحة تعرفوفي هذا الصدد       

 1966جوان  1في املؤرخ  111-66 ألامرجاء  ستقالل الجزائرلفترة املوالية ل ا ففي 

من  الجزائية كسببيجيز املصالحة لانون إلاجراءات الجزائية الجزائري قاملتضمن 

املتضمن  101-69 ألامرذلك بصدور  وتأكد ،املنهية للمتابعة الجزائية ألاسباب

 صدر جزائر ي للشتراكمع التوجه إلا  نه تزامناأ إال ،1910ة قانون املالية لسن

الجزائية  إلاجراءاتقانون ل ماملعدل واملتم 1911جوان  11املؤرخ في  46-11مرألا 

 إلاداريةالتسوية  إلىاملشرع لجأ  أنغير  ،(1)املصالحةحظر على صراحة  نصلي

املادة في  1919جويلية  11في الصادر قانون الجمارك  تضمنهاو  ،كبديل للمصالحة

صدور الحكم  بعد أو سواء قبل  املخالفعلى قصر تطبيقها  الذي 1ف 161

لتشمل كل مالحق  مفهوم التسويةمن ثم وسع  ،ائيةالجبتنصب على الدعوى و 

الذي  1911رتكابه الجريمة الجمركية وذلك بصدور قانون املالية لسنة إجل أمن 

 وصنص ثم تلته ،قبل صدور الحكم النهائي على مرحلة ماحصر مجال تطبيقها 

امللغى بموجب  1911والصيد لسنة  1916كتلك املتعلقة بالضرائب لسنة  أخرى 

والغابات لسنة  1911املياه لسنة و  1004ديسمبر  9املؤرخ في  01 -04نون القا

النص  إلىلجأ املشرع  أين ،11-11 ألامرالصادر بموجب  ألاسعار وكذا قانون  1914

كان لهما هدف واحد حتى ولو ن إو  ،الصلح متفاديا عبارة املصالحة غرامة على

وزير التجارة واملدير ل سعار قانون ألا  من 19فتجيز املادة  ،التسمية ا فيختلفإ

نقضاء الدعوى العمومية إصالح على املخالف ويترتب عن ذلك الوالئي عرض الت

 1916مارس  4املؤرخ في  1-16وبصدور القانون  ،(2)صريح نصرغم عدم وجود 

                                     

ــــــ 1 ــــ  " غير انه ال يجوز بأي وجه من ألاوجه أن تنقض ي الدعوى العمومية باملصالحة" منه  4ف 6نصت املادة  ـــ

ـــــــ 2 ـــ   11املرجع السابق، ص "حةاملصال" ـ  أحسن بوسقيعةــ
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نص صراحة ليالجزائري عاد املشرع الجزائية  إلاجراءاتمم لقانون املعدل واملت

منها  هلالقوانين املكملة قانون العقوبات و  إلىا متد تطبيقهإو  ،على جواز املصالحة

  .(1)اركمن قانون الجم 161املادة 

      :ةــــــــــالجزائي ةـــــــحـلاصدلو( املـــــــم ــــــ و( الفرع ألا 

   (2)املعتادة العمومية الدعوى  لجراءات بديال ةالجزائي ةلحاصاملعد ت        

مما  ،(4)اأطرافهبين  متبادال  ستتبع تنازال تو  ،(3)ودي للنزاع حل إيجاد إلىهدف ت

يتعلق  والثاني ،اطرافهيتعلق باملبادرة الودية ل  ألاول  ،من ركنين يجعلها تتكون 

ياسة لسباب تتعلق بالس مرتكب الجريمةالتراض ي مع بمثابة عد تف ،التنازالتب

 .خزينة الدولة لىإبدفع مبلغ معين املخالف  ايقوم بموجبه، (5)الجنائية

 أو نقضاء الدعوى العمومية وسيلة ل  هيبوجه عام الحة الجزائية صاملإن       

لهيئة اتنازل من  يوه ،الجرائمفي بعض  جراءاتساعد على تبسيط إلا ت ،كبديل لها

                                     
ـــــ 1 ـــ لجمارك بإجراء مصالحة من قانون الجمارك صراحة على انه " غير انه يرخص لدارة ا 1ف 161ــ تنص املادة ــ

 مع ألاشخاص املتابعين بسبب املخالفات الجمركية بناء على طلبهم"

2- Sarah DINDO, Alternatives à la détention contrôle judiciaire à la détention, Commission nationale 

consultative des droits de l’homme, Vol 2, Documentation Française, Paris, 2007, p 24 

3- Evelyne SERVERIN, La force du contrat de transaction, Centre d’Histoire Juridique, Université Paris X, 

Nanterre, 2011, p 1  

4- Raphael ECKERT, La transaction Devant la Chambre Criminelle Du Parlement  de Paris au début du 

XVe Siécle, L’exemple  de L’affaire BROQUEL, Centre d’Histoire Juridique,  Rouen, 2011, p 1 

 - Mattias GUYOMAR, Les conditions de la transaction pénale, Conclusions sur conseil d’état France 

Nature Environnement, Paris, Assemblée du 7 juillet 2006, p 1261  

ـــــــ 5 ـــ فالتصالح من قانون الاجراءات الجزائية مكرر  11شرع املصري يميز بين الصلح والتصالح ال سيما في املادة امل ـ

 41محمد حكيم حسين، املرجع السابق، ص  ـــ ين املتهم واملجني عليهيكون بين املتهم والدولة أما الصلح فيكون ب
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 وذلك ،مرتكب املخالفة ضد العموميةالدعوى  قامةإجتماعية عن حقها في إلا 

علقة الحاالت املت تشملو  ،جزائيالرعاية من متابعته ولى باأو سمى أتحقيقا لغاية 

 . للمجتمع ةاملصلحة العامب

يتم جراء إك يعد ألاخير أن إذ ،عن التصالحيختلف الصلح  أن إلىونشير        

ية الضحبين كون بمبادرة يالصلح ف أما ،املتهممع النيابة العامة  من بمبادرة

هو رضا  أو اء الدعوى العمومية نقضإ عنهوكيله الخاص يترتب  أو والجاني 

ابل من جعل مق للضحيةوكذا ما يؤديه الجاني  ،في جرائم معينة بإنهائها الضحية

 الجاني مبادرةالتصالح فهو  أما ،جتماعية عن حقها في العقابنزول الهيئة إلا 

  .(1)نقضاء الدعوى العموميةإمقابل  الى خزينة الدولة بتقديم هذا الجعل

هو و  ،الترك أو التنازل عن الصلح الجزائي الذي يقصد منه التخلي يختلف         

جال في امل أيضانجده و  ،في القانون املدني ويرد على الحقوق الخاصة أيضامقرر 

ي شكوى الذي يصدر من جانب واحد وهالتنازل عن ال عندالجزائي كما هو الحال 

 يالجان إرادةعن  صدوره بغض النظر مجرد بقوة القانون ب أثرهويرتب  ،الضحية

 بمبادرة اأيضالصلح الجزائي يتم  أنين نجد في ح ،يكون بمقابل أنوال يشترط فيه 

  .أهم الركائز التي يقوم عليها الصلحمن املقابل الذي يؤديه  ويعد ،الجاني

من هو العفو ف ،الحكم الجزائيو عن العفو  الصلح الجزائييختلف كما        

في معاقبة  هحقوهو تنازل املجتمع عن  ،(2)لعقوبةألاسباب التي تنقض ي بها ا

 نهأ إال ،إلاجراميةوقد يكون العفو شامال يجرد التصرفات من صفتها  ،الجاني

                                     
ــــ 1  11محمد السيد عرفه،  املرجع السابق، ص ــــــ ــ

العدد  ، قتصاديةمجلة البحوث القانونية وإلا "قوبةالدستور ومبدأ العفو عن الع" ــــ سلوى حسين حسن رزقـــــــــ 2

 111، ص 1011، جامعة املنصورة املصرية، 49
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 رفينط بمبادرة إالبعكس الصلح الذي ال ينشأ  الجاني مبادرةال يتوقف على  إجراء

ز عدم جواالنزاع و  إنهاءوالحكم الجزائي يتشابهان في الجزائي كان الصلح  وإذا

 بوجه عام الصلح مر أ أن ذلك ،فارقة بينهمااملوجه هناك أ فإن ،إليهالعودة 

 لم تعرض أو  الدعوى  تحريكنزاع سواء كان بعد الحسم واملصالحة بوجه خاص ت

 أنفضال عن  ،الحكم الجزائي يصدر بصدد دعوى قائمة أما ،بعد على القضاء

 . (1)ئيالطرفين بعكس الحكم الجزا بإرادة يكون الصلح 

ن م ألاطرافعلى التنازل بين  يقومأنه  إذ ،يختلف الصلح عن التحكيمكما        

دون الحاجة لتدخل  الخالففيتصدون ملناقشة جوانب ، خالل الحوار املباشر 

اص املحكم بمركز قانوني خ فيه التحكيم يتمتع أما ،اتوفيق بينهمآخر للشخص 

  .(2)ويمارس عمال قضائيا رافلألطقرار ملزما  إصداريمنح له صالحية 

اء حقها في انهالضحية التي تمارس بمناسبتها  ةالجزائي ةلحاصامل شملت         

 ألاخرى  جراءاتإلا  متميزا عن جراءإ اعناصر تجعلهالجملة من املتابعة الجزائية 

 خرى وهي:املقررة في املواد ألا و تلك املتاحة للضحية أ

 ةلحاصما يميز امل :املقابلالقائمة على  إلاجراءات من ةالجزائي ةلحاصامل ـــــ 1

ستبعد ت فهي، (3)الجهة إلادارية إلىه املخالف يدفع مقابل ماليون با تكنهأ ةالجزائي

 جراءات الدعوى العموميةإتباع إحل النزاع دون  إلىرمي تو  ،قضائي تدخلي أ

ا ة املحددة سلفيستوجب على مرتكب الجريمة املبادرة الى دفع الغراممر الذي ألا 

                                     

ـــــــــ 1  46ـ عمرو عيس ى الفقى، املرجع السابق، ص ـ

ــــ 2 ــــــ ــ  16محمد السيد عرفه، املرجع السابق، ص ــــ

3 - Jean PRADEL, Procédure pénale, 12 ème édition, n° 254, Cujas, Paris, 2004, p 216   
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 ال إن املصالحةاملصالحة الجزائية من لاجراءات القائمة على الرضائية:  -2

 عدوبذلك ت ،(1)نصب على تفاعل إرادتينتبل  ،قتصر فقط على مبادرة الضحيةت

م صدور حك ألاخير جنب تي الجانيو أ الضحية لىإبالنسبة  ءسوا (2)ختياريةإوسيلة 

 فيما يخصالطرفين املتبادلة بين بادرة املاهر مظ همأبين  ومن، (3)بالدانة

 : ااملوافقة عليه و  اعرضه وأقتراحها إطرق  من خاللتتضح  ةالجزائي املصالحة

من املخالف إذا كان  يكون بسعي املصالحة طلب أن ألاصل املصالحة: قتراحإـ ــــ أ

له ممثومن  شخصا طبيعيا ومن املسؤول املدني إذا كان مرتكب املخالفة قاصرا

قتراح املصالحة إيكون  أخرى نه في حاالت أ إال ،إذا كان شخصا معنويا القانوني

 .(4)ة الضحيةر ادبسعي من إلا الجزائية 

صيغة  بأيتم ت أنفيجوز  ،أصل لي شكلكخضع تال  املصالحة طلبان        

 ثباتإلاالكتابة تعد ضرورية في  أن إال ،مقدمها في املصالحة إرادةتفيد التعبير عن 

املؤرخ في  99/191من املرسوم التنفيذي رقم  1املادة من خالل  يتضح ذلكو 

هذا و  ،املتضمن تحديد وإنشاء لجان املصالحة وتشكيلها وسيرها 16/01/1999

طلب  يرفق أن ألامروقد يقتض ي  ،الشرط تم تعميمه على كافة طلبات املصالحة

                                     
1 - JURISCOPE, Les procédures alternatives à la poursuite pénale en allemagne, 1996, p : 3 -voir le site 

web www.juriscope.org 

2  - Henri BOSLY, Les transactions en matière pénale, Doc n° 2, Université Louvain, Belgique , 1985, p 8 

ـــ 3 ــ ـــ ـــــ  69ص  ،السابق محمد السيد عرفه، املرجع ـ

ــــــ 4 ـــــ ـــ ها في متناول إلادارة املكلفة بالتجارة باقتراح وسيلةفي مجال املنافسة وألاسعار نجد أن املصالحة جعلها املشرع  ـ

ة بواسطة املوظفين املؤهلين الذين حرروا املحضر إذ يقترح على مرتكبها دفع غرامة الصلح وهو على مرتكب املخالف

املحدد للقواعد املطبقة على املمارسات  11/06/1004املؤرخ في  04/01من القانون رقم  61و 60ما تضمنته املادتين 

ف في مجال مخالفات املنافسة وألاسعار ال التجارية عكس ما كان عليه في السابق إذ كان طلب املصالحة من املخال

 املرجع السابق "املصالحة"وسقيعة أحسن ب مؤلف ملنافسة ــ انظر بااملتعلق   06/ 91من ألامر  91ة سيما في املاد

 وما بعدها 101ص 
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عدم تقديم املبلغ عدم ويترتب على  ،عرض نقدي مضمون  أو املصالحة بكفالة 

 111-01في جرائم الصرف نجد املرسوم التنفيذي  مثالف  ،(1)قبول الطلب شكال

املصالحة في مجال  إجراءاملتضمن تحديد شروط  1001مارس  1املؤرخ في 

 لىإمن و  ألاموالمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 

جل أرتكب املخالفة طلب املصالحة في تقرر مل التيمنه  1املادة في الخارج ال سيما 

 إلى إجراءها دون هذا ال يحول  أن إال ،من تاريخ معاينة املخالفة أشهر  1 أقصاه

املخالفات التي تنطوي على املساس بتدابير  في مجالو ،حين صدور حكم نهائي

 ويكون ذلك طلب املصالحة إلىيبادر مرتكب املخالفة  أننجد  (2)قانون الجمارك

رؤساء املراكز فرؤساء  إلىللترتيب  اوفقو  ،الجمركية املخالفةحسب طبيعة 

املفتشيات ثم رؤساء مفتشيات ألاقسام، فاملديرون الجهويون وأخيرا املدير العام 

ويصدر قرار املصالحة من طرف املسؤول املختص ويبلغ إلى مقدم  ،للجمارك

 ويترتب عنه ،أجال للدفعه ليمنح كما  ،يوم من تاريخ صدوره 11الطلب في ظرف 

                                     
ــــ 1 الحة فتكون إما مص ي مجال املخالفات الجمركية إذا كانت املصالحة تخضع إلى رأي اللجنة الوطنية أو املحليةف  ــــــ

من مبالغ الغرامات وإما إذعان للمنازعة مكفوال  % 11مؤقتة في حالة عرض نقدي مضمون بتقديم كفالة بنسبة 

 في املصالحة إجراء شروط تحديد املتضمن 1001 /1/ 1املؤرخ في  111-01م أما في جرائم الصرف نجد أن املرسو 

منه  1املادة  سيما في الخارج والى من ألاموال رؤوس وحركة رفبالص الخاصين والتنظيم التشريع مخالفة مجال

من قيمة محل الجنحة لدى املحاسب العمومي املكلف بالتحصيل قبل  %10تلزم مقدم الطلب إيداع كفالة تمثل 

 دج يوجه الطلب إلى اللجنة املحلية للمصالحة التي 100.000النظر في طلب املصالحة فإذا كانت قيمتها ال تجاوز 

تتكون من مسؤول الخزينة في الوالية رئيسا ومسؤول الجمارك في الوالية عضوا, ومدير البنك املركزي بمقر الوالية 

يوم إبتداءا من تاريخ إستالم  10عضوا وترسل نسخة من مقرر املصالحة إلى وزير املالية ويمنح ملرتكب املخالفة أجل 

ى لدى الجهة القضائية املختصة وعندما يرفض طلب املصالحة مقرر املصالحة لدفع مبلغها وإال تودع ضده شكو 

دج  100.000ترد الكفالة إلى املخالف أما إذا ارتكبت الجنحة دون عالقة بعملية التجارة الخارجية وتتجاوز قيمة 

ومة كفإنها ترسل إلى اللجنة الوطنية للمصالحة التي تتكون من ممثل رئاسة الجمهورية رئيسا وممثل عن رئاسة الح

ـــــ انظر أحسن بوسقيعة عضواك الجزائر ووزير املالية وكذا محافظ بن  . 99ص  السابق املرجع "املصالحة" ــ

2- Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR, Bernard BOULOC, Droit penal général, 19éme Edition, Dalloz, 

Paris, 2005, p 255.  
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عين يتء القضا إلى إحالتهاتم  وإذا ،املتابعة ضده إجراءاتتخاذ إ طالبه من يتوق

 طلبن أتخاذ قرار بشإحين  إلىفيها  جيل النظر الجمارك طلب تأ إدارةعلى 

ن اصورت املخالفات التنظيمية في مجالتأخذ املصالحة و  ،مصالحةلل املخالف

انون ق 111املادة منها ما نصت عليه ون العام القان مخالفاتب تتعلق ألاولى

تكون املبادرة في عرض املصالحة من النيابة العامة ف ،الاجراءات الجزائية

يكون عرضها قبل أي تكليف  أنعلى ثلة الحق العام في الجرائم باعتبارها مم

ويرسل قرار النيابة عن طريق رسالة موص ى  ،املحكمة املختصة أمامبالحضور 

يمنح و  ،تخاذها لهإيوما من تاريخ  11جل أفي  املخالف إلىليها مع العلم بالوصول ع

ل محص إلىدفع مبلغ الصلح ل إلاخطارستالمه إمن تاريخ  يوما 10جل أللمخالف 

 أيام 10جل أويقوم املحصل بتبليغ النيابة في  ،رتكاب املخالفةإفي مكان  أو سكناه 

ي وفي حالة عدم الدفع ف ،الاجراءات الجزائية(انون ق 116 )املادةمن تاريخ الدفع 

 اتإجراءيحال امللف على املحكمة حسب  لإلخطار ستالمه إيوما من تاريخ  41جل أ

قا وفبدفع غرامة جزافية يتم الصلح  الصورة الثانية أما ،التكليف بالحضور 

الصلح  عرض ويكون املرور  مخالفاتمنها  جراءات الجزائيةقانون إلا  191لمادة ل

بدفع غرامة  إشعار يسلم للمخالف  إذ ،الذي عاين املخالفة العون من قبل 

 ضاتباق إحدىفي للدفع املخالفة  إثباتيوما من تاريخ  10جل أ فيجزافية 

قيمة الغرامة الجزافية  يعادل ،(1)بشراء طابع جراءويتمثل إلا  ،البريد أو الضرائب 

غرامة املحدد لل الشعارب اقهإلصويتم  ،تصدره وزارة املالية خصيصا لهذا الغرض

حضر امل يرسلشعار املنوه عنها بال  ةالف بدفع الغرامعدم قيام املخو  ،الجزافية

 الى وكيل الجمهورية الذي يحيله بدوره على املحكمة مشفوعا بطلباته.

                                     
1 - Henri BOSLY, O,P  , P 20 
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 إلادارة كان طلب املصالحة من جانب إذا :على طلب املصالحةوافقة امل ــــــ ب

لزمة غير م نهاأكما  ،املخالفعلى ها تفرضال تملك أن نها إف ،عتبارها الضحيةإب

من قانون الجمارك التي أكدت  161املادة  ومن ذلك ما تقرره ،خيرطلب ألا بقبول 

ار يصدر قر  املخالف طلبت املوافقة على تم ذافا ،الطابع الرضائي للمصالحة

ويتضمن قرار ، (1)عللدفجل أويمنح له  ،املتصالح عليهبلغ املاملصالحة يحدد فيه 

 نعقادها، هوية مقدم الطلب، مقرإتاريخ ، ألاطراف تخصالتي املصالحة البيانات 

عتراف إ، إليهتفاق املتوصل ليها، إلااملخالفة والنصوص املطبقة عوصف ، إقامته

  .وتاريخهورقمه وصل الدفع املخالفة، مقدم الطلب ب

ففي هذه  ،املصالحةلى إ ةلفاملخا مرتكبذا كان من الضروري مبادرة إ       

، حيث الالزمة يجب أن يكون متمتعا بالهليةطبيعيا كان شخصا  الحالة اذا

حسب املرسوم و  ،سنة 11وهو  يكون بالغ سن الرشد الجزائين يستوجب أ

املتضمن تحديد شروط إجراء  1001مارس  1املؤرخ في  01/111التنفيذي 

 بالصرف وحركة رؤوس ظيم الخاصيناملصالحة في مجال مخالفة التشريع والتن

جواز التصالح مع املخالف  01/ 01املادة نجد أنه يقرر في  لى الخارجإألاموال من و 

ال فال يسأل جزائيا و  التمييز  سن وإذا لم يبلغ ،املدني مسؤولهعن طريق  القاصر 

شخصا معنويا  ن مرتكب املخالفةكا وإذا، للحديث عن املصالحةحينها مجال 

تابعة امل إنهاء إلى ذلك يؤديو  ،بواسطة ممثله القانوني إجراء املصالحة يجوز لهف

لى إاني الج من مبادرة كل بمثابةعتبر الصلح في مثل هذه الحالة إلذلك  ،الجزائية

                                     

ـــــ 1 ـــ ــ ميز بين حالة تقديم الطلب  1911ديسمبر  11 الصادر في ثر تعديل قانون الجمارك الفرنس ي بموجب القانون إــ

تخاذ ما يراه مناسبا بشأن طلب املصالحة وإذا إدراة الجمارك بإقوم مسؤول يقبل إحالة الدعوى على القضاء ف

ـــ ة السلطة القضالقضاء فيشترط موافق علىأحيلت الدعوى  ــ  قاملرجع الساب "صالحةامل " نظر أحسن بوسقيعةأائية ـ

 46محمد حكيم حسين، املرجع السابق، ص ، و 101ص 
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معنويا في الجرائم التي شخصا  أو شخصا طبيعيا كانضحية ال مبادرة جانب

 .(1)يحددها القانون 

   : ةـــــــــــــالجزائي ةـــــــــــــاملصالحاق ـــــــــــــــــــــنطالفرع الثاني ـــــــ 

 يتعلق ألامر بالجرائم املشمولة باملصالحة ووقت اللجوء اليها :       

 املصالحة إن :رعلى سبيل الحص اردةجرائم و  تخص أوال ـــــــــ املصالحة الجزائية

يها ال يعاقب عل القانون والتيواردة على سبيل الحصر في جرائم في  جراءهاإ يتم

 :شمل بذلك حالتينوت ،(2)بعقوبة سالبة للحريةوجوبا 

ي شأن التصالح يقض  أنفيها صراحة القانون يقرر هي الحالة التي : ألاولىالحالة  ـــــ

كما هو الحال في  ،غرامةالالجرائم املعاقب عليها بمنها  العموميةعلى الدعوى 

  .(4)يمكن تحريكها مع تغريم املخالف لكن ،(3)الغش الضريبي مخالفات

دفع ب للمخالفاختياري  إذعانهي تلك الحالة التي يحدث فيها  :الثانية الحالة ـــــ

مجال  غرامة جزافية املقررة في بلغ معين يحدده القانون منها قيامه بدفعم

 .(5)قانون املرور مخالفات 

                                     

ــــــ 1  111محمد سيف النصر عبد املنعم، املرجع السابق،  ص  ـ ــــ

2 - Henri BOSLY,O.P, P 12  

3 - La fraude fiscale a comme objectif, et parfois donc comme résultat, d’échapper à tout ou partie 

de l’obligation fiscale – voir : Cécile BAZART, La Fraude Fiscale : Modélisation du face à face Etat-

contribuable, Thése doctorat,  Faculté des sciences économiques, Université MONTPELLIER I, 

France, sans année, p 11 

 الثاني ، العددللمحكمة العليا ، املجلة القضائية1001/ 11/11، املؤرخ في 410119قرار املحكمة العليا رقم  ــــــــــ 4

 191، ص 1001

ـــ5 ــــ ــ ــ ق.ا.ج ' يمكن أن تنقض ي الدعوى العمومية الناشئة عن املخالفة في املواد املنصوص عليها  191تنص املادة  ـ

 فع غرامة جزافية داخلة في قاعدة العودبصفة خاصة في القانون بد
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رائم في ج املصالحةري حصر تطبيق ائاملشرع الجز  أنكلتا الحاالت نجد في         

 أولها نصورتاتخذ ها في هذه الحالة تأنقلنا و  ،املخالفات التنظيميةة منها معين

 .مخالفات القانون العام وتشمل املخالفات البسيطةغرامة الصلح في 

ر املقر تفرغ املبدأ تثناءات سإ قانون الاجراءات الجزائية 191املادة  أوردت          

إذا كانت املخالفة  الصلح يستبعدف ،من محتواه من نفس القانون  111 باملادة

تقع تحت طائلة جزاء آخر غير الجزاء املالي أو تعرض مرتكبها لتعويض أضرار 

إذا ثمة تحقيق  أو  (1)بالشخاص أو بالشياء أو لعقوبات تتعلق بالعود لحقت

ن ضد شخص واحد أكثر من مخالفتيارتكاب املحضر بثبت  أو (2)بشأنها قضائي

شمل تالصورة الثانية  أما ،من التطبيق املصالحةيستبعد  صريح وجود نص أو 

من قانون الاجراءات  191املادة  حسبغرامة الجزافية بال املخالفات املعاقب عليها

دفع غرامة جزافية في املواد املنصوص عليها بصفة خاصة  تستلزم التيالجزائية 

حركة املرور عبر الطرق ل املنظم 14-01قانون المنها ما تضمنه  ،في القانون 

 دينار جزائري  1000التي حصرت تطبيقها بقيمة منه  11في املادة  وأمنهاوسالمتها 

بحالة  ألامر ويتعلق  ،همن 11، 14ستثنى منها حالتين ورد النص عليها في املادة يو 

 إلى اإصالحهفي املسلك العمومي دون  بأشغالتجاوز السرعة املرخص بها والقيام 

 .(3)جراءات الجزائيةمن قانون إلا  191املادة  جانب ما تضمنته

                                     

ــــــــ 1 قانون العقوبات من تطبيق غرامة الصلح التي تعرض  الواردة في وبموجب هذا الشرط تستبعد كل مخالفات ـــــ

 .أو سبق التصالح من أجل ارتكابهايأخذ العود مدلولين هما سبق إلادانة من أجل جريمة، و مرتكبها لعقوبة الحبس 

ـــ ـــــــ2 جراءات الجزائية تجيز التحقيق القضائي في مواد املخالفات اذا طلبه وكيل من قانون إلا  66علما أن املادة ـــــ

 .ن التحقيق يكون وجوبيا في الجنايات وجوازيا في الجنحأالجمهورية من قاض ي التحقيق علما 

ـــــــ 3 وألاموال أو ارتكب عدة مخالفات وكانت ال تنطبق  ستثنت الحالة التي توجب على صاحبها تعويض ألاشخاصإــ ــــ

 على الغرامة الجزافية
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لصارم ا طابعهاب التي تتميز الجمركية الجرائم املصالحة في أيضاومن ذلك          

محكوم بالقاعدة التي تمنعه صراحة و سلطة تقديرية  أيةالقاض ي ليس له  أنأي 

املخالفات الجمركية قابلية  ويترتب عن ،(1)من تخفيض الجزاءات املالية

م املخالف لتز إ إذادعوى الجبائية بما فيها املتابعة الجزائية ثر منهي للأللمصالحة 

في جميع الجرائم جائز  تطبيقها ألاصل أنكان  وإذا، (2)بسداد مبلغ الصلح

 ستثناءاتإهناك  أن إال ،كانت أو مخالفات جنحةالجمركية مهما كان وصفها 

تطبيق املادة  إلىتحيل منه التي  1ف 161املادة في  سيماالجمارك وردت في قانون 

  .ةاملصالح إجراء طائفة الجرائم التي يحظر فيهال املحددةمن نفس القانون  11

بخصوص عاما ستثناء إ أوردت أنهانجد  1ف  11املادة  إلىبالرجوع         

 سترادإلا ملحظورة من بضائع اب ألامرتعلق  إذا تستبعد من التطبيقإذ  ،املصالحة

من  ةآلاتيمقلدة، البضائع  أو منها البضائع ذات عالمة مزورة  والتصدير حظر تاما

منع  11من املادة  الثانية الفقرةكما تضمنت  ،دولة يمنع التعامل معها تجاريا

 و أبالبضائع التي تستلزم تقديم رخصة  ألامر املصالحة منعا مؤقت عندما يتعلق 

 على البضاعةحينها  ألامروينطبق  ،خاصة عند معاينتها جراءاتإ إتمام أوشهادة 

جوز فت ،شهادة غير مطابقة للمواصفات القانونية أو التي قدمت بواسطة رخصة 

خيص من الجهات حاالت الحصول على تر منها  ،املصالحة فيها متى زال املنع

واد ملا وكذلك والذخيرةحربي العتاد الو تصدير أستراد إاملختصة فيما يخص 

  .ليةاملخدرة واملؤثرات العق

                                     
ــــــــــ 1 ــ أطروحة دكتوراه الدولة في القانون، كلية الحقوق  "خصوصيات قانون العقوبات الجمركي " يد زعالنيعبد املج ـــ

 140، ص 1991/1991، 1بن عكنون، جامعة الجزائر

2- Rozenn CREN, Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, Thèse de doctorat en droit, Université 

Panthéon-Assas, Paris, soutenue le 16 novembre 2011, p 248 
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   :رهااثآ الجزائية ه املصالحةـــــج فيـــــت الذي تنتــــالوقـ ـــثانيا

إنقضاء الدعوى العمومية  6أجاز قانون إلاجراءات الجزائية في املادة        

 نأالقانون صراحة، ومما ال شك فيه وذلك في الحاالت التي يجيزها  (1)باملصالحة

 .(2)نهابشأ دعاء املقدموإلا محو آثار الجريمة هو نها عألاساس ي املترتب  ألاثر 

لة من املراحل مرحي أفي  اإليهيجوز اللجوء  ةالجزائي املصالحةن أصل ألا و       

ال إ ،(3)ور الحكمبعد صد أو قبل ليها إطراف وبالتالي قد تكون مبادرة ألا  ،ائيةجر إلا 

 :ينهائصدور حكم  مرحلةلى إها قد تمتد نأ

 ةإلادار املصالحة مع  املخالف برمأ إذا :إلاحالةقبل  ةالجزائي املصالحة جواز ــــــ1

لى عللملف  إداري حفظ ذلك  يترتب عن املختصة القضائية الجهات إخطارقبل 

 .الجبائيةنقضاء الدعوى إبالنتيجة و  ،إلادارةمستوى 

 تمت إذا ر الحكم النهائي:وقبل صدو  إلاحالةبعد  ةالجزائي املصالحة جواز ــــــ 2

أي  تتخذ إن لمالعامة النيابة إن ف (4)السلطات القضائية إخطار  بعداملصالحة 

حفظ نعقاد املصالحة وتإبستمرار في املتابعة الجزائية تمتنع عن إلا  بشأنها إجراء

قاض ي  يصدر  إلابتدائي التحقيقذا كانت القضية على مستوى إ أما ،امللف

                                     

ـــــ 1 ــ ـــ املؤرخ  11961املصالحة ال تعد وسيلة من وسائل ممارسة الدعوى العمومية ــ قرار املحكمة العليا ملف رقم  ـــ

 16ص  1911،، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر 1، مجموعة قرارات الغرفة الجنائية 1911س مار  11في 

منه "ينهي الصلح النزاعات التي  461ــــــ وهو ما ينطبق مع القاعدة العامة املقررة في القانون املدني ال سيما املادة ـــــــــ 2

 التي تنازل عنها أحد الطرفين بصفة نهائيةيتناولها، ويترتب عليه إسقاط الحقوق وإلادعاءات 

ــــ 3 ـــــ ــ  119محمد السيد عرفه، املرجع السابق، ص  ـــ

4-Adrien MASSET et Marie FORTHOMME, La transaction pénale de droit commun, La culture judiciaire 

belge garde-t-elle son âme ?, n° 33, Belgique, 2012, p 9 
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هة حيلت على جأ وإذا ،ال وجه للمتابعةأتهام قرارا بغرفة إلا وتصدر  أمرا التحقيق

 (1)ةوليس البراءباملصالحة نقضاء الدعوى العمومية إب الحكمتعين عليها الحكم 

 ثرألاينصرف و  ،ا تعين عليها رفض الطعناملحكمة العليكانت على مستوى  وإذا

 . (3)واملالية ،(2)العقوبة املحكوم بها في الدعوى العمومية إلى

 صل يجيزألا  كان إذابعد صدور الحكم النهائي:  ةالجزائي املصالحة جواز ــــ 3

ذ تنفيوقف  إلىذلك ؤدي وي في مختلف مراحل الدعوى العمومية املصالحةإجراء 

ناء لهذه ستثوضع إاملشرع الجزائري   فإن ،باتال غير الحكم التي تضمنهاالعقوبة 

تنعقد بعد صدور الحكم النهائي الحائز لقوة ملصالحة التي جعل من اذ القاعدة إ

 و أثر فيما يخص العقوبات السالبة للحرية أها أي نب عال يترتالش يء املقض ي فيه 

ة ال تمس بحجي ن املصالحة، وبالتالي فإألاخرى املصاريف  أو الغرامات الجزائية 

ما  من ذلك ،فقطصل الدعوى املالية بل تسري على أ ،لحكم الجزائي الباتا

جيز املصالحة التي ت 1991من قانون الجمارك لسنة  1ف  161املادة  ضمنتهت

تمس بحجية لى الدعوى الجبائية وال قاصرة عبعد صدور حكم نهائي، فتكون 

 .البات الحكم الجزائي

                                     
ــــ 1 ــــ  أحسن بوسقيعة مؤلف غير منشور مشار إليه في، 1991جوان  9املؤرخ في  ،1119ـ قرار املحكمة العيا ملف رقم ـــ

 120املرجع السابق، ص  ”املصالحة“

ــــ 2 ـ نظام وقف تنفيذ العقوبة بمقتضاه يصدر القاض ي حكما بالعقوبة على املتهم مع ألامر يوقف تنفيذه مدة من ـــــــ

ا عاد املتهم خاللها إلى ارتكاب إحدى الجرائم نفذت في حقه العقوبة الجديدة التي توقع على الجريمة ألاخيرة الزمن إذ

أما إذا استقام حتى انقضاء فترة التجربة اعتبر الحكم كأن لم يكن ويكون عند الحكم بالحبس أو الغرامة ولم يكن 

خصر بن عمران، النظام القانوني ق.ا.ج'  ـــ محمد ألا  191اية ' م املحكوم عليه مسبوق قضائيا في جنحة أو جن

"، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم القانونية )دراسة مقارنة(ريع الجزائري النقضاء الدعوى التأديبية في التش

 111، ص 200 /62007وإلادارية، جامعة الحاج لخصر باتنة، 

"عندما تجرى املصالحة قبل صدور الحكم النهائي تنقض ي لجزائري ا من قانون الجمارك 1ف 161املادة  ـ منهاــــــــــــ 3

 الدعوى العمومية والدعوى الجبائية"
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ختالف بين مبادرة الضحية املنفردة في الصفح إلا من خالل ما سبق  يتضح        

ا خالف فهي ،درة الجاني الى جانب الضحيةوبين املصالحة التي تستوجب مبا

كوى الش كانت فاذا ،مرتكب الجريمةشتراط قبول إم دون لحاالت الصفح الذي يت

اسية سفان ألاخير من بين ألاساليب ألا  ،ال تستلزم أن يكون التنازل عنها بمقابل

جراءات قانون إلا  06نص املادة  تقرير كما أن  ،املصالحة لتحقيق الغرض من

بسحب الشكوى متى كانت شرط الزم  تنقض ي الدعوى العموميةن أب ئيةالجزا

ن يجعل من التنازل ع ول ألا  ثالث أمور بين  فيها قد فصل املشرع يكون عة للمتاب

حة املراد تحقيقها والجرائم الشكوى مختلف عن املصالحة سواء من حيث املصل

سرقات لعقاب منها التطبيق بعض إلاعفاءات من افي يكمن  والثاني ،املشمولة بهما

 إضرارا الفروع وكذاالتي تقع من ألاصول إضرارا بأوالدهم أو غيرهم من الفروع 

 (1) 19-11من قانون العقوبات املعدلة بالقانون رقم  161وفقا للمادة  بأصولهم

الاقارب ألازواج و موال منها السرقات الواقعة بينوالثاني يتعلق بجرائم ألا 

 دون  ل جرائية تحو إالدرجة الرابعة والتي تمثل عقبة ى صهار والحواش ي حتوألا 

عة خير يضع حد للمتابوصفح ألا  ،لم يتقدم املضرور بشكوى  ذاإمكان متابعتهم إ

املعدلة بنفس  من قانون العقوبات 169الجزائية وهو ما نصت عليه املادة 

وهذه ألامور مجتمعة تختلف عن املصالحة التي تقتصر على بعض القانون، 

الاجرائي لم ينتهي عند حد منح الضحية املشرع  ن، غير أخالفات ذات طابع ماليامل

خرى أ وسائل إذ أحلو املصالحة ملتابعة الجزائية عن طريق الصفح أحق في انهاء ا

 . مرتكب الجريمةالى جانب مبادرة في ممارسة حقها لتفعيل دور الضحية 

                                     

ـــــ 1  شياء املسروقةخفاء ألا إة ألامانة و وخيانحتيال وإلا  ـــ ويمتد الحكم الى جنحة النصب ــــ
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 ث الثانيــــــاملبح

 ةـــــــــــــــــالجزائيــــــــــــة والتسوية الوساطـــ لجوء الضحية الى

 قانون  تطبيق إلى الوسيلة الرامية تلكالجزائية  إلاجراءاتقواعد لم تعد        

 تصرفقواعده  أصبحتبل  ،من خالل تحريك الدعوى العموميةالعقوبات 

كما  ،منها مبدا الرضائية مة املقررة في القانون املدنيالقواعد العابعض  لعمال

من فعل يبغي  مضاركل شخص الحفاظ على الحقوق القائمة ل إلىسعى ت انها

  .قبل الجريمةما كان عليه  إلىالحال  إعادة أو مناسب على تعويضفيه حصول ال

 وسع من حق الجزائري  إلاجرائي املشرعنشير إلى أن ومن هذا املنطلق       

ن ك التطور الذي عرفته القوانيلمسايرا في ذالضحية في إنهاء املتابعة الجزائية 

ابعة املت بدائل الذي نص على قانون إلاجراءات الجزائية الفرنس ي منها جنبيةألا 

  les mesures alternatives aux poursuites pénales تمام عبارةإوذلك ب الجزائية

 حل وإيجاد ،لحسم بعض القضاياطريقا ثالثا أمام النيابة العامة  والتي تعد

 تيحتو  ،وبين تحريك الدعوى العمومية غير املبرر ملف القضيةن حفظ وسط بي

مة للجرائم القليلة واملتوسطة الخطورة ولكنها كثيرة الوقوع من ءمعالجة مال

 مةملسألة الجري وفعاال اسريع اعطي ردوهي من إلاجراءات التي ت ،الناحية العملية

  .جانيبما فيها السعي نحو اصالح ال وضمانا لحقوق الضحية

الضحية حقها في انهاء املتابعة الجزائية في  ملمارسةتتمثل هذه الوسائل        

 خير لقانون في التعديل ألا  الوساطة الجزائية التي اعتمدها املشرع الجزائري 

التسوية الجزائية التي نص عليها املشرع و )املطلب ألاو((  الاجراءات الجزائية

 ما يقوم على مبدا الرضائية.وكاله ) املطلب الثاني(الفرنس ي 



 لجزائيـةاالمتابعـة إنهاء لحقها في لضحية ا ممارسةسائل و اب األول ـــــ الفصل الثاني: الب
 

~ 98 ~ 
 

    ةـــــــــــــــــــئيزاالجة ــــــــــــوساطـب ألاو(: الــــــــــاملطل

 عرفت والضحيةبين الجاني  الجزائيةالوساطة ا هفي طبقتأول قضية         

نتاريو أ نسبة إلى املدينة التي طبقت بها وهي ،(1)1914عام  في باسم كيتشنر

ف وتحطيم بإتال  (2)أن شابين قاما تحت تأثير السكرفي وقائعها وتتلخص الكندية 

فقام محاميهما  ،مركبة مما أدى إلى غضب سكان القرية 11زجاج ونوافذ وإطارات 

عويض ملحاولة ت والضحايابتقديم طلب إلى القاض ي قصد التوسط بين الشابين 

لهم  م يسبقأنهم لو خاصة  ،تسليط العقوبة عليهم وصمة وتجنيبهم منألاضرار 

 تسجيل القضية في سجلهم القضائي تجنبوبالتالي  ،رتكبوا أفعاال إجراميةإأن 

ينصب على تسليط العقوبة على الشابين بقدر  لم يكن الضحاياهتمام إكما أن 

 عترضت القاض ي هو عدمإاملشكلة التي  أن إال ،رغبتهم في الحصول على تعويض

 يفوبالفعل تحقق ذلك  ،بالفكرة عهرغم اقتناوجود نص قانوني يقر الوساطة 

على مبلغ للتعويض  الضحاياحصل بموجبها  ،وساطةالأشهر من إبرام  1 ظرف

 تنظيمبال تعرفالوساطة في منتريال الكندية تتولى  هيئات أنشئت أثرهاوعلى 

 يوالجان  victimتجربة مفيدة بين الضحية  صبحتأو ، (3)لالبدي القضائي

fenderof(4)  التشريعات الالتينية فرنسا بين منو  ،عدة دول إلى بعد  فيماانتقلت 

                                     

1- Arlène GAUDREAULT, Les limites de la justice réparatrice, Dalloz, Paris, 2005. Page 2  

2 Victim-offender mediation originated in Kitchener, Ontario where two boys destroyed private 

property in a drunken rampage Marty Price, VOMA Quarterly, Victim-Offender Mediation, The State of 

Art, (discussing the beginning of victim-offender mediation) http://www.vorp.com/articles/art.html. 

3 - Serge Charbonneau, Denis Beliveau « Un exemple de justice réparatrice au Québec : La médiation et 

les organismes de justice alternative », vol. 32, n° 1, Université de Montréal, Québec, 1999, pp. 57-77   

4 - MADIGAN, Mediation in the Criminal System: an Improved Model for Justice , Final Paper Spring, 

Shaneela Khan ,2005, p 4  - voir le site web: http://voma.org/docs/VORP%20for%20sex%20crimes.pdf 
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قضايا  ت عدةدوج أين 1991ألاولى قبل عام  ،مرحلتينفي الوساطة  طبقتي الت

وجود نص قانوني يسعف البديل رغم عدم  إلاجراءهذا يتم اللجوء فيها إلى 

على  الجزائيةوساطة لا ةتطبيق أول حالشهد  1911 سنة ففي، (1)ض يالقا

بطلب من وزير العدل حول حق الضحايا في  تنظمثر الندوة التي إلغين باال

هتمام املتزايد إلى تأسيس هيئة وقد أدى إلا  ،التعويض والصلح بستراسبورغ

املعهد الوطني للوساطة ومساعدة الضحايا وذلك بمناسبة  املتمثلة فيوطنية 

 (2)1916يليا سنة املؤتمر الوطني ألاول لجمعيات مساعدة الضحايا املنعقد بمرس

ون رقم ثر صدور قانإ للوساطةاملعالم النهائية  فيها تحددتالثانية  ةرحلاملي ف أما

 أينجراءات الجزائية قانون إلا  تعديل املتضمن 1991يناير  4في  املؤرخ 1/1991

اق تفإالدعوى وبناء على للنيابة العامة قبل تحريك منه  1فقرة  41املادة في  أجاز 

صورتان في التشريعات الوساطة تخذت إو ، (3)الوساطة إجراءإلى جوء الل ألاطراف

 هي عبارة عن برامج ألاولى ،ألامريكيةنجلوساكسونية منها الواليات املتحدة ألا 

 تدريبية على املستوى املحلي وبدعم من الحكومات املحلية تقوم بها جمعيات

 مالتي حلت به مةألاز الخروج من و  همجل استعادة حقوقأضحايا من المساعدة 

 ليهاإيلجأ  الوساطة فيها البعد غير الرسمي تأخذلصورة وهذه ا ،من جراء الجريمة

الصورة  أما ،(4)وإلادانةتهام قبل مرحلة إلا أياملحكمة  علىالدعوى  إحالةقبل 

                                     
ــــ 1 ـــ ــ امعة جلعلوم القانونية والسياسية العدد الخامس، امجلة  "املشروعةالوساطة الجزائية " إبراهيم خليل عوسج ـــ ـ

 11، ص 1011 ،العراقيةنبار ألا 

ـــــــ 2   مجلة الشريعة والقانون  "وساطة في إنهاء الخصومة الجنائيةال" أنور محمد صدقي املساعدة و بشير سعد زغلول  ــــــ

 116، ص  1009، طر، قالعدد ألاربعون 

ــــ 3 ــــ نازعات الجنائية الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل امل" عادل يوسف عبد النبي ألشكري ـ ـــ

 100 ،  ص 1011،  العراق،  مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد  التاسع "واملجتمعات

ـــــــ 4  11، ص نفسه  ــ إبراهيم خليل عوسج، املرجعــ
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ر وفيها يقوم قاض ي الصلح بدو  ،الثانية فهي الوساطة املقررة بمقتض ى القانون 

 يعد قاض ي إذختصاصا مزدوجا إفهو يمارس  ،مرة لول ة الوسيط عند نظر القضي

ي قاض  فيقومالجرائم البسيطة  أما ،التحقيق في الجنايات والجنح الخطيرة

 الحبإصعتراف الجاني بمسؤوليته الجنائية وتعهد إبدور الوسيط بعد حكم ال

 شريعفي الت الجزائيةالوساطة ف ،أصله إلىرد الش يء  أو الضرر الذي لحق الضحية 

لهيئة ا أعضاءحد أ إلىيخول مهمة الوسيط  إذ ،تتسم بالصفة القضائية ألامريكي

حترازية على خالف التدابير إلا  أو العقوبة  التي تملك سلطة فرضالقضائية 

خارج الهيئة القضائية  شخص فيها تولى الوساطةالتي ي ألاخرى التشريعات 

 أنن دو  والضحيةلجاني بين احل للنزاع قتراح إيقتصر عمل الوسيط على مجرد و 

في التشريع الجرماني منها رومانيا فتختص مجالس الوساطة  أما ،عليهم يفرض

 قاعإي أوفرض العقوبات بالغرامة  لهابالنظر في القضايا املحالة من املحاكم و 

منها  ةشتراكيالنظم إلا  صورتان في إلاجراءكما عرف هذا  ،(1)التدابير الاحترازية

ون خارج النطاق الرسمي وهي وسيلة عرفية تتوالها لجان محلية تك ألاولى ،بولندا

قبل  يهاإليلجأ و عتبار في املجتمع إلهم  أشخاصا تضم ،في القرى واملدن الصغيرة

يحيل  أنتجيز لرئيس املحكمة الثانية فالصورة  أما ،الجهات الرسمية إلى اللجوء

 إجراءاتهاعية متابعة جتماكما تتولى املحكمة إلا  ،ان الوساطةلج إلى ألاطراف

 هار قصالذي في التشريع البولندي عن التشريع الفرنس ي  إلاجراءهذا ختلف يو 

يع التشر  ماأ ،لنيابة العامةل خولهاو على مرحلة ما قبل تحريك الدعوى العمومية 

 . (2)إجراءهاتقدير  رئيس املحكمةخولت لالبولندي يجيزها حتى بعد تحريكها و 

                                     

 101و 104 -101 صص  عبد النبي ألشكري، املرجع السابق ، عادل يوسف  ـــــــــــ 1

ــــــ 2  16ـــ إبراهيم خليل عوسج، املرجع السابق، ص ــــ
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لم  نهأ إال بديل للقضاياحل ك الجزائيةالوساطة التي توليها رغم املكانة          

قانون ل التعديل الجديد هانضمت نماإ ،الجزائري  الجزائيمثيل في القانون  اله يسبق

تحت عنوان الطرق البديلة لحل  1001لسنة إلاجراءات املدنية وإلادارية 

النظام  من يتجزأ ال ءاجز عتبارهاإوب باملحاكم ترتبط الوساطة فبرامج، (1)النزاعات

 مهذا النظا يوفرها التي الخدمة تلقي املواطنينعلى  تسهلإذ  الجزائري  القضائي

ألاسرة  شؤون قضايا عدا املدنية املنازعات شتى في ستخدامهاإ للمتقاض ي يمكنو 

 إمكانية أماممؤخرا  املجال فتحسمح ب هذا التعديلولعل  ،(2)العمالية والقضايا

اذ تضمنها التعديل ألاخير  ،الطابع الجزائي في املسائل ذاتق الوساطة تطبي

 .(3) 10-11من ألامر رقم  6لقانون الاجراءات الجزائية في املادة 

 :الجــــــزائيــــــــــةة ـــــــــــــــــــو( الوساطـــــــــــمدلــــ ــ و( الفرع ألا 

بة إلى تقالية من العقو نإبمثابة عدالة جنائية تقريبية  الوساطة تعد       

جتماعي مستحدث يدور في فلك القانون الجنائي أو إوتعبير عن تنظيم  ،التفاوض

وتعد الرضائية من أهم  ،العمومية بالحرى سيكولوجية حديثة لدارة الدعوى 

تم ت إذ ،االرض في يشترط شكلية معينة أندون  ،عتبار أن ركيزتها الحوارإبها سمات

 الرضا. من عيوب ةل بأبعادها القانونية خاليالكام في ضوء العلم

                                     
ـــــ 1  املدنية إلاجراءات قانون  املتضمن 1001 فبراير 11 في املؤرخ 09 -01 من القانون رقم 1001إلى  994ــ املواد ـــ

منه " تعرض الوساطة  994إذ تقض ي املادة ، 1001 ابريل 11 في املؤرخة ،11 العدد الرسمية، الجريدة وإلادارية،

ستثناء شؤون ألاسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه املساس إاض ي على الخصوم في جميع املواد بمن الق

 بالنظام العام"

ـــــــ 2 ـــ  ،دكتوراه رسالة ة"إقتصادي لسباب ناملسرحي العمال وحماية العمل قانون  في التنظيم إزالة " فطة معاشو ـــ

 .يليها ما و  419 ص ،2009، وزو  تيزي ب ،معمري  مولود جامعة

 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية. 11واملادة  6ـــــــــ أنظر املادة  3 
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الجاني  مبادرةبمثابة إجراء إداري ال يتوقف على الوساطة  أن (1)البعضيرى        

نيابة العامة في حدود سلطة لتقدير ال ة أيضاضعاختكون إنما  ،فقط والضحية

 طر املوقوف على ش تصدر قرارها بالحفظ مة التي تتمتع بها وبناء عليهاءاملال

 .آلاثار املترتبة عن فعل الجانيكل وإزالة  ،الضحيةتعويض 

 تنشأ بصدد دعوى قضائية في كونها (2)تختلف الوساطة عن التحكيمو         

 يتفق عليه ألاطرافالتحكيم ف أماعلى ألاطراف من القضاء،  ايتم عرضه بحيث

مهمة  أن ماعل ،قبل النزاع وبعده دون أن تكون هناك دعوى منظورة أمام القضاء

ي فتقريب مهمته الال تتجاوز  ألاول  أنذلك  ،مهمة املحكم الوسيط تختلف عن

ر م فإن مهمته تكمن في إصدا، أما املحكملزما هوال يكون رأي لألطراف وجهات النظر 

موضوع النزاع، وذلك بعد معاينة وتدقيق ألادلة والوقائع تماما قرار متعلق ب

وعن  ،كيم الفاصلة في النزاع قابلة لالستئنافأحكام التح أنفضال عن كالقاض ي 

 .(3)عتراض الغير الخارج عن الخصومةإطريق 

 تتم التي الوساطة املفوضة فنجد ،أشكالعدة  الجزائيةتتخذ الوساطة         

 بناء على التفويض املخول لها منالقضاء  عن طريق وكالة قضائية تحت رقابة

 إذ ،مصفاة للقضايا أو محطة الفرز  هي خيرةألا  أنعتبار إب ،النيابة العامة طرف

                                     

ـــ 1 ـــ  .41محمد حكيم حسين، املرجع السابق، ص ــــ ــ

ــــ 2 ـــــــ ما على شكل شرط ويسمى شرط التحكيم، وهو إتفاق مسبق يحدد الجهة املكلفة يعد آلية لفض النزاع يأتي إ ــ

بالنظر في نزاع محتمل بمناسبة تنفيذ عقد، ومتى تم إلاتفاق فال يجوز لألطراف املتعاقدة اللجوء إلى القضاء إال إذا 

ــــــ ـ فشل التحكيم، وإذا اختارت ألاطراف شرط التحكيم فعليها أن تحترمه تحت طائلة البطالن من  1001أنظر املادة ــ

 نون إلاجراءات املدنية وإلاداريةشرح قا" وكذا مؤلف عبد الرحمان بربارة والاداريةاملدنية  قانون إلاجراءات

    119، ص1009الجزائر،  ،منشورات البغدادي

 من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 1014إلى  1011ـــــ انظر املواد  3
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 نتتخذ القرار النهائي في شأ أنهاكما  ،الوساطة إلىتحدد القضايا التي ترسل 

الوساطة وهناك  ،(1)الواقعة على ضوء التقرير املكتوب الذي يرسله الوسيط

دور ك اطةدوائر للوس إنشاءقوم على فكرة التي تبناها املشرع الفرنس ي ت املحتفظة

النيابة  أعضاءحد أويشرف عليها  يرأسها ،قنوات العدالة أو العدالة والقانون 

ل ب ال تخرج الدعوى من حوزة النيابةو  ألاطرافولى مهمة التوفيق بين تت ،العامة

ة على تسمي ألاطراف ايجمع فيه أين الوساطة إلاتفاقية كما توجد ،(2)اتحتفظ به

ليها إيلجأ وهي وسيلة عرفية  ،لرسميخارج النطاق اوتتم العملية  ،معينوسيط 

تتوالها لجان محلية في القرى واملدن الصغيرة  ،لى الجهات الرسميةإاب قبل الذه

 إلى ،(3)في املجتمع لحل مشاكل الحياة اليومية وخبرة كفاءةلهم  أشخاص تضم

بحسب  تتنوعنها فإ ،متعددة أهداف التي لها (4)وساطةلل ألاخرى صور ال جانب

وضع حد  إلىتهدف  ،الجزائية أو بالقضايا املدنية  مر ألا ضايا سواء تعلق القطبيعة 

 على حقوقها حصول ال من الضحيةتمكين بما في ذلك ضطراب لحالة إلا 

 .من جراء الجريمة اعن الضرر الذي لحقهتعويض وال

                                     
ـــ  إب 1  11راهيم خليل عوسج، املرجع السابق، ص ــ

  11ــــ عادل يوسف عبد النبي ألشكري، املرجع السابق، ص  2

ـــ إبراهيم خليل عوسج، 3  وما بعدها 11، ص  هنفس املرجع ـ

ـــــ هناك الوساطة البسيطة يتوالها شخص عادي يسعى إلى التقريب بين وجهات نظر املتنازعين وهناك الوساطة  4

ارية التي يطلب فيها أطراف النزاع من محام أو خبير إستشارة في النزاع والتوسط لحله، كما نجد الوساطة إلاستش

 القضائية تقوم املحاكم قبل الفصل في النزاع باقتراحها على ألاطراف كما هو الحال في النظام املعروف بإسم

SUMMARY JUNY TRIA هناك و  ملحلف املدني قبل الجلسة الرسميةا املطبق في الدول الانجلوساكسونية ويقوم بها

أيضا الوساطة التحكيمية وهي إتفاق أو بند تعاقدي ينص عليه في العقد ويقض ي بأنه في حالة نشوب النزاع يتم 

ء عال  أنظر مؤلف يتحول الوسيط إلى محكم ـــــــعرضه على الوسيط وفي حال فشل الوساطة دون التوصل إلى حل 

 بيروت، ـمنشورات حلبي الحقوقيةالطبعة ألاولى، ("ة مقارنةدراس)البديلة لحل النزاعات التجارية  الوسائل" آباريان

 61 – 66  ص ، ص1001
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 يجد وإجراءللمتابعة الجزائية  هي بديل منهي الجزائيةالوساطة وعليه ف        

ذن تأ إذ ،ج نطاق املؤسسة القضائية بالرغم من بقاءه تحت رقابتهامكانه خار 

ترفع الصفة  فعالة تعد وسيلة نهاإوبذلك ف ،(1)وتصادق على نهايتها إليهاباللجوء 

 . (2)جراميإلا  القضائية عن الفعل

 ملف قبل تصرف النيابة العامة في الجزائيةإلى الوساطة يتم اللجوء        

تعويض الضحية ووضع حد للمتاعب  إلىتهدف  ،الحكم فيها و أالدعوى العمومية 

تستمد وجودها  الجزائيةأن الوساطة  (3)يرى البعضلذلك  ،التي خلفتها الجريمة

 جراءإعن كونها  فضال  ،تم بين الضحية والجانييالذي  الجزائي من الصلحساسا أ

  .(4)الجانيهيل تأ إعادة إلىيسعى 

لتقاء وجها لوجه ختياريا فرصة إلاإ لطرافهايتيح  ءإجراكما تعد الوساطة        

يقترح الذي  (5)ويتوالها وسيط ،أسبابهوالوقوف على بينهما الخالف  أوجهملناقشة 

حلول عملية ومنطقية ليجاد صيغة توافقية دون أن يفرض عليهم حال أو يصدر 

 إلى ثالث من خارج السلك القضائي يسعى شخصفيعد الوسيط  ،(6)قرارا ملزما

قتراح حلول إومحاولة  ،ع وآلاثار املترتبة عنهتوضيح ألابعاد القانونية لطبيعة النزا

لذلك تعد الوساطة إجراء يتمكن من خالله أطراف الخصومة  ،لألطرافمرضية 

                                     
ــــــ ـــــ 1  11، ص السابقعادل يوسف عبد النبي ألشكري، املرجع ـ

2 - Citoyens et Justice, Fédération des associations socio-judiciaires, Les mesures alternatives aux 

poursuites et à la détention page 20 www.citoyens-justice.fr  

ــــــــ 3 ـــ  41ص ، محمد حكيم حسين، املرجع السابقو   61، ص نفسه املرجععادل يوسف عبد النبي ألشكري،  ـ

ـــــــ 4 ـــ  66إبراهيم خليل عوسج، املرجع السابق، ص  ــ

5 - M. PRICE, The benefit of victim-offender mediation,  voir le site web : www.vorp.com 

ــــــــ ــــ 6  61عالء آباريان، املرجع السابق، ص ـ
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رضائيا إنهاء النزاع الذي وقع بسبب خرق أحكام القانون الجنائي عن طريق 

  .(1)شراف القضاءتصال بينهما تحت إإلاعملية يسهل  وسيط

 الوساطة ومحلها أطراف تشمل :الجزائيــــــــــةة ــــــر الوساطــــــــــــــ عناص1

فضال عن الوسيط فان الوساطة تتم بين طرفين، ألاول هو  :أطراف الوساطة ـــــأ

 يكون  أندون  ختيارهإرادته و إب الجزائيةالوساطة  إجراءالذي يبادر الى  الجاني

 لذي يعدا الخالفالبحث عن جذور يكمن في  منهاسعى امل أنا، ذلك مجبرا عليه

يم لى تقدإبين الضحية والجاني والوصول بمثابة تدهور في العالقات القائمة 

 اشخص تسواء كان، أما الطرف الثاني فهو الضحية (2)املساعدة لكال الطرفين

 انصر عبديل يعد كحل  الجزائيةالى قبول الوساطة  افمبادرتهمعنويا  أو  اطبيعي

ا هقتضاء حقإ إلىالوصول  من اذ تمكنهإ ،منها املرجوة أهدافهالتحقيق  اأساسي

 .جراءات مبسطةوفقا ل  التعويضفي 

  زائيةالجاملشمولة بالوساطة  الجريمةب ألامرتعلق ي :الجزائية ةـل الوساطـمحـ ــــ ب

الذي يعطي  صلألا يلغي  لنهليس مطلقا  إلاجراءهذا  إلىاللجوء  أن والقاعدة

 .حفظها أوتحريك الدعوى العمومية  مةءمالتقرير سلطة  العامة للنيابة

 بديالعتبارها إب السابقين ألامرينحل وسط بين ك تقف الوساطةإن        

الحظ ن املأال إ ،معينة جرائم يشمل يجعل تطبيقها الذي ألامر متابعة الجزائية لل

الخاضعة الجرائم  طائفة لم يحدد أنه يالفرنس  قانون الاجراءات الجزائيةفي 

                                     

ــــ 1  .191ص أنور محمد صدقي املساعدة وبشير سعد زغلول، املرجع السابق، ـــــــ ــ

2- Antonio BUONATESTA, Instiller dans la procédure pénale une culture de médiation, Liber Amicorum 

Henry-D.Bolsly, La Charte, Bruxelles, 2009, pp .211-218 
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بة النيا إلى تقديرها أمرترك  إنماعلى سبيل الحصر،  الجزائية الوساطة لجراء

باط رتذات إلا الحاالت  منها ،املالئم لحل النزاع إلاجراءها نألها  متى تبينالعامة 

جملة من تحقق أن فيها يشترط ، و (1)منع زيارة القاصر ملن له حق الزيارةكالعائلي 

جراءات الجزائية من قانون إلا  1-41مجتمعة وهو ما نصت عليه املادة  ألاهداف

  :تتمثل في مجملها  الفرنس ي

   .جراء الجريمةمن  الضحيةضمان تعويض الضرر الذي لحق  ـــــ أ

  .ضطرابات الناشئة عن الجريمةإنهاء إلا  ضمان ـــــ ب

 .عياجتماإصالح الجاني وتأهيله ضمان إ ـــــ ج

ألاصل أن الوساطة تطبق في الحاالت التي يتبين فيها غياب أو تخلف وعليه         

ات ذالوسائل التقليدية املوضوعة لعالج بعض القضايا كتلك املرتبطة بالنزاعات 

غالبية التشريعات وضعت ضوابط ن يالحظ أ ه، إال أن(2)جتماعيإلا   الطابع

تاركة أمر تحديدها للسلطة التقديرية وإجراءات إحالة القضايا إلى الوساطة 

 مة إقامة الدعوى ءعدم ماللها تبين فإذا  ،امة كما هو الحال في فرنسانيابة العلل

 نهأ، إال قتراحهامة أو الخاصة فلها إالعمومية سواء بالنظر إلى املصلحة العا

 الجرائم البسيطة أو بالحرى تلك القضايا التي تكون  علىق تطبيقها ايتحدد نط

                                     
1- Arrét No 1380, dossier 11/ 08056, Cour d’appel de Rennes de France, 6ème chambre, Audience 

publique du 2 octobre 2012 et Arrét No 106,  N° de dossier 10/04607, Cour d’appel de Rennes, 6ème 

chambre b,  audience du 12 février 2013, voir le site : http://www.legifrance.gouv.fr 

2 - Myriam EZRATTI-BADER, Droit et médiation, Actes du Colloque du 10 octobre 1996 publiés par 

Christian-Nils ROBERT avec la collaboration de Nathalie BORNOZ et Noëlle LANGUIN, Centre d'étude 

de technique et d'évaluation législatives (CETEL), N° 49, Faculté de droit, Université de Genève 

Septembre 1997, p 5 
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املشمولة بالوساطة تلك  مائجر الومن أمثلة ، (1)محال للحفظ إلاداري  في الغالب

الف إلات ،إلايذاء البدني الخفيف ،، ترك ألاسرةعدم تسليم الطفلب املتعلقة

املشاجرة بين الجيران والتي تنشأ بين العائالت، إذ تضمن  ،والسرقات البسيطة

نون الاجراءات الجزائية أن لوكيل املتضمن قا 1991يناير  4التعديل الصادر في 

 في يكون و  ،وء إلى الوساطةالجمهورية بناء على موافقة ألاطراف أن يقرر اللج

هذا يعني أن عتداء البسيط على ألاشخاص، عتداء على ألاموال وإلا جرائم إلا 

الوساطة ليست حكرا على الجاني أو الضحية وإنما تخضع لسلطة النيابة العامة 

، كما أنها تستبعد من التطبيق إذا تعلق اللجوء إليها من عدمهنية امكاإر يفي تقر 

يها ف ألامر بالجنايات والجنح الخطيرة، فتطبق في الجرائم البسيطة التي يرتبط

 . (2)جتماعية وثيقةإالجاني مع الضحية بعالقات 

 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري نجد 1مكرر  11بالرجوع الى املادة       

جنحة السب  املخالفات وكذا الجنح منها فيأنها سمحت باللجوء الى الوساطة 

ذف والاعتداء على الحياة الخاصة، التهديد، الوشاية الكاذبة، ترك والق

ريق الاستالء بطلطفل، عدم تسليم امتناع العمدي عن تقديم النفقة، الا ألاسرة،

 موال الشركةتركة أو أعلى أشياء مشو  بل قسمتها أالغش على أموال الارث ق

الضرب  ،التخريب أو إلاتالف العمدي لموال الغير، إصدار شيك بدون رصيد

 و استعمال السالحأ و عمديا بدون سبق الاصرار والترصدكان أوالجرح غير عمديا 

ستهالك إل الزراعية والرعي في ملك الغير، التعدي على امللكية العقارية واملحاصي

 من خدمات أخرى عن طريق التحايل.ستفادة أو إلا و مشروبات أمأكوالت 

                                     

 11إبراهيم خليل عوسج، املرجع السابق، ص   ـــــــــــ 1

ــــــــــ 2  101د املنعم، املرجع السابق، ص محمد سيف النصر عب ـ ـ
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 :  الجزائيــــــــــةة ــــــل الوساطـــــــــمراح ـــــ 2

من قانون مكرر  11فحسب املادة  ،(1)مختلفة مراحلعدة بالوساطة تمر       

الوساطة  إجراء قرر ي الاجراءات الجزائية الجزائري يخول لوكيل الجمهورية أن

عندما يكون من شأنها  بناء على طلب الضحية أو املشتكى منه بمبادرة منه أو 

ن ويمكوضع حد لالضظراب الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر الالحق بالضحية، 

  :(2)كاآلتيتمر بها الوساطة  أنيمكن املراحل التي  إجمال

 رافبأطتصال اليقوم بفي عمله  يشرع الوسيط أنقبل  املرحلة التمهيدية: ـــــأ

 سبابألا الوقوف على و  ،نفرادإلكل واحد منهما ملقابلته على  موعد ديحدتو  نزاعال

اختياري يتوقف على  إجراء ين الوساطة هأب إعالمهمكما يقوم ب ،الجدية للنزاع

  .مسبقا وآثارهايتولى الوسيط شرح قواعد الوساطة ومبادئها ف ،مبادرتهما

ين الطرفينتهي الوسيط من سماع  أن بعد فاق:توتحرير إلا جتماعمرحلة إلا  ــــــ ب

فإذا توصل  ،جانيوالالضحية  بين لالجتماع كل على حدة يتم تحديد موعد

محضر يتضمن هوية وعنوان الاطرف وعرضا الوسيط  الطرفين الى إتفاق يحرر 

وجيزا لألفعال املرتكبة وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون الاتفاق وآجال تنفيذه 

الجمهورية وأمين الضبط وألاطراف وتسلم لهم نسخة  ويوقع على املحضر وكيل

 قانون الاجراءات الجزائية(. 1مكرر  11من محضر اتفاق الوساطة )املادة 

                                     

ـــــــــــ 1 منه(  1005إلى 1001-994 املواد  ) ـ نص قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية على إجراءات التي يقوم بها الوسيط ـ

 بينهما وتحرير محضر الوساطة، التوفيق يقبل من كل نظرهم وسماع وجهة الوساطة وتلقي إلى وهي دعوة ألاطراف

الوساطةـ لكن الواقع العملي يثير تساؤال عن سبب   محضر على واملصادقة املجلس إلى القضية ورجوع الوساطة

عزوف الكثير عن الوساطة ورفض الخصم عرض القضية على التفاوض بعدما سلك كل السبل للوصول بها الى 

 مام املصاريف التي تكبدها لتحقيق ذلك.أستصدار حكم بشأنها خصوصا إقضاء و ال

ــــــــ 2   91عادل يوسف عبد النبي ألشكري، املرجع السابق ، ص  ـــــ
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ما توصل  محضر اتفاق الوساطة يتضمن ة:ـــاق الوساطــتفإة تنفيذ ـــمرحل ــــــ ج

طة الوسا أنتجت فإذا ،(1)بينهم تفاق والخالفاضع إلامن طلبات الخصوم ومو 

 تأمر في هذه الحالة  العامة ن النيابةإف، املرجوة منها وحققت الغرض هدافألا 

أنها تفاق بشلتزامات املتبادلة التي تم إلاإلا الاتفاق ويتضمن، (2)ألاوراقبحفظ 

اق ، أو كال اتفعليه كالتزام الجاني بتعويض الضحية أو إعادة الحال إلى ما كانت

قانون الاجراءات الجزائية الجزائري(  4مكرر  11) املادة  غير مخالف للقانون 

 دون أداء معينو إلاعتذار الصفح ك

   :الجزائيــــــــــةة ــــــــاطــالوسـاق ــــــــــــنطـط و ـــــــــضوابـ ـــــــــــ الفرع الثاني

يجب أن تحقق الوساطة جملة من الاهداف وأن يكون اللجوء اليها في           

 د لها قانونا:الوقت املحد

 جراءات الجزائيةمن قانون إلا  1-41ادة ملا إن :الجزائيــــــــــةضوابط الوساطة  ـــــ1

لوكيل  من قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري تسمحانمكرر  11واملادة  الفرنس ي

 وساطةلل اللجوءتخاذه قراره بشأن تحريك الدعوى العمومية إالجمهورية قبل 

 .(3)نهاء كل أثر للجريمةالرامية الى إ ألاهدافجملة من ها تحقيق نأمن ش ذا كانتإ

 من قانون الاجراءات الجزائية الفرنس ي 1-41 وفي هذا الصدد تسمح املادة      

و أ مساعديهأو بنفسه مباشرة لوكيل الجمهورية القيام بعملية الوساطة سواء 

                                     
1 - Crim : pourvoi N° 13-86047, Cour de cassation Français, chambre criminelle, Audience publique du 

21 octobre 2014, Non publié au bulletin, voir le site : http://www.legifrance.gouv.fr 

ـــ ـــــ 2   بهاء الدين عطية عبد الكريم الجنابي وأبو عبيده منذر كمال عبد اللطيفاء منذر كمال عبد اللطيف و بر ـــ

 94املرجع السابق، ص 

ـــــــ 3 ــ     بهاء الدين عطية عبد الكريم الجنابي وأبو عبيده منذر كمال عبد اللطيفبراء منذر كمال عبد اللطيف و  ـــ

 94،  ص هنفس املرجع
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با ومؤهال لذلك يراه مناسالضبطية القضائية أو وسيط  حد رجالأ عن طريق

 :الضوابط التالية جملة من ذلك في ن يراعيأبشرط 

 .لتزامات الناشئة عن القانون أن يذكر مرتكب الجريمة بال ـــــ أ

قد  وإلاجراءأن يوجه الفاعل نحو مؤسسة صحية أو اجتماعية أو مهنية  ــــــ ب

  .هتلى نفقع على دورة تدريبية أو إعادة تأهيل وخاصة في مجال املواطنةيشمل 

 .أن يطلب من الفاعل تصحيح وتسوية وضعه تجاه القانون واللوائح ــــــ ج

  .(1)أن يطلب من الفاعل إصالح الضرر الناتج عن الجريمة ـــــ د

لة وفي حا ،مرتكب الفعلو الضحية من بموافقة  أو الوساطة بطلب  إجراءيتم  ــــــ ه

 اوتمنح لهم وألاطرافمهورية وكيل الجعليه محضر يوقع  يتم تحريرنجاحها 

  .تفاقإلامحضر  نسخة من

بن أي إو املطلقين أو تلك التي تقع على في الجرائم التي ترتكب بين ألازواج أ ـــــو

 محل أو  الضحاياه يطلب من الفاعل أن يبقى بعيدا عن مكان تواجد إنمنهما ف

 .ة الصحي أو ية الرعاية النفسمصالح  الى ألامرقتض ى إمتى  يوجهكما  ،إقامتهم

لى إ ضحيةاملبادرة الطوعية للهو  الجزائيةذا كان جوهر الوساطة إ وعليه      

وهو ، تفاقفي محضر  إلا له ملحددةا إلالتزاماتتنفيذ ب الجاني الذي يقبلجانب 

حالة  وفي ،نوع من التصالح انهأالوساطة  الى يعتبر هذه املبادرة (2)البعض ما جعل

متى عهد  )3(جراء الوساطةالسير في املتابعة طيلة مدة إ ستمرار ايمنع  قبول الجاني

                                     
1 -Crim : pourvoi n° 86-92545, Cour de cassation Français, chambre criminelle, Audience publique du 

10 mai 1988, Publié au bulletin Le  02/11/2013, voir le site : http://www.legifrance.gouv.fr 

ـــ ـــ 2 ــ ـــ الجزائرية للعلوم  املجلة ”ؤسسات العقابية في الجزائراظ املكتظإالعقوبات السالبة للحرية وظاهرة “ عمر خوريـ

 601، ص 1001، 4، العدد 1لكلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر قتصادية والسياسيةالقانونية وإلا

3 -Crim : pourvoi  N° 13-86392,  Cour de cassation Français, chambre criminelle, Audience publique du 

18 novembre 2014, non Publié au bulletin, voir le site : http://www.legifrance.gouv.fr 
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قانون  4مكرر  11الجاني الى الضحية الوفاء بااللتزامات املحددة في املادة 

تفاق يكون لوكيل الجمهورية نود إلاببخالل وفي حالة إلا الاجراءات الجزائية، 

 .انون الاجراءات الجزائية(ق 1مكرر  11اتخاذ ما يراه مناسبا بشأن املتابعة )املادة 

 الوساطة إلىاللجوء  نإ: رهااثآ الجزائيــــــــــةالوساطة  الوقت الذي تنتج فيه ـــــ 2

حسب  ن تحريك الدعوى العموميةأبشها قرار  العامة النيابةتخاذ إ قبلكون ي

تحقيق لى تؤدي الوساطة إ أنعلى كرر من قانون الاجراءات الجزائية، م 11املادة 

 الجريمة أحدثتهضطراب الذي إلا  وإنهاء الضحيةثالث وهي تعويض ال غراضألا 

 ةبين الوساط ميز املشرع الفرنس ي ن أعلما  ،الجاني تأهيل إعادةواملساهمة في 

كون ، اذ يألاحداثتلك الجرائم املرتكبة من قبل و  البالغينفي قضايا  الجزائية

أو عن طريق وسيط  عنه أو مفوضبنفسه قترح الوساطة ين أ لوكيل الجمهورية

قبل تحريك  بشرط قضايا البالغينفي  (1)القضائية حد رجال الضبطيةأمن 

 قانون الاجراءات الجزائية 1-40املادة  نص من هذايستفاد و الدعوى العمومية 

إذا تبين لوكيل الجمهورية املختص مكانيا أن الفعل يشكل الفرنس ي التي تقرر "

أن مرتكب الفعل معروف بشخصه ومكان إقامته جريمة يعاقب عليها القانون و 

 فله أن يقرر املالئم ،وأنه ال يوجد عقبة قانونية تمنع تحريك الدعوى العمومية

 من القرارات التالية:

   .يباشر الدعوى العمومية أن ـــــ

في  ةرداالو ءات إلى خيارات بديلة ملباشرة الدعوى وذلك بتطبيق إلاجرا يلجأ أن ـــــ

 .(الجزائية)التسوية  1-41( واملادة الجزائية) الوساطة 1-41املادة 

 .طاملا كانت الظروف الخاصة بالجريمة تسوغ ذلك" القضيةيحفظ  أن ـــــــ

                                     
1 - Coralie AMBROISE-CASTEROT, La procédure pénale, 2 éme Edition, EXTENSO, Paris, 2009, p 81 
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في أية مرحلة  الجزائيةيجوز اللجوء إلى الوساطة  ألاحداثفي قضايا  أما        

أمام قاض ي تدائي و بالتحقيق إلا عند إجراء وكذا ، (1)العمومية كانت عليها الدعوى 

املوضوع وذلك بناء على اقتراح منهم إذ أن القانون وضع قاعدة مفترضة وهو 

وجوب تنبيه الحدث بالفعال الصادرة عنه وأن يعرضوا عليه الوساطة لصالح 

ويكون بحضور  ،(2)ستمرار في إجراءات الدعوى أو إلا  الضحيةالضرر الذي لحق 

 .(3)قتضاءمحاميه عند إلا

محضر  ويعد( 4)بذلك ألطرافلويبلغ الدعوى حفظ ألاوراق تذا تم الاتفاق ا      

يوقف سريان مدة تقادم الدعوى وال يجوز الطعن  بمثابة سند تنفيذيالوساطة 

فيه كما تعرض الشخص الذي يمتنع عن تنفيذ اتفاق الوساطة الى العقوبات 

مكرر  11كده املواد من قانون العقوبات وهو ما تأ 141املنصوص عليها في املادة 

  ةمن قانون الاجراءات الجزائي 9 مكرر  11الى  4

دعاء عن ذات عدم جواز إلا  عنه يترتبوعليه فإن تنفيذ اتفاق الوساطة         

 لقضائيةا سوابقالتسجيلها في صحيفة  أو بها كسابقة في العود  ال يعتدو الواقعة 

 .(5)املفروضة عليهزامات لتالجاني لال بأداء يرتهن آلاثار هذه  تتحققولكي 

                                     
من القانون  110ي املادة ــــــ قصر املشرع الجزائري الوساطة في قضايا ألاحداث قبل تحريك الدعوى العمومية وذلك ف1

 1011يوليو  19مؤرخة في  19 عددمتعلق بحماية الطفل، جريدة رسمية،  1011يوليو  11املؤرخ في  11-11

ــــــــ  2  .111بشير سعد زغلول، املرجع السابق،  ص أنور محمد صدقي املساعدة و  ــــــ

3 - Dossier  N° 12/03365 Minute no 282/12, Cour d’appel de Colmar de France, Audience publique du 

13 novembre 2012, voir le site : http://www.legifrance.gouv.fr 

4 - Robert CARIO, La médiation pénale entre répression et réparation, L’Harmattan, Paris, 1997, p 55 

ـــ ــــــ 5 ـــ  ردب يقوم وأن تأهيله، قصد تدريب أو تحليالت أو خبرة بأعمال يامالق الجريمة تطلبت ما إذا يلتزم بحيثـ

 العامة نيابةال تحدده الذي املكان في بعضها أو إبتداء حجزها تم التي ألاشياء بترك يقوم وأن عنها الناتجة التكاليف

 ينب املتبادل كالعتذار معنوي  أو رمزي  سلوك وبذل الضحية، مع عالقته في القويم السلوك بقواعد يلتزم وأن

 101محمد سيف النصر عبد املنعم، املرجع السابق، ص أنظر  ألاطراف
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 Composition pénale ـــــــــةــــــالجزائيــــة ـــــــــــــــويـــــالتسي: ـــــب الثانـــــــــاملطل

 للضحية يتيح وهي اجراء لحل النزاعاتآلية جديدة  الجزائيةالتسوية  تعد        

رة الى قبول هذا الاجراء ممارسة حقها في إنهاء املتابعة الجزائية من خالل املباد

 إنهاء إتمامها عن ويترتب مةءاصية املالخفي ضوء  العامة النيابة الذي تقترحه

 .أبدى الجاني استعداده للوفاء بااللتزامات املحددة له متى املتابعة الجزائية

لضرر يهدف الى جبر ابديل ك بعض التشريعات إلاجراءهذا  عتمدإوقد         

 11املؤرخ في  111/99 رقم قانون المنها  ،من جراء الجريمةالذي لحق الضحية 

 ستحدثإالذي  الفرنس ي قانون إلاجراءات الجزائيةتعديل  املتضمن 1999يناير 

جملة من العناصر بين تجمع  بطريقة la composition pénale الجزائيةالتسوية 

ثم  ،(1) ارالاختببموجبها الجاني الى يخضع  ذات الطابع الجنائي تدابير املركبة من 

لتأكد املسعى من  ،طرأت على قانون الاجراءات الجزائيةتلته عدة تعديالت 

در همها التعديل الصاأومن  ،الرامي إلى إنهاء املتابعة الجزائية الجزائية التسوية

ملادة ا اهوتضمنت، (3) 2004 مارس  9ؤرخ في امل تعديلالا وكذ (2) 2002سبتمبر  9في 

 إلاجراءاتمن قانون  1و 1 ف 41وكذا املادة ° 1-1 ف 41ة واملاد° 1-1ف 40

كآلية تعطي للضحية رضائيا دورا في املشاركة الفعالة لنهاء  الفرنس يالجزائية 

 .(4)املعتادة الدعوى  إجراءاتتابعة الجزائية دون اللجوء إلى امل

                                     
1- Coralie AMBROISE-CASTEROT, op, p82. 

2 - La loi n° 1138-2002 du 9 Septembre 2002, loi dite perben I. 

3 - - La loi n° 204-2004 du 9 Mars 2004, loi dite perben II. 

4-  Emilie DESCHOT. Le caractére hybride de la composition pénale. Mémoire du Master Droit pénal.  

Université droit et santé, Faculté des sciences juridiques politiques et sociales. LILLE 2, France, 

2005/2006 ,  p 7 
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شريع تبال تأثرتالتشريعات التي بين من ع الجزائري يشر تال أنبالرغم من        

 الجزائية التسويةب العمللم يقر نه بإستثناء ما يتعارض مع السيادة، فإ ،الفرنس ي

نها مسابقا عند عرض املصالحة  رأيناكما  املسائل ذات الطابع املالي بعض في إال 

منها تضو  ،كبديل للمصالحة إلاداريةلتسوية ا إلىلجأ ه نأ إذ ،الجرائم الجمركية

وتنصب على  1ف 161في املادة  1919جويلية  11في الصادر  قانون الجمارك

املطبقة على القضايا  النصوصبعض  تضمنتهاكما  ،(1)فقط الدعوى الجبائية

املواد  يفوإجراءاتها  القانون التجاري الذي حدد ضوابط التسوية الجزائية منها غير 

ذين لأنها الوسيلة القانونية ملعالجة حالة التجار اعتبار إب همن 111و 116 ،111

 .(2)تعرضوا لزمات ال ذنب لهم فيها

ـــةة ـــــو( التسويـــــدلـــــــــــم ـــــ و( الفرع ألا     :الجزائيـــــــ

 إلاصالحاهر العدالة القائمة على من مظ اثالث مظهرا الجزائيةالتسوية  تعد      

ون د اعالنز معالجة  قصد والجانياملباشر بين الضحية الحوار  إحالل إلىترمي  إذ

 وضاملعر  قتراحإلان أبشقبول  إبداء أو لها ستجابةإتقديم ب ملزمين يكونوا أن

ب يج للمتابعة الجزائية جراء بديال إباعتبارها و  ،(3)قبل وكيل الجمهورية عليهم من

 :وهي والضوابطجراءات جملة من إلا ق تحقن أ

  .الجريمة أحدثتهالاضطراب الذي  بإنهاءالتزام الجاني ــــ ـ

 .الضرر والتعويض عنه بقدر يستجيب ملتطلبات الضحية إصالح ــــــ

                                     
ــــــــ ــــ 1   11املرجع السابق، ص  "املصالحة" أحسن بوسقيعةـ

ـــ ــــ 2 ، دون الجزائر ،ديوان املطبوعات الجامعية "ية القضائية في القانون الجزائري إلافالس والتسو " نادية فوضيلـــــ

 .1سنة الطبع، ص

3-  Emilie DESCHOT.O.P, p 9 
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   .تأهيل الجاني وإعادة إصالح إلىتحقيق الهدف الردعي الرامي  ـــــ

حلول توفيقية  إعطاء إلىتهدف  ،(1)بديال إجراءا تعد الجزائيةالتسوية إن         

ي تصور وه ،ة القائمةجتماعيستقرار في العالقات إلا وخلق إلا  والجانيبين الضحية 

 تعدو  ،(2)تنهي الاضطراب الناشئة عن الجريمة إجراءاتعلى خلق  أساسايقوم 

مام تإبم اتز لإ الجانييقع على عاتق بمقتضاها  التيإحدى التدابير البديلة 

السعي نحو و  ،جتماعياإوإدماجه  تأهيلهإعادة إلى الرامية  إلاجراءاتمن مجموعة 

 قضائي غير اأسلوب كما تعد ،الجريمة ضحية من جراءالذي لحق الإصالح الضرر 

ا يدفع الجاني بموجبه العمومية الدعوى  لدارة
ا
 ضحيةلل أو للدولة املال من مبلغ

 (3)العمومية الدعوى  انقضاء ذلك عن أخرى ويترتب تدابير قبول  على املوافقة أو

اذها تخإوقبل مة ءاملال خاصيةل وفقاالعامة لنيابة االى رها يقر ت ويؤول صالحية

 الجاني على الجزائيةعرض التسوية فت ،الدعوى العموميةتحريك ن أبش قرارا

  .(4)ذات طابع جزائي إجراءات بإتمام إلزامهجنحة مع  أو تكب مخالفة إر الذي 

 عرضها من طرفن إف الجزائي تقترب من الصلحأن التسوية بالرغم من و        

ة حرييكون له  بحيث ،الجانياومة مع ل في مسو دخال يعني الوكيل الجمهورية 

نها التدابير التي تتضم أن مع العلم ،إليهقتراح املقدم رفض إلا أو  ليهاإاملبادرة 

 وأتكون محددة سلفا في القانون مما ال يترك املجال للمناقشة  الجزائيةالتسوية 

                                     
1- Arrét Dossier n° 07/01028, Cour d’appel de PAU de France,  Audience publique du 29 mai 2008, voir 

le site : www.legifrance.gouv.fr  

2  Carol MOTTET, Christian POUT, Series La justice transitionnelle : Une voie vers la réconciliation et la 

construction d’une paix durable, Conférence Paper Dealing with the Past, saint- paul yaoundé, 

cameroun, 2011, p  39 voir le site web : www.ohchr.org 

ــــ 3 ـــــ ــ  46محمد حكيم حسين، املرجع السابق، ص  ـــ

4-  Justimemo, Le régime des mesures alternatives aux poursuites - voir le site web : www.justice.gouv.fr  

http://www.justice.gouv.fr/
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 كبذل فتشمل ،تطبق في مجاالت خاصة محددة في القانون  أنهاكما  ،املساومة

 اتجاوز حدا معينيالحبس الذي ال  أو املخالفات املعاقب عليها بالغرامة  أو لجنح ا

يتم عرضها و تصال الجهاز القضائي بالوقائع إبعد  تتم الجزائيةوملا كانت التسوية 

 عن أيضايجعلها تختلف  مر الذيألا  ،النيابة العامة قبل على ألاطراف من

دون  اعالنز  بعد أو  قبلسواء ألاطراف ن بيتفاق إالتحكيم الذي يتم اللجوء إليه ب

 .ائيالقضالجهاز  على رورامل

تعد بمثابة إجراء ال  إذ ،الوساطة مع الجزائيةالتسوية  تلتقي أنكما يمكن       

ة في نيابة العامفقط وإنما يخضع لتقدير ال والضحيةالجاني  مبادرةيتوقف على 

ر وبناء عليه تصد ،و طبيعة إداريةمة ويعد القرار الصادر عنها ذءحدود سلطة املال

 .(1)الضحيةقرارها بالحفظ تحت شرط تعويض 

 إجراء الذي يعد (2)وقف التنفيذنظام  عن الجزائيةالتسوية  تختلفكما       

 مدة من الزمن ابوقف تنفيذه ألامر مع  بناء على حكم قضائي بالعقوبة يصدر 

نفذت في حقه العقوبة املوقوف  الجرائم إحدىرتكاب إ إلىخاللها  الجانيعاد  وإذا

ستقام إ إذا أما ،ألاخيرةعقوبة جديدة التي توقع على الجريمة  إليهاتنفيذها مضافا 

ن لم أعتبر الحكم الصادر ضده كإفترة التجربة  نقضاءإ حينلى إ مرتكب الجريمة

رة لفت ن املحكوم عليه بمقتض ى نظام وقف التنفيذ يخضعإوعليه ف ،(3)يكن

                                     

  .41محمد حكيم حسين، املرجع السابق، ص ـــ ـــــــــــ 1

ــــــــ 2 ـــ ق.ا.ج " يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا ما لم  191ـ تنص املادة ـ

يكن املحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر في حكمها نفسه 

 1أن مهلة وقف التنفيذ هي  191بقرار مسبب باليقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة ألاصلية" وتقرر املادة 

 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائي

ــــــ 3 ــــ ـــ  111ص  املرجع السابق،محمد ألاخضر بن عمران،  ـــ
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لف ال يخته لذا نجد ،له ةحددامللتزامات إلا مراعاة بمقتضاه ع عليهيقختبار إلا 

ائل البديلة من الوس عتبارهماإب الجزائيةفي التسوية التدابير املقررة تلك كثيرا عن 

رتب عن املت إلاجرائي ألاثرمن حيث يختلفان  أنهما إال ،للعقوبات السالبة للحرية

املفروضة بمقتض ى نظام وقف زامات لتإلابتلك  إلاخاللفي حالة ف ،كل منهما

 لإلاخال أما ،تنفيذ العقوبة املحكوم بها إلىعرض املحكوم عليه تيالتنفيذ 

ة قيام النيابة العام إلى الجانييعرض  الجزائيةالتسوية املقررة ببااللتزامات 

يعة طب الجزائيةتسوية لل أن كما ،تخاذ قرارها بشأن تحريك الدعوى العموميةإب

 ،قواعد العامة للقانون املدنياملطبقة في المن العقود الرضائية  ربتقتية عقد

لى عاتق عيتضمن التزامات  العقد لبرامجة حتمية للفعل املرتكب ودافع نتي هيو 

 ،راهإك أوتدليس  أو غلط أي عن  بعيدا الصريحةمبادرتهما بويكون ذلك  ،ألاطراف

قبل مباشرة أي توجب التي  الجزائية لإلجراءاتالعامة قواعد ال كما تقترب من

وص والنصالفعل املجرم حقيقة الوقوف على و بالتهمة  الجاني إعالميتم  أن إجراء

م عال إذ البد من إ ،الجزائيةالتسوية  علىأيضا فإن هذا يسري  ،ة عليهاملطبق

في حالة نها علتدابير والنتائج املترتبة تلك اباملترتب عن موافقته  الثر الجاني ب

هناك نقاط تباين بين التسوية ف هذا التقاربمن رغم باله نأ إال ،هاب إلاخالل

تفق إالقانونية التي  لألشكالتم تبعا ي أن وجبيي ذالاملدني  العقدو  الجزائية

 أنك ذل ،الجزائيةالتسوية  فيوهو ما ال نجده ه عليها الطرفان بخصوص تنفيذ

 يهالإ ألاخير يبادر أن فإما الجانيعلى ال يملك سلطة فرضها وكيل الجمهورية 

لتدابير تخاذ جميع اإيرفضها فيتم  أن وإما ،املتابعة الجزائية إنهاءويترتب عن ذلك 

  (1)ملتابعة الجزائيةافي ستمرار الرامي الى إلا 

                                     

1- Emilie DESCHOT. O.P, p 11  et suite 
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 سالبة للحريةالالعقوبات غير  مع بدائل تلتقي الجزائيةالتسوية  أنكما         

سحب  و أمثال ذلك تقديم ، ألاصليةللعقوبة  التكميليةمن العقوبات  أكثر تقترب و 

 هامنضتتما يميز الجزاءات التي  أنغير  ،جواز السفر ملنع مغادرة التراب الوطني

ها وعدم خضوع ،الحكم إصدار ال تصدر ممن لهم سلطة  نهاأ في الجزائيةالتسوية 

 ةبديلة تقررها النيابتدابير فهي  ،عالنية الجلسة وما تقرره من ضمانات ملبدأ

قل صرامة مقارنة مع أ أنهاغير  ،خاصية العقوبات الجزائية لها أنكما  ،العامة

  تمامإ ىعلتحفيزا  الجاني يعطي ما هذا ،العقوبة املطبقة على نفس الفعل املجرم

من قبيل البدائل املقررة للعقوبات السالبة  رغم كونهاو  ،لتدابير التي تقررهاا

من تدابير تتض يأ رونةمع نوع من املدة للحرية تتسم بالطبيعة املقينها إفللحرية 

من ممارسة بعض الحقوق كمنعه من التواجد في بعض  الجاني تقيد من حرية

 .(1)سابقة في العودك ابهد تيع أن دون  شيك إصدار  أو ألاماكن

 عتبار إذات طابع مختلط ب الجزائيةتسوية ن الأإلى القول  (2)ذهب البعض       

يض لى تعو إزائية والطابع املدني الذي يرمي زات العقوبة الجأنها تجمع بين ممي

 هناكن إال أ، réparatrice’  ‘ alternative sanctionnatrice repressiveالضحية 

لى ترمي ا الجزائيةإذ أن التسوية  ،ثنان سواء كان ذلك من حيث أثرهمايز إلاما يم

ة التي تحددها له النياب اماتلتز الجزائية بمجرد قيام الجاني بال نهاء املتابعةإ

ة رتباط باملسؤولية املدنييتعلق باملسائل ذات إلا ض املدني ما التعويأ ،العامة

 .وال عالقة له بتحديد نوع الجزاءات الناشئة عن الجريمة ،عموما

                                     

1 - Emilie DESCHOT. O.P. P 48 à 69 

2 Frédéric DEBOVE, François FALLETI, Thomas JANVILLE, Précis de droit pénal et procédure pénale, 

Presses universitaires de France, 3éme édition, Paris, 1010, p 454  
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 :ـــــةــــــــــالجزائيـــــة ـــــــــــــــــــاق التسويــــــــــــــــــنط ــــــــــــــ يثـانالفرع ال

 .جراءهاإمر بالجريمة املشمولة بها ووقت يتعلق ألا          

ختلفت طبيعة إمهما  :الجزائيةجراءات التسوية إالجرائم املشمولة ب ــــــ 1

من حيث تطبيقها العملي تسري على  الجزائيةن التسوية إف ،ددتالجرائم وتع

ت الطابع الفردي الخاص حاالت معينة قاصرة على تلك املخالفات والجنح ذا

وكذا املنازعات ذات الطابع الفني منها الجرائم ، (1)مثل السياقة في حالة سكر

ة إجراء التسويوتقدير درجة الخطورة و  ،املرتكبة ضد التشريع الخاص بالعمران

  .(2)وكيل الجمهورية لمة ءاملال ةل ضمن سلطيدخ الجزائية

جراءات الجزائية من قانون إلا  1و 1ف  41وفي هذا الصدد تأكد املادة         

على الجرائم املعاقب عليها  تسري كإجراء بديل  الجزائيةالفرنس ي أن التسوية 

املخالفات والجنح  بذلك فتشمل ،سنوات 1بالغرامة أو الحبس ملدة ال تتجاوز 

البسيطة كجريمة هجر ألاسرة السرقات البسيطة، إخفاء أشياء مسروقة، حمل 

خيص، أعمال العنف غير العمدية، إلاتالف، السياقة في حالة سكر سالح بدون تر 

الجرائم املرتكبة عن طريق الصحافة والجرائم  يستثنى من ذلكو  ،(3)وغيرها

  .(4)السياسية والقتل الخطأ

                                     
1 - Crim : pourvoi N°: 10-80460, Cour de cassation Français, chambre criminelle, Audience publique du 

30 novembre 2010, voir le site : http://www.legifrance.gouv.fr 

2 - Julie SEGAUD, Essai sur L’Action Publique, Thèse pour le Doctorat en droit et Sciences Politiques,  

Université de REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, France, 2010, p 511 

3- JUSTIMIMO,  la composition pénale voir le site web : www.justice.gouv.fr 

4 - Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR et Bernard BOULOC, Procédure pénale, 16éme Edition, O,P         

P 119 

http://www.justice.gouv.fr/
http://www.justice.gouv.fr/
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يالحظ جليا أن املشرع الفرنس ي لم يحدد الجرائم املشمولة بالتسوية         

مبدأ التدرج العقابي كأساس لتقرير على عتمد إعلى سبيل الحصر، إنما  الجزائية

ستند على معيار الحد إنه أأي كإجراء بديل للمتابعة الجزائية  مناسبتهامدى 

وفي حالة عدم نجاح هذا إلاجراء أو عدم  ،ألاقص ى للعقوبة املطبقة على الفعل

 ذلك يؤدي الى نإف ،يحددها له وكيل الجمهوريةلتزامات التي بال الجانيقيام 

 41 املادة وهو ما توضحه ،تحريك الدعوى العمومية وفقا لإلجراءات املعتادة

قتراح التسوية إلوكيل الجمهورية جراءات الجزائية التي تقض ي أن قانون الا 

ح كثر الجنأو أواحدة  رتكابإمتى كان الشخص طبيعيا بلغ سن الرشد  الجزائية

 (1)سنوات 1ذي ال يزيد عن و الحبس الأة صلية بالغرامأاملعاقب عليها كعقوبة 

 .(2)ةجنحالكثر من املخالفات املرتبطة بهذه أو أقتضاء واحدة عند إلاو 

 رتكب منامل ةاملجرم لافعألا  قصدالفرنس ي ن املشرع وما يمكن مالحظته أ       

في حين نجد أنه فيما يخص  ،البالغ سن الرشد الجزائي الشخص الطبيعي قبل

ولم ينص على مدى املسألة  سكت حيالاملعنوي الشخص الجرائم الصادرة عن 

ع لى كون املسألة تخضإبشأنها ولعل ذلك راجع  الجزائيةتطبيق التسوية مكان إ

 . (3)كتلك املتعلق بالقانون التجاري واملدني بها خاصةقانونية نصوص ل

                                     

1- Article 41-2 code de procédure pénale français « Le procureur de la République, tant que l'action 

publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l' intermédiaire d'une 

personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou 

plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement 

d'une durée inférieure ou égale à cinq ans » 

ـــ ـــ 2 ـــ ـــــ        قاملرجع الساب "اظ املؤسسات العقابية في الجزائرالعقوبات السالبة للحرية وظاهرة اكتظ " عمر خوريــ

 601ص 

3 - JUSTIMIMO,  la composition pénale, - voir le site web : www.justice.gouv.fr 

http://www.justice.gouv.fr/
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 ثارها:آ الجزائيةالذي تنتج فيه التسوية وقـت الــــــ  2

تماع إلى ستقوم النيابة العامة بال  الجزائيةتطبيق التسوية قبل اللجوء إلى         

بحضور محاميهما عند الاقتضاء  جانيطلبات ألاطراف املعنية وهم الضحية وال

ى عل الجانيإذ أن حضورهما يساعد على فهم وتوضيح موقفهم منها، وما إذا كان 

و أليها إسيبادر ن وما إذا كا ،التسوية التي تتضمنهعلم بالجريمة وطبيعة إلاجراء 

، وباعتبار أنها وسيلة مناسبة ملعالجة القضايا الجزائية فال تقتصر على يرفضها

لتي ا مبادرة الضحيةإذ تمتد لتشمل  ،تهاموسلطة إلا الجانيالقائمة بين  املبادرة

املشترك يعطي لإلجراء  تفاقوبموجب إلا قبل بعدم تحريك الدعوى العمومية،ت

       . (1)لتنفيذدخل حيز ايو  مصداقية

 جراء املناسب الذيتعد إلا  الجزائية إذا تبين لوكيل الجمهورية أن التسوية        

ضطراب الذي نتج عن الجريمة وإصالح الضرر الذي خلفته يضمن إنهاء إلا 

 عرضهافي هذه الحالة يمكنه  ،الجريمة وحصول الضحية على تعويض مناسب

 .(2)حد ضباط الشرطة القضائيةأحد مساعديه أو بتفويض أبنفسه أو 

وقت حدد   الفرنس ي جراءات الجزائيةقانون إلا نجد أن  وفي هذا الصدد         

تحريك الدعوى العمومية  لة التي تسبقحباملر  الجزائيةلى التسوية إاللجوء 

نيابة التصال إوحتى بعد وبالتالي يجوز اللجوء إليها في مرحلة البحث والتحري 

فرنس ي ال قانون الاجراءات الجزائية 1-40تأكد املادة ف ،الجريمةبوقائع العامة 

نه "إذا تبين لوكيل الجمهورية املختص مكانيا أن الفعل يشكل جريمة وأن أ

                                     
1- Julie SEGAUD, O .P , PP 564-565  

2- Julie SEGAUD, IBID, P 451 
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 تحول دون عقبة قانونية أية مرتكب الفعل معروف ومكان إقامته وأنه ال يوجد 

 تالية:من القرارات ال املناسبقرر يتحريك الدعوى العمومية أن إمكان 

 أـــــ تحريك الدعوى العمومية 

ب ـــــ اللجوء إلى خيارات بديلة لقامة الدعوى العمومية املنصوص عليها في املادة 

 (الجزائية)التسوية  1-41( واملادة الجزائية)الوساطة  41-1

 ج ـــــ أن يحفظ الدعوى طاملا كانت الظروف الخاصة بالجريمة تسوغ ذلك".

ب بقدر العقا اي ال يهمهلح الضحية التهتماما بمصاإ التسوية الجزائيةولي ت           

إلى وكيل الجمهورية  اتقديم طلب افيمكنه اإصالح الضرر الذي لحقه اما يهمه

ولها أو رفضها جملة من قب اكما ال يوجد ما يمنعه ،الجانيلعرض التسوية على 

لجراءات  وفقا اقهقتضاء حإللضحية  حمكنة تتي التسوية وملا كانت. أو بعضا منها

قيام ال اعهد إليه الجاني قدإلى رفضها طاملا أن  اليس هناك ما يدفعهفمبسطة، 

 تالطبيعية، فإذا كان حالتهأو إعادة الحال إلى  لحقهابالتعويض عن الضرر الذي 

 .(2)املدني أمام القضاء املدني أو الجنائي ادعاءهإتقديم  لها (1)ةالضحية معروف

  ستجابة سريعة ملتطلبات الضحيةإتعطي  الجزائيةن التسوية إتالي فالوب      

 لجزائيةا التسويةتعد بذلك و  ،الحقهللفاعل فرصة تدارك الضرر  الذي  كما تتيح

                                     

1- Article 41-2 alinéa 2 code de procédure pénale français « lorsque la victime est identifiée, et sauf si 

l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit 

également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne 

peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition » 

2- Coralie AMBROISE-CASTEROT, O.P, P 82  
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الجريمة والوقوف على  مرتكببحق عدالة إصالحية تتيح فرصة التعرف على 

 .(1)ديةجراءات العاال قصير مقارنة بإ وقتفي  وظروفه النزاع أسباب

 امالقي الجاني يقع على عاتق الجزائيةضمان تحقيق الهدف من التسوية ول       

 عن تزيد ال مدة خالل الجريمة الضحية بسبب أصاب الذي الضرر  بالتعويض عن

 قد سبق الجانيأن  يثبت لم ، مااستة أشهر، ويكون بموافقة الضحية بعد إعالمه

  حكمة املختصةامل أمام املدني اإدعاءه يمكما يحق للضحية تقد ،بذلك ن قامأو له 

 فرضي نأ لوكيل الجمهورية مة يجوز ءوفقا لخاصية املالنه إلى جانب ذلك فإ

تي ورد وال (2)جراءات ذات الطابع الجزائي على عاتق الجانيكثر من إلا أو أواحدة 

 :فتشمل الجزائية الفرنس ي راءاتجقانون إلا  1و 1-41في املادة  النص عليها

 ألاقص ى الحدها عن مقدار  يزيد العامة دون أن نةللخزي التسوية غرامة مبلغ ـ دفعــــ

ا للجريمة ذاتها املقررة للغرامة ا تحديدها يتمو  ،قانونا كما  ،لجسامة الجريمة تبعا

 .سنة تجاوز  ال مدة خالل النائب العام يحددها أقساط يمكن أن تسدد على

 معّدة كانت أو ستخدامهاإلجريمة سواء تم عالقة باتنازل عن ألاشياء ذات ـــــ ال

 .نهام تحصلةم أو ستخداملإل 

 ةبعمل للنفع العام ويكون ذلك بتقديم أعمال لصالح املجتمع غير مدفوع ـــــ القيام

وإذا كانت  ،الجنح أشهر في 6ساعة خالل مدة ال تجاوز  60ألاجر ملدة ال تزيد عن 

 أشهر. 1ل فترة ال تفوق ساعة خال 10املدة ال تتجاوز  نإمخالفة ف

                                     

1 - Arlène GAUDTREAULT, O.P, P : 8  

2- Emilie DESCHOT, O.P. P 50 
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 .أشهر ستة أقصاها ملدة السيارة وذلك ـــــــ تسليم

 مهنية أو جتماعيةإ أو صحية مؤسسة في التأهيل ويكون ذلك أو التدريب ــــــ متابعة

ا عشر ثمانية ال تجاوز  فترة خالل أشهر ال تفوق ثالثة ملدة  .شهرا

 اء والشيكات املعتمدة وذلكشيكات ويشمل الحظر بطاقات الوف إصدار ـــــ منع

 . أشهر ثالثة تزيد عن فال  أما املخالفات الجنح، في أشهر ملدة ال تزيد عن ستة

 في ستة أشهر عن تزيد ال ملدة وذلك املحكمة كتاب قلم إلى القيادة رخصة ـــــ تسليم

 .أشهر ثالثة عن فال تزيد املخالفات أما في ،الجنح مواد

إذا  أشهر ستة تجاوز  ال ملدة املحكمة وذلك كتاب قلم إلىرخصة الصيد  ــــــ تسليم

 فال املخالفاتاذا كان الفعل املرتكب له وصف  أما جنحة،كان الفعل له وصف 

 .أشهر ثالثة تزيد عن

أشهر  ستة عن تزيد ال ملدة الجريمة فيها التي وقعت ألاماكن تشملو إلاقامة  ـــــ حظر

 للمتهم. ويستثنى منها مكان إلاقامة املعتاد

 .أشهر ستة عن تزيد ال ملدة الضحايا وذلك ستقبالإ أو مقابلة ــــــ حظر

 الفاعلين آلاخرين أو الفاعل ستقبالإ أو ـــــ حظر الزيارات واملقابالت ويشمل مقابلة

عالقات معهم  في الدخول  أو الذين تحددهم النيابة العامة الجريمة في الشركاء أو

 .أشهر ستة تجاوز  ال ملدة

وكل  جواز السفر عند الاقتضاء تسليماملتهم إذ يلزم  الوطني إلاقليم مغادرة ــــــ عدم

 .أشهر 6 تزيد عن ال قليم الوطني ملدةلإلمغادرته وثيقة تسهل 
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ما لم  املتهم نفقة على ويكون ذلك (1)للمواطنة تدريب بمتابعة اللزوم عند ـــــ القيام

 .يثبت حصوله على املساعدة القضائية

ثالث من  إليهاعرض ملف القضية على وكيل الجمهورية ينظر  وعليه عند       

تحريك الدعوى  أوالحفظ املشروط  أويقرر الحفظ العادي لها  أن فإما وانبج

 أسبابمن بين  ،(2)القضائية املختصة على الجهات بإحالتهاالعمومية وذلك 

لنيابة متى تبين ل الجزائيةالتي تقررها التسوية  إلاجراءاتالحفظ املشروط تلك 

 عتحرير محضر بذلك ويوق بناء عليه يتماملناسب لحل النزاع  إلاجراء أنهاالعامة 

 .(3)يؤشر عليه من قبل رئيس محكمةكما نسخة منه وتمنح لهم  ألاطرافكل عليه 

تبعادها سإيمكن  حفظ املشروطلل محالالتي تكون  الجزائيةالتسوية  أنغير          

 كشف عنال تم أومصلحة املجتمع  أو  الجريمةطبيعة  تقتضاء متى كانعند إلا

 إلىستدعي اللجوء ت الجاني خطورة أن أووقائع جديدة تغير من وصف الجريمة 

 تكانو  الجزائيةالتسوية  علىتمت املوافقة  وإذا ،املعتادة الدعوى  إجراءات

             الجاني قيامعدم وفي حالة  ،في التعويض اقتضاء حقهإ افله ةالضحية معلوم

نه وهذا من شأ ،ا املدنيدعاءهإعن طريق تقديم  امارس حقهت أن هايمكنبآداءه 

                                     

1- Le stage de citoyenneté a été introduit en droit français par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation 

de la justice aux évolutions de la criminalité. Il peut être prescrit comme une alternative aux poursuites 

(mesure d’orientation ou de composition pénale) ou comme peine principale voire complémentaire. Les 

modalités de sa mise en œuvre sont prévues par le décret du 27 septembre 2004 et décrites dans la 

circulaire du 11 avril 2005 relative au prononcé, à l’exécution et l'application des peines.- Christian 

ESTROSI & Benoît KANDEL,  La prévention de la récidive au cœur de la politique de prévention Stage de 

Citoyenneté. Présentation de la Brigade Cynophile, ville de Nice, France,  2012   

2- Coralie AMBROISE-CASTEROT, op, p 82 et Emilie DESCHOT, O.P, P11 

3- JUSTI MEMO, composition pénale, ministère de la justice française, source :www.justice.gouv.fr 

http://www.justice.gouv.fr/
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لنيابة كما أن ل ،(1)التعويضب ملطالبته املختصة املحكمة أمام الجانييحيل  أن

 للجاني رفض التسويةو  املتابعة الجزائية،القرار املناسب بشأن إتخاذ العامة 

 إجراءاتهامصلحته في الدعوى تقتض ي مواصلة السير في  أن رأى إذا )2(الجزائية

لحفظ الدعوى حينها  مجال فال  ،تهامأدلة إلا تدحضدلة أمعه يكون ن أك

نه إف الجزائيةات املقررة بالتسوية لتزامإلا تمامإب قيامهوفي حالة  ،(3)املشروطة

باشر امل دعاءز إلا عدم جوا اوينتج عنه، يةاملتابعة الجزائ منع إلاستمرار فييذلك 

 سوابقلاتسجيلها في صحيفة  أو عتداد بها كسابقة في العود إلا  أو عن ذات الواقعة 

   .(5)املوقف ملدة تقادم الدعوى العمومية أثرهافضال عن  ،(4)القضائية

سة ممار  التسوية الجزائية تسمح للضحية أنسبق يتضح  وعليه وفقا ملا         

ع تدابير ذات طابعلى الجاني فرض وهي اجراء ي لجزائيةحقها في انهاء املتابعة ا

، اذ تعد كضمان لجبر الضرر الالحق (6)بالجزاء التعويضو ما يسمى أ جزائي مدني

 .تأهيل الجانيعادة إفضال عن بالضحية، 

                                     
1 - Julie SEGAUD, O.P, P 571 
2 - Crim : pourvoi N°: 13-81806, Cour de cassation Français, chambre criminelle, Audience publique du 

14 octobre 2014, Publié au bulletin, voir le site web : http://www.legifrance.gouv.fr 

3  -  Emilie DESHOT , O.P, PP 50-53  

4 - Jacques Borricand et Anne- Marie Simon, droit pénal et procédure pénale, 7 éme édition, Dalloz, Paris,  

1010, p 272 

5- L’alinéa 8 de l’article 41-2 du Code de procédure pénale que « les actes tendant à la mise en œuvre ou 

à l’exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l’action publique » 

سليط ت املخالفات املحكوم فيها بالّسجن الّنافذ والجنح البسيطة الّتي تستوجب فياملحكمة  هو جزاء تلجأ اليهــــــ  6

من "استبدال عقوبة السجن املحكوم بها بتعويض مالي يلزم املحكوم عليه بأدائه  ىوبات بالسجن قصيرة املدعق

سبة للّتعويض الجزائي فهو مبلغ مالي يستخلص لفائدة 
ّ
ب له ضرر شخص ي ومباشر من الجريمة " أّما بالن

ّ
ملن ترت

 :  ـــــ انظر موقع الانترنتاملتضّرر من فعل إجرامي لجبر ضرره املادي و / أو ألادبي ــــ

www.emloffice.com/bibliotheque.../157/157.doc 
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إنهاء املتابعة الجزائية  في اإعطاء الضحية دور  أنيالحظ لباب خالصة لهذا ا        

ريمة ينظر إلى الج أصبحالذي جديد التصور بال يرتبطبديلة بإحدى التدابير ال

ي إطار ف مما يستوجب إصالح ذلك ،ألاولىالدرجة ببأنها إضرار باملصالح الفردية 

 الحق في ممارسة وإنهاء املتابعة الجزائيةلضحية ل أصبحلذا  ،الجماعةإشراك 

ن وما يترتب عنها م إلاجراءات التقليدية لحق ا تبين من العيوب التيأمرا ملحا مل

عات التشريبوهو ما دفع  ،لضحيةالحتياجات اال تستجيب كثير فرض عقوبات 

عتبار بعين إلا  آخذة في ذلكمن الردع تحقق القدر الكافي خرى أ طرق بديلةخلق  إلى

 .محور العدالة الجنائية اعتبارهإبالضحية  ةلحمص

 ملمارسة حقها في إنهاءحية الوسائل املتاحة للضتلك  أن ما يمكن مالحظته       

ها أن إاللضحية حتياجات ال  ستجابة سريعةإن كانت تعطي إملتابعة الجزائية و ا

 نهيثر املمن حيث كونها تشمل بعض الجرائم وأن تحقيق ألاتتسم باملحدودية 

 خيرألا  قبل وإذا ،الجاني قبول على  في بعض الحاالتيتوقف متابعة الجزائية لل

  (1)دعاء الشخص يسلوك طريق إلا سوى  ضحيةفما على ال تلك البدائل إجراء

 ب منهاناج ثانويا في بل يكون الضحية  مبادرة منيتوقف على  ال  ألامر  أن مما يعني

أيضا  والتي يكون لهايكون تقريرها من قبل النيابة العامة خاصة في الحاالت التي 

واذا ددة، املحااللتزامات املتهم ب إخاللاملتابعة الجزائية عند ستمرار في تقرير إلا 

ثبات ثار هامة تتعلق باالآن هذا يرتب إفتلك الطرق، ب بدى الجاني مبادرته وقبولهأ

ثر املنهي للمتابعة الجزائية.إلى جانب ألا الجنائي

                                     

ــــــ فمن مزايا تلك  1 ـــ دول الضحية ويبقى لهذا ألاخير حق الع بمبادرةأنها تتم  الجزائيةمنها الوساطة والتسوية  الوسائلــ

نظر أــــ ـالعمومية       عوى املدنية تبعا للدعوى في مباشرة الد اتنازال عن حقه اوال يشكل عدولها، بعد موافقتهعنها 

 11عادل يوسف عبد النبي الشكري، املرجع السابق، ص 
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 ــيــــــــــــــــاب الثانــــــــــــــــــــــــــــــــــالبـــ

 ةـــــــــــــــة الجزائيــــــــــــــــاملتابع في إنهـــــــاءة ـــــــــــــــــــــــــــالضحيحـــــــق اق ـــــــــــــــــــــــــــــــطـــن

 بادرة الضحية في انهاء املتابعة الجزائية من خاللمل رغم املكانة الهامة       

ية ملشيئة وحر  رهأم تركلم ي هذا الحقن أال إ ،لها بنص القانون  املتاحة الوسائل

نويا ثايكون محدودا و  إال أنه منه، جانبفي يجابيا إ يبدو اكان دوره نوإ ،الضحية

ي قتض يبل  ،لوحدهانفرد بها الضحية ال ت الوسائلتلك ن أ ذإ ،خرى أحاالت في 

ة الوسائل املتاح التي تقررهالتزمات إلالى قبول الجاني إمبادرة  ذلكلى جانب إ

وعدم انكاره للجريمة املشمولة بها وهذا ألاخير  بعة الجزائيةللضحية املنهية للمتا

 .جريمةرتكابه للإ بحقيقة جهات القضاء الجنائيقتناع مصدرا ليكون 

لذلك، يتضح أن مبدأ الرضائية هو املسيطر على مجرى بعض الوسائل         

ن تحقيق ، بحيث أنهاء املتابعة الجزائيةإ التي تمارس بمناسبتها الضحية حقها في

 ي.ستجابة الجانإمرهون بمدى  أهدافها

تختلف الاسباب التي تحدد نطاق حق الضحية في انهاء املتابعة املتابعة منها        

ما هو إجرائي كضرورة القبول وان يكون اللجوء الى هذا الاجراء قبل صدور حكم 

ي ائل التلجرائم املشمولة بالوسعي الذي يحدد انهائي وبات، ومنها ما هو موضو 

رق الى والتي سبق التطحقها في انهاء املتابعة الجزائية تمارس بمقتضاها الضحية 

ضحية السنركز على اهم املسائل املثار بشأنها ممارسة عضها في الباب ألاول، و ب

وكذا  ،) الفصل لاو((لحقها ويتعلق الامر بقبول الجاني انهاء املتابعة الجزائية 

ل الثاني(الفص)شمولة بالوسائل املنهية للمتابعة الجزائية عدم انكاره للجريمة امل
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 ألاو( ــل ـــــالفص

 ــةــــــــــة الجزائيـــــلمتابعل املنهية الوسائل يــــــو( الجانـــــــقبـــ 

في نهاء املتابعة الجزائية إفي  الحقعطاء الضحية إ منذا كان الهدف إ        

حل  البحث عنالى ولى بالدرجة ألا  يرميان ذلك ف ،الاجرائيةختلف املراحل م

وضمان حقها بوسائل اكثر  ،الناشئة عن الجريمةضطرابات نهاء إلا ل سريع

 .بادرة الضحية ملمكمال و  عنصرا هاما الجاني قبول هذا ما يجعل فاعلية، 

احة املتة الجزائية لمتابعل قبول الجاني بالوسائل املنهيةرتباط نظرا ل         

تمييز ختالف والمع نوع من إلا  ة،املدنيلتزامات إلبالقواعد العامة املقررة لية للضح

ثار املترتبة عنه في املجال و من حيث آلاأو موضوعه أسواء من حيث ذاتية القبول 

ه ال سيما أن الوسائلقبول الجاني بتلك  معالمتحديد  الضروري فمن  ،الجزائي

ى قام نهاءها متالى حين إ ملتابعة الجزائيةا يإستمرار  النيابة العامة ف يمنعإجراء 

 .إلالتزامات املفروضة عليه الجاني بتنفيذ

ل الوسائبمقتض ى  له املحددةلتزامات إللالجاني الخضوع  قبول ل ذا كانإو         

ي أنه ال يمكن بأال إ ،في ذلك رادة الضحيةة ل جسدامللمتابعة الجزائية ل املنهية

كد من سالمته بل البد من التأ ،بمجرد صدوره القبول خذ بحوال ألا حال من ألا 

لى تطبيق إللدعوى الرامية املنهي  ثرتحقيق ألا ثر فيمبلغ ألاوصحته حتي يكون له 

 العقوبات املقررة قانونا

تلك ه قبول الىني مبادرة الجاب املسائل املتعلقةهذه مختلف توضح  وبهدف         

ة، فانه من الضروري التطرق الى مفهوم هذا الوسائل املنهية للمتابعة الجزائي

 )املبحث الثاني( هم شروط صحتهثم عرض أ، ألاو(( املبحث) القبول 
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 و( املبحــث ألا 

 ةـــــــــــــــة الجزائيـــــــــــلمتابعل الوسائل املنهيةاني ـــــــــقبـو( الج مفهــــــــــــــــوم

التي تمارس بمناسبتها الضحية  لوسائلاينا عند عرض مختلف أن ر أسبق و         

نها أي أطرافها أالرضائية بين  أمبد قوامها هو  نأاملتابعة الجزائية  حقها في انهاء

رادة إلا  مر الذي يجعلألا  ،الجاني والضحية املبادرة املتبادلة بينساسا على أترتكز 

 أثري أ اهنستثنائي ال يترتب عإ الوسائللى بعض تلك إبالنسبة  املنفردة للضحية

ستثنائية ومحدودة كأن تخول تلك إال في حاالت إفي حالة رفض الجاني لها، 

ابعة نهاء املتإ فال يكون لها رفض ،للضحية الحق في التعويض املدني الوسائل

ي ف خصوصالتزامات الوفاء بالمن خالل قبوله ني الجا عهد إليهاذا إ الجزائية

 العامة للنيابةئل املنهية للمتابعة الجزائية الوسا إقتراحمر أالحاالت التي يؤول 

 الضحية. وأالجاني  من طلبعلى  و بناءسواء كان ذلك من تلقاء نفسها أ

جراءها في إاملتابعة الجزائية ال يمكن  نأالقاعدة العامة تقرر  ذا كانتإو        

 يمكن ال  وبالتالي ،رفع املانع الاجرائي عن يد النيابة العامةعد ال بإالجرائم  بعض

لجاني بداء اإل مر يختلف حان ألا أغير  ،باملحاكمة يقبلأن يبدي اعتراضه و  للجاني

ما  هقبول العدول عن لهو  إبداءه،يكون حرا في إذ  ،املتابعة الجزائية نهاءإقبوله 

 خضعت التي تخول للضحية الحق في إنهاء املتابعة الجزائية الوسائل هذهن أدام 

 .ملبدأ الرضائية

التطرق الى مدلوله في فمن الضروري  ،قبول بهذا املبدأالتباط ر نظرا ل          

 ) املطلب الثاني( يقوم عليهاالتي  والعناصر ) املطلب ألاو(( املجال الجزائي 
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 ةـــــية الجزائـــــــمتابعلل الوسائل املنهيةي ــــــــو( الجانــــــــــقب تعريفو(: ب ألا ـــاملطل

ثر الذي يرتبه القبول ألامن رغم بالنه ألى إشارة دء البد من إلا ذي ببادئ          

سة لم تشر الدرا ،نهاء املتابعة الجزائيةإلى جانب إلتزامات على عاتق الجاني إمن 

 زائيةالج جراءاتقانون إلا  في الى وجود تعريف للقبول ال في قانون العقوبات وال 

 .ةيلتزامات املدنلعامة التي تحكم إلاا ألاحكامبيق لى تطإتاركا املجال في ذلك 

ن املشرع أنجد  ،(1)منه 19صوص القانون املدني ال سيما املادة ستطالع نإوب       

ساسا أت املتعلقة التراض ي في بعض التصرفا أقراره ملبدإلم يعرف القبول رغم 

 بحيث ،رادتينإعلى تطابق والذي يقوم  « contrat consensuel » بالعقد الرضائي

 أي « l’offre » طرف آخر يجابإمقترنا مع  « l’accéptation» رفيأتي قبول الط

رادة الطرف الذي وجه إن القبول هو التعبير البات عن أمما يعني يتضمن عرضا 

 .(2)رادة الثانية في العقديجاب وهو إلا ليه إلا إ

 60ادة ادة ال يشترط فيه شكال معينا بصريح نص املر التعبير عن إلا إن          

باللفظ  الارادة يكون  " التعبير عنأن التي جاء فيها من القانون املدني  ألاولىالفقرة 

في  ي شكتخاذ موقف ال يدع أإكما يكون ب ،فاو باالشارة املتداولة عر أوبالكتابة 

ير عن لتعبيكون ا نأيجوز وجاء في فقرتها الثانية " ،داللته على مقصود صاحبه"

يكون صريحا"  نو يتفق الطرفان على أأون نص القانلم يذا إادة ضمنيا ر إلا 

نه إف ،الجزائيةلمتابعة ل الوسائل املنهية يقبول الجان علىضا وينطبق ألامر أي

                                     

ــــــــ 1 من القانون املدني " يتم العقد بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتهما املتطابقتين دون  19تنص املادة  ــــ

 الاخالل بالنصوص القانونية"

ـــــــــ 2 ول، الطبعة الخامسة، ديوان الجزء ألا  "قانون املدني الجزائري لتزام في الالنظرية العامة لإل" العربي بلحاج ـــ

  14، ص 1001 الجزائر، املطبوعات الجامعية،



  لثاني ــــــ الفصل االول: قبول الجاني الوسائل المنهية للمتابعة الجزائية ااب الب
 

~ 133 ~ 
 

املقررة لتزامات بأداء إلا الجاني منها قيام ،ضمنياو أصريحا ن يكون أيجوز 

عة الجزائية تاببمقتض ى الوسائل التي خول فيها القانون للضحية الحق في إنهاء امل

ومهما كانت الجهة  ،تجاه الضحيةإبداء موقف معين إو أ منه عتراضإدون  وذلك

مام سلطة أو أسواء في مرحلة البحث والتحري مامها قبول الجاني أ التي صدر

 دم إنكارهععلى دليال  ذلك يعد ثناء املحاكمةأى و حتأبتدائي و التحقيق إلا أتهام إلا

يق الغاية ا لتحققتناعهإفي تكوين  املحكمةليه إستند تن فيجوز حينها أ، للجريمة

 .(1)متى لم ينكر تلك الوقائع من الوسائل املتاحة للضحية

لوسائل ممارسة الضحية لحقها في انهاء املتابعة الطبيعة الخاصة  ماموأ        

على مستوى ببعض الجرائم وأثر القبول الذي يبديه أاملتصلة في و  الجزائية،

املرتبط  قبول ال هذا ن آلاراء الفقهية تباينت حول تحديد طبيعةفإ، بشأنها الجاني

ض ما البعيعة عقدية مدنية وأخرى إدارية، أبط ذو  ن قائل بأنهبي الوسائلبتلك 

 طبيعة جزائية بحثة: ن لهألى القول بإب ذهآلاخر 

 عقدي طابعة ذو ــــــئية الجزاــــلمتابعل الوسائل املنهيةي ـــو( الجانــــــقب :الفرع ألاو( 

عامة لتزامات الفي القانون املدني ال سيما إلا املستقرةبالرجوع الى القواعد          

مبدأ الرضائية الذي  نص علىن املشرع الجزائري أنجد  ،ة عن العقودالناشئ

طابق و تأذ يكون الرضا إ ،ق تكوين العقد دون تحديد مضمونهساسا بطر أيرتبط 

لقاعدة العقد شريعة  خير ثار ذلك خضوع ألا آومن  ،(2)نشاء العقدل رادتين كافياإ

                                     
ـــــــ 1 ون قانق.ا.ج "يجوز اثبات الجرائم بأي طريق من طرق الاثبات ما عدا الاحوال التي ينص فيها ال 111تنص املادة  ـــــ

 غير ذلك وللقاض ي ان يصدر حكمه تبعا القتناعه الخاص"

ــــ 2 ـــــ من القانون املدني " يتم العقد بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتهما املتطابقتين دون  19ـ تنص املادة ـــ

 الاخالل بالنصوص القانونية "
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رادة إلا  نأما يعني م ،رادة التي تكون مقيدة بنص القانون و سلطان إلا أاملتعاقدين 

ن نص م داستفوهو ما ي ،ال في الحدود املرسومة قانوناإال تنشأ العالقة التعاقدية 

 اقدين فال يجوز نقضهعقد شريعة املتع" البقولها من القانون املدني  106املادة 

  .سباب التي يقررها القانون"تفاق الطرفين ولأل إال بإوال تعديله 

نون املدني تتفق حكام العامة املقررة في القاألا  هذهمبدئيا نجد لذلك،          

 الوسائل املنهية للمتابعةقبول الجاني  لى جانبإمبادرة الضحية نوعا ما مع 

 رفينالط رادةإتطابق أن قوامها ي أالرضائية  أمبد نها تم في إطار أدام  ما ،الجزائية

 تحقيق الغرض  من تلك الوسائل.كافيا لوهذا ألاخير يكون 

 الوسائل يعدلتلك أن مبادرة الطرفان الى  (1)البعضوفي هذا الصدد ذهب        

ى و الحق في تحريك الدع للضحيةفيها بمثابة صلح في الحاالت التي يكون 

ي العقدية فه تهاطبيعونظرا ل ،و إنهاءها عن طريق الصلح مع الجانيأالعمومية 

تستلزم و  ،الضحية والجاني ينطرفبين يكون  ذيتتماثل مع عقد الصلح املدني ال

عة إلى إجراءات املتاب تفاق بينهما لحالل تلك الطرق البديلة عوض اللجوءإوجود 

 .(2)يضا موافقة النيابة العامةهناك حاالت تستلزم أن أبل  الجزائية،

ية لى جانب الضحملبادرة الجاني بقبوله إملدني كما يتجلى الطابع العقدي ا       

يسعى  ذإمن الوسائل املنهية للمتابعة الجزائية وأثرها،  هدفالبالنظر إلى يكون 

بعد عملية  لضحيةبا الالحقجبر الضرر صالح و إ ها الى قبول الجاني من خالل

ام وهذه الطبيعة العقدية تذكر بالنظ ،الصلحوثيقة نتهي بالمضاء على تفاوض ت

                                     
ــــ 1  11 محمد مؤنس محب الدين، املرجع السابق، صــــــ ــ

ــــ 2  91والعربي بلحاج، املرجع السابق، ص  41 – 46 ص محمد حكيم حسين، املرجع السابق، صــــــ ــ
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ائمة الققطع الخصومة يوهو عقد  ،القانوني الذي يحكم الصلح في املواد املدنية

ش يء من مطالبه أو تسليم ش يء من املال  طراف عنويكون ذلك بتنازل كل من ألا 

قانوني ينتج عنه قاعدة تصرف كل هو املدني أن العقد  علممع ال ،(1)أو الحق

 .(2)تحكمه قانونية

الوسائل قبول الجاني ن العنصر العقدي لأإلى القول ب (3)ذهب البعض       

رافها حد أطأعلى فكرة عقود إلاذعان التي يفرض يقوم تابعة الجزائية للم املنهية

ويرتب القبول أثره  ،شروطه على آلاخر دون أن يكون له مناقشة تلك الشروط

 من دفع الجاني اب القانون وتنقض ي سلطة الدولة في العقاب وما يقابلهبموج

لتزام يقوم على مسألة عامة وليست خاصة، حيث أن تنازل إلا هذاو  ،للغرامة

السلطة عن رفع الدعوى العمومية هو حق للمجتمع وال يرجع ملصلحة فردية 

ن إلادارة رم بيح املبكثر في عقد الصلأداري لقبول الجاني ويبرز الطابع العقدي إلا 

جتماعية عن حقها في إتباع إجراءات تنازل من الهيئة إلا أنه عتبار إواملخالف ب

ويحدث هذا بقوة  ،الدعوى العمومية مقابل الجعل الذي قام عليه التصالح

ب عن ذلك أن املحكمة يجب أن تحكم بانقضاء الدعوى العمومية تر تيو القانون 

 .(4)وقف تنفيذ العقوبة ن ذلكعإنه يترتب عوى ففإذا أهملت ذلك وفصلت في الد

                                     
ــــ 1 ـــ محمد نجيب معاويةـــ لقضاء أشغال املعهد ألاعلى ل "ساطة في املادة الجزائية وآلياتهاملفهوم القانوني للصلح بالو " ــ

  4 ص ،1001تونس،  ،لوزارة العدل وحقوق إلانسان

2 - Ronan LEVACHER « La règle contractuelle dans l’ordre juridique, contribution à l’analyse normative 

du contrat", Thèse de doctorat en droit privé et sciences criminelles, Faculté de droit et des sciences 

politiques, université de Nantes. 17 décembre 2007, p 1 

ــــ 3 ـــ ــ من  القانون املدني " يحصل القبول في عقود إلاذعان بمجرد التسليم بشروط مقررة يضعها  10نصت املادة ـــ

 املوجب وال يقبل مناقشته فيها"

ــــ 4  10،  ص 1001/1009رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة ألاردن،  "الصلح الجزائي" بوزنطأحمد أــــــ ــ
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الوسائل التي لى القول بأن قبول الجاني بتلك إ (1)خر وقد ذهب البعض آلا        

ن كان ينطوي على فكرة الجزاء الجنائي إو  تخول للضحية انهاء املتابعة الجزائية

قوبة عليس تسليط  قبول الذلك أن الهدف من  ،إال أنه يفتقر إلى أهم خصائصه

فضال عن أن تلك ، ذات صبغة جزائيةبإتمام إلاجراءات الجاني حتى ولو ألزم 

 .تم بعيدا عن إجراءات املحاكمة مما يضفي عليها طابع الجزاء إلاداري ت الوسائل

 ي:لمتابعـــــة الجزائيــــة ذو طابع جزائل الوسائل املنهيةقبو( الجاني  الفرع الثاني ـــــ

ية لمتابعة الجزائل الوسائل املنهية قبول الجاني إلى القول أن (2)ذهب البعض       

وجود  نإف ،لجانيبين الضحية واالقائمة صبغة جزائية ويبرز ذلك في العالقة  و ذ

  .وكيل الجمهورية كطرف ثالث يضيف للطبيعة العقدية صبغة جزائية

والتي  لضحيةالوسائل املتاحة لتحديد طبيعة قبول الجاني بتلك ن وعليه فإ      

لجنائية ا بالخصومةيكون بالنظر إلى مدى صلتها  تخول لها انهاء املتابعة الجزائية

وتكمن الفائدة من هذا  ،عتبارها عمال إجرائيا أو غير إجرائيإمن عدمها لمكان 

املتاحة للضحية لنظرية البطالن املنصوص  الوسائلالتمييز في مدى خضوع تلك 

عتبار أن إب ،منه 161إلى  111السيما املواد ت الجزائية عليها في قانون إلاجراءا

البطالن ال يصيب غير ألاعمال إلاجرائية التي تخلف فيها شرط من الشروط 

  .الواجبة قانونا أما ألاعمال املخالفة له فتبقى غير مشروعة

                                     
ــــــــ 1 ـــ املتابعة الجزائية عرض القضية على جهة  الوسائل التي تخول للضحية ممارسة حقها في إنهاءال تستلزم بعض  ـــ

رامة لغيكون ملزما بأداء إجراءات معينة كتلك التي تفرضها عليه إلادارة الضحية منها دفع ا الجانيالحكم إال أن 

الاستمرار في املتابعة الجزائية، أما اذا كانت القضية معروضة امام  وقفلتزامات لك إلاتإتمامه  قبوله ويترتب عن

 الدعوى العمومية جهة الحكم فإن قبوله بتلك الوسائل يترتب عنه الحكم بإنقضاء

ـــــــــ 2  .1، ص السابق املرجعـ محمد نجيب معاوية، ـ
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 ال يتم أثناء الخصومة الجنائية التي ال تنشأ إالقبول باعتباره عمال إجرائيا ف       

 ال في املصالحة بعد تحريك الدعوى كما هو الحالجزائية بعد تقرير املتابعة 

لة البحث مرحوتشمل  ،وبالتالي تستبعد إلاجراءات التي تسبق الخصومة وتمهد لها

لى الضبطية القضائية وما سبقها من تقديم بالغ أو شكوى إوالتحري املعهودة 

ائية املتابعة الجز  انهاءقبول الجاني ما أ ،الوسائلبشأن الجريمة املشمولة بتلك 

متى تم خارج نطاق الخصومة الجنائية يكون كذلك عمال غير إجرائيا عتباره بإ

ممارسة حقها في إنهاء املتابعة الجزائية للضحية  الوسائل التي تخول وهو ما يجعل 

ة ار دإاملصالحة مع إقتراح جاني بقبول الها حالة من ،(1)من إلاجراءات غير القضائية

          .قبل اتصال القضاء بالوقائع الجمارك

بالوسائل التي تخول ني بشأن طبيعة قبول الجا بالرغم من سداد ما قيل       

ك مبدئيا تجمع بين مختلف تللكونها املتابعة الجزائية  للضحية الحق في إنهاء

ن ألجزم حوال اال يمكن في جميع ألا  ال أنهإ ،ختالفاء مع وجود نوع من إلا ر آلا 

 هاروطشإلادارة الضحية وسيلة لفرض  الوسائل املتاحة للضحية هيالقبول بتلك 

 ن القبول أجزائيا أمام القضاء الجنائي ذلك على املخالف مقابل عدم متابعته 

للجاني ف ،يقتصر على مجرد التسليم بالشروط التي يضعها املوجب دون مناقشتها

يه من ألادلة ما يثبت براءته من التهم إذا رأى أن ما لد جملة وتفصيال  رفضها

ية الوسائل التي تخول للضحطبق على بعض تلك وهذا الفرض ين ،املنسوبة إليه

اطة والتسوية والوس ساسا باملصالحةأويتعلق  الحق في انهاء املتابعة الجزائية،

 لجانيا ال يتوقف أمر إجراءها على قبول  الحاالت التي ويستثني من ذلك ،الجزائية

  .صفح املضرور من الجريمة ن ذلكم

                                     
ــــ 1  .41محمد حكيم حسين، املرجع السابق، ص ــــــ ــ
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الوسائل التي تمارس الضحية بمقتضاها الحق ذا كان قبول الجاني بتلك إو         

ي التي تقوم املدن مستمد من ألاحكام املستقرة في القانون  في انهاء املتابعة الجزائية

ال سيما عندما يتعلق ألامر بالطرق الودية لحل  ،الرضائية أأساسا على مبد

هذا  ن يكون أيستوجب رضا الطرفين بشرط  الذيلح ملنازعات املدنية منها الصا

بحيث يصدر من شخص يتمتع بالهلية خاليا من العيوب منها  ،الرضا سليما

يث أما من ح ،نعقادإلاالغلط والتدليس وإلاكراه والغبن هذا فيما يتعلق بشروط 

اء نقضإف إلى حسم النزاع و نجدها تهدني املقررة في القانون املد البدائلآثار 

مر نفس ألا و  ،دعاءات التي تنازل عنها كال ألاطراف وتثبيت الحقوق الحقوق وإلا 

نقضاء إ إذ يترتب عنه ،لمتابعة الجزائيةل الوسائل املنهيةبالنسبة لقبول الجاني 

 الصلحختالف بينهما يكمن في أن ، إال أن إلا (1)الدعوى العمومية ومحو آثار الاتهام

أما  حتمالي،إن املدني يمكن أن ينصب على نزاع بدائل املقررة في القانو الكأحد 

امية ينصب على وقائع إجر فانه املتابعة الجزائية  بالوسائل املنهيةقبول الجاني 

وفقا الجراءات مبسطة  اقتضاء حقهإأن نية الضحية تتجه إلى  منفضال قائمة، 

واذا كان الصلح املدني  ،ملحاكمةا يتفادالى عى من خالل قبوله أما الجاني فيس

ول قب هو عقد بين طرفين يؤدي إلى إنهاء الخصومة ألامر الذي يجعله يقترب من

 ير أنغيتعلق باملصالح الخاصة لطرفي العقد،  لكونه املصالحة الجزائيةب الجاني

كون مع الدولة من خالل أجهزتها املكلفة بالحفاظ على ياملصالحة قبول الجاني ب

اني املقامة ضد الججزائية إنهاء املتابعة الالى لعام فتغامر في سبيل ذلك املال ا

 ما يجعلم ،م العام ومصلحة املجتمعتعلق بالنظات انهأإال  ةرضائي اكونه عنفضال 

عن الصلح املدني الذي يرتب آثاره بسبب رغبة طرفي ا مختلف قبول الجاني بها

                                     

ــــــ 1  119املرجع السابق، ص  "املصالحة في املواد الجزائية بوجه عام واملواد الجمركية" أحسن بوسقيعةــــ ـــ
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 قبول  نأمما يعني  ،الخاصة ف إزاء مصالحهمالعقد بما لهم من سلطة التصر 

ون هو الذي أي أن القان ،عد عمال قانونيا باملعنى الضيقياملصالحة الجزائية 

دة إلى تجاه إلاراإب، إذ العبرة تجاه إلارادةإبغض النظر عن  اهنيحدد ألاثر املترتب ع

 .(1)الواقعة دون أن يكون لها شأن في تحديد مضمون ذلك ألاثر

قة نها تتم بموافأر عتباإتلتقي مع املصالحة ب الجزائيةوساطة واذا كانت ال        

املصالحة بن قبول الجاني أختالف واضح بينهما ذلك إن هناك أغير  ،ألاطراف

ة الوساطب هفان قبول ،نقضاء الدعوى العموميةإن كان يترتب عنه إالجزائية و 

فضال عن  ،(2)ن مباشرة الدعوى العموميةمغل يد النيابة العامة يال  الجزائية

 خضعوإنما ت ،و الضحية فقطأ إجراء ال يتوقف على رضا وقبول الجاني كونها

 هايلناء عوب ،مة التي تتمتع بهاءنيابة العامة في حدود سلطة املاليضا لتقدير الأ

 لك تصدر مقرر بالحفظ ذو الطبيعة إلادارية تحت شرط تعويض الضحية وإزالة

 يكون قبول الجاني باملصالحة  نأفي حين نجد  ،(3)آلاثار املترتبة عن فعل الجاني

أو  اوال يكون للمحكمة أي سلطة في قبوله ،الدعوى من مراحل جائز في أي مرحلة 

 الجاني قبول  نجد أنفي حين ، حصرا نطبق على جرائم محددةا وترفضه

 .(4)رد على جرائم غير محددة على سبيل الحصري الجزائيةالوساطة ب

ا وهو مبدأ الرضائية ملجسيد ت الجزائيةالتسوية ب قبول الجانيواذا كان         

ذلك  ،قواعد يتميز بهاإال أن لكل منهما ، (5)ةالجزائي املصالحةيقترب من  يجعله

                                     
ـــ1 ـــ ــــــ ـ  .101املرجع السابق، ص " ي التشريعات الاقتصادية القطريةالصلح الجزائي ف" أنور محمد صدقي املساعدةـ

ــــــ 2 ـــــــ  69، ص إبراهيم خليل عوسج، املرجع السابق  ــ

ــــــ 3 ـــــ ـ  .41محمد حكيم حسين ، املرجع السابق، ص ـــ

ــــ 4 ــــــــ   96عادل يوسف عبد النبي ألشكري، املرجع السابق ص  ـــ

5 - Rozenn CREN , O.P, p 217 



  لثاني ــــــ الفصل االول: قبول الجاني الوسائل المنهية للمتابعة الجزائية ااب الب
 

~ 142 ~ 
 

الذي تجريه  املصالحةتقررها النيابة العامة على عكس  الجزائيةأن التسوية 

بق وتنط دعوى العمومية،سير في اللمن عدم جواز ا االجهة إلادارية وما يترتب عنه

ة يلجأ إليها بقرار من النياب الجزائيةفي حين أن التسوية  ،على جرائم محددة سلفا

كما أنها تطبق في مجاالت خاصة  ،(1)العمومية العامة وقبل تحريك الدعوى 

فتشمل الجنح أو املخالفات املعاقب عليها بالغرامة أو الحبس  ،محددة في القانون 

 يقبول الجان ، أماسنوات مثل ما هو عليه في التشريع الفرنس ي 1الذي ال يتجاوز 

ف تم بين إلادارة واملخالوتبالغرامة  جرائم معاقب عليهاطبق على املصالحة فتب

ر من بتقريولكن  ،الجاني والضحيةتتم بين  الجزائيةالتسوية ن في حين نجد أ

ن إف ،ئية خارج القضاءاملتابعة الجزاهي ة تنلحاصامل توإذا كان ،العامة النيابة

 لتزاماالجاني عاتق  ويقع على ،بامللفالعامة تصال النيابة إبعد التسوية تنشأ 

 .(2)إنهاء املتابعة الجزائية مقابلحال قبوله  معينة دابير تمام تإب

املتابعة  مبادرة الضحية الى انهاءالجاني قبول ن أمما سبق  نستخلص        

 واملوضوع من حيث السببسواء لجزائية املادة اب ذلك رتبطل  نظراالجزائية 

 :الوسائلسواه من يجعله مختلفا عما  فإن هذا وألاثر

وهذا  جزائيعقد  بمثابةلمتابعة الجزائية بالوسائل املنهية لن قبول الجاني إ -1

من ذلك ، )3(ألاخير ال يرمي الى إلغاء القواعد العامة املقررة في القانون املدني

تباط إال أنه نظرا الر  ،مة املطبقة على العقود التي يشترط فيها الرضاألاحكام العا

                                     
ــــــــــ 1   96، ص  السابق ــ عادل يوسف عبد النبي ألشكري، املرجعـ

2-  Emilie DESCHOT. O,P, p 23 et suite 

3 - Emmanuelle PALVADEAU, Le Contrat en droit pénal, Thése doctorat en droit, Université 

MONTESQUIEU- BORDEAUX IV, France, soutenue le 31 decembre 2011, p 117 
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العقد الجزائي باملصالح العامة للمجتمع الذي ال يرى ضرورة في تقرير املتابعة 

فإن هذا ، الوسائل بتلك هقبولالجاني  ذا أبدىإالجزائية في بعض الجرائم 

 التي يجريها ألاشخاص ةاملدني املعروفة في العقود التصرفات يتعدى التصرف

طار هذه يخرج من إقبول الجاني  بحيث أن، الخاضعين لقواعد القانون الخاص

سهر على والجهة التي تنظرا لرتباطه بالجريمة املقرونة بعقوبة جزائية  التصرفات

ي تمارس الوسائل التقبوله وألاثر املترتب عن تلك تنفيذ إلالتزامات املترتبة عن 

اللتزامات بفي حالة إلاخالل  أو  ا حقها في انهاء املتابعة الجزائيةالضحية بمناسبته

 .ستمرار في املتابعة الجزائيةالتي تفرضها فان هذا يؤدي الى إلا 

مع ضا ر الساسا على أقوم يية لمتابعة الجزائل نهيةبالوسائل امل قبول الجاني ــــــــ1

ضحية ال أو املخالف ي من بسع فقد تكون  ،لى طلبهااملبادرة إختالف بشأن إوجود 

 ساعد علىي كإجراء متهاءمال ملا يتبين لهاالنيابة العامة وقد تتم بإقتراح من  ،اذاته

 .مناسب الجريمة وحصول الضحية على تعويض ضطرابات الناتجة عننهاء إلا إ

ة في اختيار الوسيلة املناسبة النهاء املتابعة الجزائييجابي إتمتع الضحية بدور تــــــ 1

و وبالتالي ال مجال ملا هالصفح ب مر هناويتعلق ألا  بها قبول الجانيإشتراط ون د

 ن يتبادلأ"يتم بمجرد  ن العقدأبالقانون املدني التي تقض ي  19في املادة  مقرر 

وقد  ،الل بالنصوص القانونية"خرادتهما املتطابقتين دون إلا إالطرفان التعبير عن 

مطالبته  كما هو الحال عند عدمء معين الصفح بآدا ض ىالجاني بمقتال يلزم 

ة التصرفات املدنيهذه الحالة مع مثل املضرور ويتفق في  بالتعويض من قبل

  .(1) ثر في ذمة الغيرالتي ال ترتب أي أ ادة املنفردةالناشئة عن إلار 

                                     
ـــــــ 1  املؤرخ 11 -11 لألمر ملتمموا املعدل 1001 - 06 -10 في املؤرخ 10-01 رقم من القانون مكرر  111املادة أنظر ـــ ـــ

 .1001  يونيو 16 في املؤرخة 44 العدد الرسمية الجريدة املدني، القانون  املتضمن 11 -09 -16 في
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قارنة مفي بعض الحاالت ية يكون ثانويا ن دور الضحية في انهاء املتابعة الجزائإــــــ 4

تخاذها قرار بشأن تحريك قبل إلنيابة العامة الذي تتمتع به ابي يجالدور إلا با

الوسيلة املناسبة لنهاء الاضطراب الناتج عن تقترح فهي التي  ،الدعوى العمومية

 هافليس لما الضحية أ ، الجانيهدافها على قبول أق يمر تحقأويتوقف  ،الجريمة

 بااللتزامات الوفاء إليها الجاني قد عهدن ما دام أنهاء املتابعة الجزائية إرفض 

تسوية ساسا بالأمر ويتعلق ألا  ملطالبة بالتعويضا لها حقبل ي ،املفروضة عليه

ق تفان إلاأب تقضيان  (1)من القانون املدني 11و 14ذا كانت املادتان إف ،الجزائية

بعة متالل الوسائل املنهيةر بشأن ن هذا ال يختلف كثيإف ،يكون ملزما للطرفان

 النيابةما أ  املحددة لهلتزامات وع لإلضالخ ذ يقع على عاتق الجانيإالجزائية 

 ,الدعوى العموميةستمرار في لتزام بعدم إلا إا هييقع علالعامة 

ملجتمع وهي ألاساس مصلحة االقاعدة القانونية ما هي إال تعبير عن  ان         

املسائل سواء مدنية أو  تتدخل لتنظيم مختلف فهي ،الذي تبنى عليه العقود

ضيق مما هو عليه الحال في  له معنا الجزائي أن إلاتفاقأن ما يميز إال  ،جزائية

ضاه إتفاق يلتزم  بمقتأي أنه  ،الذي يجعل العقد مقترن باللتزامات املجال املدني

في حين أن إلاتفاق الذي  )2(بهو عدم القيام أو القيام أ شخص إتجاه آخر بإعطاء

 )3(املفروضة عليهبشأن إلالتزامات  لتفاوضل جاالم له ال يفتح الجانييتم مع 

                                     

شخاص نحو شخص أو عدة أ" العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص من القانون املدني على ان  14تنص املادة  ــــــــــــــ 1

للطرفين منه " يكون العقد ملزما  11و عدم فعل ش يء ما" كما تنص املادة أو فعل أخرين بمنح أشخاص أو عدة أ

 ا بعضا" لتزام بعضهممتى تبادل املتعاقدان إلا

2 - Rchfelaire IBARA, L’aménagement de la force majeure dans le contrat, Thése doctorat, Université de 

Poitiers, France, soutenue le 3 juillet 2012, p 26 

3 - Emmanuelle PALVADEAU, op, p 18 
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 ةــــية الجزائـــلمتابعالوسائل املنهية لي ــــو( الجانــــــقبعناصر ب الثاني: ــــاملطل

اني يعرب الجن أمارسة الضحية الحق في انهاء املتابعة الجزائية، ال يكفي مل         

 العناصر التي تعد شرطا خير جملة منوفر في ألا يت نأبل ينبغي  ،ذلكبقبوله 

جملة  بمثابة القبول التي يقوم عليها هذه العناصر كما تعد  ،ثرهأنتاج إلوجوده و 

 .هـــتختلف عن شروط صحت والتي هــــنطاق من املسائل التي يتحدد بها

 بعــــة الجزائيــــة:لمتال الوسائل املنهيةالجاني و( ـــقبة ـــذاتي ـــــــــــ ( و الفرع ألا 

و تصريحات ضد مصلحته ملا أي قول أنه ال يلزم الشخص بتقديم أألاصل       

في ذلك من تعارض مع ضرورة الرد على الادعاءات املنسوبة إليه بتقديم أدلة 

ن القبول الذي يبديه الجاني إساس فوعلى هذا ألا ، تدحض مزاعم الخصم آلاخر 

لى إد وال يمت ،اصرة عليهابعة الجزائية يكون حجة قلمتل الوسائل املنهيةبشأن 

ه بل ل ،يكون مفروضا عليه دون أن للجانيويخضع للتقدير الشخص ي  ،غيره

ن ه العدول عيمكنو  ،املتابعة الجزائيةإنهاء مثل بشأن الطريق ألا يار تخإحرية 

 ستكمال التدابير إو ضمنا كعدم أدلى به سواء صراحة أن أقبوله الذي سبق له و 

 .الجزائية و املصالحةأو الوساطة أطار التسوية إاملقررة في 

 رار فيهاالاستم يمنع بالوسائل املنهية للمتابعة الجزائيةجاني ذا كان قبول الإ       

 لعقوبة السالبة للحريةوصمة التعرض لحاكمة و جراءات املإ بمقتضاها جنبيتو 

مكن حلول الغير محل الجاني في ملاكان من  بما إذاتتعلق  ثير عدة مسائلنه ي أال إ

ير في خاملساهمين في القبول وحكم هذا ألا حلول الجاني محل باقي و أ قبول البداء إ

 كاآلتي: وهو ما سأوضحهوالجرائم حالة تعدد الضحايا 
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صل ألا  لمتابعة الجزائية:ل الوسائل املنهيةقبو( ــــــ حلو( الغير محل الجاني في  1

 نأذلك  ،ر محل الجاني في القبول ن يحل الغيأحوال ألا  ي حال منأال يمكن بنه أ

 رة فياملستقن املبادئ أفضال عن  ،وحجته قاصرة عليه هبشخصتتعلق سألة امل

ذا إ ثرأي أفال يرتب بذلك القبول  ،شخصية العقوبة أمبدهو لتجريم والعقاب ا

  الورثة مسيرة مواصلة من نعما أي وجودي وإن كان الصدر عن غير الجاني 

 . (1)ةه الخاصحقوقتعلق بألامر ي إذ أن بدى بشأنه مورههم قبولهأالتصالح الذي 

بداء قبوله إن يحل الغير محل الجاني في أال مانع من ومن هذا املنطلق            

غيره  وكيل، كتهمتى تم برضا صريح من الوسائل املنهية للمتابعة الجزائية،بتلك 

وفي  ،نابة غيره في ذلكإو أحامي املدافع عن حقوقه امل كما لو كانبداء القبول إ في

 .(2)عتبار عند النظر في عيوب الرضاإخير محل هذه الحالة يكون ألا 

لقاعدة ا اة:ــدد الجنـــالة تعــــفي ح بالوسائل املنهية للمتابعة الجزائيةو( ـــــــ القب أ

ات حكمة بطلبضرورة تقيد امل تستوجبالعمومية الدعوى ألاساسية التي تحكم 

لها  ال يجوز  نهفضال عن أ، وهيجوز لها أن تقض ي بغير ما طلب ومن ثم ال ، طرافهاأ

يختصم في الدعوى، ويعبر آخر لم  خصمفي مواجهة الخصم أن تقض ي بما طلبه 

 يستلزمول ل فاخص ي، خر شعيني وآ أحدهما قيدان يحكمهان الدعوى أعن ذلك ب

املعيار ما ، أسائل املنهية للمتابعة الجزائيةالو بتلك التقيد بالوقائع املشمولة 

                                     

ــــ 1  41عمرو عيس ى الفقى، املرجع السابق، صـــــــ ــ

ــــــــــ 2 ـــ من القانون املدني انه " اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب ال شخص الاصيل  11تنص املادة  ـ

 علم ببعض الظروف الخاصة او افتراض العلم بها حتمامحل الاعتبار عند النظر في عيوب الرضا او في اثر ال

غير انه اذا كان النائب وكيال ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صادرة من موكله فليس للموكل ان يتمسك بجهل     

منه انه " اذا ابرم النائب في  14النائب لظروف كان يعلمها هو او كان من املفروض حتما ان يعلمها" وتضيف املادة 

 دود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشأ عن العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل"ح
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لما ع ،أن تمتد إلى غيرهتسري على الجاني دون  تلك الوسائلن أ يقرر  الشخص ي

 .(1)تهام تتحدد بالجريمةأن صفة إلا

ب قد ترتكبالوسائل املنهية للمتابعة الجزائية، ن الواقعة املشمولة أ غير        

وفي هذه الحالة  ،عدة جناةقبل من  واحد كما يمكن وقوعها شخصمن قبل 

ولعتبار الوقائع مرتكبة من عدة أشخاص ، (2)جنائيةالساهمة املنكون بصدد 

وم فال تق ،في جريمة واحدة االبد أن يكون هناك وحدة مادية ومعنوية تجمع بينهم

ألاولى بالنسبة للمساهمين إال إذا تحققت وحدة النتيجة 'وحدة مادية' من حيث 

ملكان والزمان الذي تحققت فيه، أما الثانية فهو أن يكون لدى الشكل وا

أن التعدد في الواقعة املشمولة  علما ،(3)املساهمين رابطة معنوية ذهنية واحدة

عوى إذ يحال هؤالء املتهمون بد ،متابعة الجزائية ال يغير شيئالل بالوسائل املنهية

أي بغض النظر عما إذا  (4)عةواحدة سواء أكانوا فاعلين أو شركاء في تلك الواق

 .(5)بينهما فيما تحدت ألادوار أو تفاوتتإ

الذي  القانونيثر ألا نأتقتض ي ب املقررة في القانون املدني ةاعداذا كانت الق        

بمفهوم و ، (6)ه حقامع جواز منح ألاطراف املتعاقدةغير  ال ينصرف إلى العقديرتبه 

نهية الوسائل املقبول الجاني بتلك  فإنا ضأيشخصية العقوبة املخالفة ملبدأ 

                                     
ـــــ ـ 1  19املرجع السابق، ص " ة في املواد املدنية والتجاريةسلطة القاض ي التقديري" نبيل إسماعيل عمرـــــ

ـــ ـ  2 ـــــ اه دكتور رسالة "، (الجزائري والقانون املقارن  قانون العقوبات)نظرية إلاشتراك في الجريمة " محمد العساكرـ

 .116-16ص ص ،1911، 1جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون 

ــــــــ ـ  3  وما يليها 111املرجع  السابق، ، عبد هللا سليمانــ

ــــــ 4 ـــ  166وسليم إبراهيم حربة، املرجع السابق، ص ي لكيلعـ عبد ألامير اــ

ــــ 5 ـــ ون دور احدهم رئيس ي فيسمى الفاعل أصلي منها الفاعل املباشر واملحرض والفاعل املعنوي وقد يكون فقد يك ــــ

دوره ثانوي وتبعي ويسمى باملساهم غير املباشر أو الشريك  وقد نص قانون العقوبات على صور املساهمة الجنائية 

  46إلى  41وذلك في املواد 

ـــــــــ 6  نون املدني على انه " ال يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقا"من القا 111ــ تنص املادة ـ
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فاعلين نوا كارتب أي آثار ضارة للغير سواء ال يقاصر عليه و  للمتابعة الجزائية يكون 

رتكاب الجريمة املشمولة إأمثلة ذلك حالة تعدد الجناة في  أو شركاء، ومن

في  تتم التيتلك املتابعة الجزائية  بالوسائل التي تخول للضحية الحق في انهاء

 ا إدارة الجمارك معفال تشكل املصالحة التي تجريه ،مجال املخالفات الجمركية

ألاشخاص آلاخرين الذين ساهموا معه ملتابعة  حائال بدى قبوله بها أالجاني الذي 

ا ن الغير بمعتبارهم مإ يلزم الشركاء ب، وبالنتيجة ال بهاولة رتكاب الوقائع املشمإفي 

 .(1)مة الجانيمن آثار في ذ يرتبه القبول 

ك ذل ،باملصالحةالغير  نه ال ينتفعألاصل يفرض أ نإساس فعلى هذا ألا           

ظل ، إذ توال ينصرف أثرها إلى غير الجانيإلادارة، وتحدث أثرها بين الجاني  نهاأ

 حدأي أجراه ذالجراء لهذا إلا نه يمكن أإال ، (2)قبلهم قائمة املتابعة الجزائية

 ويكون للمتصالح الرجوع عليهم ،ية املساهمينقبالفائدة على عود بيأن ب الجناة

أما بالنسبة للمضرور فمن حقه الحصول على تعويض ، (3)بما أداه لصالحهم

ن لم يكن طرفا في هذه إو  الجريمةلزالة الضرر الذي أصابه بسبب  مناسب

عنى وهو ما يحقق امل، (4)حقه في التعويضمن فهي ال تلزمه وال تسقط  ،املصالحة

 الغرامة للخزينة مبلغ سداد إلى الجاني كون بمبادرةت املصالحةاملقصود من أن 

                                     

ــــــــــ 1 أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  "إلاثبات في املواد الجمركية"سعادنه العيد العايش ـ

 14، ص 1006باتنة، 

ـــــــ 2 تنصرف آثار   من قانون العقوبات فال 04-44خالفات وهذا حسب نص املادة الاشتراك في امل ال يتصور وجودــ ـــ

لى املتهمين فالقضاء ملزم بالحكم ع الغير، بها بحيث ال ينتفع وال يضار منهااملصالحة إلى املتهمين آلاخرين وال يلزمون 

 غير املتصالحين وفقا ملبدأ شخصية العقوبة املكرس للطابع الفردي للعقاب.

ــــ 3 ـــ ــ ـــ  رسالة دكتوراه "هاء الدعوى الجنائية بدون محاكمةالنيابة العامة وسلطتها في إن " محمود سمير عبد الفتاحــ

 601، ص 1991القاهرة، 

 111املرجع السابق ، ص  "املصالحة"أحسن بوسقيعة ــــــــ ـــــ 4
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 منح الضحية ما يلزم من أي  ةعن الجريم تجالنا الضرر  جبر نحو العامة، وسعيه

 .(1)مناسب تعويض

  لمتابعة الجزائية في حالة تعدد الضحايا:ل الوسائل املنهيةالجاني ـــــــ قبو(  ب

م بتحريك حدهألواقعة الواحدة وقام ا فيحالة تعدد الضحايا  ه فيأن صلألا 

ن تحريكها أذلك  ،ضد الباقين ةحركمتعتبر حد الجناة أالدعوى العمومية ضد 

 حقيقةالكشف عن  فضال عن أن ،املوضوع أمام القضاة إثارةإعادة يعني 

 .(2)دوار آلاخرينأة تطلب بحث املشكلة من جميع جوانبها ومعرفي الجريمة

بممارسة الضحية مر ستثناءات ملا يتعلق ألا إ رد عليهي ألاصل اهذن أغير         

حدهم أرر قذا إفي حالة ما إذ  ،تعدد الضحايالحقها في إنهاء املتابعة الجزائية أمام 

نفس و  ،سري على باقي الضحايايال  ذلك نإفمع الجاني اللجوء الى تلك الوسائل 

حيحا ال يكون ص الصفحن إف ،الشكوى  سبق تقديملو كانت الجريمة مقيدة ب مر ألا 

  حايا الذين لهم حق تقديم الشكوى ذا صدر من جميع الضإال إ ثارهومنتجا آل

ستمرار في املتابعة ال يحول دون إلا  الباقين تنازل بعض الشاكين دون أ ذلك

ذا تعدد الجناة عن إ لكن ،يجوز تبعيض التنازل  إذ ال  ،الجزائية ضد الجاني

سبة يعد التنازل بالنو  ،التنازل  نه يجوز تبعيضإوى فتستلزم تقديم شكجريمة 

بة ستلزم بالنسذا تعدد الجناة في جريمة تإو  ،حدهم تنازال في مواجهة الباقينل 

تابعة نهاء املإخير ال يؤدي الى ا في مواجهة ألا ن التنازل عنهإحدهم تقديم شكوى فل 

راعاة لوحدة مفذلك جريمة الزنا  يستثنى منو ، (3)الجزائية بالنسبة للباقين

                                     
ــــــ 1 ـــ ـ  111الدين، املرجع السابق، ص  شمس توفيق أشرف ــ

ـــــــ 2 ـــ  14سليم إبراهيم حربة، املرجع السابق، ص ي و لكيلععبد ألامير ا ــ

ــــــ 3 ـــــ ـ  141املرجع السابق، ص  "الدعاوى الناشئة عن الجريمة" علي شماللــ
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ازال عن محاكمة من ن تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية يعد تنإالجريمة ف

 أن إذ ،(2)يضاأالتالي يمتد التنازل الى الشريك وب ،(1)حسب رأي البعض بها زنا

  أحدهما القانون  يعد شخصين بين التفاعل تقتض ى الجريمة
ا
  فاعال

ا
 وهي أصليا

  الثاني دالزوجة ويع
ا
 فإن آثارها وزالت الزوجة جريمة محت فإذا الزان، وهو شريكا

 كما أن التنازل أو الصفح ،الزنا أيضا شريك جريمة محو يقتض ى الذهني التالزم

 شخص كمساهمة باقيالدون  مامرتكب الجريمة املشمولة به علىقد يكون قاصر 

 مع أثره ينتج ال أو الصفح التنازل  نإ، فأحد ألاقارب سرقة في بنإلا  الغير مع من

 .(3) لغيرل بالنسبة تتحقق ال معينة عتباراتل  مراعاة بنإلا  على الغير بل يقتصر

ل من قبقتراحها إسواء تم خرى ألا  للوسائليضا بالنسبة أمر وينطبق ألا          

بدى أضحايا في الجريمة و ذا تعدد الإف ،طرافو بطلب من ألا أالنيابة العامة 

ى تلك عل قتصر ي القبول  هذا نإف ،مع أحدهمالوسائل بتلك له الجاني قبو 

   الجزائية واملصالحةو التسوية أالوساطة ب قبولهاكما هو الحال عند  الضحية

لك قتراح بعض تإن أعتبار خذ بعين إلا مع ألا  ،ال تسري على باقي الضحايا نهاأ اي

 جراءاتمن إلا  سباملناتخاذ إضمن صالحيات النيابة العامة في  يدخل الوسائل

ي خص الش بالحق دعاءمام باقي الضحايا سوى طريق إلا أوفي هذه الحالة ال يكون 

تلك  إجراءالتي أبدى الجاني قبوله  الجريمةبشأن مناسب للحصول على تعويض 

مة ءلطة املالكثر سأالتي تبرز فيها  الجزائيةلتسوية ساسا باأمر ويتعلق ألا  الوسائل

 .اء املتابعة الجزائية مقارنة مع الدور الثانوي للضحية فيهانهإللنيابة العامة في 

                                     
ـــ ـ 1 ـــ ـــــ بغداد     مطيعة الزمان، "11لسنة  11حاكمات الجزائية رقم شرح قانون أصول امل" مصطفىجمال محمد ــ

 114، ص 1004اق، العر 

ــــ 2 ـــــ ــ  191، ص 1990، 1العدد  للمحكمة العليا، ، املجلة القضائية1914نوفمبر  11قرار املحكمة العليا املؤرخ في ــــ

ـــ 3 ـــ ـــــ ــ  60الدين، املرجع السابق، ص  شمس توفيق أشرفــ
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ن قبول الجاني غير معتبر أشكوى الونشير فيما يخص الجرائم املشمولة ب        

 حوال رفضي حال من ألا أفال يمكن ب ،ضحية التنازل عنهالل ر تقر ما إذا في حالة 

فض بأسباب قانونية هذا الر الجاني هذا التنازل وقبول محاكمته ما لم يتعلق 

قه جرامية في حفي الدفاع كعدم ثبوت الواقعة إلا  بالحق ساسبال  تكون مرتبطة

 ليه.إهام املوجه تنفي إلاو دلة ما يثبت براءته ن له من ألا أو 

 :قبو( الجاني الوسائل املنهية للمتابعة الجزائية في حالة تعدد الجرائم ج ـــــــــ 

 بالوسائل التي تتيح للضحية الحق في إنهاءلجاني ال تكتمل عناصر قبول ا       

شمولة جريمة امللل هرتكابإحقيقة  دلى به يدل علىأذا كان ما إال إاملتابعة الجزائية 

وغير  للتعين قابال معلوماالقبول  حلمإذ يستلزم إلى جانب ذلك أن يكون  ،بها

ع بقة لواقومطا على واقعة ممكنة قبوله منصباكون ي نكما يستوجب أ ،مجهول 

   ال يعتد بقبولهى ل أو ناقضتها أدلة إلاثبات ألاخر فإذا كذبها ظاهر الحا ،الحال

سواء كان  ،الجاني على واقعة مستحيلة الوقوع قبول نصب أن يإذ ال يتصور 

ذلك راجع إلى الوسيلة املستعملة أو محل الجريمة ذاتها، أو عدم إمكانية تصور 

  ي.الجان حدوهها وفقا ملا أدلى به

إلى جانب ذلك لكي يتحقق عنصر تعلق القبول بالجريمة املشمولة         

وبالتالي  اتفيها إلاثبلمتابعة الجزائية البد من أن تكون مما يجوز بالوسائل املنهية ل

القبول  منهدف أو كان التستبعد الوقائع التي تتطلب وسيلة معينة في إلاثبات 

ي ف منها الصلح والوساطة ةغير الجزائي ائعوقتتعلق بخصومة حسم النزاع في  هو 

ن يكون قبول الجاني منصبا على أكما يشترط الى جانب ذلك  ،(1)املواد املدنية

                                     

ــــــــ 1 ـــ  دنية وإلاداريةمن قانون إلاجراءات امل 1005إلى  990نظر املواد أـ ـ
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أي يستلزم أن تكون تلك الواقعة املشمولة  ،عنها الجزائيةواقعة تقرر مسؤوليته 

وليته مسؤ  ي قامتتال انفسه يلمتابعة الجزائية مصدرا لفعله وهل بالوسائل املنهية

ال  نهاع بما يمحو مسؤوليتهالجاني دلي بها قوال التي أإذا كانت ألاف ،الجزائية عنها

من دعاء و خر منها إلا آي لى عمل قانونإبل يتحول  ،بتلك الوسائليعد ذلك قبوال 

كما لو  ،ب أو املسؤولية الجزائيةصور ذلك أن يدعي وجود مانع من موانع العقا

 .حالة دفاع رتكب الجريمة مكرها أو فيإ

 ابعةمتلل بالوسائل املنهيةستثناءات تتعلق بقبول الجاني إهناك ن إال أ         

نه أ صلفال  ،الوسائلحداها غير مشمولة بتلك أالجزائية في حالة تعدد الجرائم 

 رتكب الجاني جريمة الزناإكما لو  ،شدة التعدد املعنوي يأخذ بالوصف ألا في حال

ه ففي هذ ،خفلعلني املخل بالحياء ذو الوصف ألا فعل اشد مع الذات الوصف ألا 

ضرور زوج املذا تقدم الإال إقامة املتابعة الجزائية إ العامة الحالة ال يمكن للنيابة

يمة الفعل يضا من متابعة الجاني بشأن جر أمما يمكن  ا،بشكوى في جريمة الزن

 .العلني املخل بالحياء

 امنهذا كان قابل للتجزئة إرى التمييز بين ما جعدد املادي ما في حال التأ        

في هذه الحالة يمكن للنيابة إذ  ،رتكاب جريمة الزنا مع سرقة مال الزوج املضرورإ

ا كان التعدد غير ذإما أ ،نتظار شكوى إالعامة متابعة الجاني بهذه الجريمة دون 

ن جريمة عتر شتراك الزوجة مع شريكها في تزوير عقد الزواج للتسإقابل للتجزئة ك

نتظار إمتابعة الجناة بشأن التزوير دون ن للنيابة العامة كمالزنا ففي هذه الحالة ي

 بدىأذا إما  حالة في كثيرايختلف قد ال مر ألا  وهذا ،(1)شكوى من الزوج املضرور

ها تلحق نإاملتابعة الجزائية ف بالوسائل التي تخول للضحية إنهاء هقبولالجاني 

                                     
ــــــ 1 ـــــ ـ  111، 116 ص علي شمالل، الدعاوى الناشئة عن الجريمة، املرجع السابق، صــ
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جراء املصالحة بشأن إكما هو الحال عند قبوله  ،دون غيرهابها  الوقائع املشمولة

تداء بالضرب والجرح على جريمة إلا إفال يمتد هذا القبول ، ة الجمركيةاملخالف

هنا ، فالذي عاين املخالفة رتكبها الجاني في حق العون الجمركيإالعمدي التي 

الدعوى  لحة وتستمربالنسبة للجريمة الجمركية باملصا الجبائيةتنقض ي الدعوى 

من جرائم جريمة عتبارها إب (1)جريمة التعدي على موظف عموميفي  العمومية

 .(2)القانون العام

 وقت الذي ينتج فيه القبو( أثره القانوني الالفرع الثاني ــــــــــ  

من حيث بداء قبوله إيجوز فيه للجاني  همية تحديد الوقت الذيأتظهر           

معرفة القانون الواجب التطبيق وهو القانون املحدد لشروط أنه يمكن من 

ساعد على كما ي ،زائية والجرائم املشمولة بهامتابعة الجلل الوسائل املنهيةتطبيق 

، (3)تحديد الجهة املختصةو ثاره منتجا آل الوقت الذي يكون فيه القبول  معرفة

ابعة سائل املنهية للمتلو اقتراح إالوقت الذي تم فيه الجاني قبوله في  ىدأبذا إف

 شكالإلا ن أال إ يجابإلا  معن تكون مبادرته متطابقة أي أشكال إالجزائبة ال يثير 

د قف ،مجلس واحدبين طرفين ال يجمعهما  اللجوء الى تلك الوسائليثور حال 

 لجزائيةعة المتابل بالوسائل املنهية والقبول  وقت القبول املدني جرى التمييز بين

 نصار أذهب فوقت القبول جال املدني ظهرت ثالث مذاهب لتحديد ففي امل      

 بمجرد ينعقد العقد بأن القول  إلى systéme de déclarationعالن القبول إنظرية 

                                     
ــــــــ ـ 1 ـــ  161محمد السيد عرفه، املرجع السابق، ص ـ

ــــــــ  2 ـــ  111-114ص  عبد الفتاح مصطفى الصيفي، املرجع السابق، صــ

ـــ ــــــ 3 ـــــ دون رقم الطبعة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، دون  "نظرية العامة لاللتزامال" توفيق حسن فرجـ

 101سنة الطبع، ص 
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 فيه يصدر الذي واملكان الزمان في العقد فينعقد ليهإيجاب ممن وجه قبول إلا 

 من ليس نهأ ول جهين ألا و  في النقد سهام الفقهاء إليه وجه فقد ذلك مع ،(1)القبول 

 يعدل أن إذ يجوز  القبول  إعالن بمجرد العقد أطراف تفاقإ وقوع الضروري 

 فيتمثلالثاني  الوجه ماأ ،القبول  صدور  بعد إال القابل إلى عدوله يصل وال املوجب

 إليه وجهت من بها يعلم أن وقت من إال آثارها تنتج ال وإلارادة إرادة، ن القبول في أ

ا ليس ثم ومن نصار أ ما جعل هذا ه،صدور  بمجرد أثره ينتج القبول  أن صحيحا

 القانونية آثاره ينتج الذي القبول  يرون أن système d’expedition القبول  تصدير

 من إلى تصديره وقت من إنما صدوره بمجرد يعتبر كذلك وال النهائي، القبول  هو

 البريد صندوق  في ضعهو  بمجرد قبوله ستردادإ على القابل يمتنع حيث إليه، وجه

 القبول  تصدير مذهب، إال أنه يالحظ أن املوجب  إلى أو إبالغه ياهإ تسليمه منذ أو

ا يعتبر  مذهبتجاه ثالث الذي يعرف بإلذا ظهر  ،ول عن املذهب ألا  متفرعا فرعا

 نهائيا يصح ال القبول  أن يذهب الى الذيsystéme de reception القبول  تسليم

 وينتج العقد ينعقد الوقت هذا في ،من املوجب تسلمه وقت من اإنم تصديره بمجرد

 ويضيف يعلم لم املوجب أو به علم سواء القانونية آثاره إلارادة عن التعبير

ذهب وعليه يبدو أن امل ،علمه به على قرينة املوجب إلى القبول  وصول  أن أصحابها

 رينة املستفادة منإال أنه يعوزه الدقة حول الق يجمع بين املذهبين السابقين

وصول القبول، فإذا أريد بها قرينة قاطعه ال تقبل إثبات العكس فإن ذلك يجعلها 

قد يؤدي إلى ف هعه فإنالقانوني وإذا أريد بها قرينة غير قاط هاساأسلى إتفتقد 

 systéme d’information ختالطه بمذهب العلم بالقبول إستقالله و إاملذهب 

ويجعلون  ،ليهإإال إذا علم به من وجه ال ينتج آثاره  أن القبول يذهب الى الذي 

                                     
ــــــــــ 1 ـــ  10العربي بلحاج ، املرجع السابق، ص  ــ
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وصول القبول إلى املوجب قرينة على علمه بالقبول، لكنها قرينة قابلة لثبات 

من القانون  61خذ به املشرع الجزائري ال سيما في املادة أوهو ما  ،(1)العكس

 ل لقبو جب باومن ثم فالعقد ال ينعقد إال من الوقت الذي يعلم به املو  ،املدني

 .ال إذا أثبت عكس ذلكإاملوجب قرينة على العلم به  ىعتبر وصول القبول إلإوقد 

الوسائل التي بموجبها تمارس الضحية حقها ما يخص قبول الجاني ما فيأ        

 ةه يتفق مع وقت القبول املتعلق بااللتزامات العقديفان في انهاء املتابعة الجزائية،

الوسائل مبادرة الجاني الى ز اجو تقرر ة للمتابعة الجزائية القواعد العام نإذ أ

ات ن تضع الجهأولى للتحريات وقبل في املراحل ألا  لمتابعة الجزائيةل املنهية

تصبح ملكا نه في هذه الحالة أذلك  ،القضائية يدها على الدعوى العمومية

و مقرر ما ه مع بتلك الوسائليتفق زمن القبول كما  ،تفاقال تقبل إلاو للمجتمع 

 (2)ثره من يوم علم من وجه اليهأرادة ينتج التعبير عن إلا  كون في املجال املدني في 

بول كان القذا إو  ،ثره القانونيألكن ال يرتب ، فيكون له وجود فعليما قبل ذلك أ

ذا كان قبول الجاني إوعليه  ،(3)جلحترام هذا ألا إمرتبط بوقت معين وجب 

ويأخذ  ،بداءهإوجب عليه جل معين أعة الجزائية مرتبط بلمتابل بالوسائل املنهية

غرامة الصلح حسب امليعاد املحدد  دفعمنها داء معين آبالقبول هنا صورة الوفاء 

                                     

ـــــــ 1 ـــ  141، ص 1911"الوسيط في شرح القانون املدني مصادر الالتزام"، الجزء ألاول،  السنهوريأحمد عبد الرزاق ــ ـ

الوقت الذي ينتج فيه التعبير عن إلارادة، أثره القانوني والشرعي  " ـــ نقال عن خليل احمد حسن قدادهـ وما يليها

  1006، العدد الثاني، مجلة جامعة الازهر بغزة  ،سلسلة العلوم الانسانية (اسة مقارنة بين الشريعة والقانون در )

 64 - 61  ص ص

ــــــــــ 2 من القانون املدني على انه " ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من  61ادة ـ تنص املــ

 وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك"

ــــــ  3 ـــ ــ اء على ايجابه الى انقضاء هذا ب بالبقمن القانون املدني انه " اذا عين اجل القبول التزم املوج 61تنص املادة ـ

 جل"ألا 
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ال سيما املادتين  (1)املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش  01 -09في القانون رقم 

لف يحال امل جل املحددلتزامات في ألا إلاالجاني تلك  يوفياذا لم ف، (2)منه 91و 90

  .قضائيا ملتابعته املختصةالى الجهات 

لمتابعة الجزائية في بعض ل بالوسائل املنهيةن مسألة قبول الجاني أغير        

ة جراءات الجزائيقانون إلا  صل الوارد فيبحسب ألا بأجل معين  تبطير ال الحاالت 

بداء إ في حقاليعطي للجاني  مر الذيألا  ،منه 6في املادة  لم يضع هذا القيدالذي 

 هانأنه لم يصدر بشأية مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية ما دام أقبوله في 

جوز ى الجرائم التي يوينطبق الحكم هنا عل ،نهائي حائز لقوة الش يء املقض يحكم 

ء الجاني بداإن إصالحة فامل بعض الجرائم التي تقبل ما فيما يخصأ ،فيها الصفح

ثاره حتى ولو صدر حكم نهائي وبات لكنه يقتصر فقط على الدعوى آ يرتبقبوله ل

ن قبول الجاني أفي حين نجد  ،(3)الجبائية وال يمس بأصل الدعوى العمومية

يك يكون قبل تحر  الجزائيةلتزامات املقررة بمقتض ى التسوية وبالوساطة بال

                                     

املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية، العدد  1009فبراير  11املؤرخ في  01 -09ــ القانون رقم ــــــــــــ 1

  11، ص 1009مارس  1، املؤرخة في 11

ــــ 2 ـــ ـــ تنص املادة ـ  لغش  املذكور اعاله على انه " تبلغ املصالح املكلفة بحمايةمن قانون حماية املستهلك وقمع ا 90ــ

نذار برسالة موص ى عليها إم ابتداء من تاريخ تحرير املحضر ايا 1جل ال يتعدى أاملستهلك وقمع الغش املخالف في 

غرامة لا قامته ومكان وتاريخ وسبب املخالفة ومراجع النصوص املطبقة ومبلغإشعار باالستالم يبين فيه محل إمع 

نها تلزم املخالف أخيرة نجد " وبالرجوع الى هذه ألا  91املادة جال وكيفيات التسديد املحددة في آاملفرضة عليه وكذا 

مصالح حماية نذار ثم يقوم القابض باعالم من تاريخ إلا يوما  10جل أرامة الصلح لدى قابض الضرائب في بدفع غ

يوما من تاريخ صدور  41جل أشعار في ستالم إلا إلغرامة وفي حالة عدم د امن تاريخ سدا 10جل أاملستهلك بالدفع في 

 لى الجهات القضائية املختصة إذار للمخالف يرسل امللف نإلا 

ــــــــ 3 ــ ـــ نه " عندما تجرى املصالحة قبل صدور الحكم النهائي تنقض ي أمن قانون الجمارك على  1ف  161ة تنص املاد ـ

البة ثر على العقوبات السأي أر الحكم النهائي ال يترتب عليها الجبائية واذا تمت بعد صدو الدعوى العمومية والدعوى 

 خرى"والغرامات الجزائية واملصاريف ألا للحرية 
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قانون  نمكرر م 11املادة  وهو ما جاء التأكيد عليه في العمومية الدعوى 

قانون الاجراءات الجزائية  من 1-40 الجزائري وكذا املادة الاجراءات الجزائية

نه "إذا تبين لوكيل الجمهورية املختص مكانيا أن أالتي تقض ي صراحة الفرنس ي 

الفعل يشكل جريمة وأن مرتكب الفعل معروف ومكان إقامته وأنه ال يوجد عقبة 

 أن تقرر املالئم من القرارات التالية: قانونية تمنع تحريك الدعوى العمومية

 أـــــ تحريك الدعوى العمومية 

ب ـــــ اللجوء إلى خيارات بديلة لقامة الدعوى العمومية املنصوص عليها في املادة 

 (الجزائية)التسوية  1-41( واملادة الجزائية)الوساطة  41-1

 يمة تسوغ ذلك"ج ـــــ أن يحفظ الدعوى طاملا كانت الظروف الخاصة بالجر 

ابعة ثر املنهي للمتهمية كبيرة في تحقيق ألاأقبول ذو الن أسبق  يتضح مما        

بعض الوسائل التي تمارس الضحية حقها في  نأا يعطي تفسيرا وهو م، الجزائية

انب طلب الى جلوحدها بل تتالضحية شيئة مل تخضعال  إنهاء املتابعة الجزائية

نقاط التقارب بين القبول في املواد املدنية مع  غم منوبالر  ،ة الجانيذلك مبادر 

لفان نهما يختأال إ تلك الوسائل،بمقتض ى جراءات املقررة تمام إلا لالجاني  مبادرة

وضع  يتيح فرصة إذ ،باملادة الجزائية ألاخيرة تباطظرا لنمن حيث ألاثر والسبب 

ن قبول أول في ألا يكمن  ،ضطراب الناش ئ عن الجريمة وذلك من وجهينحد لإل 

 ار فيإلاستمر به جنتأن حث السبل الكفيلة التي من شأنها يساعد على بالجاني 

 برتتي الوسائلن قبوله بتلك إما الوجه الثاني فأ الدعوى العمومية،جراءات إ

مام أ كل الاجراءاتبموجبها تختصر مكنة  هذا ويعدعويض تبال هلتزامإه نع

 .الضحية
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 لثانيث اــــــــــــــاملبحـــ

 لمتابعة الجزائيــــةل الوسائل املنهية الجاني قبو( صحة  شــــــــــــــروط

 الوسائل املنهيةمة ءمالثر عند تقرير مبلغ ألايكتس ي قبول الجاني حتى         

ة الجريم اب الذي خلفتهضطر إل لإنهاء من  ما يترتب عنهو لمتابعة الجزائية ل

مكان ساسية ل لتي تعتبر من الشروط ألا لضمانات ايقتض ي أن يكون قائما على ا

 عتبارها جملة من العناصر الالزمةإالقبول بكان أر ن فهي تختلف ع ،قيمتهتقدير 

لوجوده كصدور القبول ومطابقته لاليجاب وصراحة القبول ومطابقته لحقيقة 

 .على النحو الذي بيناه في السابقالوسائل الواقعة الاجرامية املشمولة بتلك 

تلك دلى به الجاني بشأن أالذي الحديث عن ضمانات صحة القبول ن إ       

ن إوعليه ف ،سبابهأالوقوف على طرق الحصول عليه و  ستوجب معرفةي الوسائل

 .بمن يأمل في صدوره وأبالقبول واملتلقي له  أدلىهذه الضمانات تتعلق بمن 

رتكاب الجريمة إعتداد بالباعث في كانت القواعد العامة تقرر عدم إلا وملا       

بقبول الجاني  مر مر ليس بالسواء عندما يتعلق ألا ن ألا إف، ن شريفامهما كا

فقد  ،بالوسائل التي بمقتضاها تمارس الضحية حقها في إنهاء املتابعة الجزائية

لى و الحصول عأو مرتكبيها أالقبول التستر عن حقيقة الجريمة يكون الهدف من 

ن يقابل هذا القبول بغاية ألذا يقتض ي  ،لدفاعحباط حقوق اإدليل في الدعوى و 

 .يتخذ كذريعة لالفالت من العقاب من الحيطة لكي ال 

ألاهلية إلاجرائية لعل أهم الشروط الواجب توافرها في القبول تتمثل في        

  ()املطلب الثانيوشرط شرعية اجراءات القبول املطلب لاو((  ) ختياروحرية إلا 
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   وحريـــــــــــــة إلاختيـــــــــــــــــار إلاجرائيــــــــــة ألاهليـــــــة: املطلـــــب ألاو( 

 ايكون خالين أ بإرادية الرضا للقانون املدني املتعلقةتقرر القواعد العامة        

لى عفي هذا املجال سأقتصر و  ،والغبن ستغاللكالغلط والتدليس وإلا  من عيوبه

ن صدر عنه بم أساسا املتصلة الجزائي القبول لصحة الالزمة  الشروطتلك 

  .رادة الحرةجرائية وإلا هلية إلا بضرورة توفر ألا مر وظروف صدوره ويتعلق ألا 

من إلاجراءات  ويقصد بالهلية إلاجرائية قدرة الشخص على مباشرة نوع       

ية مسؤولابط ألاهلية للالقانونية، وهي ال ترتبط بضو  انتج آثارهتو  على نحو صحيح

ه أي توفر إلادراك مناطها هو فهم ماهية إلاجراء وإمكان تقدير آثار و الجنائية 

 .(1)ختيارشتراط حرية إلا إوالتمييز دون 

 وتعد ،تتمثل في مدى قدرة الشخص على إلارادة الحرة الجزائيةأما ألاهلية        

لقانون اي يوجبها وعناصر هذه ألاهلية هي الشروط الت الجزائية،أساس املسؤولية 

يقصد ، و ختيارلة في إلادراك والتمييز وحرية إلا الجاني واملتمث يةلالعتداد بإراد

بالدراك والتمييز قدرة الشخص على فهم ماهية أفعاله وطبيعتها وتوقع آثارها 

ن أذلك  ،فعالوليس فهم التكييف القانوني لتلك ألا  ،وما يترتب عنها من نتائج

امتها جس حسب بختصة بغه الجهات املصن وتحدد بنص القانو تي وصف الجريمة

ة حر ختيار فهي أن تتوفر لدى الشخص إلارادة ال، أما حرية إلا وظروف إرتكابها

عن أي ضغط أو إكراه، لذا سأتطرق متناع عنه بعيدا وتوجيهها إلى عمل معين أو إلا 

 كاآلتي: الشروطلى مجمل هذه إ

                                     
ـــ  1 ـــــــ دون رقم الطبعة، دار الثقافة للنشر  ("دراسة مقارنة) راف املتهم وأثره في إلاثباتعت"إ ـ مراد أحمد فالح العباديــــ

 .61، ص  1001وزيع، عمان، والت



  لثاني ــــــ الفصل االول: قبول الجاني الوسائل المنهية للمتابعة الجزائية ااب الب
 

~ 158 ~ 
 

 دى الجاني: ـــــــــــة لــــــــــــــة إلاجرائيــــــر ألاهليـــــــرورة توفـــــض ــــــــــــ و( الفرع ألا 

تتوفر فيه أيضا  الجزائيةإذا كان ألاصل أن كل من تتوفر فيه ألاهلية         

 بدى قبول أحاالت قد تتوفر لدى الشخص الذي  ألاهلية إلاجرائية، غير أن هناك

جرائية وإلا  الجزائيةية ألاهلية املتابعة الجزائ الوسائل التي تخول للضحية إنهاء

و أي مراحل سابقة ثم تنتفي أحداها أو كالهما بفقدها أو نقصها أو بانعدامها ف

اب رتكإشخص متمتعا بقواه العقلية أثناء ومن أمثلة ذلك أن ال يكون ال ،الحقة

وهو تحت تأثير هذا العارض أو كان متمتعا  الوسائلبدى قبوله بتلك أالجريمة و 

ين عند التحقيقات أن ذلك الشخص عقلية أثناء ارتكاب الجريمة ثم تببقواه ال

تحت تأثير الجنون أفقده السيطرة على  الوسائل أقواله الرامية الى قبولهبدى أ

ستعاد إدراكه أبدى عدم قبوله بتلك إوفي وقت الحق عندما  ،ملكات إرادته

تهام ته أدلة كافية لنفي إلان في حوز ة إلى إنهاء املتابعة الجزائية ل الرامي الوسائل

املوجه إليه كأن يقدم ما يثبت وجود سبب من أسباب إلاباحة املنصوص عليها 

تحديد ألاهلية  عندالعبرة ن أعلما  ،من قانون العقوبات 40و 19في املادة 

وقت  لمتابعة الجزائية وليسل بالوسائل املنهيةقبول البداء إلحظة يكون جرائية إلا 

 شروط:جملة من البتوفر ال إهذه ألاهلية عناصر وال تكتمل  ،(1)رتكاب الجريمةإ

  ي:الجزائية إلى الجان بالوسائل املنهية للمتابعةــــــ نسبة الجريمة املشمولة  1

مما  (2)ن ألاصل في إلانسان البراءةأذلك  ،تلحق الشخصتهام صفة طارئة يعد إلا

هذا و  وصفي البراءة وإلادانة تهام تمثل مرحلة وقتية تتوسط بينيعني أن صفة إلا

                                     
 11الدين، املرجع السابق،  شمس توفيق أشرفــــــــ ـــــ 1

ــــــــ 2 ـــ وقي أحمد ش أنظر مؤلف يقصد بقرينة البراءة أن الشخص بريء حتى يقوم الدليل القاطع واملقنع على إدانته ـــ  ـ

 414املرجع السابق، ص  ،الشلقاني
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د زول فيعو تو أفي حق الشخص إلى إلادانة عند ثبوت التهمة  يتحول الوصف قد 

 .(1)البراءة وهو التمتع بقرينة صلألا إلى 

ذ إ يكلف الشخص بعبء إثبات براءته ن ال أبتفرض  قرينة البراءةأصل ن إ       

 رتكابإتثبت حقيقة تهام يل قاطع تقدمه سلطة إلايظل متمتعا بها ما لم يقم دل

ن عبء إلاثبات هو إقامة الدليل على صحة ما يدعيه أمما يعني  ،جريمةلل الجاني

 لنه حمل ثقيل ينوء به من يلقى عليه ءويسمى التكليف بالثبات عب ،لخصما

الوسائل التي بها يتمكن من إقناع القاض ي  من كلف به قد ال يملكاملن أن مفضال 

 .(2)بصدق ما يدعيه

ممثلة  على عاتق النيابة العامةصل بحسب ألا ويقع عبء إثبات التهمة         

ل تهام، بقاصرة فقط على جمع عناصر إلاال تكون مهمتها أن  بحيث ،الحق العام

س وليومالبساتها وظروفها الجريمة قيقة ليها أن تصب مهمتها على إظهار حع

بل  ،بتقديم دليل على براءته ن الشخص غير ملزمأ يضاأيفسر إنكارها، هذا ما 

عليه سوى مناقشة ألادلة التي تجتمع حوله لكي ينفي ما نسب إليه أو يضع أدلة 

أن يدفع بوجود سبب من  مثال  وز لهجفي ،مظلة الشك في صحتها تهام تحتإلا

ن من واجب املحكمة أفي هذه الحالة أسباب إلاباحة أو مانع من موانع العقاب، و

يقع على عاتقها التأكد من قيام الجريمة على ألاسباب، و  تلكنتفاء إتتأكد من 

 . (3)ةدانإلا يها ألاسباب التي تحول دون أركانها بما ف

                                     

ـــ ــــ 1 ـــ  جامعة ، الحقوق  كلية، التاسع وثالثون  العدد ، الرافدين مجلة "الصمت في املتهم حق" يدسع فاضل عباســـ

 .111، ص 2009 ، العراقية املوصل

ـــــ ــــ 2 ـــ دار الثقافة للطباعة والنشر  ،الطبعة الثالثة "م الدفوع في الاعتراف والاستجوابأحكا" مصطفى مجدي هرجهـ

 .11، ص 1999القاهرة  

 . 111املرجع السابق، ص "ق إلانسان في إلاجراءات الجنائيةالشرعية الدستورية وحقو  " أحمد فتحي سرورـــــ ـــــــ 3
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 بالوسائل املنهيةقبول الجاني لصحة وعليه من بين النتائج الطبيعية         

تصل امل إلى معناه الدقيقال يرقى نه أالهلية إلاجرائية ب املرتبطلمتابعة الجزائية ل

كما لو كان  ،(1)تهام ما لم يكن منصبا على واقعة تقبل وصف الجريمةبصفة إلا

رج نصب على أفعال تخإو أ تلك الوسائلواقعة ال يجوز فيها إجراء القبول متعلق ب

 .و تجاريةأبواقعة مدنية  ألامر  كما لو تعلق ،من دائرة التجريم والعقاب

 بتوفر هذه الصفةالعبرة ان  والتمييز: باإلدراك ـــــ صدور القبو( ممن يتمتع 2

ي تستبعد وبالتال ،لمتابعة الجزائيةل بالوسائل املنهية صدور القبول بلحظة يكون 

وهو في حالة الجنون أو كان صدر عن الجاني  الذيلتصريحات بما فيها القبول ا

فكل هذه العوامل من شأنها أن تفقد املرء القدرة  ،و تحت تأثير السكرأقاصر 

نه أان من املقرر في القانون املدني اذا كو  ،(2)ى التمييز أو السيطرة على أعمالهعل

هال ملباشرة حقوقه أال يكون  (3)و ناقصها لصغر في السنأهلية من كان فاقد ألا 

 (5)حتجاج بها قبل الغير إال فيما هو مأذون به من تصرفوال يمكن إلا  (4)املدنية

ونظرا  ،لمتابعة الجزائيةل بالوسائل املنهية ينقبول الجا حالنطبق إن ألامر يف

حكام قانون الاجراءات أنه يسري عليه إف ،خير باملسائل الجزائيةتباط ألا ر ل 

                                     

ـــــ 1 ـــــ  الوسائل املنهيةجراء إخيرة هي نفسها التي يجوز فيها جرامية وهذه ألا إتهام متعلق بواقعة ن يكون إلاأي أــ ـ

 من بغير قانون"أو تدبير أن العقوبات " ال جريمة والعقوبة قانو  1في املادة  يجسد املبدأ املقرر لمتابعة الجزائية وهذا ل

ــــــــ ــــ 2  . 111املرجع السابق، ص  "الوجيز في القانون الجزائي العام"أحسن بوسقيعةـ

ــــــ 3 نة" ويعد قاصر غير نه " يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثالثة عشرة سأمن القانون املدني  1فقرة  41دة ـ تنص املاـــــ

 من نفس القانون  40حسب املادة  19وهو  "مميز كل من لم يبلغ سن الرشد املدني

ـــــــ 4 كان فاقد التمييز لصغر في  هال ملباشرة حقوقه املدنية منأنه " ال يكون أمن القانون املدني  41نص املادة ــ تـ

 و جنون " أو عته أالسن 

ــــ 5 ـــــ  و أحكام الوالية حوال ل هلية وناقصوها بحسب ألا نه " يخضع فاقد ألا أقانون املدني من ال 44ة ذ تنص املادإ ـــــ

 و القوامة ضمن الشروط ووفقا للقواعد املقررة في القانون"أالوصاية 
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صدر ذا إصحيحا  قبول الوبالتالي يعد  ،(1)لسن الرشد الجزائي ةالجزائية املحدد

د ال يتقين القبول أمما يعني  ،سنة كاملة 11زائي وهو الرشد الجسن  ممن بلغ

تجاه إرادة الجاني إلى إذ ينتج آثاره بغض النظر عن إهلية املدنية بقواعد ألا 

 يسأل ال انه ف ،(2)10 سن ي ما دون أهلية ذا كان الجاني عديم ألا إو  ،تحقيقها

 10ذا بلغ السن إما أ ،الوسائلن يستبعد قبوله بتلك أولى أ ومن باب ،جزائيا

 و املقدم وفقاأو وصيه أمحله وليه  ن يحلأعلى بها بداء قبوله إنه يجوز له إف

 (3)ختياري يعد من الظروف املشددة للعقوبةسرة وإذا كان السكر إلا لقانون ألا 

الي متى أفقد الشعور كلية وبالتضطراري ينفي املسؤولية الجزائية إلا ن السكر إف

ن الفقد الجزئي يصلح سببا لتخفيف العقوبة في حدود السلطة التقديرية إف

لمتابعة ل بالوسائل املنهيةتعلق بقبول الجاني  ذاإمر مختلف ن ألا أير غللقاض ي، 

كان  اختياريإالسكر  ثير أتحت تالقبول صدر صال سواء أيعتد به  إذ ال  ،الجزائية

ذ إلاجرائية إو الجزائيةختالف بين ألاهلية ، وهذا مظهر من مظاهر إلا اضطراريإأو 

 وله.دالء بقبلإل ضا وال يكون أهال فتراإ الجزائيةالشخص أهال للمسؤولية  يكون 

                                     

ـــــــــ 1 ون بلوغ سن على انه " يكه التي نصت من 441املادة  جراءات الجزائية سن الرشد الجزائي في وقد بين قانون إلا ـ ــ

 الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر سنة"

ـــــــ 2 ـــ  14من القانون  49ـ نصت املادة ـــ ـــ  66املعدل واملتمم لالمر   01ـ املتضمن قانون العقوبات على انه " ال  116ـ

 سنوات  10يكون محال للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل 

 سنة الا تدابير الحماية والتهذيب   11سنوات الى اقل من  10يتراوح سنه من  وال توقع على القاصر الذي    

 ومع ذلك فانه في مواد املخالفات ال يكون محال الا للتوبيخ     

 سنة اما لتدابير الحماية او التهذيب او لعقوبات مخففة' 11الى  11ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من     

ــــــــ 3 إذا كان مرتكب الجنحة في  119و  111ق ع " تضاعف العقوبة املنصوص عليها في املادتين  190تنص املادة  ــــ

حالة سكر أو التهرب من املسؤولية الجنائية أو املدنية التي يمكن أن تقع عليه وذلك بالفرار أو بتغيير ألاماكن أو بأية 

 طريقة كانت ".
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 :  ارـــــيــــختة إلا ــــع بحريــــن يتمتــــو( ممـــدور القبــــص ـــــــــــــ الفرع الثاني

ه إلارادة إلى عمل معين أو على توجيالشخص ختيار قدرة حرية إلا بيقصد        

عد الذي ي إلاكراهمتناع عنه بعيدا عن املؤثرات الخارجية ويأتي في مقدمتها إلا 

عدم ن كان ال يإويسلب إلارادة حريتها الكاملة و  ختيار سبب نفس ي ينفي حرية إلا 

 .(1)الجريمة في حد ذاتها وإنما يعدم املسؤولية الجنائية

 ابعةاملت بالوسائل التي تخول للضحية الحق في إنهاءلقبول حصول اإذا كان        

حق من حباط لى إرادة الجاني ل وسائل ضاغطة ع ستعمالإالجزائية نتيجة 

ثاره ستبعاده ويقع باطال وغير منتجا آلإيستوجب ، التي يتمتع بهاحقوق الدفاع 

 . (2)أساليب إلاكراهال منتيجة استعذا تم الحصول عليه إ

ذاتي  ضغط خير بمثابةألا يعد  :القبو( املتحصل عليه بفعل إلاكراه ألادبيـــــــ 1

ختياره ويدفعه إعلى إرادة الجاني فيحّد من حرية يقع  ا،أو خارجيكان  (3)اداخلي

 ختياره.دون إلمتابعة الجزائية الوسائل املنهية لالى قبول 

                                     
ـــــــ 1 ـــــ  " ال عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة ال قبل له بدفعها "ق.ع  41وهو ما أكده نص املادة  ـ

ـــــ 2 ـــ  في املؤرخة ،11 العدد الرسمية، الجريدة ، املتضمن القانون املدني1911سبتمبر  16املؤرخ في  11/11ـــ ألامر ــ

حق في نفس أحد املتعاقدان  بأنه " الرهبة التي تبعث دون  11إلاكراه في املادة  تضمن تعريف 1911 سبتمبر 10

فتحمله على الاعتراف " فهو  إجبار الشخص على أن يأتي أمرا أو قوال أو فعال من غير أن يكون له فيه رغبة وال يلزمه 

حكم إلاكراه "العربي بلحاج عاال دون رضاه ــــ انظر أيضاأف اتيانشرعا أو هو إجبار أحد ألاشخاص بالخافة على 

جلة امل (دراسة مقارنة)سالمية والقانون الوضعي الجزائري ة املدنية والجنائية في الشريعة إلا وعالقته باملسؤولي

 .  116، ص 1990 ،كلية الحقوق بن عكنون ، 1العدد  ، الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية

ــــــــ 3 ـــ ، لكن يتشدد القضاء في هذه الحالة، إذ ال تأثير العواطف والهوى والانفعالبيتعلق الضغط النفس ي أساسا  ــ

يأخذ به إال إذا أزال القدر الكافي لرادة الفاعل وحينها يتحول إلاكراه املعنوي إلى جنون، وهو ما ذهب إليه القضاء 

الفرنس ي بأن إلاكراه املعنوي الذاتي ال يمكن أن ينجم عن نزوغ أو انفعال الجاني ذلك أن قانون العقوبات جاء 

جهة أولئك الذين ال يستطيعون مقاومة نزواتهم إلاجرامية وان كان القضاء ال يتردد في إفادة مرتكب الجريمة ملوا

حسن أمؤلف تحت تأثير عاطفة قوية من ظروف التخفيف دون أن يصل ألامر إلى نفي مسؤوليتهم الجنائية ـــ انظر 

  190ص  املرجع السابق، "لوجيز في القانون الجزائي العام"ا بوسقيعة
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الشهادة وجوهري  ساس ي فيوهو أحلف اليمين بي من بين صور إلاكراه ألاد        

دم حلف اليمين بطالن الشهادة لصحتها كدليل في الدعوى، ويترتب عن ع

حليف الجاني اليمين لحمله على عدم جواز ت )1(في النظم املقارنة املستقر عليهو 

 في الدفاع، إال أنه وحقه عتداء على حريتهإمن  لهقوال ملا أدالء بتصريحات و إلا 

إنما ، هإذا حلف اليمين من تلقاء نفسه ال يعتبر هذا تقييدا لحريته في إبداء أقوال

 .(2)لثقة على صدق ما يدلي بهبعث ا خالله هو أسلوب من أساليب الدفاع يهدف

تعمد بعث ألامل لدى الجاني  كراه ألادبي صورة إلاغراء وهويتخذ إلا كما        

القبول  ختيار بين إلانكار أو شكل يأثر على حريته في إلا وبمركزه في ش يء يحّسن به 

ن ال أنه في حالة قبوله بااللتزامات املقررة أوعده الكثير منها ومن أمثلة ذلك 

ها الهدف املرجو من الوسائلتلك  تحققثبات إذا لم إستعمل هذا القبول كدليل ي

مرار الاستوبة في حالة ما إذ تقرر أو أن يعفى من العقوهو انهاء املتابعة الجزائية 

 قبول الن أو أ في حالة قبوله لتخلي عن متابعة باقي املساهميننه سيتم اأو أ فيها

ليها من ل عشياء التي تحصث ال يلزم برد ألا حيالفائدة باملنفعة و سيعود عليه ب

  . منح تعويض للضحيةتجنب و أالجريمة 

                                     
ـــــــــــ 1 تمنع القوانين ذات النزعة الالتينية تحليف املتهم اليمين لكون ذلك يمثل اعتداءا على حرية الدفاع، وفي الدول  ـ

لتصريحات األامريكية يعتبر تحليف اليمين نوعا من إلاكراه املعنوي على قول الحقيقة، وبالتالي يترتب عليه بطالن 

وفي القانون الانجليزي يجوز أن يتحول املتهم إلى شاهد في الدعوى القائمة  ت هذا التأثير التي يدلي بها الجاني تح

  ("ةدراسة مقارن)عامة لإلثبات في املواد الجزائيةالنظرية ال" ـ انظر عبد إلاله هاللي 1191نون إلاثبات لعام بناءا على قا

 . 191، ص 1911طبعة ألاولى ، دار النهضة العربية،القاهرة، ال

ـــــــــــــ 2 )ق.ا.ج( على أنه" ال يجوز لقاض ي التحقيق املناط به إجراء تحقيق ما وال لرجال  1ف  19نص املشرع في املادة  ـ

 عة قضائية بغية إحباط حقوق الدفاالقضاء وضباط  الشرطة القضائية املعهود إليهم القيام بإجراء بمقتض ى إناب

دالئل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم" مما يعني أنه ال يوجد ما الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم 

يمنع املحقق من سماع الشاهد الذي حلف اليمين أن يستجوبه كمتهم إذا ظهرت أدلة تدينه هذا ما يطلق عليه 

تهام ائرة إلايدا عن دبع باالتهام املتأخر فال غبار على الشهادة التي يدليها املتهم بعد حلف اليمين إذا كان وقت إبداءها

 لكن ال يجوز للمحقق بعد ظهور أدلة ضده أن يتمادى في سماع شهادته بعد تحليفه اليمين 
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 هستعمالإال يجيز القانون  يكراه املعنوي صورة الخداع الذكما يتخذ إلا        

، ويتمثل الخداع (1)الوصول إلى الحقيقة متعذرا بدونهولو كان ثبات لإلسيلة كو 

الخداعة وإلايحائية املنافية مع ألامانة في حتيالية وألاسئلة في الطرق إلا 

صور بين ومن  ،(3)الجانيفهي أعمال خارجية ترمي إلى تضليل  ،(2)التحقيق

يعد ذلك ، و ويكون بمراقبتها أو تسجيلها ،(4)الخداع التنصت وتسجيل ألاحاديث

 حتفاظ بمكمن حياتهموهو حقهم في إلا لألفراد الحقوق الشخصية  لهمنتهاكا إ

لتجاء إلى هذه الطرق في لحلقات الدراسية الدولية تجرم إلا، فجميع ا(5)الخاصة

إال لضرورات تقتضيها العدالة وألامن  ،(6)سبيل الحصول على دليل في الدعوى 

، أما عداها فتندرج ضمن التحايل غير املشروع كأن توهم النيابة العامة (7)العام

بعد ة الجزائي املنهي للمتابعةألاثر  ستفاد منقد إللشريك بأن الفاعل ألاصلي 

دى بأذا إ اهللتنازل عن حق ةمستعدذاتها ن الضحية أو أ بمبادرة الضحيةقبوله 

 .واعترف بالجريمة قبوله بهاالشريك 

                                     
ــــــــ ـــ1   111ص ،الكتاب الجامعي الجديد، إلاسكندرية، دون سنةة، دون رقم الطبع "املتهم " أبو الروس أحمد بسيونيــ

 . 110، ص لسابقاملرجع اـــ فرج علواني هليل، ـــــــ 2

ــــــــ 3 ـــ  . 191هاللي عبد إلاله، املرجع السابق، ص  ـ

ـــ نــــ 4 ــ ـــ جدر إلاشارة إلى أن املشرع الجزائري جرم التسجيل الصوتي في ألاماكن الخاصة بغير إذن صاحبها ورضاه وذلك ـ

 في ألاماكن املفتوحة للعامة. مكرر )ق.ع(، لكنه قصد ألاماكن الخاصة ولم يبين حكم التسجيل 101في املادة 

ــــ 5 ـــــ  11، ص1001الطبعة الثالثة، دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية،  "اعتراف املتهم" ـــ عبد الحكم سيد ساملانـ

ـــــ 6 ـــ  بفينا 1960ــ ومن بين الحلقات الدراسية الحلقة الدراسية لحماية حقوق إلانسان في إلاجراءات الجنائية لسنة ـــ

دون رقم الطبعة، منشأة  "املرصفاوي في املحقق الجنائي" ـــــ انظر حسن صادق املرصفاوي  1961يوزلندا سنة ون

   11و 69ص ص ، 1911إلاسكندرية،  ،املعارف

ـــــــ 7 ــ ـــ وما يليها اللجوء إلى هذه الوسائل إذا اقتضت  1مكرر  61سيما في املادة  تضمن قانون إلاجراءات الجزائية ــ

رات التحري في الجريمة املتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم املخدرات أو الجريمة املنظمة العابرة للحدود ضرو 

الوطنية أو الجرائم املاسة بأنظمة املعالجة آلالية للمعطيات أو جرائم تبيض ألاموال أو إلارهاب أو جرائم املتعلقة 

 بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد
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الذي يباشر على حرية  قد يتخذ صورة التهديدكراه املعنوي أن إلاكما          

 (1)هيرغب ما لى غير الشخص فيجعله تحت وطأة الخوف من أمر معين فيتصرف ع

 للوسائل التي تخول  الجاني قوال والتصريحات بما فيها قبول لذا ال يعتد بال

ر سواء كان مباشر أو غي ،تهديد ذا كان ناتجا عنإاملتابعة الجزائية  للضحية إنهاء

 سواء تضمن إيقاعمصحوبا بفعل مادي أو ال، وبغض النظر عما إذا كان ، باشر م

علما أن التهديد املصحوب بفعل مادي يكون إلاكراه ، الحال أو ال ألامر املهدد به في

ال تم رفع مبلغ غرامة على قبول املصالحة وإ الجانيكإجبار  (2)فيه ماديا ومعنويا

 .الجهات القضائية املختصة على امللفحالة إعند الى حدها ألاقص ى الصلح 

و قوة مادية تقع على إنسان ه إلاكراه املادي: القبو( املتحصل عليه بفعل ـــــــ 2

تسلبه إرادته وتدفعه إلى إتيان أفعال ال إرادية، وكثيرا ما يكون مصدر إلاكراه 

 .(3)املادي قوة خارجية ومع ذلك قد ينشأ عن أسباب داخلية

يساعد ن التحقيق ، علما  أستجوابإلا  كراه املادي إطالةصور إلامن بين        

زائية لمتابعة الجل بالوسائل املنهيةع املشمولة رتكاب الوقائإعلى تحديد ظروف 

                                     
ـــــــــ 1 ــ ـــ حليلية دراسة ت ،يق الابتدائي في التشريع الكويتيضمانات املتهم أمام سلطة التحق" فاضل نصر هللا عوض ـ

 .91، ص 1991 ،الكويتمجلة الحقوق ، العدد الثالث،  "مقارنة بالتشريع املصري والفرنس يو 

 - Faustin ELINE, Traité de L’instruction Criminelle, 2éme Edition, No.2081, Paris 1960, P178 

ــــــــ 2 صرية مجلة املحاماة امل "عية وقبلها في الشريعة إلاسالميةالتعذيب في التشريعات الوض " ـ عبد العزيز الشرقاوي ــ

 . 11، ص 1911 العدد ألاول والثاني،

ــــــــ 3 ـــ  لى القيام بأفعال ال قبل له فيهايدفع الشخص إإلاكراه املادي ذو مصدر خارجي: هو ذلك التأثير الخارجي الذي  ـ

فقد تكون قوة عنيفة مصدرها الطبيعة كقبول الجاني تحت تأثير زلزال حدت  أثناء استجوابه، وقد تكون القوة 

ناشئة عن فعل الحيوان كأن يبدي قبوله أثناء عرضه على  كلب املدرب من قبل الشرطة، كما قد يكون مصدر 

نسان كمن يبدي قبوله تحت تأثير التعذيب أما إلاكراه ذو مصدر داخلي فهو ذلك التأثير الذي القوة نتيجة لفعل إلا

من يكون ك الوسائلينشأ عن أسباب داخلية مالزمة للجاني نفسه، فتمارس على إرادته ضغطا يقوده إلى قبول تلك 

  بقاملرجع السا "قانون الجزائي العامالوجيز في ال" انظر أحسن بوسقيعة تحت تأثير التعب اثر استجواب مطول ــــ

 . 116ص 
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ا يعد كم ،وهو وسيلة هامة في امللف القضائي يقوم به قاض ي التحقيق بنفسه

إجراء جوهري يجب القيام به مرة على ألاقل قبل إحالة  وهو وسيلة للدفاع 

الجاني بالتهمة  ستجواب يقتض ي مواجهةوملا كان إلا  ،(1)الدعوى على املحكمة

شأن ببكل حرية ثم مناقشته تفصيال  قبولهعطاءه فرصة إبداء إوبة إليه و املنس

نه يتميز عن مجرد السؤال املقدم إليه في كونه إف ،(2)للجريمة إثباتا أو نفياقواله أ

ال تملك و  ،سلطة التحقيق القيام بهعمال تحقيقيا باملعنى الدقيق ال يجوز لغير 

شرته، أما السؤال الذي توجهه هذه إنابة أحد رجال الضبطية القضائية ملبا

ستدالل وال يعني أكثر من سماع اء من قبيل إلا ألاخيرة للمشتبه فيه فهو إجر 

وليس لرجال الضبطية القضائية الحق في مناقشته بشأن تفصيالت  ،أقواله

ستجواب آلالي القائم على ستجواب العادي عن إلا إلا كما يختلف  ،(3)الجريمة

رية الالإرادية منها تعابير الصوت والوجه وحركة اليدين تسجيل الحركات التعبي

عند املثول ألاول ستجواب ومهما كان إلا  ،(4)ستجوابل ظاهرة ملن يجري إلا التي تظ

ستجواب إقاض ي التحقيق ك يقوم به ،(5)ستجواب عن الهويةأو كما يسمى إلا 

ملدنية راف األاشخاص الذين يرى فائدة في سماعهم منهم املتهمين والضحايا وألاط

                                     

ـــــ 1 الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة  ("دراسة مقارنة) جراءات الجزائيةالبطالن في قانون إلا "ـــ أحمد الشافعيــــ

 . 11ص   ،1006والنشر والتوزيع، الجزائر، 

ــــــــ 2 ـــــ دون رقم الطبعة، دار املطبوعات الجامعية، إلاسكندرية  "يةإلاثبات في املواد الجزائ" مصطفى مجدي هرجه  ـ

 .191، ص 1991

دون رقم الطبعة، املؤسسة  "زائية في التشريع والقضاء والفقهأصول إلاجراءات الج " سليمان عبد املنعم ـــــــــــ 3

 . 111دون بلد وسنة الطبع، ص  ،الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

ـــــــ  4 ـــــ      1991دون رقم الطبعة، منشأة املعارف، إلاسكندريـة،  "أدلة مسرح الجريمـة" قدري عبد الفتاح الشهاوي  ـ

 . 110ص 

5 -Jean LARGUIER, Procédure Pénale, 19 éme Edition,  Mémentos, Dalloz, Paris, 2003, p 135. 
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، فيستلزم أن ال يكون الهدف منه (1)والشهود أو تفتيش املنازل وحجز ألاشياء

 ل الوسائل التي تخول للضحية إنهاءف معنويات الجاني لحمله على قبو إضعا

 الدفاع ولو كان الهدف من ذ يتنافى هذا مع حريته وحقه فيإ ،املتابعة الجزائية

  .واملتابعة عن الجريمةثر ناتج أكل نهاء إهذا القبول هو 

 لكذباو أ الداللةجهاز كشف إستعمال  كراه املاديأساليب إلا بين ومن      

ويتبين منها مدى عالقته  للجانييقيس التغيرات الفجائية التي تحدث  الذي

ض أن من يكذب يخضع لرد فعل نفس ي فتراإ، فهذا الجهاز يقوم على (2)بالجريمة

 ات الفسيولوجية كتغير ضغط الدم والتنفس وضرباتنفعالي يتميز ببعض التغير إ

بها  حات التي يدليعتداد بالتصريومدى إلا ه في نتائج الفقهختلف إلذا  ،(3)القلب

 إذ أن هذا ال يؤثر  ،ستخدام الجهازإستعماله بين قائل بإمكانية إالجاني نتيجة 

دالل ستت املستمدة منه عنصر من عناصر إلا فتعد التصريحا ،في وعيه وإرادته

به  دلىأصحة ما ستخدام الجهاز إلى إفإذا تبين عند  ،ال ترقى إلى مرتبة الدليل

ن ذلك إفلمتابعة الجزائية ل بالوسائل املنهية املشمولةبخصوص الجريمة  الجاني

مع ج علىساعدة فهو ي ،يدفع إلى تركيز البحث للكشف عن حقيقة التصريحات

يذهب إلى الوقوف بقوة ضد (5)خرن البعض آلا أغير ، (4)التحريات وألادلة

                                     
1-G. STEFANI , G. LEVASSEUR , Bernard BOULOC , Procédure Pénale , 16 éme Edition , O.P, P 515. 

ــــــــــ  2  . 111املرجع  السابق، ص قدري عبد الفتاح الشهاوي،  ــــ

شأة دون رقم الطبعة، من "ة والتطبيقإلاثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه النظري" عبد الحميد الشواربيــــــــ ــــــ  3

 . 19، ص 1996، املعارف، إلاسكندرية

ــــــــــ 4  1006، القاهرة رقم الطبع، دار الكتب القانونية،دون  "التحريات وإلاثبات الجنائي" مصطفى محمد الدغيدي ــ

 . 161ص

ــــ 5 ـــــ ــ  . 11، ص هنفس عبد الحميد الشواربي، املرجعـــ
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ستعمال أجهزة كشف الكذب لنه من الصعب الحكم على قيمة جهاز ليس له إ

 مقياس ثابت.

الفعل الذي يقع على  هو يضا نجد العنف صور إلاكراه املادي أومن          

ة خارجية تستطيل جسم الجاني قّوة مادي ويعد ،(1)الشخص فيمّس بجسده

أو لم يحدث ذلك، ومن بين  جسدياتوي إن كان قد سبب أملا ويس ،ل إرادتهفتعط

ستجوابه إثناء أفإذا وقع على الجاني  ،(2)هم صور العنف وأخطرها التعذيبأ

 (3)وابستجبما فيها إلا  الدليل طالنترتب عنه بي الذات تهامإلا عنف لحمله على

ابعة املتالوسائل التي تخول للضحية إنهاء له بتلك يضا الى قبو ذلك أويمتد 

 .ثيرأوهو تحت هذا الت الجزائية

راه كمن بين أساليب إلا التنويم إلايحائي و كما يعد التنويم املغناطيس ي أ         

نوم ، وهو (4)أقرب من اليقظة منه إلى النوم الطبيعي ذ يكون النائماملادي، إ

 ر ستدعاء ألافكاإب ، وذلكصطناعياإلكات العقل الظاهر يمكن إحداهها مبعض ل

صاحبها بالرغم ما قد تكون عليه من اختزان من تحكم أي بصورة تلقائية دون 

وتتم العملية بأن يرقد الشخص على ظهره مع إزالة كل  ،(5)في عمق الوجدان

 اقيضيق نطمما  تدريجيابالنوم  إليه القلق ثم يتم إلايحاءودوافع بواعث 

                                     
ـــ ــــــ 1 ــ ـــ  "(دراسة مقارنة) حقيق الابتدائيية خالل مرحلة التضمانات املتهم في الدعوى الجزائ" حسين بشيت خوينـ

 . 141، ص 1991مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ،الجزء ألاول، الطبعة ألاولى

ـــ ــــــ 2 ـــ مكرر من قانون العقوبات " يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنه  161عرف املشرع الجزائي التعذيب في املادة ـ

 عقليا يلحق عمدا بشخص ما مهما كان سببه " عذاب أو ألم  شديد جسديا كان أو 

ــــــــ 3 ــ ـــ  . 169أبو الروس أحمد بسيوني، املرجع السابق، ص ـ

ـــــــ 4 ـــ  . 41املرجع السابق، ص  "إلاثبات في املواد الجزائية" ـ  مصطفى  مجدي هرجهــ

ـــ ـــــ 5 ـــ  .11، ص 1991دار الكتب القانونية، إلاسكندرية،   دون رقم الطبعة،  "اعتراف املتهم فقها وقضاء" خليل عدليـ
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عة وسائل املنهية للمتاباللذا يستبعد القبول بتلك  ،صال الخارجي للنائمتإلا

تحجب الذات الشعورية للجاني  التي ذا كان مستمدا من تلك العمليةإ الجزائية

 . (1)وتبقى تحت سيطرة ذات أجنبية وهي ذات املنوم املغناطيس ي

وع وهو ن املدربة كالبللالشرطة ستعمال كما يعد من قبيل إلاكراه املادي إ        

كقوة الشم ودقة السمع، تؤدي  ارد بها عن غيرهمزايا ينف اخاص من الكالب له

  مع ش يء من التدريب الفني (2)مهام مثل تتبع ألاثر والتعرف على الجناة والحراسة

ذا صدر إ لمتابعة الجزائيةل بالوسائل املنهية قوال بما فيها القبول ألابطل تنه أإال 

 ةبمثاب الفعل كذل إذ يعد ،عن الجاني دفعا ملا خشيه ولو دون إحداث أي إصابة

 .(3)طلقامل هختيار إعن ة صادر أقواله ون تكإكراه مادي وال 

هي مواد تؤدي إلى و  ،كراه املادي ما يعرف بمصل الحقيقةأساليب إلاومن          

ما انب إلادراكي سليحالة نوم تستمر فترة محددة ثم تعقبها اليقظة، فيظل الج

ية ختيار ويجعله أكثر قابلرة على إلا ا يفقد الخاضع لها القدبينم، فترة التخدير

في حالة هستيرية كالمية يتدفق فيها الكالم دون تحكم في إلارادة، كما ولإليحاء 

في أن وال خالف  بعض العوائق مثل الخجل والخوف عنتساعد على التغلب 

و مما يجعلها باطلة ول مادي هكرال هي نتيجةيحات املستمد منها قوال والتصر ألا

هو و  بالوسائل املنهية للمتابعة هلى قبولإويمتد  (4)بإرادة الجاني مالهاإستعكان 

 .ثيرالتأ هذاتحت 

                                     
 .            111مصطفى محمد الدغيدي، املرجع السابق، ص ــــــــ ـــــ 1

ــــ 2 ـــــ ــ  . 11مراد أحمد فالح العبادي، املرجع السابق، ص ـــ

  116قدري عبد الفتاح الشهاوي، املرجع السابق، ص ــــــــ ـــــ 3

ــــــــــ 4  .91ص املرجع السابق، عدلي خليل، ـ ـ
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 فهي تعدها هو تفريغها من محتواها وتحليلو  وهناك ما يعرف بغسل املعدة       

الكشف عن حقيقة الجريمة، وال  لىإالرامية من الوسائل العلمية املستحدثة 

إال أن جانب من الفقه  ،سائل غير املشروعةأن هذه الوسيلة تعد من الو  شك

ضمانات القانونية كأن لل وفقا قد تم نهأري يرى أنها إجراء مشروع ما دام املص

ستخدام الوسيلة إلى إلاضرار صحيا بالجاني وتحت إشراف الطبيب إال يؤدي 

ستخدام غسل املعدة لنه إعدم جواز  يذهب الىالفرنس ي فواملحقق، أما الفقه 

 في أو البراءة درج ضمن أعمال الخبرة الطبية التي تعد من أدلة إلادانةعمل ين

وبالتالي  (1)ستخدام جسم الجاني لنه من نوع إلاكراه املاديإحين يرفض البعض 

 ال يعتدف الوسائل املنهية للمتابعة الجزائية،إذا نتج عن هذه العملية قبول بتلك 

لى البعض إ يذهبف ـذ عينـات من الجسمأخما ، أختياربه لنه يتنافى مع حرية إلا 

بينما الغالبية تذهب إلى  عتداء على الحرية الشخصية،إأن هذا إلاجراء يمثل 

البول  من تخاذها كوسيلة للحصول على ألادلة وذلك بأن يأخذ عيناتإضرورة 

إجراءها يتعارض  فرفض ،ر ها أي ضر عنيترتب  نأدون والدم وإفرازات الجسم 

 كان. بأي شكلومالبساتها ستتباب ألامن والبحث عن الحقيقة إوحق املجتمع في 

تلك ب هقبولعلى إبداء  جبار الجانيإ حول بأي حال من ألا  ال يجوز  وعليه       

ن كان الهدف منها هو تحقيق مصلحته في وإ الوسائل املنهية للمتابعة الجزائية

اذ تلك تخنه ال يجوز إإوباملطابقة لذلك ف ومنع إلاستمرار فيها، العموميةالدعوى 

حباط حقه في نفي ما نسب أو إتهام الذاتي على إلا الجاني وسيلة لحملالبدائل 

                                     

ـون املقارن الحمايـــــــة الجنائية للحـــــــق في سالمــــــة الجســــــــد في القانون الجزائري والقانــــــك "ـــــــــــــ نصر الدين مرو  1

-1996، 1عكنون، جامعـــــة الجزائــــــر، أطروحـــة دكتـوراه، كليـــــــــةـ الحقوق بن ("دراسة مقارنة)والشريعة إلاسالمية 

 161 -166ص ص ، 1991
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اللجوء الى جراءات وعدم تحت مظلة عدم جدية إلا مجرمة ه من أفعال الي

 تمتى كانقول بما فيها القبول كل ألاد استبعإ حينها مما يستوجب ،املحاكمة

من  أنه ليس كل عمل  وفي هذا الصدد نشير إلى، (1)ماالعالقة بينه وبين التأثير قائ

ال  القائمة، يستطيل جسم الشخص يعد تعدي على حق من حقوقه ألاعمال

مما  ،لمتابعة الجزائيةل الوسائل املنهيةرادية إسيما إذا تم ذلك وفقا ملقتضيات 

اصة خ لالوسائقوال التي يدلي بها الجاني صحيحة بما فيها قبوله بتلك يجعل ألا

فيجوز ألاخذ به  ،ا للدليل الفنيكما لو كان مطابق (2)دلة والقرائنتأيد بال  اذا

 .(3)عتباره الدليل املنبعث عن رأي الخبير حول تقدير دليل مادي أو قولي قائمإب

صحة القبول يشمل حالة ما تخلف إحدى ضمانات  نأ ما سبقيتضح م       

 ن يتوفر أكما يجب  جرامية اليه،الا نحسر عن الشخص شرط نسبة الوقائع إإذا 

ن إلي فاوبالت ،(4)وأن يكون التعبير عن إلارادة واضحاإلادراك والتمييز  لدى الجاني

سا علق بالنظام العام تأسيالبطالن املتنواع من أوهو نوع تخلفها يرتب البطالن 

 ختيار فال يمكن مصادرة الحرية أو افتراضها أساس حرية إلا هما على أن

                                     

ـــ ــــ 1 ــ ـــ العدد  بصرة،بال مجلة جامعة ذي قار  "املتهمثير على أعتراف املتحصل نتيجة التبعاد إلا ست"إ حسن حماد حميد ـ

 94ص ،  1001 العراق ، ،الاول 

عدد ال، مجلة بحوث مستقبلية لكلية الحدباء "الجنائي الاقرار دليل في الاثبات" شجان خالص حمو الزهيري أ ــــ 2

 101، ص 1006 العراق، ،11

ــــ 3  مجموعة وتشمل حاسمة نتائج إلى الوصول  تكوينها بحكم املحاكم تستطيع ال التي الفنية باملسائل ويرتبط عملهم ـــــ

جنائي ال التصوير ن مجموعة خبراءالاجرامي متكون م الحادث مسرح فريق عليهم يطلق كامل فريق ضمن الخبراء من

 Deoxy‘ مصطلح يفيد ما وهو'  النووي الحمض خبراء واملخدرات، السموم التزييف، خبراء البصمات، خبراء خبراء

ribonuclic acide ـــ أنظر  الشرعيون  ألاطباء الحيوية، الفحوص خبراء ـــــــ عبد املحسن بن منصور بن عمر املعايطة و ـ

ة البحوث ألامنية لقسم العلوم الجنائية "  ألادلة الجنائية " ليعبيد هللا املقذ
ّ
 ، كلية امللك فهد11العدد  ،مجل

 1، ص 1001 ،بالرياض

 . 141املرجع السابق، ص  "اضرات في إلاثبات الجنائيمح" صر الدين مروكنـــــ  4
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 و( ــــــــالقب جراءات الحصــــــو( علىعيـــــــــــة إشر ـــــي: ــــب الثانــــاملطلـ

تعد الضمانات إلاجرائية الحلقة الثانية التي تعطي القيمة القانونية لقبول        

ذلك  ، وال يتحققاملتابعة الجزائية لوسائل ممارسة الضحية حقها في إنهاءالجاني 

مبدأ الشرعية في جسد املوفقا للنموذج القانوني  إال إذا تم الحصول عليه

 جراءإشتراط إك يةإلاجرائية، فال يجوز حينها خلق إجراءات خارج ألاطر القانون

بطالن  نأصل يقرر ألا فإذا كان  ،تلقي القبول قبل  تلك الوسائلقتراح إمعين عند 

تابعة اء املالدليل املستمد منه ولو كان ذلك بهدف إنه بطالن هإلاجراء يترتب عن

قبول سابقا أو الحقا أو معاصر المر يختلف بحسب ما إذا كان الجزائية، إال أن ألا 

 بحيث تنتفي الرابطة السببية بينه وبين إلاجراء الذي تقرر بطالنه.   ء الباطللإلجرا

 ـةــــجزائية الــــلمتابعل الوسائل املنهية الجاني و( ـــقب شرعية ضماناتـ  و( الفرع ألا 

ترتبط إلاجراءات الجزائية بمبدأ الشرعية ذلك أنها تتضمن تدابير ماسة        

ه أو املشتبه فيم خاصة في الحاالت التي يتعرض فيها بحريات ألافراد وحقوقه

ن ، وبالتالي من الواجب أالقسرية قبض أو تفتيش وغيرها من إلاجراءاتللاملتهم 

بالقدر الالزم والضروري لتحقيق إال  والحريات الحقوق ب خيرة مساساتشكل ألا ال 

ريء ى املجرم ومعاقبته وتبرئة البألاسمى وهي مصلحة املجتمع في التعرف عل الهدف

عتبار أنه إب (1)بقانون الشرفاءسمي قانون إلاجراءات الجزائية نجد أن لذا  ،فيها

لى الجاني ع ضدتتخذ يقوم على مبدأ الشرعية إلاجرائية الذي ينظم الطرق التي 

، وبمقتضاها يمكن منع السلطة من التعرض الشخصية تهحترام حريإيكفل  نحو 

                                     

ــــــ 1 ـــ ء العام في حماية حقوق إلانسان في النظام إلاجرائي دور هيئة التحقيق والادعا" عبد العزيز بن عبد هللا الرشود ـــ

 11، ص  1009أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض،  "الجزائي السعودي
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ن إف ،حرمة مسكنه وحياته الخاصةية و سالمته البدنية والنفسلمنه الشخص ي و 

طار ويصنع إلا  ،ألاساس الذي يجب أن يلتزم به املنظم إلاجرائي أيضا بدأ يحددامل

وتعد إلاجراءات  ،جنائيةالذي يجب أن يحترمه املخاطبون بقواعد إلاجراءات ال

الجزائية إحدى صور الشرعية بوجه عام، حيث يجب أن تخضع جميع ألاعمال 

فتوضع قواعد  ،الجزائية لتنظيم القانون من حيث شروط صحتها وآثارها

موضوعية لإلجراء وقواعد شكلية ملباشرته، بحيث ال يعتبر إلاجراء صحيحا إال إذا 

وتتحدد أركان مبدأ الشرعية  ،دد لتلك الاجراءاتجاء مطابقا لحكام القانون املح

 .(1)البراءة الانسانإلاجرائية في أن ألاصل في 

 بالوسائل املنهيةالجاني ن الضمانات إلاجرائية لصحة قبول إوعليه ف      

حريته  هللتي تضمن لمتابعة الجزائية تتمثل في تلك القواعد واملبادئ العامة ال

وأن القضاء هو  ،نون هو مصدر التنظيم إلاجرائيعتبار أن القاإالشخصية ب

 ومن بين أهم هذه الضمانات: ،(2)الحارس الطبيعي للحريات

 انة قانون نص على هذه الضم ــــــ إحاطة الجاني علما بالوقائع املنسوبة إليه:1

منه التي توجب على قاض ي التحقيق  100املادة خصوصا في إلاجراءات الجزائية 

من هويته، ويحيطه علما صراحة ن يتحقق ألول مرة  أمامهم حين مثول املته

 صريحتبكل واقعة من الوقائع املنسوبة إليه، وينبهه بأنه حر في عدم إلادالء بأي 

اها قاض ي تلق فإذا أراد املتهم أن يدلي بأقوالذلك التنبيه في املحضر،  علىوينوه 

ن إه، فعنختيار محام إق في كما يوجه املتهم بأن له الحالتحقيق منه على الفور، 

                                     
ــــــــ 1  111ــ عبد العزيز بن عبد هللا الرشود ، املرجع السابق، ص ــ

ــــــ 2 ة ماجستير رسال "نون إلاجراءات الجزائية الجزائري قيق الابتدائي في ظل قاضمانات املتهم أثناء التح" دريادمليكة ـــ ــ

 41، ص  1001، 1جامعة الجزائر كلية الحقوق بن عكنون، 
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 (1)لم يختر محاميا عين له القاض ي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك

وينوه عن ذلك باملحضر، كما ينبغي للقاض ي عالوة عن ذلك أن ينبه املتهم إلى 

ي ن له فختيار موطإويجوز للمتهم  ،ر يطرأ على عنوانهوجوب إخطاره بكل تغيي

ن إحاطة الجاني بالتهمة املسندة إليه يتضمن إ، وعليه فدائرة اختصاص املحكمة

 (2)والثاني إخطاره بالوامر القضائية ،إخطاره بالوقائع املسندة إليه أولهاأمرين 

  وكالهما
ّ
انون القو  ،لها قائع املسندة إليه ثبوتا أو نفيهه من معرفة الو نانيمك

 يةنهاء املتابعة الجزائالوسائل من القانون وما يتيحه املجرم املطبق على الفعل 

فقط  قتصر الجاني بالجريمة ال يكما أن ضمانة إحاطة  ،و رفضهاأ اقبوله وحقه في

ي جسد فيلشرعية إلاجرائية يقتض ي أيضا أن مبدأ اأن إذ  ،على مرحلة التحقيق

تهام و إلاأستدالالت مر بمرحلة البحث والتحري وجمع إلا كل املراحل سواء تعلق ألا 

 ويمتد الى مرحلة التنفيذ العقابي. و التحقيق النهائيأبتدائي و التحقيق إلا أ

 حضور  يجوز للجاني قتضاء:ستعانة بمحامي عند إلاالحضور وإلا في الحق  ــــــــــــــ 2

 هتلحصمر بمتعلق ألا  سواء يجري  ما بكل بينة على ليكون  جراءاتاملراحل إلا  جميع

 جراءاتإلا  منع من حضور  إذا نالبطال  ذلك مخالفة عن ه، ويترتبتحمصل ضد أو

 إذ غيابي اتهام حالة في يوضع فال الحضور  عليه ستحالإ التحقيق، وإذا ال سيما

حسب  الحق لوقت ستجوابإلا  يؤجل أو جواره إلى ينتقل أن للقاض ي يمكن

                                     
ــــــــ 1 ـــ يكون الزاميا في الجنايات على خالف الجنح اين يكون جوازيا ويعد  يعدحضور محام الدفاع عن املتهم  إن ــ

 على إلاجراءاتالشرعية  ، بحيث يضفىالحقوق والحريات الفرديةتكريس مي الى حضوره من الضمانات التي تر 

املتخذة ضد املتهم وهذه الضمانات نجد أنها في التشريع الاجرائي الجزائري تتجسد أساسا في مرحلة املحاكمة، وكذا 

 ر الى ان بعضبعض الحاالت املرتبطة بالتحقيق الابتدائي وبالخصوص عند الاستجواب وفي هذا الصدد نشي

التشريعات وسعت من نطاق كفالة ضمانات املتهم في مختلف مراحل الدعوى العمومية لتشمل مرحلة البحث 

 منها التشريع الفرنس ي، الاملاني، البلجيكي  ي والتحر 

ـــــــ 2 ـــ  111املرجع السابق، ص  "ضمانات املتهم" ـ مليكة دريادــ
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 دعوة بعد إال املوضوع في الجاني ستجوابإ يجوز  مقتضيات الحال، كما أنه ال

ووجود املحامي إلى جانب  ،(1)صراحة ذلك عن تنازل لم ي ما للحضور  محاميه

كما أن املحامي بحكم خبرته  ه،الطمأنينة في نفس الجاني يساعد على بعث

قتض ي إبداءه من دفوع وطلبات القانونية له أن يبدي وفي الوقت املناسب ما ي

 على قبول الجاني للوسائل التي تخول للضحيةهنا مر ألا وينطبق  ،(2)الجانيلصالح 

 .اوآثاره اومداه امعامله فهمعلى ه اذ يساعد نهاء املتابعة الجزائيةإ

إن صمت  :  تجاه الوسائل املنهية للمتابعة الجزائية الصمتفي حق الـــــــ ــــــ 3

 ه إلتزامللها و جابة ستفله الحق في إلا  ،الجاني مستمد من حريته في إبداء أقواله

ي الشخص تقديره املوقف يخضع ل ، ذلك أنتجاه الوقائع املسندة إليه (3)الصمت

 .(4)على تلك ألاسئلة متنع عن إلاجابةإوال عقاب عليه إذا 

عتداء من حقوق الدفاع التي ال يجوز إلا  قواله يعدأبداء إحق الجاني في إن         

د صبح أحأبل  ،لم يعد موضوع سلبي لإلجراءات الجزائية الجاني نذلك أ ،عليها

إجرائية وجوهرها حقه  امومية وبهذه الصفة يكون له حقوقأطراف الدعوى الع

                                     

ــــ 1 ـــــ  من قانون الاجراءات الجزائية 105ـــ وهو ما تؤكده املادة ـ

ـــــ 2 ـــ مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية  "ضمانات الدعوى الجزائية " ــــ  حمدي صالح مجيد وعمار رحب معيشـ

 111، ص1011 العراق، والسياسية، العدد الخامس،

ـــــــــ 3 ب ذلك أن املجتمع ال يكون له حق كشف  كذبه عترض البعض على تنبيه املتهم إلى حقه في الصمت أو الكذإ  ـــــ

أو الوصول إلى الحقيقة، فمثل هذه ألامور تصطدم بحق املجتمع في إلاثبات وإظهار الحقيقة بشأن جريمة وقعت 

عليه، أما البعض آلاخر ذهب إلى الاقرار بحق املتهم في الصمت مع إنكار حقه في الكذب، والبعض آلاخر ذهب إلى 

 على أساس أن املشرع تجاهل النص على الحق في الصمت، فالبد من معاملته على نفس الحالة ـ إنكار هذا الحق

التحقيق والاعتراف في ظل أصول "، ومحمود زكي شمس11عبد الحميد الشواربي، املرجع السابق، ص مؤلف أنظر 

 . 111، ص 1001دمشق،  ،الطبعة ألاولى، مطبعة النداوي " اكمات الجزائية نصا وفقها وقضاءاملح

ــــ 4  . 111حسين بشيت خوين، املرجع السابق، ص ـــــــ ــ
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 دعى إلى مصلحته ويعني بذلك حريتهأدفاعه على النحو الذي يقدر أنه  في أن يبدي

 . (2)بعدم إلادانة منه الصمت يعد إقرار  والتزامه، (1)في الكالم

 خول بالوسائل التي تيكون الجاني حرا في إبداء قبوله  ساسوعلى هذا ألا        

ن أوهو  اسلبي اتخاذ موقفإكما يجوز له  ،املتابعة الجزائية للضحية الحق في إنها

 إعتبارهب، الوسائلتلك ب منهيفسر ذلك بأنه قبول ن أدون  ها،يلتزم الصمت حيال

ي ف الواردةملا هو مقرر في القواعد العامة  خالفاعلى مصلحته قدر على معرفة ألا

  .(3)الرضامن عالمات عالمة  السكوت أنالتي تعتبر  لقانون املدنيا

 لمتابعة الجزائية نتيجة حالةل الوسائل املنهيةقد يكون صمت الجاني تجاه و        

لى عحقيقة إلاجابة لنفسية تصيبه بسبب مواجهة سلطات العدالة أو عدم فهمه 

 ذهإال أنه في ه ،إذا كان أصم أو أبكمفي حالة ما يكون طبيعيا  وقد ،تلك الوسائل

الحالة يلجأ إلى الكتابة إذا كان يعلمها أو إلى خبير يفهم إشاراته، وقد يلجأ 

إلاشارات  فتكون  ،الشخص ألاصم أو ألابكم إلى الصمت ليعطي تفسيرا آخر

صمت الجاني متعمد ويتحقق ذلك وقد يكون  ،(4)متناعهإالصادرة منه دالة على 

 .الجريمة املشمولة بهاو  الوسائلقواله بشأن تلك أبداء إعن  عندما يمتنع

في عدة مؤتمرات تأكد حق الجاني في الصمت  وفي هذا الصدد نشير إلى أن      

تهام ة صمته واستعمالها ضده ملصلحة إلاالتي تذهب إلى عدم جواز ألاخذ بقرين

                                     
ــــ 1 ـــ ـ  دار النهضة العربيةدون رقم الطبعة،  "على  إلارادة في املواد الجزائيةثر إلاكراه "أ محمد السعيد عبد الفتاحــــ

 161، ص 1001القاهرة، 

ــــــ 2   11ص  املرجع السابق،، عبد الحميد الشواربيــــــ ـ

ـــــــ 3 من القانون املدني "ويعتبر السكوت في الرد قبوال اذا اتصل الايجاب بتعامل سابق بين  1الفقرة  61تنص املادة  ـــــ

 املتعاقدين او اذا كان الايجاب ملصلحة من وجه اليه.

ــــــ ـــــ 4  119سعيد،  املرجع السابق، ص  فاضل عباسـ
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ي الت 1919نائية املنعقد بروما سنة نذكر منها قرار اللجنة الدولية للمسائل الج

ن بوضوح مبدأ عدم حمل الشخص ملرغوب أن تقرر القوانيعلى أنه من ا تأكد

راد تحقيقها، وإذا رفض بداء تصريحات مهما كانت طبيعتها واملصلحة املإعلى 

عتبار إحكمة بالضافة لباقي ألادلة دون تقدير املل ن تصرفه يكون محالإإلاجابة ف

 ن ، كما تضمنت توصيات املؤتمر الدولي السادس لقانو ضدهالصمت دليال 

 يجوز إجبار الشخص على إلاجابة على أنه ال  1911العقوبات املنعقد بروما سنة 

تي الوسائل الن ال يكره الجاني على قبول أمن باب أولى ف ،دالء بتصريحاتو إلا أ

نسب ألاختيار الطريق إفهو حر في  ،املتابعة الجزائية تخول للضحية الحق في انهاء

سان لألمم املتحدة سنة جنة حقوق إلانوأوصت ل ،محققا ملصلحته يراهالذي 

وال  (1)علما بحقه في الصمتالشخص  إحاطةاجراء  نه يجب قبل أيأعلى  1961

ل يضّر بمصلحته أو أن يستغ الذي وجهاليصح في جميع ألاحوال تأويل صمته على 

 .(2)بأي كيفية في إلاثبات

نها إختلفت في إال أ ،في الصمتالجاني حق ب الجزائيةقرت التشريعات أ       

أو ضمنا وهناك من نص عليه صراحة  من هناكطريقة النص عليه، حيث أن 

ذا وفي ه كدليل. ر حق املتهم في عدم إلادالء بأقواله لكي ال تستعمل ضدهيق

يمنع حمل الشخص على  قانون الاجراءات الجزائية السوداني الصدد نشير الى أن

ر املتهم على تقديم دليل ضد نفسه وال "وال يجب 4املادة فتنص  ،تهام الذاتيإلا

   ر"خاص للغيتوجه إليه اليمين إال في الجرائم غير الحدية التي يتعلق بها حق 

صراحة عدم إلزام الجاني  جراءات الجزائية املصري ال يقر بينما نجد قانون إلا 

                                     
ــــــــ ــــ 1    111عبد الفتاح، املرجع السابق،  ص محمد السعيد ـ

ــــــــ 2  . 161فرج علواني هليل، املرجع السابق، ص   ـــــ
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بالكالم أو إلادالء بأقواله ولم ينص على حقه في الصمت سواء في مرحلة 

اكمة في مرحلة املح هذا الحقضمنا  و التحقيق الابتدائي إال أنه يقر الت أستدالإلا 

إذا ف ،ذلكستجواب املتهم إال إذا قبل بجواز إعدم  لىإمنه  111إذ تشير املادة 

و ستدالالت أواله في محضر جمع إلا متنع عن إلاجابة أو كانت أقواله مخالفة لقإ

في حين نجد أن التشريع ، (1)له ألاولىالتحقيق جاز للمحكمة أن تأمر بتالوة أقوا

تجاه القديم الذي يعتبر الشخص مذنبا حال صمته جلوأمريكي عدل عن إلانألا 

ه كإقرار عتبرتإوبالتالي  ،سئلة املوجهة اليهعن ألا إذ أقرت بحقه في رفض إلاجابة 

بينما تذهب  ،تعديل الدستوري ألامريكي الخامسال ومن ذلكمنه بعدم إلادانة 

ء إلادالالجاني  لزامإ لى عدمإنجلوساكسونية كبريطانيا لتشريعات ألا ابعض 

و املصلحة املنتقاة من ذلك تجنبا من أن تقدم أالغرض منها  مهما كانبتصريحات 

 بعض التشريعات ويالحظ أن، (2)ذا تقرر محاكمتهفي حالة ما إ كدالئل ضده

ميه عند أقواله وبحضور محاإلادالء باملتهم بحقه في ضرورة تنبيه  إرتأت الالتينية

 منتهما تض وهو ستجواب قبل إلا  ألاسئلة علىأن يمتنع عن إلاجابة له و  إلاقتضاء،

 . (3)قانون الاجراءات الجزائية الفرنس ي

 نون الاجراءات الجزائية الجزائري من قا 100نصت املادة  وفي هذا الصدد         

 تدوين  طتشتر إو  ،ء بأقوالهداله في إلا عالمه بحقعلى حق املتهم في الصمت وإ

 .منه 157 حكامها البطالن املقرر باملادةأال ترتب عن مخالفة إو  محضر في التنبيه

                                     
ــــــ ــــ1  111سعيد، املرجع السابق، ص  فاضل عباسـ

ــــ 2 ـــــ دون رقم  "التشريع املصري والقانون املقارن حجية الاعتراف كدليل إدانة في " قدري عبد الفتاح الشهاوي  ــــ

 . 11و  61صص ،  1001إلاسكندرية،  ،منشأة املعارف، طبعةال

3  - Article 114 c .p.p francais « Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins 

qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés. » 
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اية في غ مسألةغير أن البحث في حق الصمت باعتباره ضمان للجاني يثير         

ستجواب بحسب ما إذا كان إلا يختلف ألامر ن أ ذلك ،ألاهمية عن مداه ونطاقه

 :(1)ستدالللتحقيق وإلا ا من وسائل للدفاع أو وسيلةمجرد وسيلة 

ال يجبر إطالقا على إلاجابة  الجانين إستجواب وسيلة للدفاع ففإذا كان إلا         

من حيث صمته ير سلوكه دلحق في تقللقضاء اوله دائما حق الصمت وإن كان 

بير اته وتعنفعاالإإلاجابة ومناقضاته ومبالغاته و  فيوسكوته وحركاته ومدى تردده 

قانون  114تجاه نص في املادة الوجه، ولعل املشرع  املصري تماشيا مع هذا الا

إال إذا قبل بذلك، وإذا  الجانيستجواب إراءات الجنائية على أنه ال يجوز جإلا 

 ةلظهار الحقيقتقديم إيضاحات ن بعض الوقائع تقتض ي أظهر أثناء املرافعة 

 متنع عن إلاجابة أو كانت أقوالهإ، وإذا هابتقديمويرخص له الجاني بها  ينبه نهإف

ستدالالت أو التحقيق جاز للمحكمة ة مخالفة لقواله في محضر جمع إلا في الجلس

في الصمت إزاء ما يوجه  الحق للجانيأن تأمر بتالوة أقواله ألاولى، مما يعني أن 

ق لتحقيق فال يحستجواب وسيلة لال إذا قبل بذلك، أما إذا كان إلا تهام إإإليه من 

يكون وليد أسباب مثل الرغبة  الصمت، وتعمده الصمت ال يعني أنه مدان فقد له

 عن التهمة املوجهة اليه في جريمةبن صمت إلا  معين منها حالة نقاد شخصإفي 

  .(2)رتكبها والدهإلم يقترفها هو بل 

جهة اليه أو على ألاسئلة املو  وعدم الرد الجانيوالجدير بالذكر أن صمت          

لن  ،ستجواب من الناحية القانونيةال يؤثر على صحة إلا متناع عن مناقشتها إلا 

والثاني  ،الجانيألاخير يقوم على ركنين ألاول يتعلق باملناقشة التفصيلية مع 

                                     
ـــــ ـــــــ  1  . 60 - 19ص ص ،  املرجع السابق "حجية الاعتراف"قدري عبد الفتاح الشهاوي ــــ

ــــــ ــــ 2  .111ص ،عدلي خليل، املرجع السابقــ
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د بل يع ،ستجوابني أن الصمت ال يعد من شكليات إلا مما يع ،مواجهته بالدلة

 .(1)ستغناء عنهاال يمكن إلا ن ضمانات الدفاع التي ضمانة م

تهام أو توجيه التهمة البد أن يقدم ستجواب متعلقا باليه إذا كان إلا وعل        

تخول  بالوسائل التي حة أقواله بشأن الواقعة املشمولةما ينفي أو يثبت ص الجاني

صا يرة صراحة خصو خومدى قبوله بال  ،ملتابعة الجزائيةا للضحية الحق في انهاء

 .هو كشف حقيقة الجريمة ومالبساتها التحقيقلغرض من وأن ا

في الصمت يقتصر على هذه الحالة دون البيانات الشخصية  الجانيحق إن         

هو  أن الشخص املاثل أمامه فياملحقق على التأكد  تمكنالتي من شأنها أن 

ون د ثبات أقواله بشأنهاإعن التهمة و  الجانيستجوابا سؤال إ، فال يعد الجاني

 .مواجهته بالدلة القائمة ضده أو مناقشته فيها 

الذي حيال املقترح  الجاني فة موقفمعر  اذا كان الغرض من التحقيق هو          

 نا والحاالت املحددة قانو نهاء املتابعة الجزائية بالطرق إ يخول للضحية الحق في

  .ستجواباإ ذلك ال يعدف

 ائلللوسنه قبول بأفسر صمت الجاني تم ت ذاإ هنأى إلوفي هذا الصدد نشير        

 ةعبء إثبات عدم صحليه يكون قد فرض ع ،اء املتابعة الجزائيةنهإلى إالرامية 

صلية وهو ما يجعله متناقضا مع قرينة البراءة ألا  ،الجريمة املشمولة بها هرتكابإ

 .(2)لتزام بها وبنتاجهاالتي يتعين على القاض ي إلا

                                     

ــــ 1 ــــ ـــ لة مج، ("دراسة مقارنة)ملتهم واثره في الاثبات الجنائي سكوت ا" محمد  ومعمر خالد عبد الحميد نوريصباح   ـــ

  114ص  ،1011، العراق ،جامعة تكريت، 9القانونية والسياسية، العدد  للعلوم

ــــــــ 2  .111 - 111ص  عدلي خليل، املرجع السابق، ص ـــــ
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 ة:ـــــــــــــإلاجرائيـ ةــــــــــللشرعي فالـــــــاملخو( ــــــــــــــــ القبـــــ يثانالفرع ال

وال خالف في أن  ،(1)إن شرعية إلاجرائية تشمل شرعية الهدف والوسيلة       

تم يوبالتالي كل إجراء  ،ما بني على باطل فهو باطلكل العام يقرر أنه  املبدأ

بطالن لاإلاجراءات يترتب عنه  بدأ الشرعيةملررة باملخالفة لألطر القانونية املق

 .لمتابعة الجزائية ل بالوسائل املنهيةالقبول  الى هذا ألاخير ويمتد

جزاء  عديلمتابعة الجزائية ل للوسائل املنهية الجاني قبول بطالن ن فإوعليه          

عد الة يعدم مراعاة الضمانات إلاجرائية املقررة لصحته، والبطالن في هذه الحل

شرعية إجراء معين أي أنه جزاء إجرائي يترتب مدى بمثابة وسيلة قانونية ملراقبة 

ما إفر العناصر الالزمة لصحة العمل القانوني فيبطله كليا أو جزئيا، عن عدم تو 

أو  يةالوسائل املنهية للمتابعة الجزائتلك بسبب إغفال عنصر يتطلبه القانون في 

يمة، وبصفة عامة هو جزاء عدم مراعاة أحكام بطريقة غير سل تبوشر ها أن

حد  في تلك الوسائلالقانون املتعلقة بالجراء الجوهري سواء تعلق بمضمون 

 .(2)وبالشكل الذي يصاغ فيهبالجراء مر ألا  تعلق بطرق ممارستها أو و أذاتها 

باط ستنإعدم جواز  تقرر  جرائيةالقاعدة إلا  الباطل: املتصل باإلجراءــــــ القبو(  1

وبناء على ذلك يمنع الرجوع إلى ملف إلاجراءات  ،أدلة من إلاجراء الباطل أو امللغى

إن بطالن القبول وعليه ف، (3)ستعمالها ضد الخصوموإ امللغاة أو التي أبطلت

                                     
ــــــ 1  146ـــ عبد العزيز بن عبد هللا الرشود، املرجع السابق، ص ــــ

ــــــــ  2 ـــ  1دد ، الع بالجزائر  الوطني الشعبي للمجلس مجلة النائب" نائيمبدأ مشروعية الدليل الج " نصر الدين مروكـ

  11، ص 1004

ــــــــــ 3 سحب من ملف التحقيق أوراق إلاجراءات التي أبطلت التي تقرر انه ي)ق.ا.ج(  160املادة  وهو ما يستفاد من ـ

عات مات ضد الخصوم في املرافيحظر الرجوع إليها الستنباط عناصر أو اتهاو  وتودع لدى قلم كتاب املجلس القضائي

 وإال تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأديبية للمحامين املدافعين أمام مجلسهم التأديبي          
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لمتابعة ل بالوسائل املنهيةالصادر عن الجاني هو أثر من آثار بطالن إلاجراء املتعلق 

تلك بالقبول ذا كان وبالتالي إ ،وفقا للنموذج القانوني الجزائية والتي لم تتم

يفقد أحد شروط صحته وهو شرط نه فإصدر نتيجة إجراء باطل  قد الوسائل

 ستبعاده.مما يستوجب إ (1)صدوره عن إرادة حرة

د يكون ق املتابعة الجزائية بالوسائل التي تخول للضحية انهاءالقبول  إال أن        

لى إطالن بال إلجراء الباطل، ففي الصورة ألاولى ألاصل أنه ال يمتدسابقا أو الحقا ل

ي تأثير سبب ن ال يكون لهأبشرط  جراء الباطلالقبول الذي كان سابقا على إلا 

 الجانييدلي كأن ، (2)البطالن تد إليهقد يم جراءا على إلا سابق القبول فرغم كون 

مام جهة غير أالجزائية  حةأو املصال التسوية أو الوساطة جراء عمليةإقبوله ب

 نإفخيرة جراءات ألا إ، فإذا تقرر بطالن بالنظر في الدعوى العمومية مختصة

حق الال  القبول أما صورة  ،الجاني دلى بهأن أالذي سبق و  القبول يلحق  البطالن

و أ بعد عملية تفتيش الوسائلبتلك قبوله  الجاني بدىأكما لو لإلجراء الباطل 

 جراءإلا  الذي يلحق بطالنالن إف ،يةئجراالشروط إلا  هاعى فيرايلم التي  معاينة

قانون الاجراءات  111حسب مفهوم املادة  الالحققبول اليمتد الى  السابق

"متى كان من املقرر  الذي جاء فيه املحكمة العلياويؤكد املعنى قرار  (3)الجزائية

ا سبب وإذا تبين له ،يهاتهام تنظر في صحة إلاجراءات املرفوعة إلإلا قانونا أن غرفة

ن قتضاء ببطال طالن إلاجراء املشوب به، وعند إلامن أسباب البطالن قضت بب

                                     

ــــــــ1  .111ـــ محمود زكي شمس، املرجع السابق، ص ــ

ــــ 2 ـــــ  . 11ص  السابق، املرجع "مبدأ مشروعية الدليل" ــــــ نصر الدين مروكـ

ــــــــــــ 3 املتعلقة باستجواب  100من قانون الاجراءات الجزائية "تراعى أحكام املواد املقررة في املادة  111تنص املادة  ـ

املتعلقة بسماع املدعي املدني وإال ترتب على مخالفتها بطالن إلاجراء نفسه وما يتلوه من  101املتهمين واملادة 

 إجراءات"
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ولها بعد إلابطال أن تتصدى ملوضوع إلاجراء  ،جراءات التالية له كلها أو بعضهاإلا 

أو تحيل امللف إلى قاض ي التحقيق نفسه أو قاض ي غيره ملواصلة إجراءات 

 .(1)" التحقيق

ن املعيار املحدد للعالقة بين إلاجراء الباطل وما يتلوه من إجراءات إليه فوع       

جراء الباطل بالنسبة ملا تاله يقوم على أساس أن القانون هو الذي يبين أهمية إلا 

ء إلاجرا عتبر إخر يسبقه من إجراءات، فإذا أوجب مباشرة إجراء معين قبل آلا  ما و أ

جراءات إلا إذا أبطل ترتب عنه بطالن و  ،ألاول شرط  لصحة إلاجراء التالي له

 يمتد نطاقه إلى نأفليس من الالزم إلاجراء  ذا تقرر بطالنإه ، كما أنالالحقة له

 دلىأالتي  الوقائعكما لو كانت  ،(2)إلاجراءات الالحقة له إذا كانت مستقلة عنه

ائع التي قالو  تلك املتابعة الجزائية مختلفة عن قبوله وسائل انهاءبشأنها الجاني 

ال  خيرةألا  فبطالن ،باملخالفة لالجراءات املقررة قانونا الجزائية فيها املتابعة تقرر 

 .املنهية للمتابعة الجزائية الوسائليمتد الى قبوله بتلك 

من قانون  111املادة  تقرر : القبو( تصحيـح إلاجراء الباطـل على  أثر  ـــــ 2

نه "يجوز للخصم الذي لم تراع في حقه أ جراءات الجزائية في فقرتها الثانيةإلا 

أن يتنازل عن التمسك بالبطالن ويصحح بذلك إلاجراء  101و 100 أحكام املواد

ويتعين أن يكون التنازل صريحا وال يجوز أن يبدى إال في حضور املحامي أو بعد 

طلق املالبطالن ولى تخص ألا ( 3)والبطالن يتخذ صورتان ،استدعاءه قانونا"

                                     
ـــ 1 ـــــ ـــ  الثاني، العدد للمحكمة العليا ، املجلة القضائية1916 /4/ 11املؤرخ في  ،41019قرار املحكمة العليا رقم   ـ

 . 161ص، 1919

ــــــ ـــــ 2  . 11املرجع السابق، ص  "مبدأ مشروعية الدليل "نصر الدين مروكـ

ـــ 3 ـــ ــ وهو البطالن املقرر بنص القانون والبطالن  ــــ  ومن بين صور البطالن من حيث مصدره نجد البطالن القانونيـ

 الذاتي الذي يتيح للقاض ي سلطة تقدير واسعة في مدى جسامة مخالفة إلاجراءات الجوهرية.
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أن و ي بالحكم في قضية سبق لنظام العام كعدم جواز قيام القاض تعلق باامل

 خيرةو حالة قبول الجاني بهذه ألا أاملتابعة الجزائية  في إنهاء مارست الضحية حقها

ية الجزائو الوساطة أالتسوية ب كأن يبدي القبول مام غير الجهة املؤهلة قانون أ

كجزاء  هنايكون البطالن ف ،ةوى العموميبالنظر في الدع املختصةالجهة غير  مامأ

وتثيره املحكمة من تلقاء نفسها وفي  ،مخالفة القانون املحدد لإلجراءات الجوهرية

 شتراطإول مرة أمام املحكمة العليا دون أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو ل 

وقد يكون البطالن في صورته الثانية من نوع  ،من قبل الخصم التمسك به

كانت  وإن العام بالنظام متعلقة غير قاعدة مخالفة ذي ينشأ عنالبطالن النسبي ال

ويترتب عن  ،(1)الدفاع في املتهم حق كفالة على الحقيقة لحرصها إظهار في جوهرية

 يمكن إثارته أمام املحكمةكما ال  ،ذلك أن املحكمة ال تقض ي به من تلقاء نفسها

ة الدرجة ألاولى م محكممما يعني أن لصاحب املصلحة حق التمسك به أما العليا

 يتعلق طلقاملكان البطالن  عتبر ذلك بمثابة تنازل ضمني من قبله، وإذاإوإال 

على العكس  ،يجيز تصحيحهجراءات مما ال إلا  باقي على يؤثرنه فإ ،عامة بمصلحة

 مثال ،(2)الخصوم ويجوز تصحيحه بمصلحة يتعلق ن البطالن النسبيإمن ذلك ف

 قبول أو اقتراحستعانة بمحامي عند عن حقه في إلا تنازل الجاني الة حذلك 

                                     
ـــــ ــ1  .476 ص 1996إلاسكندرية،  املعارف، منشأة " الجنائي التحقيق مرحلة في املتهم ضمانات ي"الشوارب الحميد عبدـــ

ــــــــ 2 ـــــ  طلب بناء على أو نفسه تلقاء من فيه سواء عيب وجود اتضح إجراء أي بطالن يقرر  أن التحقيق لقاض ي يجوز  ال ــ

بطالن إلاجراء  بتقرير املختصة الجهة باعتبارها الاتهام املتهم، بل يرفع الامر الى غرفة استجواب به أثناء قام الخصوم،

 فقد التحقيق، قاض ي أوامر املرفوعة أمامها أو عند استئنافالدعوى  في عند نظرها ألاطراف كل إخطار بعد املعيب

 عنه عبرت ما بغية تصحيحه وإجراء تحقيق تكميلي هذا ذاته التحقيق قاض ي إلى القضية تعيد وقد بالبطالن تحكم

 أن فعليه مشوب بالبطالن، التحقيق إجراءات من إجراء أن التحقيق لقاض ي "إذا تراءى بقولها ق.ا.ج  158 املادة

 املتهم وإخطار الجمهورية، وكيل رأي استطالع إلاجراء بعد هذا إبطال بطلب القضائي باملجلس الاتهام لغرفة ألامر يرفع

الدعوى  بملف يوافيه أن التحقيق قاض ي إلى يطلب فإنه وقع قد بطالنا أن لوكيل الجمهورية تبين فإذا املدني، واملدعي

 ".للبطالن اطلب لها ويرفع الاتهام غرفة إلى ليرسله
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لجزائية امجال التسوية والوساطة لمتابعة الجزائية ال سيما في ل املنهية الوسائل

 تاال مثل هذه الحف ،شروطه الشكليةالن محضر قبول املصالحة لم تراعى فيه أو أ

حق في ة الالوسائل التي تخول للضحياملتعلقة بتلك جراءات إلا ذا تقرر بطالن إ

بطالن نه يترتب عبالبطالن فإنه تمسك صاحب املصلحة ب إنهاء املتابعة الجزائية

سائل بو بدت قبولها أالتي طراف ألا شكال يثور حالة تعدد لكن إلا ، أيضا القبول 

 ،الحال في املصالحة هو  كما طالنالبحدهم بأ وتمسك املتابعة الجزائية انهاء

 ن الصلح ال يقبلقض ي بأيملدني ة للقانون اعد العامصل املقرر في القوافال 

فيما يخص مر ألا  فإن ،(1)التجزئة وبطالن جزء منه يقتض ي بطالن العقد كله

 البطالن مقرر ملصلحتهكان  ذاإما يختلف بحسب  الوسائلقبول الجاني بتلك 

تيار خو حرية إلا أهلية الاجرائية ال كما لو كان صادر عن شخص غير متمتع ب فقط

د مر باملصالحة في حذا تعلق ألا إما أن قاصرا عليه وال يمتد الى غيره يكو  ن هذاإف

 و في غير الحاالت الجائزة قانوناأ غير الجهة املؤهلة قانونا عنذاتها كما لو صدرت 

بدت أطراف التي باقي ألا  حدهم يكون كافيا في مواجهةأ قبل ثارة البطالن منإن إف

  .النالبطذلك عن التمسك ب طرافألا  حدأ نازل تجراء بإلا  وال يصحح  ،هابقبولها 

بالوسائل التي تسمح قبول صحة الن ضمانات أبق ما سم يتضحوعليه         

م تهامن إلا ة الجزائية تعد مكنة وضعت لحماية الجانيملتابعا للضحية انهاء

لب لس وأرادته على إ ةكوسيلة ضاغط الوسائلتلك  تخاذإ ذ ال يجوز إ املوجه اليه

  .بحرية قوالهأداء إبفي ه حريت

                                     

ـــــــ 1 ـــ قانون املدني " الصلح ال يتجزء فبطالن جزء منه يقتض ي بطالن العقد كله" ووضعت في  466ـ تنص املادة ـــ

ه من عبارات ذا تبينإلعقد كأثر لبطالن الصلح ال يسري ن قاعدة بطالن اأالثانية استثناء بحيث تقض ي على  فقرتها

 جزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض"                          إن أتفقا على إين قد ن املتعاقدأحوال و من قرائن ألا أ
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 الوسائل التي تخول للضحية إنهاءلبعض  راديإلا الطابع لنا  تبينن أبعد        

ن ضطرابات الناشئة عنهاء إلا إ الى الجاني مبادرة هميةاملتابعة الجزائية ونظرا ل 

د ي في موضوعة وسيلة ليست الوسائلتلك ن أ افسر ت يعطيهذا  ، فإنالجريمة

ن إساسا على مبدأ الرضائية فأنها قائمة أعتبار إبو  ،ا على الجانيالضحية تفرضه

عة ابن يستبعد كل وسيلة ترمي الى املساومة بشأن تقرير املتأهذا من شأنه 

لحارس الطبيعي عتبارها اإن النيابة العامة بأفضال عن  ،الجزائية من عدمها

لقانون يق السليم لى التطبنه يقع على عاتقها السهر على مدإللحقوق والحريات ف

ذا وه ،لجزائيةلمتابعة ال الوسائل املنهيةاملسائل التي تكون قابلة لتطبيق ها بما في

ة كوسيلها ب قبوله ستغلين أمأمن من  الجاني في يجعليعد ضمانا عاما أيضا 

  رحمة الضحية.تجعل الجاني تحت  كذريعة الوسائلتتخذ ن أو أللتعسف 

جانب مبادرة لى إ الجاني ملبادرة جانب املكانة الهامةلى إيالحظ أنه  لذلك،      

تى كان ثارا هامة مآرتب ي بها الجاني ن قبول إفالضحية الى انهاء املتابعة الجزائية، 

لتي ا والكفيلة ذ يعد من بين السبل الهامةإ ،صحتهشروط قائما على عناصره و 

 تساهم تلك ماكبطريقة مباشرة أو غير مباشرة،  ثبات الجنائيفي إلا تساهم

 الوصول يمكن ال وهو ما  مرتكب الجريمةفي معرفة  الوسائل املتاحة للضحية

بير كإال بعد بذل جهد  املعتادة وفقا لجراءات الدعوى في كثير من الحاالت  إليه

القيام  ليهاإاملختصة املعهود القضائية وألاجهزة الجهات  مختلف مكثف من قبلو 

 .دعوى التلك  التي تمر بهاراحل املمختلف  في قبمهام البحث والتحري والتحقي
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 انيـــــــــــــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــــالفص

 يـةلمتابعة الجزائل بالوسائل املنهيةة املشمولة ملجريلاني جلا عدم إنكار

ة املتابعة الجزائي بالوسائل املنهيةلجريمة املشمولة إن البحث عن حقيقة ا       

بعة انهاء املتإفاذا كانت مبادرة الضحية الى  ،عد من املوضوعات البالغة ألاهميةي

مر ألا  فإنالوسائل، تلك ستجابة الجاني وقبوله لإالجزائية يتحدد نطاقه بمدى 

ة الى ممارس رى ترد على مبادرة الضحيةخأا فهناك قيود ،ينتهي عند هذا الحدال 

يعقل بأي حال إذ ال  ،جراميةبالواقعة إلا قرار الجاني إساسا بمدى أتعلق ي حقها

إنهاء املتابعة الضحية في ممارسة حقها في دور  من ألاحوال السعي نحو إبراز

ة عتراف الجاني مسألإفي هذه الحالة يثير ، و للجريمةأمام إنكار الجاني  الجزائية

دحض قرينة البراءة تدليل تهام بتقديم ذ يقف موقف إلاإ ،ثباتقلب عبء إلا

 جرائية.املراحل إلا  مختلف التي يتمتع بها طيلة صليةألا 

 الوسائل مكان اللجوء الىل عتراف الجاني بالجريمة إهمية أوبالرغم من       

زامات لتبالخالله إد تعقيدا في حالة زدامر يألا ن إف، لمتابعة الجزائيةاملنهية ل

الدعوى  فيالسير إستمرار  عينتخاصة إذا تلك الوسائل  املقررة بمقتض ى

 قيقةح يؤكد فيهاالجاني دلى بها أ سبق وأن التيقوال ألامصير وتحديد العمومية، 

 ين املبدأ العام يقرر حرية القاض أعلما  ،الوسائلرتكابه للجريمة املشمولة بتلك إ

 .قتناع الشخص يإلا املوصلة الىثبات ستعانة بشتى وسائل إلافي إلا 

التطرق الى الضروري من  أضحى، ئلاملساوبهدف توضيح مختلف هذه       

 لاو(( ) املبحثمفهوم الاعتراف املستمد من الوسائل املنهية للمتابعة الجزائية 

  )املبحث الثاني( ثم التطرق الى حجيته
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 ألاو(  املبحـــــث

 ةـــالجزائي ـةـــمتابعلل الوسائل املنهيةعتراف املستمد من مفهوم  إلا 

 ةوليقال دلةثبات الجنائية ويندرج في زمرة ألا دلة إلاأمن  عتراف دليلإلا  يعد        

بالوسائل التي تخول ثار قبول الجاني آثر من ألكونه نظرا و  ،ةحسوساملغير 

لى إساس يهدف من وراءه بال  ألاخير ن إف ،الجزائية املتابعة للضحية الحق في إنهاء

 الوسائلبتلك نهاء كل ما لحق الضحية من ضرر ناتج عن الجريمة املشمولة إ

 .عنها ةيالجنائ تهقيام مسؤوليبالرغم من 

مولة همية ما يدلي به الجاني من تصريحات بشأن الجريمة املشأورغم        

 هيصل إلى حد اليقين على أنال  ن ذلكإف ،لمتابعة الجزائيةل بالوسائل املنهية

تمثل ها ال أن كما ،الطرق البديلة املتاحة للضحيةباالقتراح املقرر بمقتض ى  قبول 

قد ف ،ةاملتابعة الجزائي إنهاءمن املعنى املقصود  يتحقق معه بالجريمةمنه عترافا إ

 جراءات املحاكمةإ وصمة تجنب أو  إلاجرامية حقيقة الواقعة لخفاءيعترف زورا 

 .الوسائلالتعرض الى عقوبة أشد مما تقرره تلك  وأ

بعة لمتال الوسائل املنهيةتمد من املس الجاني عترافلطابع املزدوج ل مام اأ      

يما ال سعنه من آثار عند صدوره  ينتجوما  ،بقانون العقوبات املرتبطالجزائية 

 كذاو ، ذا كان الغرض منه هو تجنب الحكم بالعقوبة السالبة للحرية من جهةإ

 ة ثانيةجه ثبات الجنائية منال سيما بطرق إلابقانون إلاجراءات الجزائية  رتباطهإ

جال ومبرراته في م ) املطلب ألاو(( تعريفهأضحى من الضروري الوقوف على نه إف

 ) املطلب الثاني(ملتابعة الجزائية التي تخول للضحية انهاء االوسائل 
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 ةية الجزائــعمتابلل الوسائل املنهيةـد من ـملستماراف ـعتإلا  تعريف ب ألاو(:ـاملطل

يابة الن الى املخولةهام املل في إطار ألاصل أن إثبات الجرائم بصفة عامة يدخ       

 ادون سواه اوحده اقع على كاهلهيف ،خصم في مواجهة الجاني اعتبارهإب العامة

توفير كافة وسائل إلاثبات من شهود ووثائق وكل  جرائيةفي مختلف املراحل إلا و

قتناعه إفي تكوين  الجزائيقاض ي الالحجج والبراهين التي يمكن أن يعتمد عليها 

إثبات الوقائع املنسوبة إلى الجاني مع  اكما يقع على عاتقه ،إصدار الحكم عند

تشديد العقوبة وتقديم ركان املتعلقة بالجريمة وظروف مراعاة بيان كل ألا 

وال حوبالتالي ال يمكن بأي حال من ألا  ،صحيفة السوابق القضائية عند اللزوم

 . (1)براءته ثباتإ دليلإلزام الجاني بتقديم 

العام هي املكلفة بتقديم عتبارها ممثلة الحق إذا كانت النيابة العامة بإو         

شراك الضحية في إنه ال مانع من أال إ ،دلة املتعلقة بالدعوى العموميةكافة ألا 

اني فله الحق في ما الجأ ،يل مهمة الكشف عن حقيقة الجريمةذلك قصد تسه

 .يهلإتهام املوجه نفي إلا أو  ثباتإبكأصل يجبر ن أدون تقديم دفاعه ودفوعه 

 اللجوء الى الوسائل التي تخول للضحية الحق في انهاءنه فيما يخص أغير        

ا مل سيما ال  ،بالجريمة هقرار إ بها الجاني قبول تستلزم الى جانب املتابعة الجزائية 

 إذ صفحالحتى بل  الجزائيةوالتسوية والوساطة  املصالحةتطبيق ب ألامر  يتعلق

لمتابعة الجزائية يتم مع من توفرت فيه ل من الوسائل املنهيةعتباره إألاخير ب أن

ها ب تقدم أو املعنوية تقدم بها الشهود  أدلةب أومادية  بأدلةتهام سواء صفة إلا

 .عترافه بالجريمةإ عند الجاني

                                     
ـــ 1 ـــ ـــــ ـــ  11عبد العزيز سعد، املرجع السابق، ص  ــ
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 إلىاللجوء  لمكانضرورية من ألامور ال الجاني بقبوله مبادرة اذا كانتو       

 قبول لاهذا  نإف ،املتابعة الجزائية إنهاء الحق فيللضحية  التي تتيح  راتالخيا

وهو  بتلك الوسائل،املشمولة تسليمه بالوقائع صراحة  أو ضمنا حمل على القول ي

سهل عمليا الوصول الى حقيقة ما يجعل الاخيرة وسيلة من الوسائل التي ت

 (1)الاقتناع الشخص ي أمبد إلىيخضع كقاعدة عامة  الجاني عترافإو  ،الجريمة

من الناحية  عترافإلا  مدلول معرفة  ضحى من الضروري أ ومن هذا املنطلق

 :ضرورة تقتضيها سائر ألادلة ألاخرى  وهي راء الفقهيةوعرض مختلف آلا  يةالقانون

 الجزائيـة لمتابعـةالوسائل املنهية لاملستمد من  رافـعتإل القانوني ل دلو( امل الفرع ألاو(:

يحتل مكانة هامة في املجال الجزائي ، دلة الدعوى أعتراف دليال من إلا  عدي       

 طرق  مقدمةفي وذلك صراحة  (2)الجزائية إلاجراءاتقانون في النص عليه  ذ جاءإ

حرية  دأومبفي املسائل الجنائية  الحر  إلاثبات الجنائية بعد تقرير مبدأ إلاثبات

 ابقوله همن 111املادة  ك فيوذلالقاض ي الجزائي في تكوين اقتناعه الشخص ي 

 .""الاعتراف شأنه كشأن جميع عناصر إلاثبات يترك لحرية تقدير القاض ي

لم  هاأن قانون الاجراءات الجزائية يتضح 111املادة ستطالع وتحليل نص إبو       

 بالشارة اللفظية له بحيث إعتبرهاملشرع كتفى إ إذ ،عترافتتضمن مدلول إلا 

ي قتناع الشخص ي للقاض الا ملبدأخاضعة صل كون بحسب ألا التي تكسائر ألادلة 

 نإي فوبالتال أو مناسبتها، صدر فيهايكون قد د املرحلة التي يحدي دون أن الجزائ

 همصراعيالباب على  فتحي في املواد الجزائية ثباتإتراف كدليل عإلا  تقدير 

                                     
1 - Emilie DESCHOT, O.P, P 10 

ـــــ 2 لجريدة الرسمية، العدد ، املتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، ا1966يونيو  1، املؤرخ في 111 -66ـــ  ألامر رقم ــــ

 .1966يونيو  10، املؤرخة في 41
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داللة  تدلقوال أيدلي فيها الجاني بتصريحات و الحاالت التي  ينصرف الى تلكل

 .الجزائية لمتابعةل بالوسائل املنهيةواقعة املشمولة رتكابه للإعلى حقيقة واضحة 

وجه ب ألاقوال والتصريحات التي يدلي بها الجانين ألى إفي هذا الصدد ونشير        

س ي فيكت بما في ذلك إلاعتراف، ةو صيغة خاصأشكل تم في تال يشترط أن  عام

ويكون  ،سواء تم شفاهة أو كتابةطه وعناصره الحجية متى توفر على شرو 

عتراف شفهيا مثبتا بواسطة املحقق أو كاتب الجلسة أو باملحضر دون أن يلزم إلا 

 أما ،ضر قد وقع عليه املحقق أو الكاتبالجاني بالتوقيع عليه مادام أن املح

آللة يد أو بافقد يكون مكتوبا بخط ال ل معينعتراف املكتوب فليس له شكإلا 

إذ املهم أن يكون موقعا عليه من قبل الجاني حتى يعتبر حجة  ،كاتبة أو غير ذلكال

في  نهل  عتراف املكتوبون أقل قيمة من إلا عتراف الشفهي يك، غير أن إلا (1)عليه

  دالء بهإلا عترافه الشفهي بحجة أنه أجبر على إغالب ألاحيان ينكر الشخص 

عتراف الشفهي عقب صدوره من إلا  أن يقوم املحقق بكتابة اضروري وعليه يكون 

 م وجود نص صريحالجاني ثم يسمح لألخير قراءته والتوقيع عليه، لكن أمام عد

 ن الاعترافبي يقم تفرقةلم  القانون لن بينهما تمييز للال مجال فيؤكد هذا املعنى 

وبما أن املشرع الجزائري لم يحدد الشكل وال الصيغة التي ، (2)املكتوبالشفهي و 

املناسبة التي صدر فيها سواء تعلق ألامر  بغض النظر عنفعتراف بها إلا يتم 

ان أو ك النيابة العامة ااب التي تمارسهبالدعوى الرامية إلى إقرار الحق في العق

 إنهاء املتابعة الجزائية الوسائل التي تخول للضحيةذلك بمناسبة إجراء إحدى 

 دأ حرية الاقتناع.يخضع للسلطة التقديرية للقاض ي عمال بمب هفان

                                     

ـــــ 1  .11ــ عدلي خليل، املرجع السابق، ص ـــ

ــــــــــ 2  .11املرجع السابق، ص  "محاضرات في الاثبات الجنائي" صر الدين مروكن ــ
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يذهب إلى أن والقضاء الجزائري  )1(املستقر في القضاء الفرنس يإن          

عتراف يعد من بين عناصر إلاثبات الجزائية وهو "إقرار من املتهم بكل أو بعض إلا 

الوقائع املنسوبة إليه، وهو كغيره من أدلة إلاثبات موكول إلى تقدير قضاة 

  "(2)الجزائية قانون الاجراءات 111ادة املوضوع وفقا لحكام امل

 "متى كان الذي جاء فيه في قرار محكمة النقض املصرية تأكد املعنىكما         

وقرر أن شخصا أعطاه  ،أنكر ما نسب إليه قد البين من املفردات أن الطاعن

ى ن أقواله علإبأن هذا الكيس كان يحوي مخدرا، فكيسا به ثمار البرتقال ونفى 

عتراف هو ما كان ن إلا أ اذ ،النحو ال يتحقق بها معنى الاعتراف في القانون هذا 

ل دليل على توفر العلم بالقو ستند الحكم في التإوإذا  ،قتراف الجريمةإصا في ان

مما ستند إلى دعامة غير صحيحة إنه إعترافا بذلك صدر من املتهم، فإبأن 

محكمة  أكدتقرار آخر  وفي ،"(3)بتنائه على أساس فاسدله ل ابطإ يستوجب

سمية خطأ املحكمة في تن إ"عتراف بقولها املعنى املستساغ من إلا النقض املصرية 

عترافا ال يقدح في سالمة حكمها، طاملا أن إلاقرار تضمن من الدالئل ما إإلاقرار 

ن إرتب عليه وحدة ألاثر القانوني، فيعزز ألادلة ألاخرى، وما دامت املحكمة لم ت

 ."(4)له ناد ال محلسلطاعن الخطأ في إلا ما يثيره ا

                                     
1 - Crim ,pourvoi N°: 14-80267, Cour de cassation Français, chambre criminelle, Audience publique du 

18 février 2015, Non publié au bulletin voir le site :  http://www.legifrance.gouv.fr 

ص ة، ، الغرفة الجنائية الثانية، مجموعة قرارات الغرفة الجنائي1910ديسمبر  1في ـــــ قرار املحكمة العليا املؤرخ  2

 166و 11ص ص ك، محاضرات في الاثبات الجنائي، املرجع السابق، املشار إليه في مؤلف نصر الدين مرو   16

إليه في مؤلف إبراهيم سيد  ، املشار 116ص  10، السنة 1910/ 10/  1ق، جلسة  10لسنة  191ـــــ طعن رقم  3

 1999الطبعة ألاولى، دار الجامعية الجديدة للنشر، القاهرة،  "ة النقض في إلاثبات الجنائيمبادئ محكم" أحمد

 .11ص 

املشار إليه في مؤلف فرج علواني   146، ص 11،س 1910/  01/  11ق ، جلسة  19لسنة  1111ــــــ طعن رقم  4

 . 111هليل، املرجع السابق، ص
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 ة الجزائيةلمتابعل هيةالوسائل املنعتراف املستمد من الفقهي لإل  املدلو( : ثانيالفرع ال

ل حصو ال الجانيمن خالله  يبغي دليال هاما املبكر بالجريمة عترافإلا  يعد       

 ك املزايا هو تقريرومن قبيل تل ،(1)على بعض املزايا املتعلقة باالجراءات والعقوبة

 . بمبادرة الضحيةالجاني قبوله  أبدىإنهاء املتابعة الجزائية متى 

ائل بالوساملشمولة نسبة الجريمة  لثبات االعترافبالقاض ي يستعين ن إ        

ورة صإلاعتراف يعطي ذ إ ، التي تخول للضحية الحق في انهاء املتابعة الجزائية

فادي ت بالحرى  أوه ما نتج عن إصالحفي  الجاني ورغبة ارتكابها ظروف واضحة عن

وله عترافه الى جانب قبإالحاالت التي يشترط فيها في خاصة املتابعة الجزائية 

عتباره إعلق بالجاني بن الاعتراف مسألة شخصية تتأوبما  بالوسائل املنهية لها،

الى  يفيعد دليال في الدعوى يرم ،الوسائلير مصلحته من تلك ر تق على قدرألا

  كانت مهما للغير حق إثباتٌفيد ي بما نفسه على بنفسه خبار بمعلوماتإلا 
ٌ
املسؤولية

  .(2)جزائية أو ةمدني كانت سواء إقراره أو عترافهاملترتبة عن إ

بصدور الواقعة إلاجرامية عنه  الجانيعتراف هو إقرار أن إلا  (3)يرى البعض        

ا فإذ، يه أو إبداء أقوال من متهم على آخر كلها أو بعضها دون أي تسليم من محام

دوا أن يكون عإذ ال ي ،(4)كان مقيدا بما سبق وجب املض ي في تحقيق الدعوى 

ن إوبعبارة أخرى ف، (5)، كما يعتبر أقوى ألادلةالجانيمجرد قول صادر من 

                                     
ــــ 1 ــــ بحاث ميسان بجامعة البصرة، العدد أمجلة  "ريمةضمانات املتهم في الاعتراف املبكر بالج" جاسم محمد خريبط ــــ

 116، ص  1010،  ، العراق11

ـــــــ 2 ــ ـــ العدد   ،مجلة جامعة ديالى" في املسؤولية املدنية والجزائيةإلاقرار أو الاعتراف كدليل إثبات " حيدر نجيب أحمد ـ

 19، ص 1001 العراق، ،10

 . 11املرجع السابق، ص  "ثبات الجنائيإلامحاضرات في " نصر الدين مروكــــــــ ـــــ 3

ـــــــ 4 ـــ  .11عبد الحكم سيد ساملان، املرجع السابق،  ص ــ

ـــ 5 ـــــ  . 10ــــ عدلي خليل، املرجع السابق، ص ـ
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عتراف هو شهادة املرء على نفسه بما يضرها، وهو أقوى من الشهادة بل هو إلا 

بصحة  الجاني إقرارإلى أن الاعتراف هو (2)خر آلا  بعضذهب الوقد  ،(1)ةسيد ألادل

تسليم  نهأأي  ،تهامات املنسوبة إليه وإجراء يقوم به املتهم عند استجوابه غالباإلا

إقرار  بمثابةوبذلك يعد  ،(3)بالتهمة املسندة إليه تسليما صريحا غير مقيد الجاني

تأثيرا  لةدأقوى ألا تهمة املسندة إليه، وهو رتكابه للإمن املتهم على نفسه بصحة 

 .(4)تجاها نحو إلادانةإدعاها أالقاض ي و  يةعلى نفس

تحديد ختالف بين الفقهاء حول من خالل ما سبق معالم إلا  تضح لناي        

لبعض وا ،بالوقائع الجانيتسليم  أيبالوقائع  هفمنهم من ربط ،عترافمدلول إلا 

 إليه بالتهمة املسندة تسليمه أياملجرمة ي لألفعال آلاخر ربطه بالوصف القانون

عتراف يتعلق بالوقائع وليس الصواب هو الذي يرى أن إلا  إلى ألاقربي ولعل الرأ

ال شأن ف ،عملية ينفرد بها املحققة هي القانوني لها، ذلك أن هذه ألاخير بالوصف 

 ىه تحمل معنقوالأن أبل  ،وقائع املدعى بها عليهللبالوصف القانوني  للجاني

 .لوقائع املنسوبة اليهتلك ال القانوني وصفالولو أنكر عتراف إلا 

ه ار عتبإتتجلى في مدى في تحديد مدلول إلاعتراف ختالف مواضع إلا  أنكما        

ي لة فن املسأل املشرع الجزائري بشأوقد فص ،ألادلةنه كسائر أ أو ألادلةسيد 

ع خضوبالتالي ي ،ألادلةعتبره كسائر إ ينأقانون الاجراءات الجزائية  111املادة 

 من خالله يرمين كان إالجزائي و حرية تقدير القاض ي وفقا ملبدأ إلاقتناع الى 

                                     
ــــــ 1 ــ   1، ص 1999دون رقم الطبعة،  منشأة املعارف، إلاسكندرية،  "ضوابط إلاثبات الجنائي"عمرو عيس ى الفقى ــ

ـــــ ــــ 2  . 441أحمد شوقي الشلقاني، املرجع السابق، ص ـ

ـــ ـــــ 3 ة دون رقم الطبعة مطبع" ية واملحاكمات الجزائية الكويتيشرح قانون إلاجراءات الجزائ"حسن صادق املرصفاوي ـــــ

 . 411، ص 1910  ،الجامعة، الكويت

ـــــ4 ـــــ   111مصطفى محمد الدغيدي، املرجع السابق، ص  ــ
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 ستقر عليهإما  املعنىولعل ما يؤيد هذا  ،(1)املتابعة الجزائيةنهاء إالى  الجاني

من  رار إق"عتراف هو ن إلا أ اجاء فيه التي القرارات إحدىاملحكمة العليا في  ةقضا

املتهم بكل أو بعض الوقائع املنسوبة إليه، وهو كغيره من أدلة إلاثبات موكول إلى 

   "(2)قانون الاجراءات الجزائية 111تقدير قضاة املوضوع وفقا لحكام املادة 

خر سلك منحا آ الذي املشرع ألاردنيبعض التشريعات منها  اليه نتهجتإعكس ما 

من أصول املحاكمات الجزائية  111املادة عبارات نص  من خاللويتضح ذلك 

 يأمر الرئيس بتسجيل ،التي تنص صراحة على أنه "إذا اعترف الضّنين بالتهمة

ومن ثم  ،عترافهإن إلى ألالفاظ التي يستعملها في عترافه بكلمات أقرب ما يكو إ

 الجريمة إال إذا رأت خالف تستلزمهتدينه املحكمة وتحكم عليه بالعقوبة التي 

 أية بالتهممسألة الاعتراف  تربط اأنه وعليه يفهم من مضمون نص املادة ،"ذلك

 .(3)وقائععلى ال يضفىالذي  على الوصف القانوني نه ينصبأ

ل بالوسائ بالجريمة املشمولةعتراف إلا  نأالى  شارةتجدر إلا  وفي هذا الصدد      

 أمام ي متى صدرغير قضائ يكون فقد  ،صور  يتخذ عدةلمتابعة الجزائية ل املنهية

فيشمل  ،(4)املختصة بالنظر في النزاع موضوع إلاقرارالقضائية  غير الجهةجهة 

                                     

ــــــ 1 ـــ عتراف دني الذي يعد سيد ألادلة وبين إلا ختالف بين إلاقرار امللة إلا ملشرع الجزائري ملا فصل مسأحسن ما فعل ا ــــ

في املسائل ذات الطابع الجزائي الذي يخضع في جميع ألاحوال لحرية تقدير القاض ي الجزائي فال يكون ملزما له ما 

  .كما سنرى ذلك عند التطرق لذلك في املبحث الثاني لم يرد نص يضفي عليه حجية خاصة

ــــــ2   16، الغرفة الجنائية الثانية، مجموعة قرارات الغرفة الجنائية، ص 1910 /1/11قرار املحكمة العليا املؤرخ في  ـــــــ

 166و 11ص ص املرجع السابق، " محاضرات في الاثبات الجنائي"ار إليه في مؤلف نصر الدين مروكاملش

ـــ 3 ـــــ ـــ مراد أحمد فالح العبادي، املرجع السابق، ـ  .11صــ

ــــــ ــــ 4 ، ص 1991دون رقم الطبعة ودار الطبع، إلاسكندرية،  "النظرية العامة في إلاثبات" سمير عبد السيد تناغوـ

املرجع  "القضاء والفقه النظرية والتطبيقإلاثبات الجنائي في ضوء " عبد الحميد الشواربيمؤلف انظر ايضا و  111

 11ص  ،السابق
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 جانيالفي التحقيقات نقال عن قول منسوب إلى  تي وردالتوالتصريحات قوال ألا

على  الجانيصدر عن متى  اعتراف قضائي، وقد يكون إلا (1)خارج مجلس القضاء

لو صدر أمام قضائيا حتى و  عتبرهإالبعض  أنبل  ،(2)نفسه في مجلس القضاء

عتراف املتحصل من التحريات نتيجة إلا  ماأ ،(3)تهامجهة التحقيق وجهة إلا

ن يصدر أمثال ذلك  ،(4)مناقشة املشتبه فيه فال يرقى إلى مرتبة الاعتراف القضائي

بل لمتابعة الجزائية قل بالوسائل املنهيةعتراف بالجريمة املشمولة إعن الجاني 

و حتى أما هو الحال عند إجراء املصالحة لف على الجهات القضائية كاملرض ع

 نها تسبق مرحلة تحريك الدعوى العمومية. أما دام  الجزائيةوساطة والتسوية ال

 ائيعتراف قضاإلا  طائفةتحديد في  ختالفمواضع إلا يتضح مما سبق وعليه        

 الجانيقضائي هو ما يصدر عن عتراف الفإذا سلمنا أن إلا  ،قضائيكان أو غير 

في جزائية لمتابعة الل بالوسائل املنهيةرتكاب الجريمة املشمولة إينسب الى نفسه 

كان ناتجا عن املناقشات التي تجرى مع الخصوم أمام متى مجلس القضاء 

ثر صفح الضحية املجرى بعد تقرير إلاحالة إعتراف الجاني كإ ،(5)الجزائي القاض ي

التي يدلي فيها الجاني  د الحاالتاستبعإ فان هذا يستتبع ،على جهة الحكم

                                     
 .11م سيد ساملان، املرجع السابق، ص عبد الحك ــــــــــــ  1

ــــ 2 ـــــ ــ  . 111مصطفى محمد الدغيدي، املرجع السابق، ص ــــ

هو أيضا إقرار املتهم بصحة الاتهامات املنسوبة إليه وهو إجراء يقوم به املتهم أثناء استجوابه ودليل إثبات يأخذ به 

ال يخالجه شك في ارتكابه  للوقائع  املنسوبة إليه ـ انظر مؤلف القاض ي إذ يدعوه إلى إدانة املتهم وهو مرتاح الضمير 

  441أحمد شوقي الشلقاني، املرجع السابق، ص 

ـــــ ــــ 3    41املرجع السابق، ص  "محاضرات في الاثبات الجنائي" نصر الدين مروكــ

ـــ 4 ـــ ــــــ ــ  . 111، ص  هنفسمحمد مصطفى الدغيدي، املرجع ــ

ـــــــ 5 ـــ يشمل بذلك  التي يكون فيها الاعتراف صادرا في الجلسة املحكمة ال سيما تلك التي ورد النص عليها في املواد  ــ

 من قانون العقوبات 141قانون الاجراءات الجزائية وكذا املادة  100و 114
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غير مختصة قضائية مام جهة أكما لو صدر  خارج جلسة الحكم عترافبال 

 أنسلمنا  إذا أما ،تهام والتحقيقجهة إلامام أصدر و أبالدعوى العمومية 

رتكابه للجريمة إتدل على  قوالأمن  الجاني عنيصدر  ماعتراف القضائي هو إلا 

 وذلك أمام القضاء الجنائي الوسائل املنهية للمتابعة الجزائيةملشمولة بتلك ا

الجاني  عترافإيشمل لالجهاز القضائي بكامل تشكيلته  خيرهذا ألا  فيستفاد من

ما ك املنهية للمتابعة الجزائية، تلك الوسائلح قتر إ الذي (1)مام وكيل الجمهوريةأ

عليها  املنصوص املجاالتي التحقيق في قاض  أمامالحاالت التي يصدر فيها يشمل 

محضر الاستجواب  رد فياو وال من قانون الاجراءات الجزائية 101و 100في املادة 

قيقة زوير الحعن طريق الطعن بت إال ستبعاده إعتباره محضر قضائي ال يمكن إب

من  101في املادة  وفقا ملا هو واردستجواب أوضاعه الشكلية فيه متى روعي في إلا 

 . جراءات الجزائيةنون إلا قا

على  اسابقفقد يكون  ،وقت صدورهبحسب عتراف بالجريمة إلا يختلف و       

رير و بعد تقأقبل  سواءإتمام الجريمة  بعد الجانييصدر عن  أي املتابعة الجزائية

عتراف الذي يصدر عن الجاني هو ذلك إلا ها وقد يكون الحقا ل ،املتابعة الجزائية

 فيواء سمن قبل الجهات املختصة الجزائية لمتابعة ل ئل املنهيةالوسا تقريربعد 

حتى بعد صدور حكم بات  أوئي بتداإلا ث والتحري ومرحلة التحقيق مرحلة البح

بعة لمتال الوسائل املنهيةيكون سابقا على  الذيعتراف مثلة إلا أومن  ،ونهائي

 الجمارك وان إدارةفي محضر املخالفات املحرر من قبل أع قرار الجانيإالجزائية 

 ة، ويقيدفالطرف املتصالح معها بارتكاب املخال إقرار تشترط لقبول املصالحة  التي

                                     

ــــــ 1 حالة التلبس الوارد النص  عتراف الذي تضمنه محضر الاستجواب املحرر من قبل وكيل الجمهورية عنـ وهو إلا ـــــ

 من قانون الاجراءات الجزائية 114و  111و 1و1ف 19و 41عليها خصوصا في املواد 
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رتكاب املخالفة بغرض إب املخالفعترف إفي محضر املصالحة، وقد يكون ذلك 

ائية خاصة إذا كان حسن النية أو ستفادة من املصالحة وتفادي املتابعة القضإلا 

 هثولملم يسبق خاصة وأنه  ة الجزائية نفسها فقطابععترف خوفا من املتأنه إ

 لمتابعة الجزائيةل للوسائل املنهية مثلة الاعتراف الالحقأومن ، (1)أمام القضاء

 .صفحالو أ الشكوى  عن املضرور بعد تنازل  قرار الجاني بالوقائعإ

ة صور يلمتابعة الجزائبالوسائل املنهية ل بالجريمة املشمولةعتراف ويتخذ إلا        

ضع لحرية تقدير قتناع  الذي يخإفقد يكون دليل  ،خرى من حيث حجيتهأ

، وقد يكون كدليل ألاخرى  نه كغيره من أدلة إلاثباتأعتبار إالقاض ي الجزائي ب

ففي هذه الحالة  ،قانوني في الحاالت الذي يضفي عليه القانون حجية خاصة

خير العمل بما ورد في النص ألا  ذ يلزمإ ،(2)تحل إرادة املشرع محل إرادة القاض ي

القانوني كما هو الحال في جريمة الزنا املثبتة بالطرق القانونية الثالث املحددة في 

لجريمة ا لهذه املثبت قضائيالإلاقرار  منها (3)من قانون العقوبات 141املادة 

 .املشمولة بالصفح الذي يضع حدا للمتابعة الجزائية

بالوسائل التي تخول  بالجريمة املشمولة عترافختلفت صور إلا إمهما         

لة دله ما يميزه عن غيره من ألا  نإف املتابعة الجزائية ضحية الحق في انهاءلل

ذا كان إف ،(4)إلاقرار املدني ألادلة القولية ومن ذلك زمرةفي خاصة تلك التي تصب 

                                     

ـــ 1 ـــ ـــــ  191املرجع السابق، ص  "املصالحة" أحسن بوسقيعةــــ ـ

ــــــــ 2  . 41املرجع السابق، ص  "محاضرات في الاثبات الجنائي" الدين مروك نصر  ـــــ

ــــــــ 3 ، مجموعة قرارات الغرفة الجنائية الثانية، ديوان 1910ديسمبر  1املؤرخ في  11440قرار املحكمة العليا رقم  ــــــ

 16، ص 1911املطبوعات الجامعية الجزائر، 

 العلياا املعنى قرار املحكمة ة على املقر" وأكد هذاطعمن القانون املدني " إلاقرار حجة ق 1ف  141ـ تنص املادة ـــــــــــ 4

 وما يليها 114، ص 1000، 1العدد  ،للمحكمة العليا قضائيةالجلة امل، 1000ماي  9املؤرخ في  ،111114رقم 
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 ئل التي تساعدمن الوسا هماأن عتبار إب قرار املدنييلتقي مع إلا عتراف الجزائيإلا 

إال أنهما يختلفان من حيث النتائج  ،سواء املدنية أو الجزائية الدعوى  حسم على

قانونية  طبيعة من ذلك وما في الذي بذمته بالحق إقراره بعد املقر على املترتبة

 املدنية املسائل ، ففيأو جزائيا كان مدنيا الخصم قبل من التصرف هذا نتيجة

 بيج إذ قاطعة ةحج الوقت ذات في وهو على املقر، صرةقا حجته إلاقرار أن نجد

 إلاقرار أن نجد الجزائية في املسائل أما ، هعن وز الرجوعيج وال املقر به تزميل أن

 له حجة ليس ولكن، املدنية املسائل في الحال هو كماي الجان على قاصرة حجة

 كما ال يلزم ،عدول عنهال أو إنكاره بإمكانهذ إ ،عترافهإبالجاني  يلزم ال فهو قاطعة

 .(1)املوضوعية عتباره من املسائلإب املحكمة

 ثبات، إال عتبارهما من وسائل إلاإعتراف بقي مع إلا تذا كانت الشهادة تلإو         

أن يدلي  التي يقصد بها ن الشهادةعتراف مختلفا عأن هناك فوارق تجعل إلا 

 (2)في مقلة إلاثبات أو النفي الشخص بما رآه أو سمعه عن الجريمة أو فاعلها سواء

ن كان هذا املدلول منتقد فشتان بين السمع والرؤية أو كما يقال ليس الخبر إو 

عتراف هو إقرار الجاني على ن إلا أوليس من رأى كمن سمع، مما يعني  كاملعاينة

دلي املعترف بما شاهده وسمعه من للوقائع املجرمة أي أن ي رتكابهإنفسه بصحة 

عنه شخصيا، وبالتالي قد يكون وسيلة لإلثبات في الدعوى أو لدفاع فعال صدرت أ

كأن يعترف ببعض الوقائع املنسوبة إليه وينكر الباقي، أما  (3)الجاني عن نفسه

                                     

ــــــــــ 1 ـــ  11حيدر نجيب احمد، املرجع السابق، ص  ــ

ــــــــ 2 ـــ           11عبد الحكم سيد ساملان، املرجع السابق، ص  ـ

- Jacques BORRICAND et Anne MARIE SIMON,  Droit pénal et procédure pénale, 2 éme edition, O.P,  p267  

ــــ 3  116صباح نوري محمد ومعمر خالد عبد الحميد، املرجع السابق، ص ـــــــ ــ
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 جرمةاثبات الوقائع املالرامية الى  وسائلالفتعد من الشاهد التي يدلي بها الشهادة 

فان  (2)ف هو إقرار الجاني على نفسهعتراذا كان إلا إو أو نفيها،  (1)كلها او بعضها

كون الشاهد شخص غريب عن دائرة الشهادة هي إلادالء بمعلومات عن الغير، وي

قانون الاجراءات الجزائية  من 111وهي واجبة على الشاهد طبقا للمادة  ،(3)تهامإلا

 (4)عن إلادالء بشهادته في غير ألاحوال التي يجيزها القانون الشاهد متنع إوإذا 

عتراف فهو متروك لتقدير الجاني ما إلا أ، (5)كم عليه بالعقوبة املقررة قانوناح

، وإذا رأى أن إلانكار أحسن وسيلة للدفاع عن نفسه (6)الذي له الحق في الصمت

أساس ي وجوهري لقيمة  فهو  ما حلف الشاهد لليمينأ، (7)فله الحق في ذلك

ن الشهادة وال يجوز ويترتب عن عدم حلف اليمين بطال  ،(8)شهادته كدليل

                                     
ـــــ ـــــ 1 ـــ  114أبو الروس أحمد بسيوني، املرجع السابق، ص ـ

ــــــــ 2 ــ ـــ  . 11بق، ص عبد الحكم سيد ساملان، املرجع السا ـ

ـــــ ــــ 3  .114،ص 1990دون رقم الطبعة، إلاسكندرية،  "وعدم العقاب في الدعوى الجزائية البراءة" م فودهكعبد الحــ

ــــــــــ 4 ـــ من ق.ا.ج" ال يجوز سماع شهادة املدافع عن املتهم فيما وصل إلى علمه بهذه الصفة أما  111تنص املادة  ـ

 ن بالسر املنهي فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانون"ألاشخاص آلاخرين املقيدي

ــــــــــ 5 ق.ا.ج التي تأكد أنها " إذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاض ي  91ق.ا.ج إلى تطبيق نص املادة  111ـ تحيل املادة ــ

 100 مة منوالحكم عليه بغراالتحقيق بناءا على طلب وكيل الجمهورية استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية 

نه إذا حضر فيما بعد وابدي أعذارا محقة ومدعمة بما يؤيد صحتها جاز لقاض ي التحقيق بعد أدينار غير   1.000إلى 

 سماع طلبات وكيل الجمهورية إقالته من الغرامة كلها أو جزء منه"

ــــــ 6 ــــ ـــ  . 114، ص  هنفس بسيوني أحمد أبو الروس، املرجع ـــ

ــــــ ـــ 7  . 40املرجع السابق، ص  "محاضرات في الاثبات الجنائي"نصر الدين مروكـــ

ـــــــ 8 ـــــ ق.ا.ج  91ق.ا.ج على أن الشهود قبل أداء شهادتهم يحلفون اليمين املنصوص عليها في املادة  111تقرر املادة  ـــ

عن الوقائع أن يذكر كل منهم اسمه ولقبه  وتقرر هذه ألاخيرة على انه " يطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم

وعمره وحالته ومهنته وسكنه وتقرير ما إذا كان له قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتهم أو ما إذا كان فاقد 

ألاهلية وينوه في املحضر عن هذه ألاسئلة وألاجوبة ويؤدي كل شاهد ويده اليمنى مرفوعة اليمين بالصيغة آلاتية " 

العظيم أن أتكلم بغير حقد وال خوف وان أقول كل الحق وال ش يء غير الحق" وتسمع شهادة القصر إلى  اقسم باهلل

 سن السادسة عشر بغير حلف اليمين " 
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ن أللمحكمة التعويل عليها في حكمها وإال كان تسبيبها معيبا، في حين نجد 

حلف اليمين وإذا تضمن أقوالا غير صحيحة ملزما باملعترف فيها  يكون عتراف ال إلا 

 .(1)ال يعد ذلك شهادة الزور التي يعاقب عليها الشاهد

ائية لمتابعة الجز ل بالوسائل املنهيةة بالجريمة املشمول عترافوقد يتخذ إلا         

ة سلط ، ويقصد بها توصيل املعلومات سواء كانت الىصورة إلاخبار أو إلابالغ

 (2)نصرف لفظ إلاخبار إلى رجال الضبط القضائي أو إلاداري قضائية أو إدارية، وي

ينما ب ر يكون في مرحلة جمع الاستدالالتلذا يتجه البعض إلى القول بأن إلاخبا

تهام أو تحقيق أو حكم إة جهسواء كانت  قضائيةال مام الجهاتأيكون عتراف إلا 

من قبل السلطات  اكتشاف الجريمة و بعدأ قبل إلاخبار وقد يكون  أو وسيط

 ناةالجكتشافها والقبض على إيكون الحقا لها وبعد فأما الاعتراف  ،املختصة

نه كثير ما نجد أن النصوص ال تقيم فرقا أغير  ،(3)والشروع في التحقيق معهم

ها من ،لشخص من حيث كونها مجرد إخبار أو اعترافبين ألاقوال التي يدلي بها ا

                                     

ــــــ ــــ 1 ق.ا.ج " إذا تبين من املرافعات شهادة الزور في أقوال الشاهد فللرئيس أن يأمر إما من تلقاء  111تنص املادة ــ

لى طلب النيابة العامة أو احد الخصوم هذا الشاهد على وجه الخصوص بان يلزم مكانه ويحضر نفسه أو بناء ع

 املرافعات وان ال يبرح مكانه لحين النطق بقرار املحكمة وفي حالة مخالفة هذا ألامر يأمر الرئيس بالقبض على الشاهد 

ه شهادة الزور دعوة أخيرة ليقول الحق ويحذره ويوجه الرئيس قبل النطق بإقفال باب املرافعات إلى من يظن في      

 بعد ذلك من أن أقواله سيعتد بها منذ آلان من اجل تطبيق العقوبات املقررة لشهادة الزور عند الاقتضاء 

وآنذاك يكلف الرئيس كاتب الجلسة بتحرير محضر بالضافات والتبديالت واملفارقات التي توجد بين شهادة      

 لسابقة الشاهد وأقواله ا

وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجيل القضية يأمر الرئيس باقتياد الشاهد بواسطة القوة      

 العمومية بغير تمهل إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح تحقيق معه 

 ادة"رة الثالثة من هذه املويرسل الكاتب إلى وكيل الجمهورية املذكور نسخة من املحضر الذي حرره تطبيقا للفق    

ــــــ 2  16ـــ جمال محمد مصطفى، املرجع السابق، ص ــــ

ـــــ ـــــ 3 ـــ  . 191املرجع السابق، ص "حجية الاعتراف كدليل إدانة"قدري عبد الفتاح الشهاوي ـ
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 1ف 199على سبيل املثال في املادة  احاالت إلاعفاء من العقوبة املنصوص عليه

 ر ألاول يكون إلاخبا ،ا واضح في وجهينمن الفرق بينهأال إ ،(1)من قانون العقوبات

ال تربطه أية عالقة  بحيثتهام وهو الشخص خارج عن دائرة إلا الجناةمن غير 

خبار إلا شمل يأما الوجه الثاني  ،(2)يعد بمثابة شهادةوفي هذه الحالة بالجريمة 

 دء فيالبقبل  جريمة فيكون القرار بالذي يتحقق معه معنى إلاعن الجاني  الصادر 

ف خير يختلوهذا ألا  ،ن الجريمة والجناةويهدف الى الكشف ع ،املتابعة الجزائية

فهي ال تحمل معنى  ،يضا عن مجرد تقديم إيضاحات حول الواقعة الاجراميةأ

 عتسيو  ،الاعتراف ذلك أنها مجرد وسيلة لتوضيح حقيقة ما نسب إلى الشخص

إذا كان الغرض منها هو  إنكار  عن النفس دفاعالوسائل  بين لتكون من مفهومها

من وقائع مجرمة كتقديم توضيحات بشأن هويته أو  الجانيى نفي ما نسب إلو 

 عترافدث، فهذا ما ال يتحقق به معنى إلا موطنه أو مكان تواجده يوم وقوع الحا

 حقيقةلل ارتكاب الجريمة ومطابقإرمة الذي البد أن يكون ناصا على بالوقائع املج

عن واقعة  رادألاف التي يرددهاألامر الذي يجعله أيضا مختلف عن الشائعات 

إذ تعد بمثابة الترويج أو املبالغة في سرد خبر مختلق يحتوي جزءا ضئيال  ةمعين

الوسائل املنهية املستمد من  عترافمن مدلول إلا  كما يستبعد ،(3)من الحقيقة

وا من ضحية فهي ال تعدقوال الل يداردت قوال التي تأتيألاتلك  لمتابعة الجزائيةل

 النفس. عنلدفاع من وسائل ايعد وسيلة  دعاء الذيإمجرد كونها 

                                     

ـــــ 1 ـــ السلطات أو كشف  191و 191ق.ع "إذا أخبر أحد مرتكبي الجنايات املبينتين في املواد  1ف 199ــ تنص املادة ـ

لها عن شخصية الجناة قبل إتمام الجريمة وقبل بدء أي إجراء من إجراءات التحقيق أو سهل القبض على الجناة 

 " 11آلاخرين حتى بعد بدء التحقيق فانه يستفيد من العذر املعفي بالشروط املنصوص عليها في املادة 

ـــــ ــــ 2  41ابق، ص جمال محمد مصطفى، املرجع الســ

ـــــ ـــــ 3 ـــ  . 11املرجع السابق، ص  "دانةإعتراف كدليل حجبة إلا ' دري عبد الفتاح الشهاوي ق ـ
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 ـةيلجزائا لمتابعةل الوسائل املنهية د منـاملستمعتراف إلا  مبررات الثاني: املطلب 

ة لمتابعة الجزائيل الوسائل املنهيةمن  املستمدعتراف دلول إلا مبعد عرض          

خالف لتأصيل الجدل وا أيضا من الضروري  ،والفقهيمن حيث املنظور التشريعي 

ذا وفي ه ،الوسائلع املشمولة بتلك قائللو  إثباتكدليل عتراف جدوى إلا  حول 

 بشدة وجه الداللة عترضإمن فمنهم  ،تجاه واحدإعلى الصدد لم يستقر الفقه 

دلة في أو الحصول على أحباط حقوق الدفاع ذريعة ل  الوسائلتخاذ تلك إو 

 الجانيعلى عاتق  إلادانة تإثبا عبء إلقاء هذا يؤدي الىن أفضال عن  ،الدعوى 

 سائلبتلك الو شمولة عتراف الجاني بالجريمة املإ نالقول بأ إلىذهب فالبعض  أما

 :صالحيةإ وسيلةفضال عن كونها  املرجوة منها هدافتحقيق ألا ل اضروريا مر أ

 ةــالجزائي ةــعمتابلاملنهية ل من الوسائل إلاعتراف استبعاد : و( الفرع ألا 

ستبعاد الاعتراف إعلى جملة من الحجج الرامية الى  تجاه املعارضستند إلاإ      

 همها:ألمتابعة الجزائية كدليل الثبات الجريمة املشمولة بالوسائل املنهية ل

 إذا راف:عتإلا على  الجانيالجزائية وسيلة ملساومة  لمتابعةل الوسائل املنهيةــــــ 1

 أنها إال ،إجراءاتهامة وتبسط املحاك من وصمة لجانيا تجنب الوسائلتلك كانت 

 راديةإالتفاوض على  إلىتدفع  وسائل التيالمن  وسيلة إال ما هي  ألامر في حقيقة 

 الجريمةتمثل في تغيير وصف ي الحصول على امتياز معينعتراف مقابل إلا 

 وفي الغالب تكون  التهمة وصف بإسقاط وقد يكون  ،و جزئياكليا أستبعاد بال 

  .(1)أشد عليها املطبقة العقوبة تكون  كما خطورة أكثر  الجريمة

                                     

ـــ ـــــ 1 " دون رقم الطبع، دار النهضة (دراسة مقارنة)لقاض ي الجزائي في تقدير ألادلة سلطة ا" رمزي رياض عوضـــــ

 144ص  ،1004العربية، القاهرة، 
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ذلك  اساأسلمتابعة الجزائية فكرة منتقدة ل الوسائل املنهية أنوعليه يتضح        

وقائع ه بالعترافإللحصول على  الجانيتسمح بالدخول في مساومة مع وسيلة  أنها

سامة قل جأتهام في جرائم حصر إلا أو للتخفيف عنه  أو  الوسائلشمولة بتلك امل

ه تفاق بينتم إلاوقد ي ،خف مما كان يستحقأفي طلب الحكم عليه بعقوبة  أو 

تصال بين ممثل عد مفاوضات غير رسمية عن طريق إلاتهام بوبين سلطات إلا

ثم بعد  ،تفاقوينصحه بقبول إلاها جنتائ إليهالذي ينقل  الجانيامي تهام ومحإلا

 الدانةبحكمها ألاخيرة وتصدر  ،يمةاملحكمة ويدلي باعترافه بالجر  أمام يتقدمذلك 

 مريكيةألا في الواليات  مطبقكما هو  ،وتوقيع العقوبة عليه في الحدود املتفق عليها

املعدل  420 -4200ستلهمها املشرع الفرنس ي عند وضعه القانون إاملتحدة و 

 في مساومة مع املتهمسمح للنيابة العامة الدخول  أينالجزائية  إلاجراءاتلقانون 

 لحبسا أو ول العقوبة وذلك في املخالفات وبعض الجنح املعاقب عليها بالغرامة ح

 .(1)سنوات 1جاوز يال  الذي

عتراف من إلا  عتبارإينتقد تماما فكرة  (2)موقف البعضهذا ما جعل        

 جانيمع الاملتابعة الجزائية مارسة الضحية الحق في إنهاء مل الحتمية الضرورات

ي الجان إقرار  أن إذ ،ال يعد اعتراف صريحا يسأل عنه جزائياها ب هقبول أنيرون و 

رار ختيار القكان ضروريا ل  وإذا ،وإرادياصريحا  يكون  أنمن البد بحقيقة الواقعة 

يستعمل  أنفال يجوز  ،الوسائلاملبتغاة من تلك  هدافألا املناسب وتحقيق 

 .(3)مساعيها في تحقيقفشلت  إذاخاصة املحكمة  أمامضده كدليل عترافه إ

                                     

ــــ 1 ـــــ  41املرجع السابق،  ص  "املصالحة " أحسن بوسقيعة ــــــ

ـــــــــــ 2 ـــ  61إبراهيم خليل عوسج، املرجع السابق، ص  ـ

ــــــ 3  19 و 69ص ص ــ عادل يوسف عبد النبي الشكري، املرجع السابق، ــــ
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يقع على إلاثبات  عبء أنقرينة البراءة تقرر :  (1)ـــــــــ الخروج عن موجبات البراءة 2

غرض تحقيق مصلحة ن كان ذلك بإو ، (2)على عاتق املتهمتهام وال يلقى عاتق إلا

لمتابعة ل الوسائل املنهيةفي ظل  هعبء على عاتقهذا ال إلقاء نإفوبالتالي  ،الجاني

ي تعد التة الفردّية ومبدأ ألاصل في إلانسان البراءة الحريب عد مساساي الجزائية

هامة نتائجها ال بين ومن ،محافظة عليهاللأسمى الغايات التي يسعى إلانسان  من

 البراءة مقتضيات قرينة من أهم تعدو  (3)قاعدة تفسير الشّك لصالح املّتهم هو 

رتكب إقد  الجانيتثبت من أن يصّح الحكم بالعقوبة إال بعد ال ه الومؤداها أن

د سنافي إلا قام الشك  ذاإنطبق تماما عليها، و م التجريميالنص  وأن ،الجريمة

ن إلقاء فإ ،وإلى جانب ضمانة تفسير الشك ملصلحة املتهملحكم ببراءته، وجب ا

 هذهو  ،أصل البراءةأهم نتائج  من تظلتهام سلطة إلاعبء إلاثبات على عاتق 

بء ع فيها يقعقول أنه إذ لو صح ال ،طبيعة الخصومة الجنائيةبررها القاعدة ال ت

تهام فكذلك يصح القول بأن من طبيعة الخصومة املدنية إلاثبات على عاتق إلا

  ،يقع على عاتق املدعي فيها أن عبء إلاثبات
ا
بيد أن عبء إلاثبات يختلف كثيرا

 على عاعبء إلاثبات دا يقعففي الخصومة الجنائية  ،الخصوماتفي كلتا 
ا
تق ئما

ال يرتفع عن كاهلها إال إذا نص القانون على ذلك صراحة، فإذا ي ذالتهام إلا

                                     
ــــــــ1 يظل املتهم فيمة ال يؤثر في قرينة البراءة رتكابه الجر إهب البعض إلى أن اعتراف املتهم بتجاه يذــ على خالف هذا إلاــ

حجية " قدري عبد الفتاح الشهاوي كمة حكمها بالدانة انظر مؤلف نه بريء إلى أن تصدر املحأاملعترف مفترضا فيه 

 99املرجع السابق، ص  "دانةإعتراف كدليل إلا 

ـــ ــــ 2  ألاول   ، العدد  للمحكمة العليا القضائية، مجلة 1009 /4/ 1املؤرخ في ،461441قرار املحكمة العليا رقم ــ

 111ص ،  1009

ــــ 3 ــ ي لقاعدة الشّك ما جاء في القرآن الكريم قوله عز من قائل ـ ُهم 11سورة النجم ، آلاية في ـــــ ألاصل النص ّ
َ
."َوَما ل

ِني ِمَن 
ْ
 ُيغ

َ
نَّ ال

َّ
نَّ َوِإنَّ الظ

َّ
 الظ

َّ
ِبُعوَن ِإال

َّ
ٍم ِإن َيت

ْ
ا ِبِه ِمْن ِعل ْيئا

َ
َحّقِ ش

ْ
م" عن  "ال

ّ
هذا وقد ورد في قوله "صلى هللا عليه وسل

م": "عائشة" رض ي هللا عنها وأرضاها قالت، قال "رسول هللا
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
درء الحدود عن املسلمين ما إ صل

وا سبيله، فإّن إلامام لئن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العق
ّ
 ".وبةاستطعتم، فإن كان له مخرج فخل
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في هدم قرينة البراءة بإقامة الدليل القاطع على ذلك ظل  العامة النيابةفشلت 

 تهام على قول دون دليل وال يكلف املتهمعلى براءته، وال يكفي أن يبنى إلااملتهم 

تقل يمكن أن ينفيها الخصومة املدنية فإن عبء إلاثبات  أما في ،بإثبات براءته

 
ا
ات ما يدعيه إذا يقع عليه عبء إثبو  ،إلى عاتق املدعي عليه الذي يصبح مدعيا

 
ا
ن م هذا كله ال يسري بحال، و إلانكار دولم يقتصر موقفه على مجر  ما أثار دفعا

 مرافعته أو باملدعى عليه ال ينقلب  أنذلك  كأصلفي املجال الجنائي  ألاحوال

 وذلك 
ا
لى كافة إجراءات الدعوى ستبقاءا للبراءة التي تهيمن عإبدفعه مدعيا

  .(1)بما فيها توزيع عبء إلاثبات الجنائي العمومية

 لىإتسليم القول الداعي  إندلة النفي: أالتناقض مع حق الجاني في تقديم  ـــــ 3

منه  عترافإالجزائية بمثابة املتابعة  إنهاء إلىالرامي املقترح  الجانيقبول  أن

 نشو  ،خالف ذلك إثباتفي  هحقب الذي يقر  املبدأ يخالفبالجريمة 
ا
 جعله خصما

ا
طا

قترن دائما بوسائل إجرائية إلزامية من بينها ة تألاخير هذه و  ،في الدعوى العمومية

 للجريمة وكذلك 
ا
حق املتهم في مواجهة ألادلة التي طرحتها النيابة العامة إثباتا

هذا الحق في  لذلك يتمثل، ما نسب اليه من وقائعنفي أدلة تقديم ق في الح

حق املساهمة  للمتهم أن آخربمعنى  ،وتقديمها للمحكمة ألادلة القائمة دحض

ليه تهام املنسوب إتقديم ألادلة التي تدحض إلاإلايجابية في إلاثبات عن طريق 

هذا السلوك أن يفسر يلتزم الصمت دون  نفي أحق اليضا أ جانب ذلك إلى وله

بالوسائل التي تخول بالجريمة املشمولة  منه عترافإنه على أ الذي ينتهجه

 .(2)على إلادانة دليال عتباره إومن ثم  املتابعة الجزائية للضحية الحق في إنهاء

                                     
ـــ 1 ـــ ـــــ ــ  16، ص1004 جامعة املنصورة، كلية الحقوق، "الشرعية إلاجرائية وحقوق إلانسان" أحمد لطفي السيدـ

ــــ 2 ـــــ  11، ص هنفس أحمد لطفي السيد، املرجعــــــ ـ
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اء سو نه اعتراف بالجريمة بأ فسر صمت الجاني ال يكون مقبوال لو وعليه        

 اءإنهعدم رغبته في فقد يهدف من وراءه  ،د مصلحتهض و أكان ذلك ملصلحته 

كوجود دليال  ،الدعوى  إجراءاتاملتابعة الجزائية ملصلحة تقتض ي السير في 

 قواله كدليلأيلتزم الصمت لكي ال تتخذ  أن أوإليه من وقائع يدحض ما نسب 

 رتكابه للجريمةإن قبول الجاني ال يدل حقيقة على أوباعتبار  ،(1)إلادانةعلى 

من مته صن ال يعد فمن باب أولى أ ،لمتابعة الجزائيةل بالوسائل املنهيةاملشمولة 

 (2)منه بعدم إلادانة إقراراك يعديأخذ تفسيرا آخر فبل  ،قبيل الاعتراف بالجريمة

شخص  إجبار كأساس لقاعدة عدم جواز  الجانيالصمت مقّرر لصالح  وملا كان

واجب التأكد من يقع على املحكمة فانه  مهما كان التأويل ،قوالهأدالء بعلى إلا 

بالجريمة املشمولة بتلك  عترافإو قبوله بمثابة أصمته عتبار إمدى إمكان 

 أنبل البد  ،يحكم بناء على علمه الشخص ي أنال يجوز للقاض ي اذ  ،الوسائل

تلك الواقعة التي يستمد منها البرهان نطالقا من ، وذلك إ(3)أدلةعلى  قتناعهإ يبنى

  .ليهإ نتهىإالحكم الذي في قتناعه إ لحقيقة الذي استند اليها في تكويناعلى 

نتقادات الرامية من بين إلا ، عالوة عما سبقعتراف: إلا ـــــ التعارض مع حقيقة 4 

 نهيةبالوسائل املعترافا بالجريمة املشمولة إ الجانيعتبار قبول إ الى رفض فكرة

تي مع الحقيقة ال اتعارضيمثل فسير هذا الت كون  تكمن في لمتابعة الجزائيةل

إلى  ةسارعتصور املي فال ،عتراف صريحا ومطابقا للحقيقةيكون إلا  أنتقتض ي 

                                     

ــــــــ ــــ 1           111محمد سيف النصر عبد املنعم، املرجع السابق، ص ـ

-voir aussi : Julie SEGAUD , O.P,  p 571 

ـــــــ  2 ـــ   11 املرجع السابق، ص والتطبيق" النظرية والفقه القضاء ضوء في الجنائي إلاثبات"عبد الحميد الشواربي ـــ

ـــ ـــــ 3  "قاعدة عدم قضاء القاض ي بعلمه الشخص ي في الشريعة إلاسالمية والتشريعات الوضعية "نبيل إسماعيل عمرــــ

 41، ص 1914، الرياضالعدد ألاول،  ، ربية للدراسات ألامنيةاملجلة الع
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هناك حاالت يكون فيها  أن إذ ،هدوافع الاعتراف دون البحث في مثل هذا تلقي

ة دلرغبة داخلية ملحة في العو  نتيجةالندم وتأنيب الضمير  وليد عتراف الشخصإ

ستقرار الضمير، لكن ألانانية بما تنطوي من حب الذات إو  ة والتوبةستقامإلى إلا 

إال  ،والحرص على حمايتها تدفع الشخص دائما للبحث عن أسباب تبرر تصرفاته

 الحصول على بغرض من التظاهر بالندم وتأنيب الضمير أن هذا ال يمنع أحيانا 

لمتابعة ل املنهية ائلالوس تلك ترتبهي ذال ألاثر ذلك من و  ،فائدة أو تحقيق منفعة

 اتكبهر إ بوقائععترف دفعه ألامر الى إلا ياذ  ،بها الشخصقبول في حالة الجزائية 

تعود  معاملة أحسنو على فائدة أو منفعة  ول الحصلقاء ويرجو من ذلك  ،غيره

عتراف بدافع الشفقة أو تبرير موقف معين إلا وقد يكون  ،(1)غيرهعلى  أوعليه 

ألاب راف عتإتمليه عليه نفسه وإظهار عطفه على الغير ك مستجيبا في ذلك إلى ما

 وأتخليصه من العقوبة  من خالل ذلك قصدوي ،بهشفقة بنه إرتكبها إجريمة ب

رة ألاولى أين يكون ففي الصو  ،(2)بدافع التخلص من التعذيبيعترف الشخص  أن

دافع قد تكون رغبة نفسية أو ب مرجعه تأثير عوامل متعددة (3)اكاذبعتراف إلا 

تراف عفيتخذ من إلا  ،الضحيةباملجرم ة أو املصلحة أو الصلة التي تربط املحب

ة إلى إنهاء ميالرا الوسائلستفادة من وإلا  ةبالجريمة سبيال للتأثير على هذه ألاخير 

 لقاء فائدة تعود عليه أو  كذبا وقد يعترف الشخص بالجريمة، املتابعة الجزائية

 في للضحية الحق تخول  التي شد من تلكأ ريمةتهام بجب إلاعلى ذويه أو لتجن

عتراف املستمد من يكون إلا فأما في الصورة الثانية  ،ملتابعة الجزائيةا إنهاء

في لك ذعتقاد بصحته ويتحقق إلا  منلمتابعة الجزائية متولدا ل الوسائل املنهية

                                     
ـــــ 1  16. 14صص ــ عبد الحكم سيد ساملان، املرجع السابق، ـــ

ــــــــ 2 ـــ  . 116،  114صص املرجع السابق،  "محاضرات في الاثبات الجنائي"  نصر الدين مروك ـ

3- Jean –Claude SOYER , Droit Pénal et Procédure Pénale , 12 éme Edition, DELTA, Paris, 1995, P289. 
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ن وال يكون له ثمة سند م الشخصإلى خلل في فكر  سبابهأرجع ، ألاولى تحالتين

جعله يشك في براءته ويتوهم أنه هو ي و الخوفأصدمة  منها ،الحقيقة أو الواقع

حالة الا بغير الحقيقة، أم فيعترف بما يتوهمه ،رتكب الجريمة أو املتسبب فيهاإ من

افه عتر إفيكون  الشخص مصابا بانفصام في الشخصية،كون  امرجعه الثانية

هام تص عادة بنوبات من إلاا الشخراجع إلى مرض عقلي في الحاالت التي يمر به

نسكاب بقعة حبر على ورقة إرتكب تزويرا ملجرد إومن ذلك من يظن أنه  ،الذاتي

تي تخول الجريمة الزنا  رتكبأنه إ عتقادهإ بمجرد عتراف الشخصإأو ، (1)معينة

 نه.مرأة أجنبية عإ مالمسةمجرد وذلك ب الجزائية املتابعةللضحية الحق في انهاء 

 :ةلمتابعة الجزائيل املنهية الوسائل إلجراء ا ــــــراف شرطــــــــعتإلا  ـــــــ ثانيلالفرع ا

ل بالوسائل التي تخو عتراف الجاني بالجريمة املشمولة إن التسليم بوجوب إ       

عدم و  عدم رفضه للمقترحنتيجة حتمية ل املتابعة الجزائية للضحية الحق في إنهاء

إال ينة قر هذه الل فضار ال الرأي وجاهةفبالرغم من  .ة اليهللوقائع املنسوب إنكاره

الضحية مبادرة تكتمل  إذ ال  ،بالجريمةعتراف إلا أن ذلك لم يقلل من ضرورة 

منه ما تض الرأيهذا  ما يؤكدولعل  ،بالجريمةإال إذا أقر  الوسائلتلك  الى الجانيو 

في فقرتها صراحة  نصتي منه الت 119الجزائية ال سيما في املادة  إلاجراءاتقانون 

 فة"عتراف باملخالاملنوه عنها إلا "ويتضمن القيام بدفع الغرامة  نهأالثانية على 

ال  ةألاهميثر بالغ أالجنائية له  إلاثبات أدلةعتباره دليال من إعتراف بإلا  إن       

كان ذلك في مرحلة البحث والتحري والاستدالل التي ال تخرج عن كونها  إذاسيما 

يعطي صورة واضحة عن وقوع الجريمة وكيفية حدوهها والظروف التي  ر إطا

                                     

ـــــ ـــــ 1   119 و111صص عدلي خليل، املرجع  السابق، ـــــ
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لة هذه املرحفي و ،مرتكبيهاو رافقتها ومحاولة الكشف عن الغموض املحيط بها 

مة وتسهيل مه دلةألا تساعد على تهيئة  املمهدة التي جراءاتإلا  جراءاتها منإتعد 

 نهيةالوسائل املتمد من عتراف املسن إلا إوبالتالي ف ،الجريمة حقيقة الكشف عن

لوصول ا إجراءاتختصار إيستتبع  ألاوليةاملراحل  لمتابعة الجزائية ال سيما فيل

 إنهاءحلول تساعد على  وإيجاد ،دلةألا حقيقة الواقعة واملحافظة على  إلى

فيها  تطول قد التي الاجراءات املعتادة الاضطراب الذي خلفته الجريمة على عكس 

 .لضرر ا لصالحطلبه تمما  أكثر ر الضحية خستوقد  ،ألادلةها تضيع فيو  إلاجراءات

الوسائل التي تخول للضحية الحق في وعليه للجاني الحق في املوافقة على       

 ضمنيا كان ذلكولو  نه ال ينكر الجريمةأوقبوله بها يعني  زائية،املتابعة الج إنهاء

ال يكون بالتالي و  ،(1)لجريمةنقضاء الدعوى العمومية ومحو آثار اإويترتب عن ذلك 

 ما أن رأى إذاخاصة  الوسائلتلك املشمولة بعتراف بالجريمة بال  املزمالجاني 

منحه ل ب ،اتقديمهفي حق الفله  ،إليها نسب منفي لكافيا يكون  ألادلةلديه من 

وكذا كل حجة تؤسس عليها  تقدير هذا املوقفو  ،نكارإلا  إلىحق اللجوء القانون 

 .(2)لهملوجداني للقضاة يخضع لسيادة السلطة التقديرية قتناع اإلا

لمتابعة الجزائية تلك الوسائل املنهية لعتراف املستمد من مثلة إلا أومن        

ويقيد  ،مع املخالفالحاالت التي تتيح لدارة الجمارك اللجوء الى املصالحة 

حسن نيته  ثباتإوقد يكون هدف املعترف هو  ،(3)في محضر املصالحة هعترافإ

                                     

ــــــ 1  16سعادنه العيد العايش، املرجع السابق، ص  ـــ

ـــ ــــ2  الجنائية الثانية ، مجموعة قرارات الغرفة1910ديسمبر  16املؤرخ في  ،11116قرار املحكمة العليا ملف رقم ـــــ

 19، ص 1911الجزائر، ، ديوان املطبوعات الجامعية

ـــ ــــ 3 كمة دار الح "القضاء والجديد في قانون الجماركاملنازعات الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد " أحسن بوسقيعةـــ

  191، ص 1991للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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الجاني الذي يوافق على ن إوبالتالي ف، (1)رتكاب املخالفة الجمركيةإوعدم تعمده 

لك ولو وإنما يقبل ذ ،ال ينازع في نفيه للجريمة الجزائية ملتابعةا لنهاءاملصالحة 

التي  سلكته إدارة الجمارك صراحة في الجزائر الذي تجاه ونفس إلا ،(2)ضمنيا

ويترتب عنه قطع مدة  ،(3)رتكاب املخالفةإعتراف الطالب بإتشترط ملنح املصالحة 

تتوقف على  واذا كانت حاالت الصفح ال  ،(4)التقادم بشأن املخالفة الجمركية

نه يفهم أال إ ،(5)الصفح ليست شرطا لصحته ونفاذهقبوله إرادة الجاني ذلك أن 

 .هيلإا نسب م يعترض علىنه لم أجريمة ما دام لل عدم انكارهولو ضمنيا  ذلك من

بالوسائل التي تخول بالجريمة املشمولة  عترافإلا  ن يقومأيستوجب        

 همها:أط و شر المن على جملة املتابعة الجزائية  للضحية الحق في انهاء

 ال  بشخص الجاني ةفهو من املسائل املتعلق ن الجاني:ع عترافن يصدر إلا ــــــ أ 1

 الجانيك يكون عمال إراديا يصدر عن ، وبذلعليهوحجته قاصرة  (6)بشخص غيره

                                     

ــــــ ــــ 1 مارك خالفا ملا هو مقرر في القواعد العامة للمسؤولية الجنائية التي تسمح لدارة من قانون الج 111تأكد املادة ــ

الجمارك بمناسبة املصالحة التخفيض من العقوبات املقررة قانونا خاصة إذا كان مرتكب املخالفة حسن النية 

ب ئل النقل ما لم تكن بسبوتمنع القضاة من تبرئة املخالفين أو إعفاءهم من الجزاءات الجبائية ما عدا مصادرة وسا

منه استنادا إلى نياتهم  وهو ما  11التهريب البضاعة املحضورة من إلاستراد والتصدير حسب ما هو مبين باملادة 

 يفسر أن قواعد املسؤولية في مجال الجريمة الجمركية ال يشترط فيها الركن املعنوي وتقوم على أساس الخطأ 

- Gaston STEFANI , Georges LEVASSEUR, Bernard BOULOC, Droit pénal général, 19 éme édition, op, p 

255 et suite  

ــــ 2 ـــــ  ، 69ــــ عادل يوسف عبد النبي ألشكري، املرجع السابق، ص ـ

ـــ 3  "حةاملصال"أحسن بوسقيعةمؤلف مشار إليه في  1991/ 10/1خ في املؤر  611ــــ منشور املدير العام للجمارك رقم ـــــ

 194املرجع السابق، ص 

ــــــ ــــ 4  الجزائري  من قانون الجمارك 161أكدت ذلك املادة ــ

ـــــــ 5 ـــــ  11ص  املرجع السابق،عوض محمد عوض،  ـ

ـــــــ 6 ـــــ  . 119محمود زكي شمس، املرجع السابق ، ص  ـ
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وبالتالي  ،(1)رتكاب عناصر وقائع معينةإحض إرادته يسند بموجبه إلى نفسه بم

لو ذكر أن  اكم ،لى غيرهإي بها الجاني ينسب فيها الوقائع يدلقوال التي تستبعد ألا

ه يرتكاب الجريمة أو كان فاعال أصليا فيها وهو ما يطلق علإغيره قد شارك معه في 

  .(2)بإفادة متهم على متهم أو العطف الجرم

ن يكون قد شارك معه ال تمتد إلى غيره مم املتهمن ألاقوال التي يدلي بها إ        

 هعتبار أن الاعتراف هو مسألة شخصية تتعلق بذات املقر ال بغير إفي الجريمة ب

 ال غير .ستدالل يمنع الاستناد عليها لكن على سبيل إلا وإن كان ال يوجد ما 

القضاء ستقر إ" أنه املحكمة العليا جاء في إحدى قرارات وفي هذا السياق       

لمحكمة الجزائية حرية تقدير وسائل إلاثبات التي لفي شأن وسائل إلاثبات أن 

ولها أن تستند على كل حجة لم يحجر  ت إليها في نطاق اجتهادها املطلقأطمئن

ل متهم أقواعلى ستناد من إلا قانونا ض ي الجزائي عليها القانون، وال ش يء يمنع القا

نه "من أذهبت محكمة النقض املصرية إلى " كما (3)تخاذها حجة على متهم آخرإو 

حق محكمة املوضوع من أن تأخذ بأقوال متهم على آخر ولو كانت واردة بمحضر 

ن أ غير ،"(4)التحقيق ألاخرى متى أطمئنت إليها احلالشرطة وعدل عنها في مر 

لمتابعة ل بالوسائل املنهية املشمولة بالجريمةعتراف إلا  فيها يصدر ناك حاالته

                                     

ـــــ  1 ـــ ـــــ  .10املرجع السابق، ص  ة"إلاعتراف كدليل إدانحجية "قدري عبد الفتاح الشهاوي ـ

ـــــــ 2 ـــ ـــــ  ةعالجزء الثالث، دون رقم الطب "صول املحاكمات املدنية والجزائيةنظرية إلاثبات في أ"الياس أبو العيد ـ

 . 100، ص 1001منشورات زين الحقوقيين، دون بلد الطبع، 

ــــ 3 ـــــــــ ـــــ ي مؤلف نصر ، غير منشور ، املشار إليه ف 1911/  11/  10ريخ الصادر بتا 999قرار املحكمة العليا تحت رقم  ــ

 . 11املرجع السابق، ص  "محاضرات في الاثبات الجنائي"الدين مروك

ــــــ 4 ـــ ــــ حمد، املرجع أملشار إليه في مؤلف إبراهيم سيد ا 1994/  11/  11ق، جلسة  16، لسنة 11411ـ طعن رقم ــ

 .41السابق، ص 
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   املتهمتهام وموكل للدفاع على حقوق شخص بعيد عن دائرة إلا عنالجزائية 

من قانون  111تقض ي املادة ف، (1)علما أن القانون ألزم املحامي بكتمان السر املنهي

ع إلى الوثائق التي قدمها املتهم للمحامي ال يجوز الرجو  نهأالاجراءات الجزائية 

يمها إلى لم يتم تقد ما ة بين املتهم ومحاميهلاملتباد تدلة من املراسال أستنباط ل 

 فال يجوز أن ،لة شخصيةمسأ ن الاعترافأوما دام  ،املحكمة لالطالع عليها هيئة

اجهة و عتراف املحامي ال يمكن أن يتحجج به في مإوعليه فان  ،أحد يشاركه فيه

ما لم يوافق على ذلك صراحة املتهم ولو كان ذلك بغرض إنهاء املتابعة الجزائية 

ر كما له أن يذك ،نفساللدفاع عن من مظاهر امظهر ر إلانكا فياملتهم  أن حق ذلك

ل متابعته بتهمة قو يمكنها ال كتشفت املحكمة كذبه إ، وإذا وقائع غير صحيحة

بها  يدليقوال التي ألاما أ، (2)نفساللدفاع عن ه هو نوع من أنواع الن كذب الزور 

 . (3)خبار الكاذببغيره فهي تعد من قبيل جريمة إلا  لصاق التهمةإاملتهم محاوال 

 و ف هعتراإلاثبات عن طريق إلا أي أن يكون محل  الجريمة:بعتراف إلا تعلق ـــــ  2

ث ال بحي بشأنها، لمتابعة الجزائيةل الوسائل املنهيةإجراء  املرادذاتها الواقعة 

ال و  اويتحقق ذلك متى كان بعبارات ظاهرة ال لبس فيه ،(4)التأويل أو الشكيحمل 

  (5)يحتمل أكثر من وجه يورث الشبهة فالذي ،تحمل سوى وجه واحد

                                     

ــــــ 1 ـــ  املتضمن تنظيم مهنة املحاماة ، الجريدة الرسمية 2013أكتوبر  19املؤرخ في  1 -11من القانون رقم  1و 1ــ املادة ـــ

 1، ص 2013أكتوبر 1 0، املؤرخة في 11العدد 

ــــــ 2 ـــــ ـ  116صباح نوري محمد ومعمر خالد عبد الحميد، املرجع السابق، ص ــ

ـــ ـــــــ 3  ــ  شرفسالمية النجف ألا مجلة الكلية إلا  ("دراسة مقارنة) اعتراف املتهم واقواله الكاذبة"نيعمار عباس الحسيـ

 111، ص 1009 العراق،، 1العدد لألكادمية ، 

ــــ 4 ـــــ ــ  . 11املرجع السابق، ص  الجنائي" إلاثبات"عبد الحميد الشواربيـــ

ــــ 5  . 106حمد حبيب السماك، املرجع السابق، ص ـــــــ أــ
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ن يكون ذلك منصبا على يستوجب أوعليه إذا أبدى الجاني إعترافه         

 زائيةاملتابعة الج ية الحق في إنهاءبالوسائل التي تخول الضحالجريمة املشمولة 

يابة العامة ال يغل يد النفانه  تلك الوسائلبها والتي ال تشملها ما الوقائع املرتبطة أ

ت أن ب" ملا كان الثا بقولهااملحكمة العليا  هكدتأ وهو ما بشأنها من متابعة الجاني

من  1ة قر بن أخت الشاكي يستفيد من أحكام الفإاملتهم املطعون ضده بصفته 

بجنحة السرقة  اعن شكواه ةبناء على تنازل ألاخير قانون العقوبات  169املادة 

ن هذا التنازل ال يمتد إلى إف ،من قانون العقوبات 110املنصوص عليها باملادة 

وتأكيدا   ،(1)من نفس القانون" 119ستعمال املزور طبقا للمادة إجنحتي التزوير و 

 جاء في إحدى قرارات محكمة النقض املصرية عتراف بالجريمةلشرط تعلق إلا 

وال  ،الجريمة ومطابقا للحقيقة إقتراف عتراف يأخذ به متى كان ناصا على"إلا  نأ

يكفي أن يرد على وقائع فيلزم من أن يكون واردا على كافة تفاصيل الجريمة 

 ."(2)مةقتراف الجاني للجريإقي عناصر الدعوى بكافة املمكنات يستنتج منها ومن با

ا الجنائي هو م عتراف كدليل في الاثباتن إلا أن تبين أبعد  ،ملا سبق وفقا       

ها رتكابه للوقائع املعاقب عليها قانونا كلإلى نفسه إقوال ينسب أيدليه الجاني من 

نة ا على قريثار التي يرتبهونظرا لآلسواء كان ذلك صراحة أو ضمنا، او جزء منها 

ال يعفي النيابة العامة وجهات على عاتق الجاني فانه  ثباتالبراءة وقلب عبء إلا

ي ى في الحاالت التي يرمتعلقه بالجريمة حتو  الاعتراف التحقيق من إثبات صحة

ثر ألا هو تحقيق هاالجاني تحقيق مصلحته كتلك التي يكون الغرض من من خالله

                                     

 الثاني العدد  للمحكمة العليا، ، املجلة القضائية1009فيفري  4املؤرخ في  ،411111قرار املحكمة العليا رقم  ــــــــــــ 1

 111، ص 1009

ـــــــــ 2 ـــ ، مصطفى مجدي هرجه، أحكام الدفوع في الاعتراف 6/6/1911ق، جلسة  41لسنة  111طعن رقم  ـ

 .119والاستجواب، املرجع السابق ص
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بادرة م قبول شرطا لبالجريمة  الجاني عترافإذا كان إو  ،املنهي للمتابعة الجزائية

أو مل ال يح هذا التصرف نإفالجاني الى تحقيق الاثر املترتب من تلك الوسائل، 

سواء ه يلإنسبة الوقائع  ذا ثبت صحةإال إبالجريمة ه عترافإأو حكما حقيقة يعبر 

 وفي جميعمن أقوال وتصريحات،  دلى بهأو علمية تعزز ما أو مادية ألة قولية دأب

دلة يقع عليه البحث عن ألا جاني، فبإعتراف الالجزائي ي ال يكتفي القاض  الحاالت

 يذهب الى أن في القضاءاملستقر  إذ ،)1(املثبتة للوقائع واملؤدية إلى الحقيقة

  .  (2)عتراف يعد من بين عناصر إلاثبات موكول إلى تقدير قضاة املوضوعإلا 

شمولة عتراف الجاني بالجريمة املإ مدلول ومبررات نأمهما قيل بش       

من  ومهما بلغ ،املتابعة الجزائية لضحية الحق في إنهاءبالوسائل التي تخول ل

ثر حقيقة الجريمة وبالتالي تحقيق ألاه يسهل طريق الوصول الى أنعتبار إهمية بألا 

رط حال تخلف شمر يزداد صعوبة وتعقيدا فان ألا ، ضطراب الناتج عنهااملنهي لإل 

ي تحقيق و فشلها فأ زائيةئل املنهية للمتابعة الجساالو بتلك املتعلقة  شروطالمن 

 مولةاملشبالجريمة  الجانيكما لو اعترف  ،لحد ألاسبابتقرر بطالنها  وأهدافها أ

 التي تمت بخالف النموذج الجزائية الصفح أو املصالحة أو التسوية أو الوساطةب

الجاني  ابه دلىأحجية التصريحات التي ب نقطة أساسية تتعلقثور تفهنا  ،القانوني

 خير هذا ألا خذ بمكان ألا إعترافا منه بالجريمة ومدى إأنها التي تحمل على القول بو 

 .ستمرار في املتابعة الجزائيةإلا  تقرر  إذاخاصة ثبات للجريمة إكدليل 

                                     
1 - Crim , pourvoi N°: 13-80752, Cour de cassation Francais, chambre criminelle, Audience publique, du 

25 mars 2014, Non publié au bulletin voir le site : http://www.legifrance.gouv.fr 

ــــ 2 ــ ـــ قرار املحكمة ـ ص  ،الجنائية الثانية، مجموعة قرارات الغرفة الجنائية الغرفة ،1910ديسمبر  1العليا املؤرخ في ــــ

 166و 11ص ص املرجع السابق،  محاضرات في الاثبات، املشار إليه في مؤلف نصر الدين مروك،  16
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 ث الثانيـاملبح

 لمتابعة الجزائيةالوسائل املنهية ل من املستمدعتراف ة إلا ـحجي

عرض عليه من يض ي الجزائي سلطة تقديرية واسعة فيما خول القانون للقا       

ين يكون ملزما بالدلة أقولية، على خالف القاض ي املدني  أو مادية كانت  أدلة

مر عندما يتعلق ألا و تجزئة الدليل ال سيما أ ستبعادإوال يملك حرية  إليهاملقدمة 

مجال  ا فيمأ ،املدنية دلة في املسائلعتبار أن ألاخير يعد سيد ألا إباملدني  بالقرار 

 ير واملوازنة عمال بمبدأ حريةالجنائي يكون القاض ي الجزائي سيد التقد إلاثبات

ملمكنات كافة اب إلاستعانةبل له  ،دلةملزما بدليل من ألا حينها ال يكون و  ،قتناعإلا

على  الةفي هذه الحمر ألا وينطبق  ،الحقيقة لظهار ستخالص ما يلزم إالتي تتيح له 

 الوسائل التي تخول للضحية الحق في إنهاءالجاني في ظل  دلى بهف الذي أراعتإلا 

  .املتابعة الجزائية

لقبول مبادرة الجاني شرطا الزما  الجاني افكان اعتر  إذابغض النظر عما        

و كان أالجاني ن ختياريا عإو صدر أ الجزائيةالى جانب الضحية في إنهاء املتابعة 

و أعتراف ال بخذ ألا من لقاض ي ا فليس هناك ما يمنع ،ول ثار القبآثرا من أ

فشل ام ماملتابعة الجزائية أستمرار في تقرر إلا  حتى ولو من مقلة إلاثبات  هستبعادإ

 ا. له املنهية الوسائل تلك

ما عدا  املطلب ألاو(()قتناع ملبدأ إلاوعليه فإن الاعتراف كأصل يخضع       

 هيةالوسائل املنعتراف املستمد من ملزما بال  يكون فيها القاض يالتي االت حال

عتراف ستبعاد إلا إعمال سلطته التقديرية و إللقاض ي   يكون ال ف ،املتابعة الجزائية

 املطلب الثاني() ثباتمن إلا
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  ابعةالوسائل املنهية للمت املستمد منعتراف إل الحجية لاستداللية ل ألاو(: املطلب

 الوسائل التي تخول للضحية الحق في إنهاءمن عتراف املستمد إلا ذا كان إ      

لة في املتمثو  العناصر التي تعد شرطا لوجوده جملةقائما على املتابعة الجزائية 

ن إف ،فضال عن شروط صحتهوصراحته ومطابقته للحقيقة  صدوره عن الجاني

 يةالجهات القضائقتناع ومصدرا ل جريمةلاثبات إن يكون دليال في هذا يسمح ل 

 .  تلك الوسائلبناء على العمومية الدعوى  ختصة عند الحكم بإنقضاءامل

رغم قبول الجاني واعترافه  املتابعة الجزائية ستمرار فيقد يتقرر إلا  لكن       

علق تيالبطالن منها ما  أسبابسبب من  الوسائلى تلك يطرأ عل كأن بالجريمة،

ها بالوقائع املعترف بيتعلق ما ومنها  ،له املحددة لتزاماتالب خلأ الذي بالجاني

صف أو أنها تحتمل و الوسائل املنهية للمتابعة مشمولة بصل غير في ألا  هيالتي 

 قضاءنباب إلا سأحد أبالدعوى العمومية  قضتإنو أ فيها الفصلأو سبق أشد 

ملبادرة الضحية الى ممارسة حقها في جرائية بالشروط إلا  ومنها ما يتعلق العامة،

ي ف صاحب الحقب ليسشخص  قبل مورست منكما لو عة الجزائية، انهاء املتاب

ستبعاد في الحاالت التي تتم بعد تقرير تستوجب إلا  الوسائلتلك أن  أو ذلك

 .ملبدأ الاقتناع القضائيعتراف إلا  خضعففي هذه الحاالت ي ة،املتابعة الجزائي

            :أو غير قضائي حرية املحكمة في تقدير لاعتراف قضائيا كان ـــــ و( الفرع ألا 

الجاني بحقيقة الواقعة صراحة ومسؤوليته الجنائية  إقرار  نينا سابقا أرأ     

مام رط أن ال يستعمل ضده أتشالوساطة ي كما هو الحال فيضروريا ن كان إو 

   .(2)جزائيا صريحا يسأل عنهاعترافه يعد  ال  إذ ،(1)هامساعيفي فشلت  إذااملحكمة 

                                     
ــــــــ 1 ـــ  69ـ عادل يوسف عبد النبي ألشكري، املرجع السابق ص ـ

ــــ ـــ2 ـــ  61ــ إبراهيم خليل عوسج، املرجع السابق، ص ــ
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 الوسائل املنهية إحدىلة بطالن طرحت على القضاء الفرنس ي مسأ لقد        

عتراف إلا ن أ مر ألا جاب في بادئ فأ ،الجانياعتراف على ثر ذلك وأ الجزائية متابعةلل

ألاصل ن إف وبناء عليه ،(1)منها املصالحة الجمركيةتلك الوسائل يزول ببطالن 

ابعة في املت ستمرارر إلا تقر  إذاعتراف ال يعتد القاض ي الجزائي بال ن يقتض ي أ

الوسائل التي تخول للضحية الحق في إنهاء املتابعة الجزائية بسبب بطالن 

 قانون الاجراءات الجزائية 160املعنى ما تضمنته املادة  هذا وما يؤيد ،الجزائية

 .ستعمالها ضد الخصومإإلاجراء الباطل و ستنباط أدلة من إتمنع التي 

  القواعد العامة املقررة في القانون املدني ال سيماد ان نشير في هذا الصدو         

 جواز تجزئة الصلحقاعدة عدم تقرر  التي منه 1ف 466املادة و  (2)141املادة 

 إنلذلك فوباملطابقة  ،ويترتب عن بطالن جزء منه بطالن العقد كله ،املدني

غير أنه  ،افعتر زائية يترتب عنها بطالن الا لمتابعة الجاحد الوسائل املنهية لبطالن 

ة حريو  الحر إلاثبات أبدمل يخضعالجنائي  إلاثباتن أعليه  املستقركان  ملا

هذا إن ف (4)قانون الاجراءات الجزائية 1ف 111وهو ما تقرره املادة  (3)الاقتناع

                                     

 191املرجع السابق، ص  "املصالحة"أحسن بوسقيعة ـــــــــــ 1

ـــ تقض ي املادة ــــــ 2 " إلاقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة مدعى بها عليه " ومن أن القانون املدني  141ــ

ي" كون إقرار غير قضائثمة فان إلاقرار الذي يصدر من الخصم أثناء مرافعة سابقة ولو أمام نفس الجهة القضائية ي

 1996، الثاني، العدد للمحكمة العليا قضائيةالجلة امل، 1996نوفمبر  11املؤرخ في  144601رقم قرار املحكمة العليا

  49ص 

3 -E. Raoul Declerco, Elements de Procédure Pénale, Extrait du Répertoire Pratique du  Droit Belge 

complément, Tome IX 2004, Edition Bruylant, Bruxelles, Texte mis à Jour le 15 mai 2006, P 848         

- jaques BORRICAND et Anne MARIE SIMON , Droit pénal et procédure pénale, 2 éme edition, op, 262– 

voir aussi Jean LARGUIER, Procédure Pénale, 19éme Edition, OP , P 231                                   

ـــــــ 4 "يجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق إلاثبات ما عدا ألاحوال التي ينص  أنه ق,إ,ج 1ف 111املادة تنص ــ ـــ

 فيها القانون على غير ذلك وللقاض ي أن يصدر حكمه تبعا القتناعه الخاص"   
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الغاية  سلب إلىيؤدي  ن ذلك قدل  دلةللقاض ي بأن ال يتقيد بدليل من ألا  يسمح

 نوكل ما في ألامر هو أ ،الجريمة حقيقةنائي وهو بلوغ الج إلاثباتاملرجوة من 

في ن يضأوهذا من شأنه  ،عقال وقانوناعلى دليل مستساغ  يبنىالقاض ي  قتناعإ

مر وينطبق ألا  ،إلاثباتقيمته في صحته و  حجية فضال عن ضمان ى الاعترافعل

   .يةئاملتابعة الجزا الوسائل املنهية الذي صدر في ظلعتراف يضا بالنسبة لال أ

ف عترافي خصوص بطالن إلا توجه القضاء الفرنس ي  نإساس فوعلى هذا ألا        

فقهاء ض الحفيظة بعثار أالجزائية  لمتابعةل أحد الوسائل املنهيةثر لبطالن كأ

التفرقة بين مختلف الشروط التي  عاب عليه عدممن بينهم دوبريه الذي أ

غى قد يلف ،كثيرة ومتنوعة يهالشروط حسب رأوهذه  الوسائل،تلك ها تتضمن

وساق كمثال على ذلك املصالحة التي  ،خرى قائمةشرط واحد وتظل الشروط ألا 

يء كاملصادرة وتسليم ش  خرى لتزامات أإ إلىمن املال باالضافة تتضمن دفع مبلغ 

تبطل  نبينما يمكن أ ،عتراف باملخالفةإلا  ينصب بالدقة على إلاقرار ن أ إلىوخلص 

 قرار  أكد وفي سياق آخر، (1)عترافلة إلا ال عالقة لها بمسأالحة لسباب املص

املخالفات للتشريع والتنظيم  إثباتنه يمكن "من املقرر أ أنه العليااملحكمة 

قضاة  نقانونية وملا ثبت في قضية الحال أالجمركيين ومالحقتهما بجميع الطرق ال

 م تسليم نسخةالدعوى العمومية بسبب عد إجراءاتاملوضوع ملا قضوا ببطالن 

 إلىقل وسيلة الن بإرجاعاملتهم وبالنتيجة القضاء تلقائيا  إلىمن محضر الجمارك 

د بع ألاخرى  إلاثباتطرق  إلىهم ئلعدم لجو  صاحبها يكونوا قد خرقوا القانون 

 .(2)ستبعاد محضر الجمارك"إ

                                     
ــــــ 1 ـــ أحسن بوسقيعةـ  194ابق، ص املرجع الس "املصالحة"ـــ

ــــــــ 2 ــ  الثانيعدد ال، للمحكمة العليا ، املجلة القضائية1991جويلية  1املؤرخ في  ،149111قرار املحكمة العليا رقم  ــ

 101، ص 1991
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على  ر يقتص إذثر نسبي له أ في الحاالت املذكورة آنفا قد يكون البطالن إن          

لتي ااملتابعة الجزائية  إجراءات إلىاملشوب بالبطالن فحسب وال ينصرف  إلاجراء

ي املسائل ف إلاثباتحرية  بكافة الطرق القانونية عمال بمبدأيقتض ي التدليل عليها 

في  الفصل للقاض يف لمتابعة الجزائيةل الوسائل املنهيةفلو تقرر بطالن  ،الجزائية

 .(1)جريمةالبعتراف إلا  منهااملستقلة  إلاثباتعناصر  إلى ستناداإالدعوى العمومية 

من  466من املادة  1الفقرة ما تضمنته  التوجهولعل ما يتفق مع هذا        

فيجوز  ،تجزئة الصلحقاعدة عدم جواز لستثناء إالتي وضعت  (2)القانون املدني

ا عن ة بعضهجزاء الصلح مستقلتفقا على أن أإقد تبين أن املتصالحين  إذاذلك 

انه على النحو السابق بيالفقه الفرنس ي  إليهتجه إما يؤيد الرأي الذي  و وه ،بعض

 أجزاءاقي عن ب مستقال  مثال  عتراف باملخالفة الوارد في محضر املصالحةفيكون إلا 

 جانيالعتراف الصادر عن على إلا  خير وال يسري ألا  هابطالن التي تقرر املصالحة 

عتراف إالتي تشترط ملنح املصالحة الجزائرية الجمارك  رةإداتجاه سلكته ونفس إلا

  .(3)رتكاب املخالفةإالطالب ب

بحث الصلة بين عتراف يقتض ي إلا تقدير تحديد مدى حرية القاض ي في  إن       

ين ما لمتابعة الجزائية وبل تلك الوسائل املنهيةعن بذاته مستقال ذا كان دليال إما 

حيلت القضية على املحكمة أ إذاولى ففي الحالة ألا  ،لهاالزما مشرطا كان  إذا

ئل التي الوساعتباره مستقال عن إب الجاني عترافإلى ستناد عإلا الجزائي للقاض ي 

                                     
ــــــــــــ 1 ت املنازعا " أحسن بوسقيعةمؤلف املشار إليه في  1991أكتوبر  11املؤرخ في  ،111414قرار املحكمة العليا رقم  ـ

 .191املرجع السابق، ص  "الجمركية

ـــــــ 2 قانون املدني الصلح غير أن هذا الحكم ال يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من قرائن  1ف 466تنص املادة  ـــ

 ألاحوال أن املتعاقدان قد اتفقا على أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض"

ـــــ 3 ـــ املصالحة  "أحسن بوسقيعةمؤلف مشار إليه في  1991/ 10/1خ في املؤر  611رقم ـــ منشور املدير العام للجمارك ـ

 .194ص  "املرجع السابق
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 نهعتبار أإب ،تقرر بطالنها نأبعد املتابعة الجزائية  تخول للضحية الحق في إنهاء

كسائر  عدالتالي يوب ،الوسائلتلك وليس قبوله ب إلاجراميةالواقعة  بإثباتيتعلق 

قانون  111املادة حسب قتناع الشخص ي إلا التي تخضع ملبدأ إلاثباتدلة أ

 الىتناد سنه ال يسوغ للقاض ي إلا ألاصل أفي الحالة الثانية  أما ،الاجراءات الجزائية

ن عتبار أنه جزء مإلمتابعة الجزائية باملستمد من الوسائل املنهية لعتراف إلا 

قانون الاجراءات  119املادة من خالل كما يبدو متكاملة  وحدة نمثال ويجزائها أ

منه ا عترافإن قيام املخالف بدفع غرامة الصلح يمثل أنتهت الى إالجزائية التي 

في  ثر أله عتراف إلا  نأ الى يالرأين يميل ه حتى في هذه الحالة أنأ إال ،بالجريمة

نتيجة  فيهاستمرار إلا أو  املتابعة الجزائيةسواء عند تقرير بدائل  الجريمة إثبات

رية يترك له ح وإنماالجزائي يكون ملزما للقاض ي فانه ال  الوسائلتلك لبطالن 

 ضمير القاض ي إلىموكول  نشاط فكري وذهني يعد خير وهذا ألا  (1)والتقديرالاقتناع 

يشكل  و أر كيف يفك لهيرسم  لمالذي  عن هيمنة القانون وسيطرته ابعيد

من  يالقاض  هستنباطي الذي يبذلالجهد إلا ينصرف  نأ طبشر معادالته الذهنية 

 .(2)فرز الحقيقة إلىه تناعقخالل نشاطه العقلي املكّون ل

ون قتناع يكإقع في املستقبل إنما هو ن مبدأ الاقتناع ليس مجرد حدس ملا يإ     

ستمرار في املتابعة الجزائية يعمد القاض ي إلى ذا تقرر إلا إف، (3)مبنيا على أدلة

                                     
1- L’ordre juridique peut admettre le Principe de l'«intime conviction» qui permet au juge de tenir un fait 

pour prouver si celui-ci est persuadé de son existence sur la base des preuves apportées-Alexandre 

Flückiger, La preuve juridique ہ L'épreuve du principe de précaution, Revue européenne des sciences 

sociales, tome XLI, n° 128, Bruxelle, 2003, p107,127. 

ــــ 2 ـــ ـ ــ دار الهدى  "املواد الجزائية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائيإلاثبات في  "العربي شحط عبد القادر ونبيل صقرــ

 .14، ص 1006للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

3 - Jean- François RENUCCI, Intime conviction des décisions de justice et droit a un procès équitable, 

Recueil Dalloz, Paris, 2009, p 1058 
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 الوسائل املنهية للمتابعة الجزائيةستمد من عتراف امللتأكد من مدى صحة إلا ا

 (2)عتراف كافيا في إثبات الواقعةاذا لم يكن إلا خاصة  (1)تخاذ ما يلزم لالقتناعإو 

حكام قانون الاجراءات الجزائية ال سيما ل ال اعمإ وهذا الوسائلتلك املشمولة ب

من عتراف خذ بال ألا  الجزائي للقاض ي يكون كما  ،منه 111و 111و (3)101املواد 

ويتحقق ذلك متى كان صحيحا ومطابق لحقيقة  ،ليهإطمئن إذا إهذا القبيل 

جزائية املتابعة ال بالوسائل التي تخول للضحية الحق في إنهاءشمولة الجريمة امل

لضعف داللته أو  نظراثبات ستبعاده من إلاإكما يكون له  ،هوجود أدلة تعزز  وأ

ولكن لدى القاض ي ألادلة الكافية  إلاثباتناك أدلة تدحضه أو أنه منتج في أن ه

  .(4)هتناعقاتكوين ل

وفقا ملا هو وارد في القواعد املرتبطة باملسائل املدنية  إلاقراركان ذا إو         

تراف عمر يختلف بالنسبة ل ن ألا أال إ ،(5)قاعدة عدم القابلية للتجزئةتحكمه 

 ليهإخذ بالجزء الذي يطمئن فللقاض ي ألا  ،قتناعه ملبدأ إلاالجاني نظر لخضوع

ع على وقائعتراف إلا نصب إ إذا إال، وهذا املبدأ ال يمكن تطبيقه ما عداهويطرح 

                                     
1- « Intime conviction » Emmanuelle DANBLON, Rhétorique de la chose jugée, Presses Universitaires de 

Franche-Comté, Paris, 2004, p 108 

ـــــــ 2 ـــــ منح القانون لوكيل الجمهورية  وقاض ي التحقيق وقاض ي الجلسة سلطات واسعة  في اتخاذ الاجراءات  املناسبة  ـ

 من قانون الاجراءات الجزائية 116و 69، 61حقيقة واملطلع في ذلك نصوص املواد املوصلة الى اظهار ال

ـــــــــ 3 ــ ق.ا.ج " يتلو الرئيس قبل مغادرة املحكمة قاعة الجلسة التعليمات آلاتية التي تتعلق فضال  101املادة تنص  ـ

من القضاة أن يقدموا حسابا عن  عن ذلك بحروف كبيرة في أظهر مكان من غرفة املداولة : أن القانون ال يطلب

الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوين اقتناعهم، وال يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على ألاخص 

تقدير تمام أو كفاية دليل ما ولكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن يبحثوا بإخالص ضمائرهم في 

ي إدراكهم ألادلة املسندة إلى املتهم، وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال أي تأثير قد أحدثته ف

 الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم: هل لديكم اقتناع شخص ي؟".

ــــــــ 4 ــ ـــ  .44العربي شحط عبد القادر ونبيل صقر، املرجع السابق، ص  ـ

ـــ 5 ـــــ ـــ  ـ  " ال يتجزأ إلاقرار على صاحبه ". على أنه ن املدنيمن القانو  141املادة تنص ــ
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 ئةز جتتقبل ال خيرة ال ن ألا إف إليهاملسندة  ةالتهمانصب على  إذا ماأ ،الجريمة

عتراف ن يكون إلا ألك مثال ذو  ،(1)لوقائعوليس باكونها تتعلق بالوصف القانوني 

عتراف إلا  كانو ألمتابعة الجزائية ل بالوسائل املنهيةشمولة غير مبوقائع  مرتبطا

وفر أو عدم ت املسؤولية قيامعدم  البعض منهامنصبا على وقائع متعّددة تستلزم 

نصب عليها الاعتراف وألاخذ ببعضها إيجوز تجزئة الوقائع التي ف ،كامل أركانها

الوقائع على  إقرار الجانينصب إ إذا إالصح تتجزئة ال الأن  إال ،دون ألاخرى 

ن يخرج مذلك ن ل  ،و تقدير العقابأ تكابهاإر لظروف ه إنكار وليس على املجرمة 

   .(2)ةيخضع لتقدير املحكمنطاقه وبالتالي 

فهو يتعلق بوجود  ،القضاء الجنائيقتناع ينطبق أمام كل جهات ن مبدأ إلاإ      

كما ينطبق على تقييم وسائل  وإلاتهام، يقفية من عدمها أثناء التحقألادلة الكا

إال أن مبدأ ، (4)، بل يمتد الى مرحلة التحريات(3)ثبات من طرف قضاة الحكمإلا

ة أوسع سلط للقاض يكون يبرز أكثر في مرحلة املحاكمة أين الاقتناع الشخص ي ي

أنها مرحلة مصيرية ومن  ، كما نجداملراحلقارنة مع باقي وأكثر شمولية منطاقا 

فتعد كجهة  ،صاحبها ما لم يعطى لغيره من صالحيات وسلطاتلثم أعطي 

أدلة في املراحل السابقة من عليه مراجعة لكل ما أتخذ من إجراءات وما تحصل 

د بخصوص الجريمة املرااملتابعة الجزائية  نهاءالرامي الى إعتراف إلا  ذلك بما في

                                     

ــــ 1 ــــــــ  .111أحمد فالح العبادي، املرجع السابق، ص  ـــ

ـــــــــــ 2 ـــ  .111عدلي خليل، املرجع السابق، ص  ـ

ــــ 3 ـــ ـ ـــــ  اتمجلة الحولي"خص ياض ي الجنائي في الاقتناع الشتقييم أدلة إلاثبات الجنائي ومدى حرية الق"محمد مروانـــ

 . 19، ص 1991/1996،  1 جامعة الجزائركلية الحقوق، العدد ألاول، 

ــــــــ 4 ادة الجزائية في امل مجلة امللتقى الدولي ألاول لالجتهاد القضائي "السلطة التقديرية للقاض ي الجزائي "محمد محدة ـــــ

 . 1، ص 1004 ،بسكرةجامعة العدد ألاول، ،  وأثره على حركة التشريع
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 التي تخول للضحية الحق في انهاء املتابعة الجزائية تلك الوسائلجراء بشأنها إ

 .ذلكو غير أكان قضائيا  عترافإلا  عن مصدر وبغض النظر

قد ة لمتابعة الجزائيل بالوسائل املنهيةعتراف بالجريمة املشمولة كان إلا ذا إ        

 تسبق (1)شبه قضائية إجرائية رها مرحلةإباعتبالبحث والتحري  صدر في مرحلة

وتسبق نشوء الخصومة  (3)تلي وقوع الجريمةو  (2)تحريك الدعوى العموميةة مرحل

ات عن التحريمفصال تقريرا  تعدالتي تتوالها الضبطية القضائية  ،(4)الجنائية

الشهود واملشتبه فيهم  وتصريحات من معاينات وأقوال اها محررهاالتي أجر 

القضائية السلطات تزويد  بغرض (5)عتبارها شهادات مكتوبةإبمحاضر وتحرر 

ضدهم دالئل  قامت الذينباملعلومات الالزمة عن الجريمة وألاشخاص  املختصة

ثل ة ملعامقاعدة  وردأ قانون الاجراءات الجزائيةن إف ،جريمةرتكابهم للإيشتبه في 

 جردم عتبرهاإذ ي ،والجنح للجنايات املثبتة وغيرها من التقاريرملحاضر هذه ا

 للقاض ي الجزائي يهوبناء عل ،(6)القانون  بنص ت املستثناةالحاال  عداما ستدالالتإ

الوسائل التي تخول للضحية الحق في املستمد من عتراف ستبعاد إلا إو ألاخذ أ

                                     

ـــــ ــــ 1 ـــــ  . 191املرجع السابق، ص " ون الاجراءات الجزائية الجزائري شرح قان" عبد هللا اوهايبيةـ

ـــــ ـــ2      الطبعة ألاولى("دراسة مقارنة )حقوق إلانسان في مواجهة سلطات الضبط الجنائي،  " ــ ياسر حسن كلزي ــــ

 .11، ص 1001رياض، ال، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية

ـــــ 3 ـــ ـ أما املرحلة السابقة على وقوع الجريمة فهي مرحلة وقائية ترمي إلى منع وقوع الجريمة وفرض ألامن والهدوء ـــ

ـــ  جامعة  رسالة املاجيستر، كلية الحقوق  "لتحري والاستداللضمانات املشتبه فيه في مرحلة ا"غنيدليلة موالاستقرار ـ

 11، ص1000/1001، 1الجزائر

ـــ ـــ 4 ــ ـــ  الشعبي للمجلس، العدد الخامس والسادس،  مجلة النائب "مراحل جمع الدليل الجنائي"نصر الدين مروكــ

 91، ص 1001 ،بالجزائر الوطني

ـــــ ــــ  5 ـــ  .101، ص هنفسعبد هللا اوهايبية، املرجع ـــ

ضر والتقارير املثبتة للجنايات والجنح إال مجرد استدالالت ما لم "ال تعتبر املحا تنص على انهق.ا.ج  111ــــــ املادة  6

 ينص القانون على خالف ذلك"
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ناصر من ع نهاأ عتبار إضر باحمثل هذه امل الذي تضمتهو املتابعة الجزائية  إنهاء

 .له الشخص ي قتناعإلا بمبدأفي ش يء عمال ه لزمتال التي ستدالل إلا 

 عةلمتابل بالوسائل املنهيةالجريمة املشمولة وقائع عتراف بسواء كان إلا        

ند عمام النيابة العامة إلادالء به من قبل الجاني أتم كما لو غير قضائي  الجزائية

عتراف إلا كما هو الحال في  قضائيا و كان الاعترافأملهام البحث والتحري تها ممارس

لطعن اللمتهم يجوز التي ال عن حالة التلبس  جواب املحررةستمحاضر إلا الوارد في 

تلك  نأفان القاعدة العامة تقرر  ،(1)قانونيةال لحجيتها نظرابالتزوير  إال فيها 

عمال  لةدتحمل الجدل واملناقشة كبقية ألا هي ف ،ال تلزم القاض ي الجزائي املحاضر

 ليهإذ بما يرتاح خالشخص ي للقاض ي الذي يخول له القانون ألا  قتناعإلا بمبدأ

 .الحقيقة إلىقرب ألاومتى رأى بأنه ضميره 

ي ف عمال التي يقوم بهاألا تدوين كل وجب القانون على قاض ي التحقيق ألقد        

قيمة  احترام الشكليات املتطلبة في مثل هذه املحاضر يضفي عليهإو  ،(2)محضر

كونها محاضر قضائية  وبالرغم من ،(3)بالتزوير إال ال يمكن الطعن فيها  بحيث

تحمل  لتيا إلاثباتعناصر نها تبقي من بين أ إال دلة بما ورد فيها من أتتمتع بحجية 

عة املتاب ستمرار فيإلا تقرر  إذاوعليه  الجدل واملناقشة كسائر ألادلة ألاخرى،

عن ولو لم يطعتراف بال خذ ألا يكون لها ، القضية على املحكمة حيلتالجزائية وأ

 نذلك أ ،على الوجه الذي رسمه القانون  تحقيق التي تضمنتهفي محاضر ال

                                     
ـــــ 1 ـــ أنظر مؤلف ذكر سبب عدم قبولها الاعتراف  ــــ وإذا لم تعول عليه املحكمة وجب عليهاـــــ ـــ ــ نصر الدين مروك ـ

 .164املرجع السابق ، ص  "محاضرات في إلاثبات الجنائي"

ــــ 2 ـــــ ــ  94ق.ا.ج " تحرر محاضر الاستجواب واملواجهات وفقا لألوضاع املنصوص عليها في املادتين  101تنص املادة  ــ

 في حالة استدعاء مترجم ". 91و  91ق.ا.ج وتطبق أحكام املادتين  91و

يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين ق.ا.ج " إن املواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن  111ـــ تنص  املادة  3

 خاصة"
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رب ق في جميع الحاالت التحقيق الابتدائي ال يعني في محاضر الوارد عتراف إلا 

لسلطة القاض ي  مما يجعلها خاضعة ،التحقيق أو الفراغ منهمن نتهاء إلا 

ما دار ب ذخألا  القاض يأن القانون ألزم  فضال عن ،(1)التقديرية وال تلزمه في ش يء

 التي تنص قانون الاجراءات الجزائية 1ف 111لحكام املادة  طبقا (2)الجلسةفي 

على ألادلة املقدمة له في  إال "ال يسوغ للقاض ي أن يبني قراره صراحة على أنه 

 نتهفضال عما تضم معرض املرافعات والتي حصلت املناقشة فيها حضوريا أمامه"

عتبرت املحكمة العليا محاضر املرافعات وثيقة إ قدو  ،من نفس القانون  111املادة 

ستقر قضاة املحكمة العليا على إو  ،بالجراءاتأساسية للداللة على صحة القيام 

أن يطعن فيها  إلى تضمنتهما تكون حجة بأوراق رسمية وبهذه الصفة  هاأن

الوسائل التي تخول للضحية  املستمد من الجانيعتراف إن إلذا ف ،(3)ربالتزوي

حتمال أن املرافعة ل  إجراء املتابعة الجزائية ال يمنع املحكمة من لحق في إنهاءا

أن  يتضحوبهذه الصفة  ،(4)قدر العقوبة منتكشف عن ظروف مخففة تأثر 

 يصدر  ذلك أنه ،حجةعتراف إلا  أنواع ى قو أاملحكمة يعد  مامأبالجريمة عتراف إلا 

جعله مما يالجمهور حضور بو  هفي وقت ال يمكن أن يجهل صاحبه نتائج ما يدلي ب

ن م وقعةامل واملحاضررد في تقارير االو عتراف إل ل اخالف ،إكراهو أعن أي تأثير  بعيدا

تم تقديمها للمحكمة بعد تقرير و  ،رتكابه للجريمةإنفسه الجاني ينسب الى 

الوسائل  اخالله بااللتزامات التي تفرضهل ستمرار في املتابعة الجزائية كنتيجة إلا 

                                     
ــــــــ 1 ـــ ن رسالة ماجستير، كلية الحقوق ب "تأثير أدلة إلاثبات على الاقتناع الشخص ي للقاض ي الجزائي" ـ طاهري شريفةـ

 .11ص  ،1001/1004 ،1جامعة الجزائر، عكنون 

ــــــــ 2  جزائري من قانون إلاجراءات الجزائية ال 111ــ انظر  املادة ـــ

ــــــ3 ـــــ  ، العدد الرابعللمحكمة العليا ، املجلة القضائية1914نوفمبر  6، املؤرخ في 11101قرار املحكمة العليا رقم  ـ

  114، ص 1919

ـــــــ 4 ـــ  .101ــــ عدلي خليل، املرجع السابق، ص ـ
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اطة و الوسأو التسوية أعتراف الوارد في محضر املصالحة مثالها إلا نهية لها، امل

طة أو بواس أو يحررها بخط يده ينالجافي شكل تقارير يوقعها كانت  وأ الجزائية

 مايليو إلا الهاتف النقال أو الفاكس أ لة كالرسائل القصيرة املرسلة عن طريقآ

بيانات تخزن أو ترسل بوسيلة  حملت ،(1)الكترونيمحرر  الذي يعد بمثابة

وف وأرقام حر تكون في شكل ، و لكترونيةالكتابة إلاة و لكترونية أو رقمية أو ضوئيإ

ع لكتروني هو ما يوضوالتوقيع إلا ،لكترونيةإرموز أو عالمات تثّبت على دعامة أو 

، ليهع على محرر الكتروني يكون له طابع منفرد يسمح بتحديد الشخص املوقع

فيقع على  ،(2)لكتروني بالوسيط الالكترونيالتوقيع إلا إنشاءأدوات كما تسمى 

  (3)ره انكإ في حالةعتراف من صحة إلا  تأكدال الجهات القضائية

   عن لاعتراف في تقدير العدو(  املحكمةــــــــــــ حرية  الفرع الثاني

 لى بهدأعتراف الذي عدول عن إلا للالجزائي القاض ي   مسألة تقديرثور ت       

ذلك  به تدعي نه الأصل فال  ،عند اقتراح الوسائل املنهية للمتابعة الجزائيةالجاني 

 تهام عنإبعاد شبح إلاالى  يهدف كأن ،لجريمةارتكابه لحقيقة  ال يكشفه أن

دم سببا جديا قذا إ خاصةالعدول عن اعترافه  للجانييجوز وبالتالي  ،نفسه

عتراف إلا  و حالة بحث الصلة بين العدول الينبغي في هذه و ، لعدوله كشهادة شهود

                                     

ـــــــ 1 ـــــ جرائم املرتكبة عن طريق الكمبيوتر والانترنت على ــ مثل هذا التوقيع يختلف عن التوقيع اليدوي حيث تعتمد الـ

ستوى خبرة فنية عالية امل قمة الذكاء يصعب على املحقق التقليدي الكشف عنها لن الوصول إلى الحقيقة يستوجب

ورقة عمل مقدمة بالتعاون مع املركز العربي لالتحاد الدولي " تيةالجرائم املعلوما" محمود صالح العادليأنظر 

 .1، ص1006الت حول تطور التشريعات في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية، مسقط، لالتصا

ــــ 2 ـــــ ــ  .149 -141ص ص املرجع السابق،  "حجية الاعتراف كدليل إدانة " قدري عبد الفتاح الشهاوي ـــ

ــــــــ 3 الف أو تشويه إت مرتكبيها باستطاعتهفيا ال تترك أثرا مادالالكترونية خاصة انها املعطيات  يمكن للجاني انكار ـ ـــــ

ل مقدمة ورقة عم "جرائـم الكمبيوتر والانترنت" انظـــــر يـونس عـــرب ـــــاالدليل في فترة قصيرة مما يصعب جدا استعادته

 .40 ،11ص ص ، 1001إلى مؤتمـــــر ألامن العربي، تنظيم املركز العربي للدراسات والبحوث الجنائية، أبو ظبي، 
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يال تفصو  جملة أدلة إلاثبات ألاخرى وفي جميع ألاحوال يجب أن يناقش الجاني مع

العدول قد يكون مضرا بمصلحته في الحاالت  نأ، ال سيما (1)جزئياتهو  عترافهإفي 

 الدليل هذا بتقديم أسباب جدية وواقعية تدحضالتي ال يوجد فيها ما يدعمه 

بب أن تبين سب ،ول كاالعتراف نفسهذلك يستوجب على املحكمة أن تقدر العدل

أو العامة النيابة أمام أنكره  أو الجاني الذي عدل عنه عتراف ى إلا عتمادها علإ

مبدأ حرية فضال عن أن املشرع الجزائري كرس  ،(2)حكمةاملالتحقيق أو أمام 

عتراف والعدول عنه من إلا تقدير  قتناع وجعل بمقتضاه أمر إلاثبات وحرية إلا

قانون الاجراءات الجزائية  111املادة مفهوم ختصاص قاض ي املوضوع حسب إ

 ك أن تستبعد العدول عتراف، ولها كذلللمحكمة أن ترجح العدول وتهدر إلا فيجوز 

 .(3)يقتناع القاض إر إال عن محض عتراف، وفي كلتا الحالتين ال يصدوتبقي على إلا 

الوسائل التي تتيح للضحية الحق في إلاعتراف املستمد من ر إن مسألة تقدي      

من  هتراقبالى م ة، وتعمد الاخير املحكمةعاتق يقع على املتابعة الجزائية  إنهاء

 ببالجوان تتعلق ما الثانيةأ ،بمدى مشروعيته كدليلى ولتتعلق ألا  (4)تينزاوي

 ليهطمئنت اإا ذإف ،عتراف ومطابقته للحقيقةراقب مدى صحة إلا فتاملوضوعية 

من  نتهاءإلا  قرب ال يعني عترافإلا  نذلك أ، ستبعادهإكما لها  به خذألا  لها يجوز 

الحاالت التي حددها  في إالللقاض ي الجزائي ملزما  فال يكون حينهاحقيق الت

في در  ولو صوهي الحاالت التي يكون فيها الاعتراف قوة في الاثبات حتى  ،القانون 

 .حاكمةاملراحل السابقة للم

                                     
ــــــــ 1 ـــ  .19عبد الحكم سيد ساملان، املرجع السابق، ص  ـ

ـــــ  2 ـــــ  .111املرجع السابق، ص  " محاضرات في الاثبات الجنائي" نصر الدين مروكـ

ــــــ ــــ 3  .111عدلي خليل، املرجع السابق، ص ــ

ـــــ ــــ  4  .111بق، ص املرجع السا "مراحل جمع الدليل الجنائي"نصر الدين مروكـــ
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 تابعة ملل الوسائل املنهية املستمد من عترافإل الحجية الخاصة لي: ـالثان بلاملط

 يةهذه الحر  نأال إ ،قتناعتكوين إلاوحرية  إلاثباتحرية مبدأ رغم التسليم ب       

ن إف ماهوبحكم العالقة التي تربط ،من كال املبدأين تحدترد عليها قيود وضوابط 

 .(1)ول قد يلحق الثانيستثناء الذي يمس ألا إلا 

قتناعه الشخص ي إتكوين حرية القاض ي الجزائي في كان املبدأ يقرر  إذا       

بالوسائل التي تخول للضحية عتراف الجاني بالجريمة املشمولة إ املستمد من

و أعاده ستبإو مما يتيح له الحرية في ألاخذ به أ ،املتابعة الجزائية الحق في إنهاء

ره وال وشعو  إحساسهعتمد في ذلك على صوت ضميره ويلبي نداء نه يإف ،تجزئته

 .(2)يتقيد في ذلك سوى بضمانات املحاكمة العادلة

ف ي التعسعنيال  دلة في تكوين إقتناعه بدليل من ألا  ن حرية القاض يكما أ        

وعية وتحت مظلة القانون وال املشر  إطار في  تلك الحرية مارستفي التقدير، بل 

ضوابط و  قواعد ات لهو مخالفة لحكامه ولضمان ذلك وضعرجة أخا تكون 

 .(3)حترامهاإمراقبة فضال عن التسبيب 

رتب وهذا ألاخير يت ،قتناعمبدأ حرية إلاب مرتبطفإن مبدأ حرية إلاثبات وعليه       

لذي اختيار الدليل إ يسمح له مر الذيألا بدليل معين القاض ي أن ال يتقيد ب عنه

 .(4)الحقيقة ظهار ل يراه مناسبا 

                                     
ــــــ  1  .                                      11ـــ محمد مروان، املرجع السابق، ص ــ

2-Christian MAES,  Le juge pénal n’est rien d’autre qu’un juge de ligne, n°190,  Paris, 1999, p 3 

ــــــــ ــــ 3  .110املرجع السابق، ص "ن في إلاجراءات الجنائيةق إلانساالشرعية الدستورية وحقو "احمد فتحي سرورـ

4- Emmanuel Daoud et pierre- Philippe bouton- Marmion, la chambre criminelle valide la violation du 

secret professionnelle de l’avocat, jurisprudence, crime 31 janvier 2012, Jurisprudence Français, paris 

2012, p 225 voir le site web : www.vigo-avocats.com 
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ود منها وقيستثناءات إها ترد عليالتي يتمتع بها القاض ي  ن تلك الحريةغير أ       

 :ثباتإلا قواعد خاصة في خرى وألا الضمانات املقررة في املبادئ العامة يتعلق ب ما

 :قتناعإلا لتكوين ةـــد العامــــواعـا القــــهــي تفرضــــــود التـــــالقي ــــــ و( الفرع ألا 

 الجاني إحالةتم و  (1)قتناع الشخص ي منبعه ضمير القاض يإلا كان مبدأ إذا       

أحد الوسائل التي تخول ر بطالن يتقر لثر كأ على املحكمة بالجريمة املعترف

 ستناد علىمن إلا ن هذا ال يمنع إف ،املتابعة الجزائية للضحية الحق في إنهاء

ك تل فشلحال  به خذتأال  نأءة تلزم املحكمة قرينة البراكانت ن إو  الاعتراف،

 قينيبدليل يثبوت التهمة حقيقة  إلىل تتوصما لم  هدافهاأفي تحقيق  الوسائل

 يتخلله ال  يقيناالذي يجسد حقيقة الواقعة الدليل ذلك اليقيني ويقصد بالدليل 

 إذا إالذلك تحقق يال و  ،(2)عترافعليها إلا  كما دّل بحدوهها  املحكمة ، فتقتنعشك

ناعه قتإستناد القاض ي في إالتي تبرر صحة  العناصر مجموعة قتناع علىقام إلا

 هي:و  لمتابعة الجزائيةبالوسائل املنهية لبالجريمة املشمولة  عترافإلا  على

البحث عن كان  إذا :مشروعة إجراءات مستندا علىعتراف إلا  ن يكون أــــــ 1

تشوبها  علة ين أإف ،(3)إلاجراءاتسس في من أهم ألا ومالبساتها يعد الحقيقة 

مد من املست عترافإلا  على ألامر وينطبق  ،املستمد منهابالدليل خذ دون ألا تحول 

                                     

1- Florence GRESLIER ; « L’intime conviction » face au recule du droit d’asile en France, Revue 

Européenne des migrations internationales ; vol 23 ; n° 2,  Université de Poitiers, France, 2007, p 3 

ــــــ 2 ـــ ربية مراتية والدول العيقين القاض ي الجنائي، دراسة مقارنة في القوانين املصرية والا  "إيمان محمد علي الجابري  ــــ

  196، ص 1001منشأة املعارف، إلاسكندرية،  "وألاجنبية

3 - Geneviève GUIDICELLI-DELAGE, Haritini MATSOPOULOU ; Synthèse sur Les transformations de 

l’administration de la preuve pénale : perspectives comparées ; Mission de recherche Droit et Justice             

Paris, 2003 ; p 3 
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 ستندام كان فإذا ،املتابعة الجزائية الوسائل التي تخول للضحية الحق في إنهاء

 اقتناع القاض ي تطبيقل مصدرا ن يكون أ حينها يصح مشروعة إجراءات على

الدليل غير على  إال حكمهافي  ن ال تعتداملحكمة بأي توجب على التللقاعدة 

 ةدلة معينة مخالفأ إلىالتالي يحظر اللجوء بو  ،القانونيةإلجراءات لاملخالف 

رت صد أقوالو مجرد شهادة بالتسامع أ بناء حكمه علىلللقانون كلجوء القاض ي 

عتراف أن يكون إلا  لسالمة الحكم حينها ال يكفيو  ،(1)تعذيبهل نتيجة الجانيعن 

يبطل الدليل  غير املشروعلن إلاجراء  ،إجراء غير مشروعمتولدا من صادقا 

 .(2)ستند عليه حتى ولو كان الدليل صادقاإذي املستمد منه ويبطل الحكم ال

 من املستمدعتراف خذ بال تبين للقاض ي ألا  إذا :اـقضائيراف ــعتإلا  ون ـن يكأ ــــــ 2

 ، وذلك(3)قتناعهإتبرير سبب  عليهيستوجب تابعة الجزائية ملل الوسائل املنهية

 111وهو ما جاء بصريح نص املادة في جلسة املحاكمة عتراف للمناقشة إلا طرح ب

دلة على ألا  إال " ال يسوغ للقاض ي أن يبني قناعته  قانون الاجراءات الجزائية 1ف 

اذا تقرر ف ،"ضورياوالتي حصلت املناقشة فيها حاملقدمة له في معرض املرافعات 

ملستمد ا عترافإلا  علىفي حكمه القاض ي  ستندإستمرار في املتابعة الجزائية و إلا 

 (4)البطالن ال ترتب عنهإو للمناقشة وجب عليه طرحه  وسائل املنهية لهامن ال

هو قاعدة منع القاض ي من القضاء بعلمه الشخص ي القائم مقتض ى هذا الشرط و 

                                     
ــــ1 ـــ ـ ـــ  النشر " دون دار ومكانوأثره في تسبيب ألاحكام الجنائيةحرية القاض ي في الاقتناع اليقيني " محمد عيد الغريبـــ

 61 ص،1996-1991

ــــــــ 2 ـــــ  "حرية القاض ي الجنائي في الاقتناع الذاتي في قوانين مصر وألاردن والكويت"محمد علي السالم عياد الحلبي  ـــ

 .111، ص 1001 ،الكويتمجلة الحقوق ، العدد الثالث، 

3 - Hélène RUIZ FABBRI et Jean-MARC SOREL, La preuve devant les juridictions internationales, Edition 

A.PEDONE, Paris, 2007, p 241 

ـــــ ـــ 4 ـــ  . 16ص   العربي عبد القادر شحط  ونبيل صقر، املرجع السابق،ـــ
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 (2)حكمالوتسبيب قتناع إلاستظهار إيستلزم  اذ ،(1)لتزام بالتسبيبعلى فكرة إلا

منطوق الحكم ببيان مدى مطابقة ألاسانيد التي يقوم عليها القاض ي يذكر ف

وظروفها والنص ها سرد مضمونو  ،الوسائلتلك ب املشمولةعتراف للوقائع إلا 

 إجراءاتن فضال عن أ ،عتراف الجانيإبخذه وهو ما يبرر سبب أ (3)املطبق عليها

 نهايجرى بشأ تعتبر مرحلة مراجعةو  ،(4)عالنية وحضورية وشفويةحاكمة ملا

فيها  ابم إلاثباتكل عناصر يم تقد قتض يي مر الذيألا  ،بالجلسة نهائيتحقيق 

قرر ذا تإ إليهعترافات التي نسبت في مأمن من إلا  الجانييجعل  هذا ما، عترافإلا 

دافها ئل املنهية لها من تحقيق أهنتيجة فشل الوسا املتابعة الجزائية في ستمرارإلا 

 .أو أخل الجاني بااللتزامات التي تفرضها منها الوساطة واملصالحة الجزائية

ل كمالجنائية متساندة ومتماسكة ي دلةألا  أنأي  :دلةقاعدة تساند ألا  إعما(ــــــ  3

بعضها بعضا في تكوين عقيدة املحكمة في موضوع الخصومة الجنائية املطروحة 

 تدستبعإو ا أهاحدإت سقط فإذا ،للفصل فيها بحكم واجب النفاذ قانونا عليها

 (5)إليه نتهتإي الذي تعذر التعرف على مبلغ ألاثر الذي كان للدليل الباطل في الرأ

ة عتراف الجاني بالجريمإي الحاالت التي ال يوجد ما يعزز مر يزداد صعوبة فلكن ألا 

 .املتابعة الجزائية لحق في إنهاءبالوسائل التي تخول للضحية ااملشمولة 

                                     
ـــ ـــ 1 ـــ ـــ  الاسكندرية دار الجامعة الجديد للنشر، "ن القضاء بعلمه الشخص يامتناع القاض ي ع " نبيل إسماعيل عمرـ

 146، ص 1001

ــــــ 2 ـــ )ق.ا.ج( على "كل حكم يجب أن ينص على هوية ألاطراف وحضورهم أو غيابهم في يوم النطق  119نصت املادة  ــ

 بالحكم، ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق وتكون ألاسباب أساس الحكم "

3-  Yann AGUILA, L’art de juger, recherche droit et justice, n° 24, Paris, 2006, p 1  

ـــــــ 4  ق.ا.ج(. 119و 111ق.ا.ج( وأمام محكمة الجنح واملخالفات )م  100وينطبق ألامر سواء أمام محكمة الجنايات )م ـــ

ــــــ 5 ــ ـــ ة "، دار النهض(دراسة مقارنة)اض ي الجنائي في تقدير ألادلة سلطة الق"ين علي محمد علي الناعور النقبيحس ـــ

 .111، ص 1001، ، القاهرةالعربية
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عتراف يعد من بين أدلة إلاثبات، وال إلى أن مثل هذا إلا  (1)ذهب البعض         

من أي  قتناعهإ فله تكوين ،يكون القاض ي الجنائي مقيد بدليل معين في الدعوى 

طمئن إلى صحة إشتراط تعدد هذه ألادلة، وإذا إدليل يطمئن إلى صحته دون 

 .ه أن يكتفي به ولو لم يوجد دليل آخر سواه عتراف فلإلا 

عتراف بأدلة تعززه ذهب إلى القول بضرورة تأييد إلا  (2)أما البعض آلاخر         

 كتفاءأنه لو تم إلاكما  ،عتراف وحده ال يكفي في تسبيب الحكمذلك أن إلا 

 نتهاكا للحقوق الفردية وإهماال للحقوق الشخصيةإباالعتراف لوحده لكان ذلك 

ن ألاصل هو البراءة حتى أ، فضال عن على هذا الدليلومجازفة بأن يبنى الحكم 

 عليهو طريقة ظنية أو احتمالية، وليس ب ،تثبت إلادانة بطريق قاطع ال شك فيه

ائل بالوساملشمولة في إثبات الجريمة الجاني عتراف إستناد القاض ي على إن فإ

 ضغطكثيرا ما يكون نتيجة لل جزائيةاملتابعة ال التي تخول للضحية الحق في إنهاء

ه تستلزم على املحكمة التحقق من صححينها ي ،ى للتحرياتولفي املراحل ألا  خاصة

لة لتجميع ألاد ومحطة أوليةبداية للتحقيق  فضال عن كونه يمثل ،ومن الباعث

 .يةاملنهية للمتابعة الجزائ الوسائلاملشمولة بتلك  الجريمة والكشف عن حقيقة

عتراف بأدلة لقاعدة التي تقرر ضرورة تأييد إلا إال أن ألاخذ بعموم هذه ا       

أخرى يؤدي إلى إنكار املبدأ املقرر في إلاجراءات وهو مبدأ حرية القاض ي في تكوين 

يس هناك لوبالتالي وسائل إلاثبات،  فهو كغيره من ،عترافإلا  املستند علىقناعته 

جوز تأسيس حكم إلادانة يو  ،ى يد في الدعو ما يمنع ألاخذ به ولو كان الدليل الوح

قتنعت إ قد ن املحكمةما دام أولو لم يسانده أي دليل آخر الجاني عتراف إعلى 

                                     
ــــــــ  1  .111عدلي خليل، املرجع السابق، ص  ــــــ

ـــــــ  2  .61ـــــ عبد الحكم سيد ساملان، املرجع السابق، ص ــ
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من قانون إلاجراءات  111ن املادة إفضال عن ذلك ف ،(1)رتاح إليه وجدانهاإو به 

سواء  ةدلمدعم بغيره من ألا  إعتراف الجانين بأن يكو أساسا شترط تلم  الجزائية

 مادية أو معنوية.أكانت أدلة 

يتوفر  نأنه يستلزم إعتراف بالجريمة فإلا  وعليه وفقا ملا سبق بيانه بشأن       

بات ثجراءات وطرق إلاالتي تقررها املبادىء العامة لإل  ساسيةعلى الضمانات ألا 

الحكم مناقشة الجاني  ستمرار في املتابعة الجزائية يقع على جهةذا تقرر إلا إف

 مطابقته للحقيقة والواقع.        عترافه ومدى صدقه و إبشأن 

 :ثباتطرق إلابالخاصــــة قواعــــد الالقيــــــود التــــي تفرضهـــــا  ــــــ يـثانالفرع ال 

مد عتراف املستردة على حرية القاض ي في تقدير إلا الواالعامة الى جانب القيود      

القانون  استثناءات قانونية يقرر فيهإهناك ، يةلمتابعة الجزائالوسائل املنهية لمن 

 تستوجب طريقة معينة في كتلك التيثبات الجرائم إحجية خاصة لبعض وسائل 

 التي أخذ فيها املشرع بنظام ألادلة القانونية:بالحاالت إثباتها ويتعلق ألامر 

ررات في باملح إلاثبات إن عتراف الوارد في املحررات ذات حجية خاصة:ـــــــ إلا  1

 الطابع ذات املسائلب مقارنة بتلك املتعلقةبكثير نطاق ضيق املواد الجنائية أ

 ثباتلالجريمة كما تحرر العقود  لثباتن تحرر ورقة ال يتصور أ ذلك أنه ،املدني

ال جريمة أو دليلل اجسمتكون تصلح لن قد في حد ذاتها الورقة  نأ ذإ ،لتزاماتإلا

ر املحاضب تلك املتعلقةملحررات اهذه هم أمن و  ،ن معاأو تجمع ألامري لثباتها

 .(2)دلةالخاصة بالتحقيق وجمع ألا 

                                     
ــــــــ 1 ار الطبعة ألاولى، د" ر العقوبة والتدابير الاحترازيةسلطة القاض ي الجنائي في تقدي"حسن حاتم موس ى بكار ــــ

 109، ص 1004، ايبيلالجماهيرية للنشر والتوزيع وإلاعالن، 

ـــــ 2 ـــ ـــــ شر ، دار الثقافة للنألاولىالطبعة  (دراسة مقارنة)لقاض ي الجنائي في تقدير ألادلة سلطة ا "فاضل زيدان محمد ـ

 .109ص  ، 1006والتوزيع، عمان، 
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ل وسائ إلىستداللية تضاف إعتبر عناصر تاملحاضر املحررات و  نأ ألاصل        

ا وهو م ألاخرى  إلاثباتحجية تفوق وسائل وال يكون لها  ،التي تعززها إلاثبات

ال تعتبر املحاضر والتقارير املثبتة " راءات الجزائيةمن قانون الاج 111املادة  كدهتأ

 مجرد استدالالت" إال يات والجنح للجنا

ي التحاضر بامل مرستثناءات قانونية ويتعلق ألا إ وردتأ نفس املادة أن إال        

فيكون ، "مالم ينص القانون على خالف ذلك"بقولها تتمتع بحجية خاصة 

ائل الوساملحررة بشأن  املحاضر لذي تضمنتهاخذ باالعتراف القاض ي ملزم بال 

 :من املحاضر نينوعوتشمل لمتابعة الجزائية املنهية ل

 نصت على هذا النوع من املحاضر: ما تضمنته عكس قابلة إلثباتمحاضر ـــــ أ

في ألاحوال التي يخول القانون فيها " بقولها قانون الاجراءات الجزائية 116املادة 

رطة القضائية أو أعوانهم أو للموظفين وأعوانهم بنص خاص، لضباط الش

و جنح في محاضر أال إثباتبعض مهام الشرطة القضائية سلطة  إليهماملوكولة 

لم يدحضها دليل عكس ي  تكون لهذه املحاضر أو التقارير حجيتها ما ،تقارير

  . بالكتابة أو شهادة شهود"

ما محاضر املخالفات املنصوص عمو  نها تشملوإنطالقا من هذه املادة نجد أ       

املحاضر ومن ذلك  (1)من قانون الاجراءات الجزائية 400عليها صراحة في املادة 

                                     

ــــ1 شهود في حالة وجود محاضر  " تثبت املخالفات إما بمحاضر أو تقارير أو بشهادة على أنه)ق.ا.ج(  400املادة تنص ــــ ـــــ

 أو تقارير مثبتة لها.

ويؤخذ باملحاضر والتقارير املحررة بمعرفة ضباط أو معاوني الضبط القضائي والضباط املنوط بهم مهام معينة      

للضبط القضائي الذين خول لهم القانون سلطة إثبات املخالفات كدليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكس ي على 

 ته وذلك عدا الحاالت التي ينص فيها القانون على خالف ذلك. ما تضمن

 ال يجوز أن يقوم الدليل العكس ي إال بالكتابة أو شهادة شهود "    
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 (1)من قانون الجمارك 1و 1ف 114املحّررة من قبل عون جمركي الواردة في املادة 

   (2)همن 1ف  141ادة امل في املياه الواردةقانون املحررة عن مخالفة واملحاضر 

املرور محاضر مخالفة و  (3)منه 11املادة  نون الصحة النباتية وفقا لنصقا وكذا

 أوت 1املؤرخ في  1001-14من القانون رقم  116املادة  ما هو وارد في حسب

املحررة عن حاضر املتشمل كما  ،(4)وأمنهااملتعلق بتنظيم حركة املرور  1001

فمثل هذه  ،(5)منه 14في املادة سيما  1911قانون الصيد البحري لسنة مخالفة 

تعد  كما ،حجة بالنسبة للوقائع املدونة فيها واملكونة للمخالفة تعتبر املحاضر 

رتكاب املخالفة إاملتخذة بشأن  إلاجراءاتمحرر يدون فيه الشخص ذو سلطة 

 ةحقيقسفر عنها من أدلة تساعد على كشف وكل ما ي ،لناتجة عنهاواملعلومات ا

كسها ع إثباتدليال للحكم في املخالفة وللخصوم  وللقاض ي أن يتخذها الجريمة

 .(6)دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير

                                     

ـــــــ 1 ـــ من قانون الجمارك"تثبت صحة الاعترافات والتصريحات املسجلة في محاضر املعاينة  1و 1ف 114ـــ تنص املادة ـــ

 ق.ا.ج.  111اعاة أحكام املادة ما لم يثبت العكس مع مر 

 عندما يتم تحرير املحاضر الجمركية من طرف عون واحد تعتبر صحيحة ما لم يثبت عكس محتواها.       

وفي مجال مراقبة السجالت ال يمكن إثبات العكس إال بواسطة وثائق يكون تاريخها ألاكيد سابقا لتاريخ التحقيق      

 ن"الذي قام به ألاعوان املحررو 

ــــ 2 ـــ تنصـ ـــ من قانون املياه " تكون املحاضر التي يحررها ألاعوان املذكورين أعاله دليال ثابت الحجية  1ف  141املادة  ــــ

 حتى يثبت العكس"

ــــ 3 ـــــ ـــ ـ لقضاء دليال أمام ا 11منه " تصلح املحاضر التي يحررها ألاعوان واملوظفون املذكورين في املادة  11املادة تنص ـ

 إلى أن يثبت ما يخالف ذلك 

ـــ ـــ4 ـــــ املتعلق بتنظيم حركة املرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها، الجريدة   1001 اوت 1املؤرخ في  1001-14القانون رقم ـ

 ،1001أوت  19، املؤرخة في 46الرسمية العدد 

ــــ 5 ـــ ــ ـــ ـ توقع محاضر املخالفات من قبل محرريها ومن قبل " 1911من قانون الصيد البحري لسنة  14املادة تنص ـ

 مرتكب املخالفة وهذه املحاضر تكون دليال إال إذا ثبت عكس ذلك"

ــــــ 6 ـــ ـــــ  . 161إيمان محمد علي الجابري، املرجع السابق، ص  ـ
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تعد هذه املحاضر  :حجية لحين ثبوت الطعن فيها بالتزوير ذاتاملحاضر  ـــــــب 

وهذه  ،(1)من أقوى أنواع املحاضر حجة لحين الطعن بتزوير حقيقة ما تضمنته

بما  خذألا فتلزم القاض ي قانونا  ،انون بنص صريح في الق إال الحجية ال تتقرر 

تسنى ستبعادها ال يإن أو تزوير بحكم قضائي البفيها الطعن  ما لم يثبتحتوته إ

 .(2)محرريها بالتزوير في الكتابة بإدانة إال

ضفاء حجية ل  قانون الاجراءات الجزائية 111املادة  جاءتهذا الصدد  فيو        

 لىإاملواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها  إن"خاصة ملثل هذه املحاضر بقولها 

عند و " وتضمنت الفقرة الثانية منه " ةأن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاص

الطعن بالتزوير وفقا ملا هو منصوص  إجراءاتعدم وجود نصوص صريحة تتخذ 

  .في الباب ألاول من الكتاب الخامس" عليه

ملحاضر التي تكتس ي حجية لحين الطعن فيها بالتزوير ن اومن هذا املنطلق فإ        

املادة  ما تؤكدهحسب الضرائب  إدارةعوان أاملحاضر املحررة من قبل  تشمل

 محاضر مفتش ي العمل وهو ما أكدته املحكمة العلياو  ،من قانون الضرائب 119

 نه "من املقرر قانونا أن محاضر مفتش ي العمل التي تعاين الجرائمأفي قرارها 

 فضال عن ،(3)أن يطعن فيها بالتزوير" إلىالخاصة بتشريع العمل لها حجيتها 

 حسب ما تؤكدهاملحاضر الجمركية املحررة من قبل عونين جمركيين على ألاقل 

من القانون الجمركي "تبقى املحاضر املحررة من طرف عونين  1ف 114املادة 

                                     

ــــــــ 1 ــ ـــ   111، ص 1991، 1، العدد علياللمحكمة ال ، املجلة القضائية1911أفريل  1قرار املحكمة العليا املؤرخ في  ـ

ــــــ 2  .11ــ محمد مروان، املرجع السابق، ص ــــ

ــــ 3 ــ ــــ  ، العدد ألاول للمحكمة العليا ، املجلة القضائية1914جانفي  11، املؤرخ في 19411قرار املحكمة العليا رقم  ـــ

 16، ص 1996الرابع،  ، نشرة القضاة، العدد1969جوان  11. والقرار  املؤرخ في 169، ص 1990
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من هذا القانون  141ادة ألاعوان املذكورين في املمحلفين على ألاقل من بين 

واها ستعمال محتإر املعاينات املادية الناتجة عن صحيحة ما لم يطعن فيها بتزوي

 .شأنها السماح بالتحقق من صحتها"أو بوسائل مادية من 

يا تلزما عمل التي تتمتع بحجية خاصة ن املحاضر يتبين من خالل ما سبق أ       

ما ص ملوظف املختا يثبت فيها ي محاضر فه ما تضمنته من وقائعخذ بالقاض ي ألا 

لكن  ،(1)يشترط لكي تكون حجة قيامها على شروطها الشكليةو ، بحواسه عاينه

في  ابمالوقائع  جميعل بالنسبة املحاضر حجةتلك ذا كانت إشكال حول ما إيثور 

  .ة الجزائيةلمتابعل الوسائل املنهيةاملستمد من  عترافإلا  ذلك

ن ن كاإو عتراف ن إلا أ تقض يثبات الجنائية لطرق إلااملقررة  العامةالقاعدة        

في ع يخضقولي دليل  هو بمثابة لمتابعة الجزائيةل الوسائل املنهيةمستمدا من 

ستقر قضاة املحكمة إن هذا الشأوفي  ،الجزائي لحرية القاض يحوال جميع ألا 

 ثباتإلاميع عناصر متى كان املقرر قانونا أن الاعتراف شأنه شأن ج" أنهعلى العليا 

عتماد نبغي تأسيس وجه الطعن بالنقض بال ال يو يترك لحرية تقدير القاض ي، 

 ."(2)يخضع لتقدير سلطة قضاة املوضوع إلاثباتعليه ذلك لنه كغيره من وسائل 

 ملحاضرادون في املاالعتراف ب يتعلق ألامر ملاقانونية ستثناءات إنه ترد غير أ        

تزوير الطعن بعن طريق  أوالشهادة و بالكتابة  عكسهايثبت  أن ىإلة يحجالتي لها 

التي تجعل  قانون الاجراءات الجزائية 111و 116 ،111لمواد لوفقا  فيها حقيقةال

                                     
ـــ ويفهم ذلك بصريح نص املادة ــــــ 1 ــ ق.ا.ج التي تنص "ال يكون للمحضر أو التقرير قوة إلاثبات إال إذا كان  114ــ

صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه أثناء مباشرته مهام أعمال وظيفته وأورد فيه عن موضوع داخل في 

 أو عاينه بنفسه"  نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه

ـــــــ 2 ـــــ  ألاول   ، العدد للمحكمة العليا ، املجلة القضائية1911نوفمبر  11، املؤرخ في19141قرار املحكمة العليا رقم  ــ

 . 110، ص 1919
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ضفى على هذا النوع من املحاضر حجية هو القانون الذي أالقاض ي  قتناعإمصدر 

ثقة خاصة من شهود متمتعين ب عن صدرت بمثابة شهادات تعد انهأ إذ ،خاصة

 قانون الجماركمن  1 ف 114املادة  في الواردةمحاضر املعاينات ها من، (1)املشرع

 مما لعترافات والتصريحات املسجلة فيها إلا  تثبت صحة ما تضمنته من إذ

ستقر إمر الذي هو ألا و قتناع تكون مصدرا لإل وبالتالي ،يالعكس  تدحض بالدليل

عترافات والتصريحات الواردة في محاضر إلا  إن" بقولهاقضاة املحكمة العليا عليه 

من قانون  1ف 114أن يثبت العكس طبقا للمادة  إلى إلاثبات في الجمارك لها قوة

عتراف الوارد في املحضر إلا ستبعاد إ، لذلك ال يجوز لقضاة الاستئناف الجمارك

من  111طبقا للمادة أن لهم السلطة املطلقة في تقديره  الجمركي على أساس

من قانون  1ف 114أحكام املادة بذلك مخالفين  قانون الاجراءات الجزائية

الجمارك التي تنص صراحة على أن محاضر الجمارك تثبت صحة ما ورد فيها من 

نعي  إنقرار آخر لها " فيكما جاء  "(2)تصريحات واعترافات ما لم يثبت العكس

وعدم كفاية ألاسباب غير الجمارك على القرار املطعون فيه بخرق القانون  إدارة

 قضوا ببراءة املتهم في قد ستئنافويستوجب الرفض وملا كان قضاة إلا  سديد

ن قدم لهم فواتير شراء البضائع الجريمة الجمركية املتابع من أجلها بعد أ

 صريحات التي تضمنها محضر الجماركوالت الدليل العكس ي لالعترافات هعتبروإو 

                                     

ــــــــ  1 ــ  .111إيمان محمد علي الجابري، املرجع السابق، ص  ــ

ــــ 2 ـــــ ـــ حيث أن القواعد املتبعة قـ ضائيا أن الاعترافات الواردة بمحاضر إدارة الجمارك تلزم عمليا املتهم إلقاء عبء ــ

إثبات عدم صحة وبطالن ما ورد ضمنها من تصريحات واعترافات فليس بإمكان قضاة املوضوع إبعاد وطرح اعترافات 

كمة ا ورد ضمنها ــــــ قرار املحاملتهم املسجلة بمحضر إدارة الجمارك والتي لم يقدم ضدها الدليل العكس ي على بطالن م

، مجموعة قرارات الغرفة الجنائية الثانية، ديوان املطبوعات 1911مارس  11املؤرخ في  11161قم العليا ملف ر 

، الغرفة الجنائية 1911جوان  10، املؤرخ في 11911وقرار املحكمة العليا رقم  11، ص 1911 ،الجامعية، الجزائر 

 11ص   1991لخاص، مجلة الجمارك، العدد ا
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 نعتبرت املحكمة العليا أإو  ،"(1)بتطبيق القانون بهذا القضاء التزموا  فإنهم

هي الجمارك  أعواناملحررة من قبل عون واحد من عتراف الوارد في املحاضر إلا 

خذ يأ أنن من درجات الضبط التي تجسدها إف ،كناية عن مشاهدة لواقعة ما

عتبرها املشرع ثابتة بمجرد تنظيم أوراق إلذلك  ،عكسها إثباتبها لحين 

غاية قيام دليل  إلىصحتها  الوقائع املسجلة فيها يفترض أنكما ، (2)الضبط

 إنكار  اء علىبن أو  من تلقاء نفسهبعاد ما ورد فيها ستإ للقاض يال يجوز ف ،عكس ي

ة في قائع املادية املنقولتلك البيانات والو تقديم بخصوص لم يتم املتهم طاملا 

عتراف إلا حجية  أن غير ،(3)شهادة الشهود أو بالكتابة  عكسالاملحضر ما يثبت 

ته تقدير صح إلى يمتداملتهم دون أن  نع قف عند حد صدورهي في املحاضرالوارد 

هو املكلف ببحث هذه الجزئية، كما له  القاض ي أن إذ ،أو مطابقته للحقيقة

 كان باطال فال  إذاأما  ،هلشروط اكان املحضر مستوفي إذامطلق التقدير في ما 

التي تتمتع  ضرااملح نأ لىوفي هذا الصدد نشير إ ،(4)ثباتإلاتكون له حجية في 

 بإعادةالقاض ي  إلزامقف عند حد عدم ت العكسبحجية خاصة لحين ثبوت 

يها ولو خذ بما ورد فبال  إلزامه إلى اه يتعدوقائع والتدليل عليها وال في الالتحقيق 

 إليهاتند سإتي سباب الألا  تبيانوجب يستإال أنه  ،من ذوي املصلحة الم يطعن فيه

حجية لحين الطعن فيها ذات ضر ااملحمر بتعلق ألا  وإذا ،(5)ستبعاد املحضرإفي 

فمتى  ،ية املحررة من قبل عونين جمركيينمحاضر املعاينات املاد منها بالتزوير

                                     
ــــــ1  الرابع، العدد للمحكمة العليا ، املجلة القضائية1/1/1914، املؤرخ في 11140رقم ملف قرار املحكمة العليا  ـــــ

 .146ص ،  1919

ـــــــ 2 ـــــ  . 166الياس أبو العيد، املرجع السابق، ص  ـ

ــــــ 3  19ــ سعادة العيد العايش، املرجع السابق، ص ــــ

ــــــــ ــــ 4  . 111املرجع السابق، ص   "محاضرات في إلاثبات"نصر الدين مروكـ

ـــــــ 5 ـــــ  11، ص  هنفس ـــ سعادة العيد العايش، املرجعـ
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يلزم  ندون أبما تضمنته حجية التكتس ي  فإنهاوجدت ولم يطعن فيها بالتزوير 

ولعل ما يتفق مع هذا املعنى ما  (1)إلاثباتوسائل  غيرها من إلىالقاض ي اللجوء 

العقد الرسمي عقد يثبت انون املدني التي تنص أن "من الق 114جاء في املادة 

شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه و ضابط عمومي أ أو عمومي  فيه موظف

 شكال القانونية وفي حدود سلطتهوذلك طبقا لأل  و ما تلقاه من ذوي الشأنأ

املدني "يعتبر العقد غير رسمي  من القانون  116، كما تقرر املادة "صهواختصا

 اإذنعدام الشكل كمحرر عرفي إ أوالضابط العمومي  أهلية أوبسبب عدم كفاءة 

 " ألاطرافكان موقعا من 

في محاضر املعاينات املادية املحررة من قبل الوارد ن موضوع الاعتراف غير أ        

ة عن الناتجضر احامل كان يكتس ي نفس حجية إذاجدال فيما ثار أعونين جمركيين 

عوان الجمارك ات املباشرة التي يسجلها أستعمال الوسائل املادية واملالحظإ

تقتصر فقط على الوقائع تها أن حج إلى (3)الرأيذهب ف (2)على حواسهم اعتمادإ

ائية طة القضاملادية املثبتة فيها، أما ألاقوال التي سمعها الضابط أو عون الشر 

ات محاضر املخالف تنقتر إذا إو ال تكون لها حجية،  فإنهاستنتجها هو بنفسه إ أو

ه ن املحضر تكون لإأما الجنحة ف ،في املخالفات إال ال تكون ن حجيتها إبجنحة ف

أن رارها "وفي هذا الشأن ذهبت املحكمة العليا في ق ،قوة استداللية فقط

م ينات املادية التي تنقلها ما لم يطعن فيها بعداملحاضر الجمركية تثبت صحة املعا

                                     

ـــ 1 ـــ ــــــ ــ ـــ  . 9محمد محدة، املرجع السابق، ص ــ

ـــ ــــ 2 ـــ ـــ  ألاول ، العدد للمحكمة العليا ، املجلة القضائية1991ماي  11املؤرخ في  ،141101قرار املحكمة العليا رقم ـ

 111، ص 1991

ــــــ 3  معهد البحوث والدراسات، جامعة الدول العربية "السلطة التقديرية للقاض ي الجنائي"ـ مأمون فايز حبلةــــــ

 .141، ص 1001القاهرة، 
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عتماد على ن إلا إف ،عمومية لدارةالصحة، وذلك عندما يحررها موظفان تابعان 

من  كان وإذا ،غير هذه الوسيلة في املواد الجمركية يعد خطأ في تطبيق القانون 

فه عتراإستبعاد إاف قضوا ببراءة املطعون ضده بعد املؤكد أن قضاة الاستئن

فقا عتراف و أن لهؤالء القضاة سلطة تقدير إلا  عتبار إضر الجمارك بالوارد في مح

 114بذلك تجاهلوا أحكام املادة  فإنهم، قانون الاجراءات الجزائية 111مادة لل

من قانون الجمارك التي تنص على وجه الخصوص أن املحاضر الجمركية تثبت 

خر في قرار آو ،"(1)م يثبت العكسعترافات ما لإورد فيها من تصريحات و  صحة ما

يما ثباتية فإية قوة ليس للمحضر الجمركي أنه "أ إلى املحكمة العليا لها ذهبت

املتهم لم يتم سماعه في ذلك أن عتراف باملخالفة الذي تضمنه ما دام يخص إلا 

عالوة على كونه  إليهعترافه بما نسب إالجمارك  أعواننقل عنه  وإنمااملحضر 

يوجد في امللف ما يؤكد  طاملا ال نه "أ وأكدت ،(2)ع على املحضررفض التوقي

دعمة مالجمارك في الجلسة وهي تصريحات غير  إدارةل الشفوية ملمثالتصريحات 

ورد في  ستبعاد مال  إليهان يستندوا ثبتة فانه ال يجوز لقضاة املجلس أبوثائق م

  "(3)املحضر غير املطعون في صحته

ملزمة ضر املعاينات املادية تعد حجة ان محأالقرارات من هذه  يتضح        

ملدون اعتراف إلا  تقدير  حرية ن لهبحجة أ استبعادهإللقاض ي الجزائي فال يمكنه 

عاينات ملاضر امحفي  الجانيدلى به أدليل عكس ي يثبت خالف ما  دور حتى ولو  فيها

                                     
ــــــــ1  الثاني، العدد للمحكمة العليا ملجلة القضائية، ا1914جوان  10، املؤرخ في 10119قرار املحكمة العليا رقم  ــ

 . 114ص  ، 1919

ــــــــ 2 املنازعات  "أحسن بوسقيعة مؤلفاملشار إليه في  1996جوان  16املؤرخ في  111116ـ قرار املحكمة العليا رقم ـ

 111املرجع السابق، ص  "كية في ضوء الفقه واجتهاد القضاءالجمر 

ـــــــ 3 ـــ ـــ أحسن بوسقيعة، املرجع  مؤلفاملشار إليه في  1991مارس  11املؤرخ في  141011كمة العليا رقم قرار املح ــ

 114، ص  هنفس
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يكون  كما ال  (1)تزوير حقيقة ما تضمنه من وقائع ماديةطعن بي املادية التي لم

ز وال يجو  ،املادية دون بيان الوقائع الجاني عترافإقتصر على إ إذااملحضر حجة 

تصريحات كتفاء بوإلاصحة املعاينات املادية املثبتة لاملحاضر الجمركية  ستبعادإ

قد يف املؤهلين تجعل القاض ي ألاعواناملحاضر املحررة من قبل  نذلك أ، (2)املتهم

لتي امر بالبيانات املادية تعلق ألا كلما ثباتية لها لقيمة إلاالقدرة على تقدير ا

ا لم م التحقيق وإعادةستبعادها إفال يمكنه  ،نظرا لحجيتها املطلقةتضمنتها 

حضر ملوتعلق موضوعه باملعاينات املادية والشخصية ملحرري ا يطعن فيها بالتزوير 

 بعادإ إلىكان يهدف  إذا الإن الطعن بالتزوير ال يقبل دون غيرها من البيانات أي أ

تي يشترطها ات الو بالشكلياملحضر أ أثبتهاكان الجريمة التي ر أبالبيانات املتعلقة 

 يثمن ح للقاض ي فحص هذه الجزئية وز يجأنه  هذا ما يعني ،تهالقانون لصالحي

الذي  للمحضراملحررين  ألاعوانختصاص إ ومدى دخولها ضمنجريمة ال ثبوت

 . (3)التي يوجبها القانون لصحته شروطه الشكليةوفيا لمستن يكون يستوحب أ

تى مون ملزما للقاض ي يكالوسائل املنهية للمتابعة  املستمد من عترافإلا  إن       

مهما ، هتثبات عكس ما تضمنالى حين إتتمتع بحجية خاصة املحاضر التي في  ورد

  .(4)موظفين عمومين محلفينتعدد املحررين للمحضر  ما دام أنهم 

                                     
ــــــــــ 1 التي  1مكرر  114ــ لعـــل هذا الحكم يتفق مع ما جاء في القواعد العامة املقررة في القانون املدني ال سيما املادة ـ

حجة حتى يثبت تزويره. ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني" وهو ما أكدته  تنص " يعتبر ما ورد في العقد الرسمي

املحكمة العليا أين اعتبرت ألاحكام الحائزة لقوة الش يء املقض ي فيه حجـــــة بمـــــا فصلـــت فيـــه ــــــ  انظر القرار رقم 

 وما يليها 11، ص 1991، ألاول العدد  ،للمحكمة العليا ، املجلة القضائية1996جويلية  11املؤرخ في  146491

ــــــــــ 2  الثاني، العدد للمحكمة العليا ، املجلة القضائية1914ماي  11،  املؤرخ في 10111قرار املحكمة العليا رقم  ـ

 .101، ص 1919

ـــ3 ــــ ـ ـــ  16ـــ سعادة العيد العايش، املرجع السابق، ص ـ

ـــ احسن بوسقيعة" 4 ـــــ ـــ ـــ ـــــ مجلة الفكر القانوني لالتحاد الحقوقين بالجزائر     موقف القاض ي من املحاضر الجمركية"ـ

 101، ص 1911العدد الرابع، 
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اع قتنمبدأ حرية إلا نألاصل أ :'دـــــاملقي اتـإلاثب' يــــل قـانونــدليكراف ـــعتإلا ــــــ  2

 املشمولة بالجريمة الجانيعتراف إ تقدير الجزائي قاض يلل يسمحالشخص ي 

 تخاذإه ل فيكون ، املتابعة الجزائية بالوسائل التي تخول للضحية الحق في إنهاء

يها قرر فتستثناءات قانونية يإغير أن هناك  ،يقةالحق ر لظها ا مناسبةيراه ما

شرع بنظام املويتعلق ألامر بالحاالت التي أخذ فيها  ثباتإلاطريقة معينة في  إتباع

 119مثل ما هو عليه في جريمة الزنا املنصوص عليها في املادة دلة القانونية ألا 

 هالثباتالتي تقبل لثالث الطرق ا لتحدد  منه 141املادة وجاءت  ،قانون العقوبات

 119رتكاب الجريمة املعاقب عليها باملادة إبقولها "الدليل الذي يقبل عن جريمة ال

يقوم إما على محضر قضائي يحرره رجال الضبط القضائي عن حالة التلبس أو 

 يهوعل ،بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من املتهم وإما بإقرار قضائي"

 بخالف الطرق الثالث تماذا  على الحقيقة ل مهما كانت داللتهيستبعد كل دلي

من " هنأ املحكمة العلياكدت أو  (2)منها الدليل املثبت في شريط الفيديو (1)لإلثبات

عتراف أمام قاض ي ثم فان إلا  ومن ،القضائي إلاقرار جريمة الزنا  إثباتبين أدلة 

لحال ا كان الثابت في قضية ايلزم صاحبه ومل قضائي إقرار من قضاة النيابة يعتبر 

ء عترافه باملشاركة في الزنا أثناإتئناف أدانوا الطاعن تأسيسا على أن قضاة الاس

ستجوابه في محضر التلبس إلشرطة وأمام وكيل الجمهورية عند تحقيق ا

 ."(3)لتزموا صحيح  القانون إبقضائهم قد  فإنهمبالجريمة 

                                     
ــــــ 1 ، العدد للمحكمة العليا ، املجلة القضائية1990/ 11/10،  املؤرخ في 69911رقم ملف ـ قرار املحكمة العليا ــــ

  101ص  ،1991 ألاول،

ـــــ2 ـــــ  الثاني، العدد للمحكمة العليا ، املجلة القضائية14/6/1009املؤرخ في  ،441101رقم ملف ر املحكمة العليا قرا ــ

 116ص ، 1010

، العدد للمحكمة العليا ، املجلة القضائية1914جانفي  11، املؤرخ في 11111رقم ملف قرار املحكمة العليا   ــــــــــ 3

  119ص ، 1990 ألاول،
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نهاء املتابعة في إلحقها الضحية  سةممار أن تبين الباب  خالصة لهذا        

بول قهناك حاالت تستوجب ف ،املنفردة اجميع الحاالت بارادته الجزائية ال يكون في

  الجزائية. لوضع حد للمتابعةلضحية ا ومبادرته الى جانب الجاني

ذا تقرر للجاني في حالة ما إكما تبين لنا من خالل دراسة هذا الباب أنه        

لجريمة نكاره لإعدم نطباع إيعطي فهذا ل املنهية للمتابعة الجزائية قبول الوسائ

نفسه ومطابقا لحقيقة  و ضمنيا متى كان صادر عنأصراحة عتراف بها إو مبدئيا 

ع عترافه وقائإذا قصد من خالل إما أ ،الوسائلاملشمولة بتلك جرامية الواقعة إلا 

ثبات هذه لعترافه دليال إ ي هذه الحالة يكون فف ،الوسائل ال تسمح بتطبيق تلك

في  يفينبغاملشمولة بتلك الوسائل، الوقائع غيرها من ن يمتد الى أالواقعة دون 

 .بتلك الوسائلاملرتبطة عتراف والوقائع هذه الحالة بحث الصلة بين إلا 

حال من ي أال يجوز بف الجزائية، ثباتدلة إلا من أعتراف دليال وملا كان إلا        

 ريعةذك املنهية للمتابعة الجزائية املتاحة للضحية الوسائلخذ ن تتأحوال ألا 

ن أشعترافات بإو أالحصول على تصريحات بغية تهام الذاتي على إلا فرادألا لحمل 

 .لوسائالتلك نها أبش جراءإالجريمة املزمع 

ائل بالوساملشمولة  الجاني بالجريمةعتراف إن أاب كما تبين لنا خالل هذا الب      

ي غيرها عن البحث ف الجهات القضائية املختصةيغني ال  ية للمتابعة الجزائيةاملنه

 املتابعة الجزائية في ستمرارإلا تقرر ما اذا خاصة في حالة  إلاثباتمن وسائل 

شة من مناقالقاض ي  ال يمنعنتيجة اخالل الجاني بااللتزامات التي تفرضها، ف

ابقته مطجرامية ومدى واقعة إلا وصلته بالته عن صححث عترافه والبالجاني في إ

.لمتابعة الجزائيةل بالوسائل املنهيةووقائع الجريمة املشمولة  للحقيقة
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ينحصر لم يعد  الضحية دور  نأ الرسالةخالل دراسة موضوع تضح لنا من إ       

 تظارنإ ثممام الجهات القضائية املختصة أبالغ عنها مة وإلا الجري معالميصال إفي 

كيدة تحسن من أن تكون هناك نتائج أدون ستصدار حكم في الدعوى العمومية إ

 التوجهحسب ف ،عليه قبل وقوع الجريمة تما كان لىإعيد الحال تو  اوضعه

 حق القانون  منحها أيندورا بارزا  ضحيةلل صبحأ العقابية الجديد للسياسة

قتصر ي طابع خاص أي التيب يزالتي تتمي الجرائم ال سيما فاملناسب  جراءإلا  إختيار 

   س باملصالح العامة للمجتمعموال تالخاصة  اعلى مصالحه فيهاعتداء إلا 

 صبحأ بل ،تحريك الدعوى العمومية لم يعد قاصرا على ان دورهإوبالنتيجة ف

 وهو ما ال تملك النيابة التي خولها لها القانون  الوسائلمن خالل ها نهاءإ اهحقمن 

 .احتى ولو تصالح ألاطراف بشأنه بعد تحريكهاعنها لها التنازل التي ليس  العامة

عمل  نأ الجنائيةاملعاصرة للسياسة وظيفة ضوء ال كما يتضح على         

ف عر صبح دوره يأبل  ،م الجزائيةحكاستصدار ألا إينحصر على لم يعد القضاء 

غير منظور ت وبالتالي ،الوسائل التي تحسم النزاع القائمبفضل تلك  حركية ونشاط

مسلطة  وسيلةتعد  إذ لم حق في العقابالقرار الرامية الى إالدعوى العمومية 

ة متابعة الجزائية املتاحلل الوسائل املنهيةالذي أحرزته  نجاحالأمام على الجاني 

الة عدنها أعتبار إب ،خذت بهاأالتي  الجزائية للضحية في مختلف التشريعات

جتماعية ورات ومستلزمات الحياة إلا تها ضر ستدعإحديثة و صالحية إجنائية 

 تلك املتعلقة ال سيما القضاياالكثير من في حسم   الوسائلفساهمت تلك 

على  صراقا الاعتداء فيها ثر أالوقوع منها والبسيطة التي يكون القليلة  بالجرائم

 جرائم ألاموال أو ألاشخاص.طائفة سواء كانت من املصالح الخاصة للضحية 
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 جتمععلى املتعود بالفائدة لمتابعة الجزائية ل الوسائل املنهية ا أننتبين ل        

ستجابة سريعة إتعطي فهي رئية جديدة  ،بما فيها أطراف الدعوى العمومية

ساس الضحية تساعد بال و  ،مام القضاء الجنائيأيا العالقة بعض القضال

ك ول وذلفي مهدها ألا  ليه من جراء الجريمةإ تزم الذي آللخروج من الوضع املتأبا

هيل أة تعادإكما تساهم في  ،العقبات والشكلياتتقل فيها مبسطة جراءات وفقا ل 

 .صالحية تقررها تلك البدائلإفعاله وفقا لبرامج أاني وتمكينه من تدارك الج

م في ساهتاملتابعة الجزائية  الوسائل التي تخول للضحية الحق في انهاءن إ        

عث بعمل على كما تعد وسيلة فعالة ت ،ناتج عنها وتهدئة النزاعإصالح الضرر ال

وهي تعبير على توجه السياسة العقابية الحديثة ، تصال بين الضحية والجانيإلا

 ذات طابع وسائلمن خالل نحو إمكانية إصالح الجاني وإعادة إدماجه في املجتمع 

 .جتماعية القائمةالحفاظ على الروابط إلا هدف بالدرجة ألاولى إلى ت اصالحي

 الوسائل التي تخول للضحية الحق في انهاءن أمن خالل ما سبق يتضح         

 همها:أنذكر عدة خصائص بين تجمع املتابعة الجزائية 

أو غير محدد محددا شخصا  كون الضحية قد ت ـــــــ من حيث صفة الضحية:

ن قصود مم كل من كانطبيعيا وهو الضحية شخصا ون فبالنسبة لألول قد تك

و املضرور من الجريمة ومن أمثلة ة ويطلق عليه عادة باملجني عليه أالجريم

عتداء رائم إلا ج الوسائل املنهية للمتابعة الجزائيةالتي تصلح لتطبيق تلك الجرائم 

ة الجسام ةالقليل غير العمدي الحق في السالمة الجسدية كالضرب والجرحعلى 

حق في الشخاص منها جرائم السب والقذف و عتبار ألاإو وكذا الحق في الشرف 

لتي الجرائم او معنويا قد تكون الضحية شخصا و  ،ة املالية كالسرقة والنصبالذم
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لها طابع  املخالفات التيهي  الوسائل املنهية للمتابعة الجزائيةتلك تطبيق تقبل 

ن جد أن حددغير مباعتبارها شخصا ، أما بالنسبة للضحية مالي واقتصادي

 مر علق ألا متابعة الجزائية ملا يتالوسائل املنهية للكثيرا ما يستبعد تطبيق ن القانو 

التي ال تتحدد  الجرائمهي و عامة الصلحة املعتداء على إفعال التي تمثل بال 

مثل فعال التي تألا لعامة كالتزوير وشخاص معينين منها جرائم املاسة بالثقة اأب

  . ألاموال العامة ختالسإل النفوذ و ستغالإخالال بالوظيفة العامة كالرشوة و إ

 ترط أن يكون محال ال يشو كون شخصا طبيعيا قد ي ـــــــــ بالنسبة لصفة الجاني:

ق قبل تكون قابلة للتطبيبعض الوسائل املنهية للمتابعة الجزائية إذ أن  ،لإلتهام

 الجاني قد يكون شخصن اكما أ ،تحريكها وأتصال النيابة العامة بملف الدعوى إ

ادة ر سؤولية الشخص الطبيعي املعبر عن إن القانون ال ينفي قيام ممعنويا علما أ

 .هختصاصات املعهودة اليإلا وي في الحاالت التي يتجاوز فيها الشخص املعن

الوسائل التي تسمح للضحية الحق في ن تلك أ نجد مة:ـــــــ من حيث خاصية املالء

نها تتم أواملخالفات الجنح بعض مر بق ألا يتعل خاصة ملاالجزائية  إنهاء املتابعة

مة في عاالنيابة ال سلطةال ينفي  ن هذاإال أ ،لى قبولهابمبادرة من الجاني إ ايضا

 دون أن عموميةتخاذ قرار بشأن تحريك الدعوى القبل إقتراح تلك الوسائل إ

 لألطراف. يكون إقتراحها في جميع الحاالت ملزما

الوسائل املنهية  تفرضهاالتي  الالتزاماتن إ: لعقابوا من حيث التجريمـــــــــ 

وبة العقعلى الجاني لها طابع مختلط تجمع بين واملطبقة لمتابعة الجزائية ل

 ىدتتعال  التي وجسامة قل خطورةجرائم ألاالعلى تسري و  الجزائية التعويضية
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ما  قدر على املصالح العامة ب فيها عتداءإلا شكل حدا معينا من العقوبة كما ال ي

 .تلحقه من ضرر باملصالح الخاصة للضحية

ية املتابعة الجزائ الوسائل املنهيةيتبين من خالل دراسة  من حيث املسؤولية:ــــــــ 

ا ال ينفي قيام مسؤولية الجاني ن هذأال إ منع الاستمرار فيها،ن كانت ترمي الى إو 

 مكان فرضإدون  ل و حيورود مانع رغم  أي أنها ال ترفع الصفة التجريمية للفعل

 .سالبة للحرية عقوبة

ملتابعة ا الوسائل التي تخول للضحية الحق في انهاءن أيتضح  ثبات:من حيث إلاــــــــ 

ذلك  ،ريمة ومرتكبهاطريق الوصول الى حقيقة الج ختصار إتساعد على الجزائية 

 محيس مما، قراره بالجريمةإعلى  وعدم انكاره للجريمة دليل هاالجاني ب ن قبول أ

وبالرغم من هذا الطرح ليس هناك ه، ت على عاتقباثقلب عبء إلاب في هذه الحالة

فرز لتهام وإلاثبات دلة إلاأكنات من يمنع النيابة العامة من تقديم كافة املم ما

راف عتعلى إلا عملها  قتصرين ال أوبالتالي يجب  ،الحقيقة ومالبسات الجريمة

 .لمتابعة الجزائيةل الوسائل املنهية الصادر من املتهم لضمان صحة تطبيق

نهاء املتابعة إحية في يتضح من خالل دراسة دور الض جراءات:من حيث إلا  ـــــــــ

ث بحي ،دارة الدعوى العموميةسلوبا جديدا ل أو  اجرائيإ بديال  تعدأنها الجزائية 

ادة تاملع جراءاتإلا خالف بصالح الجاني تختصر طريق إقتضاء الحقوق وضمان إ

عد بفي الغالب بمعية النيابة العامة و طرافألا وهي وسيلة مبسطة تتم بحضور 

 .وقوع الجريمة وقبل تحريك الدعوى 

ائل الوسن ألاصل أ: الوسائل املنهية للمتابعة الجزائية املبادرة الى حيث ـــــ من

اق خارج نط تتم بمبادرة من الضحية سواء كان ذلك لمتابعة الجزائيةاملنهية ل
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اري محال للحفظ إلاد في هذه الحالة تكون للجهات القضائية فصاص العادي إلاخت

بل وق املبادرة اليها بعد إتصال النيابة العامة بملف الدعوى العمومية كانتأو 

اتخاذ قرار بشأن تحريكها ويتعلق ألامر هنا بالوساطة الجزائية والتسوية الجزائية 

الى قبول  الجانيمبادرة ضرورة ب الجزائيةويتوقف أمر تحقيق ألاثر املنهي للمتابعة 

ما كمبادرة بين الجاني والضحية وقد تكون تلك الوسائل بالالتزامات التي تقررها 

هو الحال في املصالحة الجزائية، وقد يقتصر الامر على مبادرة الضحية لوحدها 

 .كما هو الحال في الصفح الجزائي

 إن لجوء الضحية الى الوسائل :بعة الجزائيةالوسائل املنهية للمتاــــــ من حيث أثر 

 هاعوى العمومية الى حين إنقضاءإلاستمرار في الداملنهية للمتابعة الجزائية يمنع 

، كما يترتب عنها إلزام ع إثارة نفس الواقعة أمام القضاءوما ينتج عن هذا من من

 اهحق عن ةتنازل ألاخير عن الضرر الالحق بالضحية ما لم ت الجاني بالتعويض

الوسائل التي تخول للضحية الحق في انهاء ع خالل دراسة موضو من يتبين         

حدودا ن تطبيقها يكاد يكون مأ في عتمدها املشرع الجزائري إالجزائية التي  املتابعة 

 ألاخرى منها القانون املدني القوانينمقارنة مع إلاصالحات التي عرفتها وضئيال 

 ن املنظم لعالقات العمل وكذا قانو  ة وإلادارية والتشريعوقانون إلاجراءات املدني

على  النصبتتفوق  فهي ،ألاسرة والقانون التجاري وغيرها من القوانين املجاورة

ن لق ألامر بالقانو تعلكن كلما  ،بالطرق الوديةالبديلة لحل النزاعات  الخيارات

اف في طر همة ألا مسا يضيق من مجالإذ  ،ضئيالكون كاد يتطبيقها ي نإالجنائي ف

وم عليها التي يقالسائدة فكار ألا يادة س إلى يرجعوهذا ربما ، نهاء املتابعة الجزائيةإ

، بحيث ان العام والخاصفكرة الردع  وعلى رأسهابصفة عامة  الجزائيالقانون 

 الجزائية.ات املساومة بشأن العقوب الدخول فيب سمحتال  قواعده



 ةـــــــــــــخاتم

 

~ 252 ~ 
 

املنهية للمتابعة وسعت في اللجوء إلى الطرق ت جنبيةألا  إن التشريعات       

لعل و  ،الجزائية ووسعت من نطاق الجرائم املشمولة بها بخالف املشرع الجزائري 

أن طرح مثل هذه يعطي تفسيرا بهذا التوجه الذي إعتمدته تلك التشريعات 

فعال أعلق بيت تطبيقها نأو  خاصة ،الجزائييمس بسيمات القانون  ال  الوسائل

 باتعقو قيع تداء على مصلحة محمية قانونا ال يرى املجتمع حاجة في تو عإتمثل 

الجزائية من عدمها الى الضحية  مر تقرير املتابعةأبل عهد  ،سالبة للحرية

 سائلالو تلك  نأكما  ،امصلحته اختيار الطريق الذي يحقققدر على ألا اعتبارهإب

شكل ب بعاد فكرة العقوبةستإة الدعوى العمومية وال تهدف الى سلوبا الدار أتعد 

ؤولية تنفي املس وال التجريم والعقاب نفي صفة ال تتتضمن تدابير مطلق، فهي 

 .ةصالحيإلا  العقوبة هدافأ لتزامات تقترب منالذي يخضع ل الجزائية للجاني

ة دها في العملية القضائيو لمتابعة الجزائية فرضت وجل الوسائل املنهيةن إ        

 ينحصر الذي الجهاز ذلكتعد التي لم مهام النيابة العامة  نها وسعت منأحيث 

مثل  ن طرحإف ،دلة املثبتة للجريمةوتقديم ألا تحريك الدعوى العمومية في  دوره

جراءات لها إرتباط بأغراض العقوبة وتقرير إشراف من إلا ها مكن الوسائلهذه 

تبارها عإت مبسطة بجراءاوفقا ل  احقه ضمانللى جانب الضحية إوالوقوف 

 حامية للحقوق والحريات العامة.

ن أنا ضح لإتلمتابعة الجزائية ل الوسائل املنهيةمن خالل دراستنا ملوضوع          

 ياولو ضمن بالجريمةمنه  عترافإ بمثابةيعد  مبادرة الجاني الى جانب الضحية

ن م في ذلكا قوال ملأمن الجاني ونظرا لخطورة ما يدلي به كذلك مر ام ألا مادو 

 من ذا كانت الغايةإ تلك الوسائلد ستبع، فإنه تصليةمساس بقرينة البراءة ألا 

من  ار للفر  مالذك تتخذن أو أ إلاتهام الذاتي علىستخدامها هو حمل ألافراد إ
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خاصة حال اخالله بااللتزامات ثار آمن  الجانيعتراف إنظرا ملا قد يرتبه و  العقاب،

لقاض ي يجب على اإنه ف املتابعة الجزائية املقررة بمقتض ى تلك الوسائل املنهية

 دلة الدعوى أن يبحث عن أو  ،على دليل مستساغ عقال وقانونا ن يبني اقتناعهأ

حوال الحقيقة القطعية وقرب ألا ي حال من أبال يعني  الجانيعتراف إن أذلك 

 .بتلك الوسائلاملشمولة  جراميةن الواقعة إلا أالتحقيق بش نتهاء منإلا 

ية زائنهاء املتابعة الجإفي دور الضحية ى ضوء الدراسة التحليلية ملوضوع وعل         

يجابية سواء تعلق إنتائج جد  تحقق هانأظهرت بأمن خالل البدائل املقررة لها 

ه من تدارك نتائج ما هيل الجاني وتمكينأعادة تإ وأ ،مر بحفظ حقوق الضحيةألا 

دور حكم نهائي وبات في ويسبق صها فعال في وقت يلحق وقوعأصدر عنه من 

ضرورة الحفاظ على الروابط  تقتض ياملجتمع مصلحة  فضال عن أن ،ى الدعو 

 دون ية على الضح التي يقتصر إلاعتداء فيهاائم القائمة في بعض الجر  إلاجتماعية

البة لعقوبات السلال يبد فضال عن كونها عتداء على املصالح العامة لهأن تشكل إ

قبال مستتفتح املجال سلعلها  النقاطقتراح بعض إام دواعي الخت للحرية، فمن

ند عوذلك  طابع إجتماعي ذات الوسائلألخذ بتجربة الدول التي لجأت الى إحالل ل

 الاجراءات الجزائية : قانون  تعديل

يما السالبة للحرية جرائية وبدائل العقوبة ال سبدائل إلا الضرورة تفعيل  -

مثل ي تمر بالجرائم التخاصة ملا يتعلق ألا اء دور للضحية عطإو  ىالقصيرة املد

  .الخاصة اعتداء على مصالحهإ

لذي امر ألا  ستفادة من تجارب الدول املتقدمةصالحية بال إلا  عادة رسم البرامجإ -

جراءات الجزائية لتشمل املادة السادسة من قانون إلا نص تعديل يستوجب 



 ةـــــــــــــخاتم

 

~ 254 ~ 
 

ئرة توسيع داو  الجزائيةالتسوية  ال سيما لمتابعة الجزائيةل الوسائل املنهيةتطبيق 

دراج إع ضرورة الشكوى معن أو التنازل الجرائم املشمولة باملصالحة وسحب 

 لتي يشملها.اوالجرائم  تطبيقه تحديد نطاقو  فيها الصفح

تدابير ال سير تطبيقسهر على حسن يؤول اليها مهمة ال جتماعيةإ جهزةأتشكيل  -

شراف إتحت رقابة و  عملها وجعل بعة الجزائيةلمتال الوسائل املنهية التي تقررها

 .الجزائي الجهاز القضائي

لمتابعة ل الوسائل املنهيةضرورة رسم برامج الرعاية الالحقة للضحية حتى تؤدي  -

  ةصالحيإلا  وأهدافها الجزائية دورها

لمتابعة الجزائية وعدم جعلها حكرا الوسائل املنهية لشراك الجاني في إضرورة  -

تلك جراء إثناء أستعانة بمحامي حقية إلا أ كال الطرفين منححية و على الض

دافها هوتوضيح معاملها وأ بشأنها تخاذ القرار املناسبإلتمكينهم من  الوسائل

 .السلبيةأو  الجوانب إلايجابيةمر بملترتبة عنها سواء تعلق ألا وآلاثار ا

ثار اآلبله على بينة مع جع ووقائع الجريمة بطبيعة التهمة الجانيضرورة احاطة  -

لوسائل التي اتلك  قبوله بالتدابير املقررة بمقتض ىإبداء القانونية املترتبة حال 

 .خالل بهاإلا  ثر أ تخول للضحية الحق في انهاء املتابعة الجزائية وكذا

زائية املتابعة الج بتلك الوسائل التي تخول للضحية إنهاء الجانيقبول  ذا كانإ -

 يهالتأثير عل ترمي الى ي وسيلةأستخدام إنع مينه إف، ريمةعتراف بالجإلا  سند

 ن كان ذلك بغرضإو  اعنويو مأ امادي  التأثير تهام الذاتي سواء كانإلالحمله على 

 .ذلك أن الغاية ال تبرر الوسيلةنهاء املتابعة الجزائية إ
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ة علمتابل الوسائل املنهية اللجوء الىدلة عند عمال قاعدة تساند ألا إضرورة  -

شمولة بالجريمة امل الجانيعتراف إعلى الجزائي زائية بحيث ال يقتصر القاض ي الج

 الوسائل من تحقيق اهدافها.تلك خاصة في حالة فشل  ابه

 على تحقيق الهدف النبيل للوسائل التي تخول للضحية الحق في انهاءالعمل  -

 .تداء الغير بهافإو فالت من العقاب إل لوسيلة ومنع اتخاذها ابعة الجزائية املت

هيله أعادة تإصالح الجاني و إلى إمية اصالحية الر ضرورة رسم البرامج إلا  -

تمام التدابير التي تقررها إده على جتماعية تساعإنشاء مراكز إجتماعيا وذلك بإ

  .العام  للنفعالعمل ية منها لمتابعة الجزائالوسائل املنهية ل

ائية املتابعة الجز  دف من تقرير بدائلوضع جميع التدابير الكفيلة لضمان اله -

كما يجب  آخر  حساب طرف ستغالل طرف علىل وسيلة إذا كانت ستبعد تو 

قصرها على بعض الجرائم التي ال تتجاوز حدا معينا وكذا بعض الجناة الذين ال 

 تتوفر فيهم نزعة إجرامية.

ة وساطضرورة وضع جهاز خاص يتولى مهمة التوسط بين ألاطراف وعدم جعل ال -

التي تكون مهمتها الاساسية هي ممارسة الدعوى حكرا على النيابة العامة 

 العمومية وخصما في مواجهة مرتكب الجريمة.
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، دار سةالخامالطبعة  "لوجيز في القانون الجزائي العاما" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 5

 .1001الجزائر، ،هومه

ه عام واملواد الجمركية بوجه املصالحة في املواد الجزائية بوج" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 6

  1200 ،الجزائر ،الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،"خاص

املنازعات الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجديد " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 7

 .1991دار الحكمة للنشر والتوزيع، سوق أهراس، الجزائر،  "الجماركفي قانون 
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الطبعة  "محكمة النقض في إلاثبات الجنائي"د، مبادئ إبراهيم سيد أحم. 8

  1999ألاولى، دار الجامعية الجديدة للنشر، القاهرة، 

   "ات الجزائية في التشريع الجزائري مبادئ إلاجراء" أحمد شوقي الشلقاني. 9

 1001الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 

إلاثبات في املواد الجزائية في ضوء " نبيل صقرو عبد القادر العربي شحط . 11

 .1006دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  "الفقه والاجتهاد القضائي

 ("دراسة مقارنة) الجزائيةجراءات البطالن في قانون إلا " أحمد الشافعي .11

 .1006ئر، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزا

  "ةجزائينظرية إلاثبات في أصول املحاكمات املدنية والد "الياس أبو العي. 12

 .1001منشورات زين الحقوقيين، دون بلد الطبع،  ،عة، دون رقم الطب1الجزء 

  ، كلية الحقوق "ائية وحقوق إلانسانالشرعية إلاجر " أحمد لطفي السيد. 13

 .1004 جامعة املنصورة،

دراسة مقارنة في القوانين )يقين القاض ي الجنائي"علي الجابري  إيمان محمد. 14

 .1001إلاسكندرية، منشأة املعارف،"(املصرية والامراتية والدول العربية وألاجنبية

 "الجزائية عن الجرائم إلاقتصادية املسؤولية" أنور محمد صدقي املساعدة. 11

 .1001ن،فة، ألارددار الثقا

لجزء ا "ون املدني الجزائري ة العامة لاللتزام في القانالنظري" العربي بلحاج .11

 . 1001الجزائر،  ،الطبعة الخامسة، ديوان املطبوعات الجامعية، الاول 

الكتاب الجامعي ة، دون رقم الطبع" املتهم"أبو الروس أحمد بسيوني. 17

 .إلاسكندرية، دون سنة ،الجديد
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ن رقم الطبعة، الدار الجامعية دو  "النظرية العامة لاللتزام"توفيق حسن فرج. 18

 .للطباعة والنشر، بيروت، دون سنة الطبع

لسنة  11شرح قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم "جما( محمد مصطفى. 19

 .1004العراق، بغداد ،  عة الزمان،بمط "،11

دار  ة،بعالطدون رقم  "نزول املجني عليه عن الشكوى "حمدي رجب عطية. 21

   1001 القاهرة،النهضة العربية، 

قم ر دون  "فاوي في أصول إلاجراءات الجنائيةاملرص"حسن صادق املرصفاوي . 21

  .1996 ،إلاسكندرية ،طبعة، منشأة املعارفال

 لطبعةدون رقم ا "املرصفاوي في املحقق الجنائي" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 22

 .1911 إلاسكندرية ،منشأة املعارف

ئية واملحاكمات شرح قانون إلاجراءات الجزاـــــــــــــــــــــــــــــــ"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 23

 .1910  ،دون رقم الطبعة، مطبعة الجامعة، الكويت "الجزائية الكويتي

لقاض ي الجنائي في تقدير سلطة ا"حسين علي محمد علي الناعور النقبي. 24

 .1001 ،، القاهرة"، دار النهضة العربية(دراسة مقارنة)ألادلة 

ير ير العقوبة والتدابسلطة القاض ي الجنائي في تقد"حسن حاتم موس ى بكار. 21

 .1004، ايبيلالطبعة ألاولى، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع وإلاعالن،  "الاحترازية

ة خالل مرحلة ضمانات املتهم في الدعوى الجزائي"حسين بشيت خوين. 21

مكتبة دار  ،جزء ألاول، الطبعة ألاولى، ال("دراسة مقارنة)التحقيق الابتدائي

 .1991الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

 منشأة املعارف "جراءات الجزائية تأصيال وتحليالإلا " رمسيس بهنام .27

 .1911 ،إلاسكندرية
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ة طبعالدون رقم  "الدعوى الجنائيةالتصالح وأثره على  " رمضان جما( كامل. 28

 .مكان وسنة الطبع نونية، دون دار ألالفي لتوزيع الكتب القا

" (دراسة مقارنة )القاض ي الجزائي في تقدير ألادلة سلطة  "رمزي رياض عوض. 29

 .1004دون رقم الطبع، دار النهضة العربية، القاهرة، 

دون رقم الطبعة ودار " النظرية العامة في إلاثبات"سمير عبد السيد تناغو. 31

 .1991الطبع، إلاسكندرية، 

 "زائية في التشريع والقضاء والفقهأصول إلاجراءات الج "ن عبد املنعمسليما. 31

نة دون بلد وس ،دون رقم الطبعة، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

 الطبع.

راسة د)الدعوى العمومية  السلطة التقديرية للنيابة العامة في" علي شمال(. 32

 .1010 ،اعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دار هومة للطبالثانيةالطبعة  ،("مقارنة

 الطبعة الثانية، دون رقم الطبع "الدعاوى الناشئة عن الجريمةـــــــــــــــــــــــــــــــ"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  33

 .1011الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع

 "الجنائية والدعوى املرتبطة بها الدعوى "جوادعاد( عبادي علي عبد ال .34

 .1006، ولى، الدار العاملية للنشر والتوزيع، دون مكان الطبعالطبعة ألا 

 الطبعة الثانية، دار  "حق الدولة في العقاب"عبد الفتاح مصطفى الصيفي. 31

 .1911 ،الهدى للمطبوعات، إلاسكندرية

ة كبديل للعقوبات ر املجتمعيالتدابي"عبد هللا بن عبد العزيز اليوسف. 31

 الرياض ،الطبعة ألاولى، أكاديمية نايف العربية للعلوم ألامنية "السالبة للحرية

1001. 
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ة كلي "اعيالخدمة الاجتماعية في مجال الدفاع الاجتم"علي سيد علي مسلم. 37

 .1001 ض،الريا ،جامعة امللك سعودب ألادب

   "املدنية أمام املحاكم الجزائية ى شروط ممارسة الدعو  "عبد العزيز سعد. 38

 .1001الجزائر،  ،الديوان الوطني لألشغال التربوية ألاولى، الطبعة

شرح القواعد العامة لإلجراءات الجزائية وفقا آلخر "عبد الرؤوف مهدي. 39

 .1000 ،القاهرة ،دار النهضة العربية "ديالتالتع

عة مدعمة بالتعديالت شرح قانون إلاجراءات الجزائية، طب"عمر خوري. 41

كلية ، "والاجتهاد القضائي للمحكمة العليا 11-06الجديدة التي جاء بها القانون 

  .1001 ،1جامعة الجزائرالحقوق، 

شرح قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري، التحري "عبد هللا اوهايبية .41

 .1014 ،، دار هومه، الجزائر1الطبعة  "قوالتحقي

        ألاول  الجزء "العام القسم العقوبات، قانون  شرح"ناسليم هللا عبد .42

 ، دون سنة الطبع. الجزائر ،والتوزيع والنشر للطباعة الهدى ر، دا"الجريمة"

دون رقم  "ملدنية والجنائيةأحكام الصلح في املواد ا"عبد الحكم فوده .43

 .عان الطبالطبعة، دار ألالفي لتوزيع الكتب القانونية باملنيا، دون سنة ومك

ـــــــــــــــــــــ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 44 ن رقم دو  "العقاب في الدعوى الجزائيةالبراءة وعدم ــــــــــ

 .1990 ،إلاسكندرية ،الطبعة

ه في الحد من حرية القاض ي حكم الجنائي وأثر ال"عصام احمد عطية البهجي. 41

 .1001إلاسكندرية،  ،دار الجامعة الجديدة "املدني

 .1999دار الريحان، الجزائر،  "الوجيز في القانون إلاداري "عمار بوضياف. 41
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منشورات  "نون إلاجراءات املدنية وإلاداريةشرح قا"عبد الرحمان بربارة. 47

  .1009الجزائر، ، البغدادي

  ("نةدراسة مقار ) عامة لإلثبات في املواد الجزائيةلنظرية ال"اعبد إلاله هاللي. 48

 .1911القاهرة،  ، دار النهضة العربية،طبعة ألاولىال

منشأة  دون رقم الطبعة، "جنائيثبات الضوابط إلا"الفقى عيس ى عمرو . 49

 .1999 ،ةإلاسكندري ،املعارف

الصلح والتصالح في املواد الجزائية وفقا للقانون ــــــــــــــــــــــــــــــ"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 11

 . 1001 ،إلاسكندرية، املكتب الجامعي الحديث ،الطبعة ألاولى ،"114/1991

  ("دراسة مقارنة)عات التجارية البديلة لحل النزا الوسائل"عالء آباريان ــ11

 1001،لبنان –بيروت   ،حلبي الحقوقيةالالطبعة ألاولى، منشورات 

، دار "املبادئ العامة في قانون إلاجراءات الجزائية"عوض محمد عوض. 12

 .1999  ،املطبوعات الجامعية، إلاسكندرية

الجزء  "زائيةأصول املحاكمات الج "وسليم إبراهيم حربة لييلعكعبد ألامير ا. 13

      1911 بغداد،ألاول، 

 معيالفكر الجاالطبعة الثالثة، دار  "اعتراف املتهم"عبد الحكم سيد ساملان. 14

 .1001إلاسكندرية، 

القضاء والفقه النظرية إلاثبات الجنائي في ضوء "عبد الحميد الشواربي .11

  .1996، دون رقم الطبعة، منشأة املعارف، إلاسكندرية" والتطبيق

 منشأة "الجنائي التحقيق مرحلة في املتهم ضماناتـــــــــــــــــــــــــــــــ"ـ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ11

 .1996 ،إلاسكندرية املعارف،
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دار الكتب  قم الطبعة،دون ر  "املتهم فقها وقضاءاعتراف "عدلي خليل. 17

 .1991إلاسكندرية،   ،القانونية

 ارد الطبعة، رقم دون  فيه" والتصرف الجنائي التحقيق"فرج علواني هليل. 18

 .1999 القاهرة، الجامعية، املطبوعات

 "(دراسة مقارنة)في تقدير ألادلة سلطة القاض ي الجنائي "فاضل زيدان محمد. 19

 .1006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1ة الطبع

التشريع حجية الاعتراف كدليل إدانة في "د الفتاح الشهاوي بقدري ع. 11

 يةإلاسكندر  ،توزيع منشأة املعارف ،دون رقم الطبعة "املصري والقانون املقارن 

1001.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 11   دون رقم الطبعة ة"لجريمـة مسرح اأدلـــــــــــــــــــــــــــــــ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1991 ،املعارف، إلاسكندريـةمنشأة 

ضائي واملحاكمة الجنائية ناع القتأسيس الاقت "كما( عبد الواحد الجوهري . 12

 .1999  ليبيا، ،دار محمود للنشر والتوزيع، جامعة درنة "العادلة

ة مسلطة القاض ي في توجيه سير إجراءات الخصو "محمد علي خليل الطعاني .13

 ةوالتوزيع والطباع '، الطبعة ألاولى، دار املسيرة للنشر ('دراسة مقارنة)املدنية 

 .1009 عمان،

دون رقم  "إلاجراءات البديلة عن الحبس"عبد هللا ولد محمدن محمد. 14

 .2005جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض،  ،ةالطبع

  "ح وتطبيقاتهما في املجال الجنائيالتحكيم والصل"محمد السيد عرفه. 11

 . 1006الطبعة ألاولى، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض، 
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ئية املعاصرة والشريعة اتجاهات السياسة الجنا" ن املدني بوساقمحمد ب ــ11

 .2100الرياض، ،الطبعة ألاولى، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية  "إلاسالمية

ر دا الثالثة،طبعة ال "شرح قانون إلاجراءات الجنائية"محمود نجيب حسني. 17

 .1991القاهرة،  ،النهضة العربية

 دار النهضة العربية "عقابرام والدروس في علم إلاجـــــــــــــــــــــــــــــــ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 18

 .1911 القاهرة،

"، دار (رنةدراسة مقا) العامة املركز القانوني للنيابة"محمد عيد الغريب . 19

 .1919 ،القاهرةالفكر العربي، 

حرية القاض ي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب ـــــــــــــــــــــــــــــــ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 71

 .1996/1991 دون دار ومكان النشر، "ئيةألاحكام الجنا

 "ريمة وتطبيقاته في الدول العربيةعلم ضحايا الج"محمد ألامين البشرى  .71

 .1001الرياض،  ،جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية

الطبعة  "جزائية الجزائري مذكرات في قانون الاجراءات ال"محمد حزيط. 72

 .1014لتوزيع، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر وا ،التاسعة

الطبعة  "القانون املقارن  حقوق املجني عليه في"محمود محمود مصطفى. 73

 .1911دار النهضة العربية، القاهرة  ،ألاولى

 ية املراحل السابقةنظم العدالة الجنائية في الدول العرب"محمد إبراهيم زيد. 74

اض الري، للعلوم ألامنية الطبعة ألاولى، أكاديمية نايف العربية "على املحاكمة

1200. 



 

765 
 

قوبات الجنائية من املنفعة املستقبلية للع"مضواح بن محمد آ( مضواح. 71

 .1009جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض، "منظور إصالحي

 "في تطبيق القانون حدود سلطة القاض ي الجزائي " مأمون محمد سالمة. 71

 .1911القاهرة،  ،دار الفكر العربي، دون رقم الطبع

ــــــــــــــــ. 77 ار الطبعة الاولى، د "شرح قانون إلاجراءات الجنائيةــــــــــــ"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1910القاهرة  ،الفكر العربي

 "ايا الجريمة في الشريعة والقانون تعويض ضح"الدين محمد مؤنس محب. 78

 1010 ،الطبعة ألاولى، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض

حاكمات الجزائية التحقيق والاعتراف في ظل أصول امل"محمود زكي شمس. 79

 .1001دمشق،  ،الطبعة ألاولى، مطبعة النداوي  "نصا وفقها وقضاء

ون د "على  إلارادة في املواد الجزائيةثر إلاكراه أ"الفتاحمحمد السعيد عبد  ـ81

 .1001القاهرة،  ،دار النهضة العربيةرقم الطبعة، 

 "(دراسة مقارنة) أثره في إلاثباتو  اعتراف املتهم "مراد أحمد فالح العبادي. 81

 . 1001دون رقم الطبعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

الطبعة  "م الدفوع في الاعتراف والاستجوابحكاأ"مصطفى مجدي هرجه. 82

 .1999  ،القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر ،الثالثة

الطبعة، دار  دون رقم "إلاثبات في املواد الجزائيةــــــــــــ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 83

 .1991 ،إلاسكندرية ،املطبوعات الجامعية

ار د ،دون رقم الطبع "ئيوإلاثبات الجناالتحريات "مصطفى محمد الدغيدي ـ84

 .1006، القاهرةالكتب القانونية، 
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رقم الطبعة، دار  دون  "رات في القانون الجزائي الجزائري مذك"م. بن الوارث .81

 .1004الجزائر،  ،هومة للطباعة والنشر والتوزيع

معهد البحوث  "السلطة التقديرية للقاض ي الجنائي"مأمون فايز حبلة. 81

 .1001القاهرة،  ،والدراسات، جامعة الدول العربية

عة نايف جام "دعوى الجنائية ودور املدعي العامال"محمد محي الدين عوض. 87

 .1004 ،الرياض ،ةم ألامنيالعربية للعلو 

 دار النهضة "قوق إلانسان وإلاجراءات الجنائيةحـــــــــــــــــــــــــــــــ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 88

 .1919القاهرة،  ،العربية

وان دي "ية القضائية في القانون الجزائري إلافالس والتسو ل"نادية فوضي. 89

 .الجزائر، دون سنة الطبع ،املطبوعات الجامعية

م دون رق "لحقوق الضحايا في مرحلة املحاكمةاملعايير الدنيا "نبيل عمران. 91

  .1001، عمانودار الطبع، 

دار  "قاض ي عن القضاء بعلمه الشخص يع الامتنا"نبيل إسماعيل عمر. 91

 .1001 ،إلاسكندرية، الجامعة الجديد للنشر

ء في اململكة أصول املرافعات الشرعية وعلم القضاـــــــــــــــــــــــــــــــ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 92

 1991إلاسكندرية،  ،دون رقم الطبع، منشأة املعارف "العربية السعودية

املدنية والتجارية ية في املواد سلطة القاض ي التقدير ـــــــــــــــــــــــــــــــ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 93

 .1001 ،إلاسكندرية ،، دار الجامعة الجديد للنشر ("دراسة تحليلية وتطبيقية)
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ات أدلة إلاثب'الجزء الثاني  "محاضرات في إلاثبات الجنائي"نصر الدين مروك. 94

عة للطبا دون رقم الطبعة، دار هوم 'الاعتراف واملحررات ' ، الكتاب ألاول 'الجنائي

 .1004، الجزائر، والنشر والتوزيع

 ن في مواجهة سلطات الضبط الجنائيحقوق إلانساي"ياسر حسن كلز . 91

  الرياض، العربية للعلوم ألامنية الطبعة ألاولى، جامعة نايف ("دراسة مقارنة)

1001. 

الحقوق، جامعة باتنة طروحة دكتوراه، كلية أ "غسيل الاموال"دليلة مباركي .1

1001- 1001. 

أطروحة دكتوراه، كلية  "كيةإلاثبات في املواد الجمر "سعادنه العيد العايش. 2

 .1006الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 

دراسة نظرية ) لدبلوماس يانة القضائية للمبعوث االحص"شادية رحاب ــ3

 .1006أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة،  ("تطبيقية

الة رس "نيابة العامة في الدعوى العموميةالسلطة التقديرية لل"علي شمال(. 4

 .1001 -1006، 1جامعة الجزائر ،ن عكنون ب كلية الحقوق  ،دكتوراه

ي حث التمهيدرحلة البضمانات الحرية الشخصية اثناء م"عبد هللا اوهايبية. 1

   بن عكنون  معهد الحقوق والعلوم الادارية ،، اطروحة دكتوراه"' الاستدالل

 .1991، 1جامعة الجزائر
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'، ('دراسة مقارنة)ون الجزائري السياسة العقابية في القان"عمر خوري. 1

 .1001، 1جامعة الجزائر ،اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق بن عكنون 

أطروحة دكتوراه  "يات قانون العقوبات الجمركيخصوص"عبد املجيد زعالني. 7

 .1991-1991، 1الدولة في القانون، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

دور هيئة التحقيق والادعاء العام في حماية "عبد العزيز بن عبد هللا الرشود. 8

أطروحة دكتوراه، جامعة  "حقوق إلانسان في النظام إلاجرائي الجزائي السعودي

 .1009نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض، 

 لسباب املسرحين العمال وحماية العمل قانون  في التنظيم إزالة" معاشو فطة. 9

 .2009، وزو  تيزي  ،معمري  مولود جامعة، دكتوراه رسالة "إقتصادية

أطروحة  "نطاق سلطات قاض ي التحقيق والرقابة عليها"مليكة درياد .11

 .1101-0101 ،1جامعة الجزائر، الحقوق بن عكنون كلية  ،الدكتوراه

في  بدائل العقوبة السالبة للحرية"محمد سيف النصر عبد املنعم .11

 ةمجموعة رسائل الدكتوراه، كلية الحقوق، القاهر " التشريعات الجنائية الحديثة

 رسالة دكتوراه "النظام الجزائري  تكوين القاض ي ودوره في"مولود ديدان. 12

 .1001، 1جامعة الجزائر ،قوق بن عكنون كلية الح

 نون إلاجراءات الجزائية الجزائري قرينة البراءة من خالل قا"محمد ألاخضر. 13

 .1991- 1990 ،رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة ،'('دراسة مقارنة)

" ي عليه في تحريك الدعوى العموميةحق املجن"محمد محمود سعيد. 14

 .ة الحقوق ، جامعة إلاسكندريةمجموعة رسائل الدكتوراه، كلي
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التأديبية في النظام القانوني النقضاء الدعوى " محمد لاخصر بن عمران. 11

"، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم القانونية (دراسة مقارنة)التشريع الجزائري 

 .200 /62007باتنة،  دارية، جامعةوإلا 

العقوبات الجزائري  قانون ، نظرية إلاشتراك في الجريمة" محمد العساكر .11

 1 جامعة الجزائر ،دكتوراه ، كلية الحقوق بن عكنون رسالة والقانون املقارن"، 

1911. 

ية هاء الدعوى الجنائالنيابة العامة وسلطتها في إن "محمود سمير عبد الفتاح. 17

 1991القاهرة، ، مجموعة رسائل دكتوراه "بدون محاكمة

 "للشخص املعنوي عن الجريمة الاقتصادية املسؤولية الجزائية. ويزة بلعسلي"18

   1014رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري، 

الحماية الجنائية للحق في سالمة الجسد في القانون "نصر الدين مروك. 19

أطروحة  ،'('دراسة مقارنة)ة الجزائري والقانون املقارن والشريعة إلاسالمي

 .1991-1996، 1ائركلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجز  دكتوراه

وق، جامعة كلية الحق ر، ماجستي " مذكرةالصلح الجزائي" بوزنطأحمد أ. 1

 .1001/1009 ،ألاردن

دراسة ) بدائل العقوبات السالبة للحرية"خالد عبد الرحمان الحريرات. 2

 .1001، ألاردن ،املاجستير، جامعة مؤتة مذكرة"، (مقارنة

 مذكرة "الصلح في الجرائم الاقتصادية" صوافطة محمد عارف سعادي. 3

 .2010 ،فلسطين نابلس، الوطنية النجاح ماجستير، جامعة
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 "الاقتناع الشخص ي للقاض ي الجزائي تأثير أدلة إلاثبات على"طاهري شريفة ـ 4

 .1001/1004 ،1جامعة الجزائر، اجستير، كلية الحقوق بن عكنون امل مذكرة

 رةمذك "فيه في مرحلة التحري والاستدالل ضمانات املشتبه "دليلة مغنيـ 1

 .1000/1001، 1الجزائرجامعة ر، كلية الحقوق، يستاملاج

البة للحرية بين الواقع بدائل العقوبات الس"عبد هللا بن علي الحثعمي .1

 .1001الرياض،  ،اجستير، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنيةامل مذكرة "واملأمول 

الاستجواب  مرحلة أثناء املتهم ضمانات"خليل الشيخ هاشم أحمد عماد .7

 جامعة العالم ألامريكيةب الحقوق  قسماجستير، امل مذكرة، "نة(مقار  دراسة)

 .     1006 كالفورنيا

ضمانات املتهم أثناء التحقيق الابتدائي في ظل قانون إلاجراءات " دريادمليكة ـ ـ8

 1جامعة الجزائر كلية الحقوق بن عكنون،،اجستيرامل مذكرة، "لجزائري لجزائية اا

1001. 

مجلة الفكر  القاض ي من املحاضر الجمركية"موقف "حسن بوسقيعةأ. 1

 .119 -11، ص ص 1911 ،القانوني لالتحاد الحقوقين بالجزائر، العدد الرابع

لح الجزائي في التشريعات الاقتصادية الص" أنور محمد صدقي املساعدة ـ2

جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ا'، مجلة ("دراسة مقارنة)القطرية '

 144 -91، ص ص 1001العدد الثاني، 

 "نظام إلاثبات في الشريعة إلاسالمية والقانون الوضعي"أحمد حبيب السماك. 3

 .111 -111 ، ص ص1991مجلة الحقوق الكويتية، العدد الثاني، 
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لعلوم القانونية امجلة  "لجزائية املشروعةالوساطة ا"إبراهيم خليل عوسج .4

 91-61، ص ص 1011، العدد الخامس، العراقية نبار جامعة ألا ل والسياسية

ة املجل "جرام الجانب النفس ي والاجتماعيضحايا إلا "احمد سليمان الزغاليل. 1

عة نايف العربية للعلوم الامنية لجامالعربية للدراسات ألامنية والتدريب 

 .169-141ص ص ، 1001، الواحد وثالثون العدد  ،الرياضب

وساطة في إنهاء الخصومة ال "بشير سعد زغلو(  ،أنور محمد صدقي املساعدة. 1

، ص ص 1009، الاربعون مجلة الشريعة والقانون القطرية، العدد  "الجنائية

119- 119. 

وعالقته باملسؤولية املدنية والجنائية في الشريعة حكم إلاكراه " العربي بلحاج. 7

 جلة الجزائرية للعلومامل، ("دراسة مقارنة)ي المية والقانون الوضعي الجزائر إلاس

 1رجامعة الجزائة لكلية الحقوق بن عكنون بالقانونية والاقتصادية والسياسي

 .111-116، ص ص 1990، 1عدد ال

مجلة بحوث  "دليل في الاثبات الجنائي الاقرار  "شجان خالص حمو الزهيري أ. 8

 .114 -106، ص ص 1006 ،11، العدد العراقية مستقبلية لكلية الحدباء

و أب، بهاء الدين عطية عبد الكريم الجنابي ،براء منذر كما( عبد اللطيف. 9

ة لضمان سرعة إلاجراءات السبل الكفيل"عبيد منذر كما( عبد اللطيف

، العدد بالعراق جامعة بابلل التربية سانية لكليةإلان العلوم مجلة "الجزائية

 .110 -11، ص ص 1011 ،الثامن

لة مج "املبكر بالجريمة الاعترافضمانات املتهم في "جاسم محمد خريبط .11

 .161 -111، ص ص 1010، 11، العدد بالعراق جامعة البصرةلن بحاث ميساأ
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 دراسة)الجزائي  الحكم في املؤثرة الجزائية الاجراءات"هجيج عبيد حسون . 11

، ص ص 1011، 1، العدد بالعراق بابل مجلة رسالة الحقوق لجامعة ،"(مقارنة

101-111. 

في املسؤولية املدنية  إلاقرار أو الاعتراف كدليل إثبات" حيدر نجيب أحمد .12

 .11-1، ص ص 1001، 10، العدد  العراقية مجلة جامعة ديالى "والجزائية

مجلة  "ضمانات الدعوى الجزائية"عمار رحب معيش ،حمدي صالح مجيد. 13

، ص ص 1011، 1، العدد يةالعراق جامعة الانبارل لعلوم القانونية والسياسيةا

191-111. 

 "ملتحصل نتيجة التاثير على املتهماستبعاد الاعتراف ا"حسن حماد حميد. 14

 .101 -91، ص ص 1001  ،العدد الاول  ،يةالعراق بالبصرة مجلة جامعة ذي قار 

الوقت الذي ينتج فيه التعبير عن إلارادة، أثره " خليل احمد حسن قداده. 11

، مجلة جامعة الازهر ("دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون )القانوني والشرعي 

 .9-11، ص ص 1006بغزة سلسلة العلوم الانسانية، العدد الثاني، 

ية قابارات السياسة الععقوبة العمل للنفع العام بين اعتب"درياس زيدومة. 11

املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  "املعاصرة والواقع الجزائري 

   1011العدد الرابع،  ،1لكلية الحقوق بن عكنون بجامعة الجزائر والسياسية

 .161 -111ص ص 

مجلة البحوث  "الدستور ومبدأ العفو عن العقوبة"سلوى حسين حسن رزق. 17

  49، العدد بمصرجامعة املنصورة لكلية الحقوق ل الاقتصاديةالقانونية و

 .101 -111، ص ص 1011
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ات ثبثره في إلاأسكوت املتهم و "ومعمر خالد عبد الحميد صباح نوري محمد. 18

جامعة تكريت ل '، مجلة للعلوم القانونية والسياسية('دراسة مقارنة)الجنائي 

 .111 -109ص ص ، 1011، التاسععدد ال، العراقية

جلة م '،('دراسة مقارنة)اعتراف املتهم واقواله الكاذبة " عمار عباس الحسيني. 19

 .116 -119، ص ص 1009، 1، العدد العراقية شرفالكلية الاسالمية النجف ألا 

 الحقوق  كليةب الرافدين مجلة "الصمت في املتهم حق"سعيد فاضل عباس. 21

 .106 -111، ص ص 2009 ،ثون التاسع وثال العدد ،العراقية املوصل جامعةل

يعة عية وقبلها في الشر التعذيب في التشريعات الوض" عبد العزيز الشرقاوي . 21

 .19-66، ص ص 1911 العدد ألاول والثاني، ،مجلة املحاماة املصرية "إلاسالمية

" العادة ادماج املحبوسين اجتماعيافراج املشروط كوسيلة إلا "عمر خوري .22

ن لكلية الحقوق ب للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيةاملجلة الجزائرية 

 .11 -41ص ص  ،1009، الاول ، العدد 1عكنون بجامعة الجزائر

العقوبات السالبة للحرية وظاهرة اكتظاظ املؤسسات العقابية  ـــــــــــــــــــــــــــــــ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 23 

كلية ل املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية "جزائرفي ال

 .606 -169ص ص  1001، الرابع، العدد 1الحقوق بن عكنون بجامعة الجزائر

الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة "عاد( يوسف عبد النبي ألشكري . 24

 م القانونيةللعلو الكوفة مجلة  ت"حل املنازعات الجنائية واملجتمعاوبديلة ل

 .141-11، ص ص 1011، العدد  التاسع، بالعراق والسياسية

ضمانات املتهم أمام سلطة التحقيق الابتدائي في "فاضل نصر هللا عوض. 21

مجلة  "مقارنة بالتشريع املصري والفرنس يالتشريع الكويتي، دراسة تحليلية و 

 .101 -49، ص ص 1991الحقوق الكويتية، العدد الثالث، 
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اة ـــــن والحيـــــــة ألامــــــــلمج" رامجــــــــايا إلا ـــــوق ضحقــــــح"ن عوضيحمد محي الدم. 21

، ص ص 1200، 114عدد الالرياض، بوم ألامنية ــــة للعلــــف العربيــــكاديمية نايل

11-19. 

عربية للدراسات ألامنية املجلة ال "الضحية ذلك املنس ي"جيو مصطفى الع. 27

 ادسالعدد الس بالرياض، لعربي للدراسات ألامنية والتدريباملركز اب ريبوالتد

 .41-11ص ص  ،1911

ألادلة "عبد املحسن بن عبيد هللا املقذليمنصور بن عمر املعايطة و  .28

ة البحوث ألامنية  "الجنائية
ّ
 الرياضب كلية امللك فهدلقسم العلوم الجنائية بمجل

  .19-1 ، ص ص1001، 11العدد 

قاض ي الجنائي في تقييم أدلة إلاثبات الجنائي ومدى حرية ال "محمد مروان .29

  1991/1996 ،1العدد  ،1لجامعة الجزائر مجلة الحوليات "الاقتناع الشخص ي

 .11-11ص ص 

مجلة امللتقى الدولي ألاول  "السلطة التقديرية للقاض ي الجزائي"محمد محدة. 31

 رةلجامعة بسك وأثره على حركة التشريعفي املادة الجزائية  لالجتهاد القضائي

 .11 -1ص ص  1004العدد ألاول، 

 حرية القاض ي الجنائي في الاقتناع الذاتي"محمد علي السالم عياد الحلبي. 31

 1001مجلة الحقوق الكويتية، العدد الثالث، " في قوانين مصر وألاردن والكويت

 .190 -119ص ص 

ء القاض ي بعلمه الشخص ي في قاعدة عدم قضا"نبيل إسماعيل عمر .32

  سات ألامنيةاملجلة العربية للدرا "الشريعة إلاسالمية والتشريعات الوضعية

 .44-11، ص ص 1914العدد ألاول، بالرياض، 
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مجلة النائب للمجلس  "مراحل جمع الدليل الجنائي"نصر الدين مروك. 33

 .111 -91، ص ص 1001الشعبي الوطني بالجزائر، العدد الخامس والسادس، 

ــــــــــــــــ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .34 مجلة النائب للمجلس  "مبدأ مشروعية الدليل الجنائيـــــــــــــــ

 .11-1، ص ص 1004، 1الشعبي الوطني بالجزائر ، العدد 

ة مجل "مزايا التسوية الصلحية الضريبية نظريات في"جبار طالب نظام. 31

 ، العددالعراقية جامعة القادسيةن لالكوفة بكلية إلادارة والاقتصاد والقانو 

 .411-101، ص ص 1001، الرابع

ادة اطة في املالتقرير التمهيدي حول موضوع "الصلح بالوس، جما( بزار باشا. 1

 ، تونسالجزائية" أشغال املعهد ألاعلى للقضاء لوزارة العدل وحقوق إلانسان

1001. 

مداخلة مقدمة في امللتقى الدولي ألاول  "حية في الصفححق الض"حسان نادية. 2

حول "حقوق الضحية في التشريع الجنائي" املنعقد بكلية الحقوق والعلوم 

 1011أكتوبر  11 -10السياسية لجامعة تبسة، في 

ورقة عمل مقدمة إلى  "تطور نظام العدالة الجنائية"عبد املجيد محمود. 3

 .1001لبنان،  'تطور نظام العدالة الجنائية في الدول العربية'املؤتمر إلاقليمي 

ساطة في املادة الجزائية املفهوم القانوني للصلح بالو "محمد نجيب معاوية. 4

 لعدل وحقوق إلانسان، تونسى للقضاء لوزارة اأشغال املعهد ألاعل "وآلياته

1001. 
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   "التصالحية في الجرائم إلارهابيةالعدالة الجنائية "محمد حكيم حسين .1

الندوة العلمية  حول "استشراف التهديدات إلارهابية"، جامعة نايف العربية 

 1001للعلوم ألامنية، الرياض، 

ورقة عمل مقدمة بالتعاون مع  "ةالجرائم املعلوماتي"محمود صالح العادلي. 1

املركز العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت حول تطور التشريعات في مجال مكافحة 

 .1006الجرائم الالكترونية، مسقط، 

ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمـــــر ألامن  ت"جرائـم الكمبيوتر والانترن"يـونس عـــرب. 7

 1001بحوث الجنائية، أبو ظبي، العربي، تنظيم املركز العربي للدراسات وال

 116 -66 ، معدل ومتمم لالمر1011ديسمبر  10مؤرخ في  19-11رقم قانون  .1

، املتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية،  العدد 1966يونيو   1املؤرخ في 

  1011 برديسم 10في  مؤرخة 11

 116 -66متمم لالمر معدل و ،  1014فبراير  4 ؤرخ في، م 01 -14 رقم قانون  .2

الجريدة الرسمية، العدد  ،ن قانون العقوباتتضم، امل1966يونيو  1املؤرخ في 

 .1014فبراير  16، املؤرخة في 1

 116 -66متمم لالمر و معدل ، 1006ديسمبر  10مؤرخ في  11 -06رقم  قانون . 2

العدد   الجريدة الرسمية ،تضمن قانون العقوبات، امل1966يونيو   1في  املؤرخ

 .1006 ديسمبر 14 ي، املؤرخة ف14

 66/111  متمم لالمر، معدل و  1006ديسمبر  10ؤرخ في م 11 -06رقم  قانون . 3

، الجريدة الرسمية الاجراءات الجزائيةتضمن قانون ، امل1966يونيو  1املؤرخ في 

 .1006 ديسمبر 14 رة فيالصاد ،14العدد 
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بحماية املستهلك وقمع ، متعلق 1009فبراير  11مؤرخ في  01 -09رقم  قانون . 4

 1009مارس  1، املؤرخة في 11الغش، الجريدة الرسمية، العدد 

املؤرخ  11 -11متمم لألمر معدل و  ،2005 20 -06-مؤرخ في  10-05رقم  قانون . 1

املؤرخة  44، الجريدة الرسمية العدد دنيالقانون امل ، املتضمن 11 -09 -16في 

 .2005 يونيو  16في 

قانون إلاجراءات تضمن ، امل1001 فبراير 11 مؤرخ في 09 -01 رقم قانون . 1

   1001ابريل  11املؤرخة في  ،11دد الع، الجريدة الرسمية ،املدنية وإلادارية

هنة املحاماة تضمن تنظيم مامل 2013أكتوبر  19مؤرخ في  01 -11رقم  قانون . 7

 2013أكتوبر 1 0، املؤرخة في 11الجريدة الرسمية العدد 
املتضمن تنظيم حركة املرور عبر  1001اوت  1مؤرخ في  1001 -14 رقم قانون . 8

 1001اوت  19، املؤرخة في 46الطرق وسالمتها وامنها، الجريدة الرسمية، العدد 

لق بحماية الطفل، جريدة متع ،1011يوليو  11املؤرخ في  11-11 رقم قانون . 9

 .1011يوليو  19مؤرخة في  19رسمية، عدد 

تضمن قانون إلاجراءات امل، 1966يونيو  1، مؤرخ في 111 -66رقم  مرأ. 1

 .1966يونيو  10، املؤرخة في 41الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد 

 111 -66 لالمر ومتمم معدل ،1011 يوليو 11، مؤرخ في01 -11 رقم مرأ .2

 الرسمية، الجريدة الجزائية، إلاجراءات قانون  املتضمن 1966 يونيو 1 في مؤرخ

 .1011 يوليو 11 في ، املؤرخة40 العدد

، الجريدة ، املتضمن القانون املدني1911سبتمبر  16املؤرخ في  11-11رقم  مرأ .3

 1911سبتمبر  10خة في ، املؤر 11الرسمية، العدد 
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ائر الجز  ،مجموعة قرارات الغرفة الجنائية الثانية، ديوان املطبوعات الجامعية. 1

1911.  

 .1919، ألاول قرار املحكمة العليا، املجلة القضائية، العدد . 2

 . 1919، الثانيقرار املحكمة العليا ، املجلة القضائية، العدد . 3
 1919، الرابعالعليا، املجلة القضائية، العدد قرار املحكمة . 4

  1990، ألاول قرار املحكمة العليا، املجلة القضائية، العدد . 1

 1991، الثالثقرار املحكمة العليا ، املجلة القضائية العدد . 1

  1991 الرابع،العليا، املجلة القضائية، العدد قرار املحكمة . 7

  1991حكمة العليا، مجلة الجمارك، العدد الخاص، قرار امل. 8

 .1991، ألاول املجلة القضائية، العدد ، قرار املحكمة العليا .9

  .1991املجلة القضائية، العدد الثالث، ، قرار املحكمة العليا. 11

 .1991، الرابعقرار املحكمة العليا، املجلة القضائية العدد . 11

  1996، الثانيجلة قضائية، العدد املقرار املحكمة العليا، . 12

 .1996قرار املحكمة العليا، نشرة القضاة، العدد الرابع، . 13

 1991، ألاول العدد  ،املجلة القضائية قرار املحكمة العليا،. 14

 .1991، الثانيعدد القرار املحكمة العليا، املجلة القضائية، . 11

 .1991، ألاول العدد  املجلة القضائية، ،قرار املحكمة العليا. 11
 .1000، الثانيجلة قضائية العدد امل، قرار املحكمة العليا. 17

 1001املجلة القضائية، العدد ألاول، ، قرار املحكمة العليا. 18
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 .1001، الثاني املجلة القضائية، العدد ،قرار املحكمة العليا. 19

 .1009، ألاول ، العدد جلة القضائيةاملر املحكمة العليا، قرا. 21

 1009، الثانيقرار املحكمة العليا، املجلة القضائية العدد . 21

 .1010املجلة القضائية، العدد ألاول، ، قرار املحكمة العليا. 22

 .1010، الثانيقرار املحكمة العليا، املجلة القضائية، العدد . 23

 .1011قرار املحكمة العليا، املجلة القضائية العدد ألاول، . 24
 .1011، املجلة القضائية، العدد الثاني، اار املحكمة العليقر  . 21

 .1011قرار املحكمة العليا، املجلة القضائية، العدد ألاول، . 21

مدى فعالية الوسائل البديلة لحل النزاعات وعالقتها  :حمد أنوار ناجيأ. 1

                                                       مقال منشور في املوقع:  بالقضاء،

     niza3ate.pdf-http://membres.multimania.fr/berradarz/article/hal  

 ، البوابة القانونية الفلسطينيةخصخصة الدعوى الجنائية :حمد البراكأ .2

 lp.org-www.palقال منشور في املوقع : م

، مقال 1010أنباء حول العدالة الانتقالية،  :ملركز الدولي للعدالة لانتقاليةا. 3

 www.ictj.net/arabicمنشور في املوقع:   

 :  وقعامل مقال منشور في ،التعويضالجزائية العقوبة . 4

www.emloffice.com/bibliotheque.../157/157.doc 
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 11 لنهاء الضحية للمتابعة الجزائية الشروط املوضوعية والاجرائية الثانـي: املطلب

 1....................................................................................................................................مقدمـــة

ــــــــــاب ألا                                         و( البــــــــــــــــــ

 11..................... ..............حق الضحية في إنهاء املتابعـــــــــــــــة الجزائيـــــــــــة ..                

 الفصـل ألاو(                                      

 12........... .........ماهية حق الضحية في إنهاء املتابعـــة الجزائيـة............                 

 13.....................ء املتابعة الجزائية.........املبحـث ألاو(: مفهوم حق الضحية في إنها

 14....................تعريف حق الضحية في إنهاء املتابعة الجزائية................... املطلـب ألاو(:

 11املتابعـــة الجزائيــة ......................الفرع ألاول: التعريف القانوني لحق الضحية في إنهاء 

 18........الفرع الثاني: التعريف الفقهي لحق الضحية في إنهاء املتابعـــة الجزائيــة.................

 24.............املتابعـــة الجزائيــة...... موقف الفقه من حق الضحية في إنهاء املطلـب الثاني:

 24.............تجـاه املؤيـد لحق الضحية في إنهاء املتابعـــة الجزائيــة.................الفرع ألاول: إلا

 31الفرع الثاني: إلاتجـاه املعـارض لحق الضحية في إنهاء املتابعـــة الجزائيــة....................... 

 31..........ائيـة املتابعـة الجز  املبحـث الـثانـي: شروط ممارسة الضحية لحقها في إنهاء

 31............الشروط الخاصة بمبادرة الضحية الى انهاء املتابعـة الجزائيـة... املطلـب ألاو(:

 37.......... .......................................................الفرع ألاول: ضرورة توفر صفـة الضحية.......

 41مع من توفرت فيه صفـة الجاني..................... الفرع الثاني: أن تكون مبادرة الضحية
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 11..للمتابعة الجزائية  الشروط املوضوعية والاجرائية لنهاء الضحية املطلب الثاني:

 12...... ...الفرع ألاول ــــ الشروط املوضوعية لنهاء الضحية للمتابعـة الجزائيـة.................

           18..............جرائية لنهاء الضحية للمتابعـة الجزائيـة...............الفرع الثاني ــــ الشروط إلا 

 الفصـل الثاني 

 13..............وسائل ممارسة الضحية لحقها في إنهاء املتابعة الجزائية .......           

 14............لى الصفح واملصالحة الجزائية..املبحـث ألاو(: حق الضحية في اللجوء ا

 11.....................................................................صفح الجزائي..................ال املطلـب ألاو(:

          11.........................الفرع ألاول ــــ مدلول الصفح الجزائي وعالقته بالتنازل عن الشكوى...

 71.............. .............................اق الصفــح الجزائي...................................الفرع الثاني ــــــــ نط

 82......................... ..........................................املصالحة الجزائية............ املطلـب الثـاني:

 84..........................................................ية ...............الفرع ألاول ــــ مـدلول املصالحة الجزائ

 91......................................................الفرع الثاني ــــ نطاق املصالحة الجزائية ....................

 97.....................الوساطة والتسوية الجزائية.. املبحث الثاني: لجوء الضحية الى 

 98..... ..........................................................ـة الجزائية..................الـوساط املطلـب ألاو(:

 118.......................... ..........................الفرع ألاول ــــ مدلـول الوساطـة الجزائية...................

 119............................. .................الفرع الثاني ـــ ضوابط ونطاق الوساطة الجزائية..........
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 113............................................ ................................التسـويـة الجزائية....... املطلـب الثانـي:

 114..........................................................................ـول التسويـة الجزائية...الفرع ألاول ـــــ مـدلـ

 119................................... ...........................الفرع الثـاني ــــ نطـاق التسـوية الجزائية..............

ـــــــانيالبـــــــــــــــــــــــاب ال  ثــــــــــــ

 129......... ..............نطـــــــاق حق الضحيــــــــــــة في إنهاء املتابعــــــــــة الجزائيــــــــــة .                 

 الفصـل ألاو(  

 131. ...................قبو( الجاني الوسائل املنهية للمتابعـة الجزائية........                  

 131......املبحث ألاو(: مفهوم قبو( الجاني الوسائل املنهية للمتابعـة الجزائيـة...........

 132. .................تعريف قبول الجاني الوسائل املنهية للمتابعة الجزائية.... املطلـب ألاو(:

 133.............طابع عقديالفرع ألاول ـــــ قبول الجاني الوسائل املنهية للمتابعـة الجزائيـة ذو 

 131..............متابعة الجزائية ذو طابع جزائيللـ قبول الجاني الوسائل املنهية الفرع الثاني ـــ

 143..........عناصر قبول الجاني الوسائل املنهية للمتابعة الجزائية............ املطلب الثاني:

 143...................متابعة الجزائية............للاملنهية ة قبول الجاني الوسائل الفرع ألاول ــــ ذاتي

 111.......................الفرع الثاني ــــــ الوقت الذي ينتج فيه القبول أثره القانوني......................
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 111متابعة الجزائيـة. للاملبحث الثـاني: شروط صحة قبو( الجاني الوسائل املنهية 

 117..... ............................ختيار.......................ألاهلية إلاجرائية وحرية إلا  و(:املطلـب ألا 

 118...................................الفرع ألاول ــــ ضرورة توفر ألاهلية إلاجرائية لدى الجاني.........
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ى تحريك الدعو في دور  اله منح، إذ أن ألاخير الشخص املنس ي في القانون ذلك الضحية  لم تعد            

 زائري الجزائي الجقانون الووضع حد للمتابعة الجزائية بالطرق املحددة في في بعض الجرائم العمومية 

خرى أستحدث بدائل إالجزائية الفرنس ي  جراءاتقانون إلا  أن في حين نجداملصالحة"، و  "الصفح

  لى التقريب بين ألاطرافإتهدف التسوية الجزائية" و  للمتابعة الجزائية "الوساطة

لمتابعة ل الوسائل املنهيةقتراح إ للضحية يتيحالجزائية  املتابعةإن املبدأ ألاساس ي املقرر في            

 هلاملحددة جراءات ستكمال بعض إلا ل  هلو قبأبدى بالجريمة و الجاني عتراف إ لة ما إذافي حا الجزائية

في بعض الجرائم الاقل خطورة، هذا ما ضطراب الضرر الالحق بالضحية ووضع حد لإل ضمان جبر ل

  يفسر ان دور الضحية في انهاء املتابعة الجزائية يكون ثانويا.

               La victime n'est plus la personne oubliée en droit, ce dernier lui a donné le rôle de 

déclencher l'action publique dans certaines infractions, même de mettre fin à la poursuite 

pénale par l’un des moyens spécifiés en droit pénal Algérien «le pardon et la transaction». En 

revanche du code de procédure pénale Français a créé d’autres mesures alternatives aux 

poursuites pénales « la médiation et la composition pénale » dans le but de rapprocher les 

parties. 

             Le principe de l’opportunité des poursuites, donne à la victime le droit de recourir à 

une mesure qui mettre fin à la poursuite pénale dans le cas où l’auteur des faits reconnait 

l’accusation et accorde son consentement pour accomplir certaines mesures dans le but 

d’assurer la réparation des dommages causé à la victime et mettre fin au trouble dans 

certaines infractions de faible gravité. Cela signifie que le rôle de  la victime est secondaire 

pour mettre fin à la poursuite pénale.  


