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نظرر التساعررطاتناررطاتالانجررطاتالتط ال ررهتاااررا تورروعتالاظررطو ستاانرراات ررا وطتاطعررط  ت 
الألضرر ال تالانطاطرر ت ناررطتاالااررهتا رررتد ررااتالألعرر ال تاالا طا رر تا ررطتن اضررن تورروالتالأل نرر ت رر ت
ااقنرر تالاا ررطىت لرراتالاطنررطستا نرر ت عغااررلت نرر تى نرر تالادتررطظت لرراتي نرر تاالعررا  ال عتاا  نننارر ت

الاطرر ال لتاطىر ت ررطتي رطىالت رر تيضر ال ت رر تط ال ارط تياطرر  تاعريننا تاد طنر تد ررااتضردطنطت
ط ورطتاالايجر تآثالااج ناط تا نوتالا  لتيطازستااعط لتاااااتاا ىتالاط ن ر تاالا دطعظر ت لرات

 رر ت  ايىناررطتاالا اضرر  ن ت ناررطتاوارراتىطاىدررمتاالاادرر تتاط رر تالسعررا سس ت ناررطتىاالعررا ت
يىناررطت رر تارر  تالاننطىرر تالااط رر ت والتاااطنرر تالسااررطلتا اطىارر ت  ا طاررطزتالاضررىان تالا ضررط ن ت

 ي تىر التاروااتااعرنلااطتعرهتواراتورهتاد نراتالار  ايتالاا ا نر تا ىطجر ااط تينر تي تالاننطىرر ت
قرر تارر يتالااثىرر ت رر تالااد نررط تاالسعررا سس تالااررهتط ارر تعارر   تىتد رراطتاا د رراطتاواررات

 دطار تالار  ايتت  ت غلت ط الءال تالااد نراتالسىار ال هتاالاروتتنناارهت  رطتىطألاطر تال اطىار تيا
ت.الاا ا ن ت ااتالا دطي  تالاطزال ن 

اقر تظررلتالسوا رطلتىطاطررطنهتىط اىررط عت درا تالارر  ايتالاطزال نرر تاالاار  تالا  نعررهتعناررطتتت
 نوتقنطلتالاثا ستالات نعن ت ااتالآل ت تاتى  ت ظطو عتاالضد تعرهتالااجر ناط تالاد نثر ت ط ر ت

طرررطءتعرررهتقررراالنن تالاررر التت رررطتاضررر ت نارررطتعرررهتالاعررراننط ت اررراتالآل  تا لررراتاطررر تالااد نررر ت رررط
ىضرر طنط تيعطعررن تاد نرر ت رر تت الا طنرررا تالسجررا الين  تدنررمتدضرراتالا رراالت رر تارر  ت طررطل

الاااعررر تاتنانرررحتاررر ت دطي ررر ت ط اررر تالدا ال رررطتاد رررااتالسنعرررط تسعرررن طتعن رررطتن ررر تنظرررطلت
الاا ررطىتااعررط ل تايرروالتعررهت طررطلتالتطرر الءال تالاطنط نرر تاانتنرروتالاا ررطى تاتظررلتورروالتالسوا ررطلت

ت تالاد نث .ترراتاى ات ظطو عتاالضد تعهتالا االننرطلتالاثا ستالات نعنر ت ااتالآل توتقننازالن ت ن
الاىرررطدثن تيات ررر تتالاط ن ررر تىانررر الت ررر تيرررلتالوا رررطلتعررراالءت ررر اعرررهتالا  طىرررلتظرررلتضررردن ت

الااج ناط تالااهتيطن ت ا ث ستىطاتي ستالااهتعط  تعهتالا طضهتاوهتي تالاضدن تواتالاار  ت
ت  الار  ايتالاطزال نر تاتستننظر تااطرا عتات ا عتعرهتالاط ن ر  الا ا رلتالاتالاار  تالاعرلىهتعرهت

اتالتني ت اض تالوا طلت  تططنىتع اطءتالا طنا تالاطنرط هت تااروااتظلر تالاعنطعر تالاطنط نر ت
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ااططورلتياضررطاتالا طنررهت لررنالت ا ت دررطاس تطررط ستاا رر نلتالا   رر تاالارر عطات رر ت  ررطادالت
ت  تىال.د ااالت لاتااانضط تاطى تالألض ال تالااهتادت ناانع
طستررررطنراا رر تعطرر ت ررطتي ررطىالت رر تنيىررط تاالعررا تالاناررطاتا ررطتاا ضرراالتارر ت رر تيجرريطلتالا ات

نانطرر تااررا تظررطو ستالتطرر اللتااتجررهتيىاط وررطت ارراتالاعررطات قارر تالاىدررمتعررهتورروالتالا اضرراا ت
نطررط ت عدثرر تالاا نرر ت رر تالاىدررامتعررهتالاا رر تالادرر نمت لرراتيتطارر تد ررااتضرردطنطتالاطرر ال لتاال 

ال تالااررهتاعررىىاطتااتالاطنررطستا ررندالتالاااانضررط تالاغز رر تاطىرر تالألضرر تالاارراالز تىنناررطتاىررن تد رر
تي رى ات رط تز رطلتالار  ايتالاطزال نر تعرهتنر تالا اار ت تاتتستن تاارلتعنارط تتاالتالاط ال لتالااه

القاضررطءتالاضرردن تالااررانفت ااقتررطت لرراتطاررا عتالاوالانرر ت س تعررلا تالا اارر تالند رر  تعررهت
انط تتىضر ا ستالسوا رطلتىد رااتتالأل اال فتىاتى ي ااقن تالاا طىت لاتالاططنهتتات لن ت

تياتالألعرر ال الااررهتاد رر تىر تعرراالءالت رر تارر  تتالألضرر ال الا طنرهت لنرر ت اطاىرر تىررطاااانفت ر ت
الا اار ت تستعررن طتىارر تالادر ىتالااطا نرر تالاثطننرر ت تاعرهتعررىنلتوارراتي ر   تالاا نرر ت رر تالارر الت

تقاالنن تا   ت ى يت عؤاان تالا اا ت  تالاااانف.
الاارهتاا ضرر تاد رااتالا طنرهت لنر تعررهتالاا ر تالادر نمتالراتالااررهتتااارلتيالتالا  العرط 

االاررروتتيرررط تت4691اضررر ناطتالا رررؤا  تالاررر ااهتا رررطنا تالاا اىرررط تالااطعررر تعرررهتسورررطتتت
ت«ت. ا تالاننطى تعهتالا  ايتالاا ا ن »ت اضا  ت

االاررروتتالاررر تالاا نررر ت ررر تالاىدرررامتعرررهتوررروالتالا اضرررااتسعرررن طتعرررهت رررؤا  تالأل رررلتالا ادررر ست
ت.4691ن تالاط ن  تا اط ل تالا ط  ن تتالا نا  تعهت نغناتعن تالاعطى تالا ط تى 

اااررلتقلرر تالا  العررط تاالاىدررامتالاا ىنرر تالااررهتانطاارر تورروالتالا اضررااتاالااررهتايررط تاارر ت لررات
الأل رررطى  تي رررطتي ت يتطاارررطتالتا رررطلتىيطعررر تطاالنىررر  توررراتالاررروتت عانرررطتالىدرررمتعنررر تعرررهتضررراءت

الاضرردن ت ررغلتالارر  ايتالاطزال نرر تعررهتتالا ررطنا تالاطزال ررهتالاطزال رر تتادرر ت نرراال تد طنرر تد رراا
تالااج ن تالاطزال  تت.
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اا رر تاقرر تال انط نررطتا  ررال تالاضرردن تىرر ست رر ت  ررال تالا طنررهت لنرر تياتالا ضرر ا تيات
الا رررر  هتالا رررر نهتياتالاارررر  تالا رررر نهتايررررا تورررروالتالا  ررررال توالت سارررر ت ط رررر تاجرررر لتيطعرررر ت

ن رط  تيعضرلتايرلتالا  الدط تالااهتعىاتوي ورطتي رطتينر تالا  رال تالاروتتنيترلت  الار تاال 
 رر تي ررنىتىضرر  تىعررىىتالاط ن رر  تعضررغت  ررطتنيتلرر ت رر ت غد رر تعالنرر تالطنررطستدارراتست

تنتلااالت  تقىض تالاا الا .
 تع  رررال تتالأل ررر ياتنطرررىتااضرررن تالاتررر اتىرررن ت  رررال تالاضررردن تاتالا  رررالدط ت

يررررط ت تيضرررردطنطتالادرررر ىت تضرررردطنطتتينررررطالاضرررردن تنالررررات لرررراتيررررلتجرررر  تاد رررر تضرررر  الت
مت تاتالتن ا  تالسوا رطلتىطاضردطنطتعرهتالا راالنن تالااط ر تالاطزال نر تضدطنطتالاداال تت الت وطى

 تاتىطااررطاهتعررط تي ررطنا تدرراال متالا رر ا تناررطاتالا رراالنن تالا ط رر تت ارراىررلتاارر العت اتدعررىت
  ررال تالا ضرر ا ت رر تالاط ن رر تتي ررط رر ت  ررال تالا طنررهت لنرر ت تتياعرر الاضرردن تنيررا ت

"الاجرر  تتى نرر ضرر ا تنارر  تالا تي عاررات  ررال تن ارر ىتنا ررطت ررطت رر تالا طنررهت لنرر تواررات
ت.1ىىافت ن "تياالا اناتتالاوتتنطاا تالاط ن  تىض  وطتيل تتياالااىناهت

الا ضر ا تعلرنرتتي رطاتىطاارطاهتنيرا تالا طنرهت لنر توراتالا ضر ا تعرهتاليلرىتالادرطس ت ت
عهتالسيلىتواتالا طنهت لن ت تعطاج  تالاوتتازوات اد تعهتالاط ن ر تنيرا ت طننرطت لنر ت

تعالتالا ض ا ا ت  تالاط ن  ت.تيول ال طت
"تيرلت ر تال رطى تضر  تتى نر نطنرىتدعرنهتتالألعراطوال طت  ال تالا   هتالا  نهتعنا ع ت

 تعيررلتضرردن تتنا رر لتت2ال اررىاتىاغقرر تالاعررىىن تىطاتاررلتالارروتتن ررالتىرر تالارر ي تالا ررط تتالط ن رر "
تى  االعتالااتالا ضطءتن ى ت   نطت  ننطت.

عرر تعررهتورروالتالا اضررااتالعرراا طلت  ررال تينرر تينرر تقرر تاترر فت لننررطتىاررفتطاالنررىتالا  ال
تالا طنهت لن تاالا ض ا تاط ستياتالا   هتاالاا  تالا  نهتاط ستي  ي.

                                                 
الاانىتع طاهت تد طن تد ااتضدن تالاط ن  ت غلتالا  ايتالاطزال ن ت تالااىا تالسااات تالاطزال  ت تالاى ن تالنج تاتالا   ط تت- 1

 .82 ت ت8009الس غ ن ت ت

تال. ى تالالان تالات ه تالاد طن تالاطنط ن تاد ااتضدطنطتالاط ن  .ت- 2
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ااظارر تيو نرر ت  العرر تورروالتالا اضرراات رر ت ررغلت ا عرر ت رر يتالارر ا تالارروتتااىرر تالا جرر ات
الاطزال رر تتعررهت قرر ال تد ررااتالاضرردن تا رر يتالاد طنرر تالا طناننرر تالااررهتاع ااررطتن ررا تقررطنا ت

اتوارراتعررهتيطعرر ت  الدررلتالارر  ايتالاا ا نرر ت ط رر تاتال تالا طنررهتتنرر تااررط التطرر الءال تالاطزال 
الا الىا تالاغط ال ن تالاطزال ن تالد ن  تالااهت لناطتالااالقار ت درلتالار  ايتتيا ال  لن تواتالق ىت

ت الي نرررالا ا ادرر تى النررر ت ررر ت  دلررر تالااد نررراتالسىاررر ال هتالارررات  دلررر تالا  رررا  تالاطزال نررر ت تات
ت  دل تالا دطي  تالاطزال ن ت.

  العرانطتيروااتعرهت ا تالاضردن تىدر توالار ت تعرى فتالانظر ت ر تد ر تعرهتتيو نر  تاتاي 
وارراتعررط تتألطررلالاد ن رر تالااررهتوررهتيطنرر تالاا الارر تاتت ظاررط تىإ يطنرر الاااررانفت رر تالاضرر  تت

السوا ررطلتىد رررااتالاضررردن تند رررلت ارررطنهتااطرررطازتالا تاررالتالاضرررناتعرررهت ررر يتااانضررر ت ررر ت
ايتالاا ا نررر تارررلتندرررظتىطسوا رررطلتالاضررر   تعطاىدرررمتعرررهت اضرررااتد رررااتالاضررردن تعرررهتالاررر  

اتىان الت  تالوا طلتالا االنن تات  طناارطتاارطت تىرلتتتى ط لتالاىدمت تالتا طلالااالطىت  تالطلت
يثررر تالسوا رررطلتىد رررااتالا ررراالتاتالاعرررا ت لررراتد طناررر تداررراتيررر  تاتي نررر ت درررا تالاررر  ايت
اتالاطزال نررر تاتيطناارررطت تات ررر تونرررطتىررر ي تىارررفتالأل ررراال تانرررط تتىضررر ا ستالسوا رررطلتىد رررات

الاضدن ت اطاى تىااانضاطت ر تالألضر ال تالاارهتي رطىااط تثرلتاارا تالوا رطلتالاال رطءتىضردطنطت
تتتتتتالاطرررر ال لت اررررات دطاارررر ت ررررندالتالاد طنرررر تالا طناننرررر تالاغز رررر ت رررر ت ررررغلتاتانررررلت ا تالاضرررردن ت

تاتال اىط عتا عطتيعطعنطتاتعط غتعهتالا  ا  ت.ت
نيرا تعرهتواراتتي تي لرن اقر تال انط نرطت لراتوروالتالا اضرااتانيرا ت درا التاىدثنرط تتاوااتت

تووالتالا اضاا.ت الءررررررر ثت اا طتن ع تين نطت  تالاىطدثن ت
ا لن تع طتواتالا  يزتالا طنانهتالاوتتادالر تالاضردن تعرهتالااجر ن تالاطزال رهتالاطزال ر تتا رطتت

لتالار  ايتالاطزال نر تا رطتورهتدر ا توهتالاد ااتالا  اا تااطتى اطىتووالتالا طنا ت غلت  الد
تالاد طن تالا طنانن تالااهتاع وطتقطنا تالتط الءال تالاطزال ن تاطى تالألض ال تالاغد  تىاط.
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ااإلططى ت  تيلتووعتالتجيطانط تا اطاط تووالتالا اضااتال ا  نطت لاتالا ناجتالاا رتهت
نرررررلتاتواررررات ررررر ت ررررغلتادلالاادلنلررررهتالاررررروتتستينرررراتالىطدرررررمتعررررهتالاالرررررالتالا طناننرررر ت نررررر  ت

 ت تاتى رررطتالعرررا  ت لنررر تالسطاارررط تررررررالاطزال نتالتطررر الءال الان رررا تالا طناننررر تالا اال ررر تى رررطنا ت
الا ضط هتعهتووالتالا ططل ت اا  ن ت لاتالىر زتالا  الطر توال تالا رل تىطا اضرااتعرهتالا رطنا ت

تالا  الع تاتاىاط.تيعطرالاطزال  تتىط اىط عت
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من أهم مقتضيات العدالة حماية المجتمع من الجريمة و المجرم ، وقبل ان يصل الفاعل  
من بحث في كيفية السير بالتحقيق ، و الى المحكمة لمحاكمته عن فعله ال بد من اجراءات ت

 اإلجراءات أولتبارها خالل ذلك احتلت االجراءات الخاصة بالتحقيق االبتدائي مكان هام باع
تحديده و ذلك دون خروج على سلطة المشرع في تنظيم وسائل المطالبة بهذا الحق و الجزائية، 

 .1بما يحفظ لصاحبه الحق مع مراعاة الروابط االجتماعية و مقتضيات صالح الجماعة

فبميالد كل جريمة سواء كانت جناية او جنحة او مخالفة تنشا عنها دعوى عمومية ،  
أمنه و استقراره  أوواء في حق المجتمع الذي اخل بنظامه الغاية منها معاقبة مرتكب الجريمة س

 .2في حق الضحية  الذي تعرض لالعتداء أم

فيتقاسم التحقيق التمهيدي جهازان جهاز الضبطية القضائية باعتباره المؤسسة األقرب 
اتصاال بضحايا الجريمة، و الذي  يتولى مهمة البحث و التحري عن الجريمة و عن مرتكبيها 
تمهيدا لتحريك الدعوى العمومية و تحويل ما توصل إليه من جمع االستدالالت إلى النيابة 
العامة باعتبارها الجهاز الثاني الذي يتولى القيام بإتمام مهمة التحقيق التمهيدي بماله من سلطة 
ام اتهام و متابعة، و لذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى أهم الحقوق التي تتمتع بها الضحية أم

 الضبطية القضائية في المبحث األول، ثم أمام النيابة العامة في المبحث الثاني.
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 المبحث األول:حماية حقوق الضحية أمام الضبطية القضائية 
يعتبر ضباط الشرطة القضائية في التنظيم القانوني الجزائري بحكم طبيعتهم من مساعدي 

هام يؤدونه ، فتقوم الضبطية القضائية بحماية حقوق النيابة العامة و هم بهذا الوصف لهم دور 
ضحايا الجريمة و يظهر جليا من خالل قيامها بوظيفتها ذات الثالث األجنحة، اإلدارية و 
القضائية و االجتماعية سواء كان ذلك بعد وقوع الجريمة و قبل افتتاح الدعوى الجزائية او بعد 

مة رجال الضبط القضائي في القيام بالتحريات منذ ، حيث تبدا مه1تحريكها و افتتاحها بالفعل
ر عن وقوع الجريمة الواقعة و يتحقق هذا العلم غالبا بتقديم بالغ او اخطا بأمرلحظة علمهم 

تمارس الشرطة القضائية في حدود اختصاصها كافة االجراءات الجريمة من اي شخص ، و 
قوق المخولة للضحية أمام الضبطية التي يقررها القانون، وسنحاول فيما يلي تقصي أهم الح

بالتالي ستكون دراستنا في هذا المبحث من خالل ئية السيما بعد وقوع الجريمة ، و القضا
مطلبين ، االول نخصصه لحق الضحية في التبليغ و الشكوى ، اما المطلب الثاني نتعرض فيه 

 لحقوق الضحية المرتبطة بمسرح الجريمة .
 ي التبليغ والشكوى المطلب األول:حق الضحية ف

إن أول المتضررين من وقوع الجريمة المرتكبة من الجاني هو المجني عليه ، و من هذا  
االعتبار فان أول إجراء يقوم به المجني عليه هو تقديم الشكوى ، و بالتالي فانه يقيد النيابة 

لجزائـري على سبيل العامة في تحريكها للدعوى العمومية في بعض الجرائم التي أوردها المشرع ا
 الحصر و التي تستلزم تقديـم الشكوى كحق مخـول له.

فالتبليغ و الشكوى البوابة األولى لضحية الجريمة أو غيرها مما يهمهم وصول نبأ وقوع  
 إلىالجريمة إلى السلطات المعنية والسيما الضبطية القضائية و لذلك سنتطرق في هذا المطلب 

تحديد مفهوم البالغ والشكوى كفرع اول ، اما الفرع الثاني نتناول فيه  دور ضباط الشرطة 

                                                 
 .11، ص  1991جالل ثروت ، اصول المحاكمات الجزائية ، الدار الجامعية ،  - 1
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القضائية في إقرار حق الضحية في البالغ والشكـوى  ثم مسؤولية ضابط الشرطة القضائية 
 المترتبة عن رفض تلقي البالغات والشكاوي كفرع ثالث. 

 الفرع األول:مفهوم البالغ و الشكوى
راستنا في هذا الفرع من خالل تحديد معنى كال من البالغ والشكوى أوال، و ثانيا تقتصر د

إلى تحديد من له الحق في البالغ و الشكوى ، و اخيرا إلى الشكل الذي يقدم به البالغ و 
 الشكوى.

 أوال:معنى البالغ والشكوى
يعرف البالغ بأنه ما يرد إلى علم ضباط الشرطة القضائية من أخبار عن الجريمة شفاهة أو 

 كتابة أو بأية وسيلة أخرى من الشخص المتضرر نفسه أو من أي شخص آخر.  
اإلعالم أو نقل نبأ الجريمة إلى مسمع »كما عرف األستاذ محمد محدة البالغ بأنه:    

 «الضبطية القضائية

ن البالغ انه تلك المعلومات التي تقدم الى ضباط الشرطة القضائية من فيستخلص م 
قبل اشخاص قصد التبليغ عن جريمة وقعت يكونوا قد علموا بها او عاينوها و هم بهذه الصفة 

 .1يعتبرون مبلغين
أما الشكوى هي إخبار سلطات الضبط القضائي أو السلطات القضائية عن الجريمة  

لجريمة أو خلفه العام، فإذا حدث اإلخبار من غير المضرور كان بواسطة المضرور من ا
 بالغا.

تلك اإلخبارات التي يتقدم بها شخص بالذات هو » كما عرفها بعض الفقهاء أيضا بأنها: 
و هي اجراء يباشر من المجني عليه في جرائم  «المجني عليه في الجريمة أو المتضرر منها

في تحريك و رفع الدعوى الجنائية الثباث المسؤولية  محددة يعبر به عن ارادته الصريحة
  الجنائية و توقيع العقوبة القانونية بالنسبة للمشكو في حقه.

                                                 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 90ج  ت الجزائية في التشريع الجزائري، مبادئ اإلجراءا:أحمد شوقي الشلقاني - 1
 .861، ص 8991
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اذن هي طلب مقدم من المضرور من جريمة ما مدعيا فيه بالحق المدني و هذه الشكوى قد تقدم 
امام وكيل الجمهورية و قد لرجال الضبطية القضائية و هو الغالب في الجانب العملي ، و قد تكون 

 تكون امام قاضي التحقيق .
كما يمكن تعريفها بانها تلك التصريحات و البيانات التي يتقدم بها اصحابها لضباط الشرطة 
القضائية بخصوص الجرائم و االعتداءات التي تقع عليهم حيث يعتبرون بهذه الصفة ضحايا 

عنها خطيرة او بسيطة ، مستوفية او ناقصة االركان مشتكين، و ال يشترط ان تكون الجريمة المشكو 
و انما يكفي ان تتضمن الشكوى وقوع الجريمة ، لذلك اوجب القانون على ضباط الشرطة القضائية 

 إرسال البالغات و الشكاوى فورا إلى النيابة العامة.
 0981-91 من قانون االجراءات الجزائية تحت رقم 98الفقرة  81و قد جاء في مضمون المادة 

" ان ضباط الشرطة القضائية يباشرون السلطات الموضحة في المادتين 01/90/0981المؤرخ في 
و يتلقون الشكاوى و البالغات و يقومون بجمع االستدالالت و إجراء التحقيقات  80و 80

 االبتدائية......" .
او شكوى كان لهم  و على كل فإذا وصل إلى علم الضبطية القضائية بالجريمة عن طريق البالغ

فضال عن قبول البالغات و الشكاوى إجراء التحريات و جمع االستدالالت و العناصر الالزمة 
 للتحقيق في الدعوى العمومية.

 ثانيا:من له الحق في التبليغ و الشكوى
 .1تصدر الشكوى من الشخص المتضرر من الجريمة بنفسه أو محاميه

كل من علم بها، ولو لم يكن مضرورا منها أو ذا مصلحة فيها، أما اإلبالغ عن الجرائم فهو جائز ل
 8910 أكتوبر80العليا في قرارها الصادر بتاريخ:وغير مرتب للمسؤولية، وهذا ما أكدته المحكمة 

إن تقديم شكوى إلى الدرك الوطني ال يكون في حد ذاته خطأ موجب للمسؤولية »الذي جاء فيه 
 .      2« ي المتابعةلكون السلطات المبلغ لها حرة ف

                                                 

 .81: المرجع السابق، ص محمد حزيط - 1
 .806، ص 0991، 0991 ط: قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، منشورات بيرتي، أحسن بوسقيعة - 2
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ولذلك فال يسأل من قام باإلبالغ إال إذا كان قد تعمد الكذب فيه، وتوافرت في شأنه جريمة 
ق ع، ولذلك قضي في مصر بعدم قيام هذه الجريمة  099الوشاية الكاذبة طبقا لنص المادة 

إذا كان ما بلغ به المتهم قد حصل منه أثناء استجوابه في مركز الشرطة بعد ما سيق إلى 
 في الجريمة وسمعت أقواله فيها كمجني عليه.  التحقيق معه

غير أنه قد يلقى القانون على عاتق البعض واجب اإلبالغ فال تقوم الجريمة في حق من 
يحملهم القانون واجب التبليغ، كما هو الحال بالنسبة لمحافظي الحسابات ومديري المؤسسات 

ذا الشرطي الذي يتعين عليه تبليغ الذين يتعين عليهم تقييم الموظفين الخاضعين لسلطتهم وك
بل قد يعاقب القانون عن عدم اإلبالغ كما هو 1رئيسه عن كل ما يصل إليه من معلومات

ق ع، أو يجعله إخالال خطيرا بواجبات الوظيفة العامة كما هو  98منصوص عليه في المادة 
 .2من ق إ ج 00الحال في نص المادة 

و الموظف ان يؤديه وواجبا على الشرطة القضائية ان واذا كان البالغ واجبا على الفرد ا
تتلقاه فان في ذلك شرط ان ال تكون الجريمة من الجرائم المعلقة على شرط تقديم شكوى ، ففي 
مثل هذه الجرائم تعتبر الشكوى حقا شخصيا للضحية عليه ان يمارسه او ال يمارسه، و بالتالي 

لضبطية القضائية أن يتنازل عنها و ال يمنعه ذلك يجوز لمن له الحق في تقديم الشكوى إلى ا
من مباشرة دعواه مرة أخرى أمام أية جهة قضائية عن نفس الضرر الذي سببته له الجريمة 
محل الشكوى المتنازل عنها، و من تم تتقيد حرية ضابط الشرطة القضائية في اتخاذ اي اجراء 

  الذي جاء فيه  8916جوان  02ر بتاريخ: ، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصاد

                                                 

 .001: نفس المرجع، ص أحسن بوسقيعة - 1
من ق ا ج على "يتعين على كل سلطة نظامية و كل ضابط او موظف عمومي يصل الى علمه اثناء  23تنص المادة  - 2

مباشرته مهام وظيفته خبر جناية او جنحة ابالغ النيابة العامة بغير توان و ان يوافيها بكافة المعلومات و يرسل اليها المحاضر 

 و المستندات المتعلقة بها "
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إن التنازل عن الشكوى بمحضر محرر من قبل الشرطة ال يمنع الضحية من تنصيب نفسها »
 . 1«كطرف مدني أمام الجهات القضائية الفاصلة في الموضوع

 الشكل الذي يقدم به البالغ أو الشكوى: ثالثا
عا عليه أو غافال من التوقيع وال يتطلب قد يكون البالغ أو الشكوى شفهيا أو كتابيا موق

 .  2القانون فيهما أية شكليات، قد تدفع األفراد إلى العزوف عنها
 دور ضابط الشرطة القضائية في إقرار حق الضحية في البالغ والشكوى: الفرع الثاني

ان قانون االجراءات الجزائية يهدف لحماية و ضمان الحقوق و الحريات في مرحلة 
التحريات االولية او ما يعرف بالتحقيق االبتدائي المنصوص عليه في قانون االجراءات الجزائية 
الجزائري ، كما يضمن السهر على حسن تطبيق مواده عن طريق ضباط الشرطة القضائية 

ذه المرحلة تشكل نقطة انطالق في مكافحة الجريمة ، و في سبيل ذلك فقد المؤهلين قانونا ، فه
خول المشرع الجزائري لرجال الضبطية القضائية صالحيات واسعة الى جانب الصالحيات 

المعدل و المتمم لقانون االجراءات  0981-91الجديدة الممنوحة لهم بموجب القانون رقم 
 الجزائية. 

ية القضائية التزامها بتلقي الشكاوي و البالغات التي يتقدم يقع على عاتق الضبطكما  
رسال المحاضر  خطار وكيل الجمهورية عنها وا  بها ضحايا الجرائم وجمع اإليضاحات عنها وا 

 التي تجريها بهذا الخصوص إليه، وعليه سنتطرق إلى كل هذه النقاط فيما يلي:

 

 

                                                 

 .92، ص 0996، 0998: قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، منشورات بيرتي، ط سقيعةأحسن بو  - 1
 .69، المرجع السابق، ص 90ج : مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، أحمد شوقي الشلقاني - 2
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 الشكاوىواجب الضبطية القضائية في تلقي البالغات و : أوال

يباشر ضباط الشرطة » من ق إ ج نجده ينص على أنه:  81بالرجوع إلى نص المادة  
ويتلقون الشكاوي والبالغات ويقومون بجمع  80. 80القضائية السلطات الموضحة في المادتين 

جراء التحقيقات االبتدائية  «.االستدالالت وا 

القضائية التزامهم بقبول كل ما يتبين من هذه المادة أنه يقع على عاتق ضباط الشرطة  
يرد إليهم من شكاوي وبالغات المقدمة إليهم من ضحايا الجرائم أو غيرهم في إطار قيامهم 
بأعمال البحث والتحري وجمع االستدالالت وال يحق لهم رفضها بأية حجة مهما كان شكلها أو 

المشرع لم يشترط أن  مضمونها، سواء كانت كتابة أو شفاهة، مترتبة عن جريمة أم ال، ألن
 يسفر البالغ أو الشكوى عن جريمة.

 واجب الضبطية القضائية بجمع اإليضاحات حول البالغ أو الشكوى: ثانيا
يقوم ضباط الشرطة القضائية في هذا اإلطار بسماع كل من لديه معلومات عن الجريمة 

المحلية، كما يسأل المشتبه فيهم والوقائع التي تكونها و مرتكبيها كالمبلغ والشهود والسلطات 
عن ذلك، دون مواجهتهم تفصيال بكل األدلة والقرائن القائمة ضدهم بهدف إثبات التهمة، إذ يعد 
ذلك استجوابا ال تملكه إال سلطات التحقيق، بل يجوز تفويض ضباط الشرطة القضائية في 

ن جاز أن يواجه المتهم بشاه1ق إ ج 809إجرائه وفقا للمادة  د أو أكثر لتفسير التعارض ، وا 
بين أقوالهم الستجالء الحقيقة، وال يؤثر في سماع األقوال قرابة من تسمع أقواله للمشتبه فيه أو 
صغر سنه أو ماضيه اإلجرامي، إال أنه ال يجوز أن يسبق ذلك اإلجراء حلف اليمين وبالتالي 

 ط الشرطة القضائية في هذا فإن الكذب في تلك األقوال ال يعد جريمة شهادة زور ويرسل ضبا

                                                 
القضاة او  ضابط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ على "يقوم  12-83من ق ا ج المعدلة بالقانون رقم  129تنص المادة  - 1

بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود االنابة القضائية غير انه ليس لقاضي التحقيق ان يعطي بطريق االنابة 

اقوال المدعي  القضائية تفويضا عاما ، و ال يجوز لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم او القيام بمواجهته او سماع

 المدني"
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اإلطار استدعاء لكل من يريد سماع أقواله وليس لهذا االستدعاء قوة تنفيذية تسمح بإكراه 
المستدعي على الحضور، وحتى إذا حضر فيمكنه أن يمتنع عن إبداء أقواله ويقوم ضباط 

 .      1الشرطة القضائية بإثبات بيان موجز عن أقوال من يسمعهم

 الضبطية القضائية بإخطار وتحويل ما تلقته من شكاوي إلى وكيل الجمهورية  ثالثا:واجب
ر ــاط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضــيتعين على ضب» ق إ ج:  81تنص المادة  

ي تصل ـح التــات و الجنــبأعمالهم و أن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية بالجناي
 «.إلى علمهم 
هذه المادة أنه يقع على عاتق ضباط الشرطة القضائية بمجرد تلقيهم الشكاوي يتبين من 

والبالغات وجمع اإليضاحات بخصوصها، فإذا رأوا أن هناك جريمة يعاقب عنها القانون العام، 
فإنهم يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية بذلك، إال أن التأخر في اإلخطار أو حتى 

عليه بطالن ما، إذ يقصد به المحافظة على الدليل بعدم تهوين قوته في  إهماله ال يترتب
اإلثبات، بل أنه من المفيد في كثير من األحيان إرجاء هذا اإلخطار بعض الوقت ريثما يتم 

 فحص البالغ والتأكد من جديته

كما يقع على عاتق ضباط الشرطة القضائية، في حالة القيام بإجراء سماع المشتكي أو 
المشتكي منه أو الشهود أن يثبت ذلك في محضر ويرسله فورا إلى وكيل الجمهورية التخاذ ما 

 . 2ق إ ج 06يراه مناسبا طبقا لنص المادة 

 

 

                                                 

 .819، 869، المرجع السابق، ص 90ج  : مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، أحمد شوقي الشلقاني - 1
 ادارة نشاط ضباط و اعوان الشرطة القضائية في دائرة-من قانون االجراءات الجزائية على "يقوم وكيل الجمهورية بما ياتي : 21تنص المادة  - 2

 اختصاص المحكمة ، و له جميع السلطات و الصالحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية .........."
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مسؤولية ضباط الشرطة القضائية عن اإلخالل بواجبهم بتلقي الشكاوي : الفرع الثالث
 والبالغات
ية بتحميلهم نتائج ما قد ينسب إليهم يقرر القانون جزاءا شخصيا لضباط الشرطة القضائ 

من أخطاء أثناء مباشرة وظيفتهم في الضبطية القضائية وهو جزاء يختلف باختالف الخطأ 
وطبيعته وما يهمنا في هذا اإلطار هو المسؤولية التي تقع على عاتق ضباط الشرطة القضائية 

 في حالة رفض تلقي البالغات والشكاوي من المشتكي أو المبلغ. 
يترتب عن إخالل ضابط الشرطة القضائية بواجبه بتلقي الشكاوى والبالغات قيام  

المسؤولية التأديبية في حقه، فيسأل مساءلة مزدوجة من طرف جهتي اإلشراف فيسأل تأديبا من 
رؤسائه المباشرين أي رؤساء الهيئة التي يتبعها أصال في حالة إخالله بقواعد عمله، كأن ينذر 

لعمل لفترة محددة وتطبق فيها قواعد وأحكام األنظمة القانونية المقررة لكل صنف أو يوقف عن ا
ومساءلة أخرى ذات صبغة تأديبية من طرف غرفة االتهام باعتبارها جهة الرقابة عليه كتوقيفه 
عن ممارسة وظيفة الضبطية محليا أو وطنيا أو إسقاط الصفة عنه بصفة مؤقتة أو بصفة 

ى ما يوجهه النائب العام على مستوى المجلس القضائي ووكيل الجمهورية نهائية، باإلضافة إل
على مستوى المحكمة كل فيما يختص به طبقا لقواعد االختصاص من مالحظات لعضو 

 .     1الضبط القضائي باعتبارهما جهة اإلدارة واإلشراف على جهاز الضبطية القضائية
 الجريمة حقوق الضحية المرتبطة بمسرح: المطلب الثاني

ليس ثمة شك أن نجاح الضبطية القضائية في البحث والتحري عن الجرائم مرده إلى مدى 
اعتنائهم بمسرح الجريمة هذا األخير الذي يعتبر الشاهد الصامت على إرتكاب الجريمة وعليه 
سنتطرق في هذا المطلب إلى حقوق الضحية المرتبطة بمسرح الجريمة والسيما حقه في 

جريمة عن طريق سرعة انتقال ضابط الشرطة القضائية إليه في الفرع المحافظة على مسرح ال
 األول، ثم معاينته وتفتيشه في الفرع الثاني، ثم استدعاء الخبراء المختصين إليه في الفرع الثالث.

                                                 

 .091، 096، ص 0990التحري و التحقيق، دار هومة، الجزائر،  -: شرح قانون اإلجراءات الجزائية عبد اهلل أوهايبية - 1
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 سرعة االنتقال إلى مسرح الجريمة الفرع األول:
ة هدفه األساسي المحافظة إن اإلسراع إلى مسرح الجريمة بمجرد اإلبالغ أو العلم بالجريم

على مسرح الجريمة و تأمينه وضبط الجناة، ذلك أنه ال يمكن القيام بهذه المهام قبل وصول 
 .1الضبطية القضائية

ولقد نص المشرع الجزائري على واجب الضبطية القضائية في االنتقال فورا إلى مسرح  
من قانون  20ما أوجبته المادة الجريمة بمجرد وصول نبأ وقوع الجريمة إلى علمها، و هو 

يجب على ضباط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة »اإلجراءات الجزائية التي تنص 
تلبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية ويتخذ 

 «.جميع التحريات الالزمة

طار أن يثبت حالة األشخاص واألماكن وكل وعلى ضابط الشرطة القضائية في هذا اإل 
من ق إ ج العمل على  20ما يفيد في الكشف عن الحقيقة وقد جرم المشرع الجزائري في المادة 

تغيير حالة األماكن التي وقعت فيها الجريمة أو نزع أي شيء منها من أي شخص ال صفة 
 . 2له

 معاينة و تفتيش مسرح الجريمة: الفرع الثاني
بط الشرطة القضائية فور علمه بالجريمة أن ينتقل هو وأعوانه إلى مكان وقوع يجوز لضا

 الجريمة للمعاينة والبحث عن أثارها والمحافظة عليها
غير أنه ال يجوز أن يتم ذلك داخل منزل مسكون دون الحصول على إذن مسبق من وكيل 

إذا كان مكان الجريمة  ق إ ج، أما 28الجمهورية و حضور صاحبه أو من يمثله طبقا للمادة 
 . 3محال عاما كالمقاهي أو المالهي فال يوجد ما يحول دون دخوله بغير استئذان

                                                 

 .62، ص 0990ة، دار الفجر للنشر والتوزيع، : الشرطة وحقوق ضحايا الجريمأحمد عبد اللطيف الفقي - 1
 .000: المرجع السابق، ص  عبد اهلل أوهايبية - 2
 .819، المرجع السابق، ص 90ج : مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائي، أحمد شوقي الشلقاني - 3
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من قانون االجراءات الجزائية ، لضابط الشرطة القضائية أن يفتشوا  62وأجازت المادة  
تحتوي مساكن األفراد سواء كانت في حيازة المشتبه في مساهمتهم في الجريمة أو غيرهم لكنها 

أشياء متعلقة بها وذلك لمعاينتها وضبط األشياء المثبتة للجريمة و لكن بشرط أن يكون ذلك 
برضا صريح و مكتوب من الشخص الذي سيكون محال للتفتيش و المعاينة، ويجب عليهم في 

 ق إ ج.  21إلى  22ذلك مراعاة األحكام الخاصة بالتفتيش المنصوص عليها في المواد: 

قيام الضبطية القضائية بمهمة معاينة وتفتيش مسرح الجريمة فيه حماية ويالحظ أن  
لحقوق الضحية لما ينطوي عليه هذا اإلجراء من إيضاح و استكمال البناء الهيكلي ألحداث 

 الواقعة اإلجرامية طبقا لتسلسلها الفعلي وبيان أسلوب ارتكاب الجريمة والدافع إليها، واألدوات 

ي في تنفيذ جريمته على الضحية فضال عن كشف اآلثار التي عساها التي استخدمها الجان
 .     1تقيم الدليل ضد مرتكب الجريمة

 الفرع الثالث: استدعاء الخبراء المختصين إلى مسرح الجريمة

يمكن لضابط الشرطة القضائية إذا استدعى األمر في إطار مهمة البحث والتحري أن  
حقيقة عن طريق الكشف عن مالبسات الجريمة وتحديد يستعين بخبير فني للوصول إلى ال

من ق إ ج  29الجاني والضحية في الجريمة، وبغية ذلك فقد خوله المشرع بموجب نص المادة 
إذا اقتضى األمر إجراء معاينات ال يمكن تأخيرها فلضابط الشرطة القضائية أن » التي نصت: 

شخاص المؤهلين قانونا لفحص مسرح ، ويدخل في إطار األ«يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك 
الجريمة المصور الجنائي، وخبير البصمات والطبيب الشرعي في حالة وجود جثة فيه، وفي 
االستعانة بهؤالء حماية لحقوق الضحية من جهة والمساهمة في إثبات الجريمة ومعرفة مرتكبيها 

 من جهة أخرى.

                                                 

 .11مصر، ص الحدث اإلجرامي، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  قدري عبد الفتاح الشهاوي: - 1
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 لعامةالمبحث الثاني:حماية حقوق الضحية أمام النيابة ا

تعتبر النيابة العامة جهاز قضائي لها حق تحريك الدعوى العمومية عن كل جريمة ينم الى 
علمها بوقوعها بصرف النظر عن جسامتها ، و ال يجوز التنازل عنها بعد تحريكها وفقا لمبدا 

العام  شرعية المتابعة ، فهي الجهة األصيلة باالتهام و المتابعة ، فتقوم كمبدأ عام بدور اإلدعاء
و تباشر الدعوى العمومية باسم المجتمع و تطالب أصالة عن المجتمع للحفاظ على حقوقه ،

كما انها لها الحرية التامة في تحريك  ، 1بتطبيق القانون و هي تمثل امام كل جهة قضائية 
الدعوى العمومية او االمتناع عن تحريكها، طبقا لما تراه و هي تتصرف في التهمة بعد جمع 

الن القاعدة ان الدعوى العمومية يحكمها ،  2االستدالالت من طرف ضباط الشرطة القضائية
مبدا المالئمة االجرائية الذي يعطي لوكيل الجمهورية صالحية تحريكها او حفظها، اال ان 
المشرع لم يطلق هذه القاعدة من كل قيد ، حيث ان قانون االجراءات الجزائية وضع قاعدة 

للنيابة العامة في تحريكها من جهة و القيد على تحريكها للدعوى العمومية من  مشاركة الغير
 جهة اخرى .

 األمرشرعية المتابعة ، و يتعلق  مبدأ بشأنهافبعض الجرائم يحكم تحريك الدعوى العمومية 
بالجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى فهنا ال يجوز لوكيل الجمهورية تقرير مدى 

 ئمة االجراءات الن هذه المالئمة منحها المشرع للمضرور.مال

العام وهو مشاركة المضرور للنيابة في تحريك الدعوى  المبدأفاالستثناء الذي يرد عن 

 العمومية، وهذا الحق للمضرور ال يخول له مباشرتها أو حفظها، إذ ذلك حق تستأثر به النيابة 

 

                                                 
 .11عبد هللا اوهايبية ، شرح قانون االجراءات الجزائية الجزائري ، دار هومة ، ص  - 1

 
 .191، ص  13احمد شوقي الشلقاني ، مبادئ االجراءات في التشريع  الجزائري، ج  - 2
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المشرع أقر للضحية حقوقا تجاه تصرفات النيابة  وحدها بما لها من سلطة مالئمة، غير أن
في الدعوى العمومية السيما حال حفظها وهو ما سنتطرق إليه في هذا المبحث من خالل 
تناولنا لحق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية في المطلب األول، ثم إلى حقوقه اتجاه 

 األمر بالحفظ الصادر عن النيابة في المطلب الثاني.

 حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية: المطلب األول
ان حق الضحية من اهم الحقوق التي اهتم المشرع بحمايتها و يندرج في اطار التعريف 

 .1العام للحق الذي يقصد  به السلطة التي يقررها القانون و يحميها لشخص معين 
ا النيابة العامة باسم الحق العام، إذا كانت الدعوى العمومية حق للمجتمع تحركها وتباشره 

في ذلك قيده المشرع الجزائري في بعض الجرائم  بوجوب  حق النيابةفإنه ال يمكن إغفال أن 
تقديم شكوى من المضرور و ذلك مراعاة لحقوق كل من لحقه ضرر من الجريمة منذ المرحلة 

نها النيابة العامة كحق االولى من االجراءات الجزائية و ان يتدخل فيها الضحية و يبلغ ع
 مخول له اي حق الشكوى .

و تجب االشارة انه ال يجب و ال يلزم في التبليغ ان يحدد شخص المتهم او ان يكون المبلغ 
قد اصيب بضرر معين او ان  تكون له مصلحة في تحريك الدعوى ، و ليس من شان الشكوى 

حية إلــــــزام النيابة العامة بتحريك التي تقدم من الضحية او البالغ الذي يقدم من غير الض
الدعوى العمومية ، بل لهذه االخيرة الحق في تقدير ما اذا كان من المناسب اتخاذ اجراءات 

  التي تنم عن االحقاد  األفراد سلبية تخدم ميوالت أداةجزائية ام ال ، و اال كانت النيابة العامة 
المطلب من خالل التعرض إلى مفهوم الشكوى وآثارها و االنتقامات ، وهذا ما سنتناوله في هذا 

في الفرع األول، ثم إلى الجرائم التي تجب فيها الشكوى في الفرع الثاني، ثم إلى سقوط الحق 
 في الشكوى في الفرع الثالث.

                                                 
الجزائر مؤسسة البديع ،  11سماتي طيب ، حماية حقوق ضحية الجريمة خالل الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري ، ط- 1
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 الفرع األول:مفهوم الشكوى واآلثار المترتبة عليها

 مفهوم الشكوى: أوال 

لتي يترتب عليها رفع القيد الوارد على حرية النيابة في تحريك : يقصد بالشكوى ا تعريفها -أ 
الدعوى العمومية أن يتقدم المجني عليه في جرائم محددة إلى النيابة العامة أو أحد ضباط 
الشرطة القضائية بإخطار أو بالغ للمطالبة باتخاذ اإلجراءات القانونية الجنائية ضد مرتكب 

امة هي الجهة التي تملك تحريك الدعوى العمومية كما أن الجريمة، وذلك ألن النيابة الع
الضبطية القضائية هي السلطة التي تقوم بالمرحلة التحضيرية لتحريك الدعوى العمومية، وهي 

 .  1مرحلة جمع االستدالالت

ولقد عرف الشكوى األستاذ أحمد عبد اللطيف الفقي بأنها اإلجراء الذي يصدر من المجني 
لنا به السلطات أن ثمة جريمة حاقت به، وذلك في إطار الجرائم المعلق حق مع -فحسب –عليه

 .    2الدولة في العقاب عليها على الشكوى من المجني عليه

كما يمكن تعريفها على انها ابالغ المجني عليه للنيابة العامة بوقوع جريمة معينة تكون قد 
الزمة لمعاقبة فاعلها، و ينحصر تقديم هذه الحقت به ضررا ما ، طالبا بذلك اتخاذ االجراءات ال

الشكوى في جرائم معينة يحددها القانون على سبيل الحصر ، بحيث نجد ان النيابة العامة هي 
وحدها التي لها سلطة للقيام بهذا االجراء ضد اي شخص يرتكب جريمة بغض النظر عن 

 خطورة الجاني و جسامة الجريمة .

عن هذه الدعوى ، و ذلك لما لها من حرية تقدير مالئمة تحريك  كما ان للنيابة حق االمتناع
 الدعوى او اصدارها االمر بحفظ اوراق الدعوى.

                                                 

: شرح القواعد العامة في اإلجراءات الجنائية، الجزء األول، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  عبد الرؤوف مهدي - 1
 .010، ص 8998

 .801: الشرطة وحقوق ضحايا الجريمة، المرجع السابق، ص أحمد عبد اللطيف الفقي - 2
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وتجدر اإلشارة أن المشرع الجزائري قد أطلق لفظ الشكوى أيضا على اإلدعاء المدني 
 من ق إ ج. 10المنصوص عليه في المادة 

 شروط الشكوى  -ب 
يقم بتحديد شكل الشكوى  ، فقد تكون كتابة او شفاهة  ما دامت في الحقيقة ان المشرع لم 

ان المجني عليه له رغبة في اتخاذ االجراءات الجزائية ضد الجاني ، و لكن جرت العادة ان 
 تكون الشكوى كتابة امام وكيل الجمهورية ليقوم بتحريرها بموجب محضر .

تستوفي مجموعة من الشروط منها و لكي تكون الشكوى صحيحة ومنتجة ألثارها يجب أن 
 ما يتعلق بصفة الشاكي ومنها ما يتعلق بالجهة التي تقدم إليها الشكوى.

استلزم القانون تقديم الشكوى من المجني عليه، تاركا ذلك لتقديره، ولذلك  صفة الشاكي: -1
ال فهي حق شخصي يمارسه بنفسه أو بوكيل خاص  يقوم الضحية بتوكيله لتقديم شكواه توكي

خاصا ال ينصرف لغير هذا الغرض  و ذلك عن جريمة معينة سابقة عن التوكيل، الن الحق 
 .1في الشكوى ينشا بوقوع الجريمة 

وبذلك فالشكوى حق مقرر للمجني عليه وحده وليس لغيره أن يقدمها، ولو ألحقت به  
 .2الجريمة ضررا

ا معنويا إذ لكل منهما ويستوي في ذلك أن يكون المجني عليه شخصا طبيعيا أو شخص 
أن يقدم هذه الشكوى حيث يوجبها القانون، إما بنفسه أو عن طريق من يمثله أو بواسطة 

وهذا ما أكدته المحكمةالعليا في قرارها الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات ملف رقم وكيله،
والها ما دامت الشركة محل السرقة وضعت أم»والذي جاء فيه  8911-80-96قرار  80820

تحت الحراسة القضائية بموجب حكم قضائي فإن قضاة المجلس الذين قبلوا تأسيس شريكين 

                                                 

، ديـوان المطبـوعات الجـامعية، 90ط ، 98ج : مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، أحمد شوقي الشلقاني - 1
 .20،ص 8991الجـزائر، 
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كطرفين مدنيين دون أن يقدم الحارس القضائي أي شكوى باعتباره المسؤول الوحيد عن أموال 
 .     1«الشركة قد خالفـــوا   القانـــون 

ذا تعدد من يتطلب القانون شكواهم بشأن جريمة وا  حدة فيكفي أن يشكو أحدهم عدا وا 
ذا تعددت الجرائم فإنه  جريمة الزنا فإنها نظرا لطبيعتها الخاصة تستلزم شكوى المجني عليه، وا 

 .     2يتعين أن يشكو المجني عليه في كل منها
ذا تعدد المتهمون يكفي أن تقدم الشكوى ضد أحدهم فتعتبر كأنها مقدمة ضد الباقين   .  3وا 
القانون لصحة الشكوى أن يكون الشاكي يتمتع باألهلية الالزمة، وال يكون كما يشترط  

مصابا بعاهة في عقله، والعبرة في تحديد األهلية والصفة بوقت تقديم الشكوى ال بوقت وقوع 
ذا كان المجني عليه غير أهل لتقديم الشكوى قدمها ممثله القانوني ولي النفس إذا 4الجريمة ، وا 

جرائم النفس أو االعتبار أو الوصي أو القيم عليه إذا كانت من جرائم كانت الجريمة من 
 .     5المال

وألن الشكوى هي حق شخصي للمجني عليه وحده فإن وفاة المجني عليه قبل تقديم الشكوى 
 .ال تنقل هذا الحق للورثة إذ ينقضي الحق في تقديم الشكوى بوفاة المجني عليه

 شكوى الجهة التي تقدم إليها ال -2
تقدم الشكوى إلى الجهة المؤهلة قانونا لتلقي التبليغات الجنائية وهي في التشريع الجزائي 

يقوم » من ق إ ج التي نصت بأنه:  8فقرة  06الجزائري النيابة العامة وذلك طبقا لنص المادة 
 «.وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر والشكاوي والبالغات ويقرر ما يتخذ بشأنها 

                                                 

، 0998لقانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة والتوزيع،  : أصول اإلجراءات الجزائية، شرحمحمد سعيد نمور - 1
 .811، 811ص 

 .98: قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة - 2
 .009، ص0996: أصول اإلجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، جالل ثروت، سليمان عبد المنعم - 3
 .69: المرجع السابق، ص عوض محمد عوض - 4
 .20، المرجع السابق، ص  98ج : مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، أحمد شوقي الشلقاني -5
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من ق إ  81تقديم الشكوى إلى أحد ضباط الشرطة القضائية، وهو ما نصت عليه المادة ويجوز 
و يتلقون  80و  80يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين »ج، بأنه 

 «.الشكاوى والبالغات

 الغاية من تقديم الشكوى -0

ادة الشاكي قاطعة في طلب يظهر شرط الغاية من تقديم الشكوى في انه يجب ان تكون ار 
محاكمة الجاني ، وتوقيع العقوبة عليه في حالة إدانته، ويجب أن تكون إرادة هذا المشتكي 
واضحة وحاسمة، فال تصح الشكوى إذا كانت معلقة على شرط، ولو تحقق هذا الشرط فيما 

حسم على بعد، ألن تعليق الشكوى على شرط هو دليل على أن إرادة الشاكي لم تستقر ولم ت
 .1محاكمة المشتكي عليه

كذلك يتجلى شرط الغاية من تقديم الشكوى في ان الشاكي قد سببت له الجريمة ضررا مسه 
في نفسه او في ممتلكاته او في امنه ، و اذا كان للشكوى غرضا اخر اعتبرت باطلة  و لو 

 قدمت الة النيابة العامة.

 ثانيا:اآلثار المترتبة على الشكوى 

متى قدمت الشكوى زال القيد على اتخاذ اإلجراءات الجزائية، وجاز تحريك الدعوى العمومية 
من طرف النيابة العامة أو غيرها، وجاز للنيابة أن تباشر كافة إجراءات اإلتهام طبقا للقانون 
بغير انتظار او مساعدة من الضحية   وال شأن للمجني عليه بالدعوى العمومية بعد تقديمه 

كوى، أما إذا حركت الدعوى العمومية أو بوشرت فيها إجراءات المتابعة قبل تقديم الشكوى الش
فإنها تكون باطلة بطالنا مطلقا يتعلق بالنظام العام ألنه يمس مصلحة عامة أراد المشرع 
حمايتها بهذا القيد، وال يصحح هذه اإلجراءات رضاء المجني عليه بالسير في الدعوى وال حتى 

                                                 

 .819: المرجع السابق، ص محمد سعيد نمور - 1
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ذا رفعت الدعوى إلى المحكمة قبل تقديم الشكوى وجب على المحكمة أن تقديم ا لشكوى، وا 
 .  1تقضي بعدم قبولها لبطالن اإلجراءات

تعتبر مقدمة ضد الباقين فالنيابة  فأنهاو في حالة تعدد الجناة و تم تقديم الشكوى ضد احدهم ،
 . آخرينلها ان تدخل متهمين  إذالذين شملتهم الشكوى  باألشخاصغير مقيدة 

 الفرع الثاني: الجرائم التي تجب فيها الشكوى
تجدر اإلشارة ابتداء إلى أن تعداد الجرائم التي تجب فيها الشكوى وارد على سبيل الحصر ال 
المثال، ذلك أن المشرع ترك للمجني عليه تقدير مالئمة محاكمة الجاني في بعض الجرائم، 

تحريك الدعوى العمومية إال بموجب شكوى منه، وذلك العتبارات معينة فتغل يد النيابة عن 
منها ما يتعلق بحماية األسرة والمحافظة على كيانها وسمعتها، و منها ما يتعلق باعتبارات 
أخرى سياسية أو اقتصادية يحسن معها أن يكون رفع الدعوى عن الجريمة خاضعا لتقدير جهة 

عنها وخطورتها، ولقد وردت هذه القيود في كل من قانون العقوبات  أكثر إدراكا باآلثار المترتبة
وقانون اإلجراءات الجزائية وفي بعض القوانين الخاصة وهو ما سنتطرق إليه على التوالي فيما 

 يلي: 
 في قانون العقوبات: أوال 
 ، فالزنا تعتبر جريمة2من قانون العقوبات 009جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة  .8

و المجتمع ككل ، و التي تتطلب العقاب و ال بد من وقوع  باألسرةاجتماعية يلحق ضررها 
تكون العالقة الزوجية قائمة وقت حدوث الزنا ، و بالتالي فان المشرع يعلق  أنهذه الجريمة 

في مثل هذه الحالة تحريك الدعوى العمومية على شكوى من طرف الزوج المضرور فهو 
لم يقدم شكواه ، فال  إذا أما،  باإلجراءاتاشتكى فالنيابة العامة تبادر  فإذا، بشأنهاالذي يقرر 

                                                 

 .26، المرجع السابق، ص 98ج : مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، أحمد شوقي الشلقاني - 1
، بتاريخ  29الجريدة الرسمية ، ع  8966يونيو  91المتضمن قانون العقوبات، المؤرخ في  886-66االمر رقم  - 2

 .المعدل و المتمم 101، ص  88/96/8966
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يمكن للنيابة ان تحرك الدعوى ضد الزوجة الزانية بينما تستطيع ذلك ضد شريكها لعدم 
هذه النتيجة ال يمكن التسليم بها الن متابعة الشريك  أناشتراط الشكوى، و لكن الواقع 

 إالعلى انه ال تجوز محاكمة الشريك  الرأيقضائيا يثير حتما متابعة الزوجة، و عليه استقر 
 بعد تقديم شكوى من المجني عليه.

التي تقع بين األقارب والحواشي واألصهار لغاية الدرجة الرابعة و المنصوص  السرقةجرائم  .0
، فان تحريك الدعوى العمومية مقيد بقيد 1من قانون العقوبات  069عنها في المادة 

لغاية الدرجة  األصهارو الحواشي و  األقاربالشكوى في حالة حدوث السرقة التي تقع بين 
بناءا على شكوى الشخص المضرور و في  إالالجزائية  راءاتاإلجالرابعة، فال يجوز اتخاذ 

 حالة الصفح يضع حدا للمتابعة الجزائية .
خفاء األشياء المسروقة، المنصوص عنها في المواد  .0 ، 010جرائم النصب وخيانة األمانة وا 

ق ع اي بين  069ق ع، متى وقعت بين األشخاص المشار إليهم في المادة  019، 011
حتى الدرجة الرابعة ، حيث نجد ان موضوعها واحد و  األصهارلحواشي و و ا األقارب

 من الدرجة الرابعة. األسرة أفرادو التي تقع بين  األموالهي الجرائم الواقعة على 
من قانون  006طفها المنوه عنها في المادة خطف أو إبعاد القاصرة وزواجها ممن خ .2

بغير  إبعادهاسنة او  81التي تعاقب الخاطف للقاصرة التي لم تكمل سن   العقوبات
انه  إالخمس سنوات ،  إلىشرع في ذلك بالحبس من سنة  أوتحايل  أوعنف او تهديد 

بناءا  إالفي حالة زواج القاصرة من خاطفها فهنا يعفى الجاني من المتابعة الجزائية 
 أن ثبت إذاهذا الزواج. لكن  إبطالب الذين لهم صفة في طل األشخاصعلى شكوى 

القاصرة تعمدت الهروب من البيت من تلقاء نفسها دون تدخل الخاطف فهنا تنتفي 
 الجريمة.

                                                 
و الحواشي و  الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين االقارب اإلجراءاتمن ق ع على "ال يجوز اتخاذ  219تنص المادة  - 1

لغاية الدرجة الرابعة اال بناءا على شكوى الشخص المضرور و التنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه  األصهار

 ........."اإلجراءات
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ترك أحد الوالدين ألسرته أو الزوج الذي يتخلى عن زوجته مع علمه بأنها حامل و ذلك  .8
، 1نون العقوباتمن قا 0فقرة  009لغير سبب جدي  الجريمة ،المنصوص عنها في المادة 
 و هنا تكون بناءا على تقديم شكوى من احد الزوجين .

ق ع و التي نصت على تعليق  868جريمة متعهدي تموين الجيش المنوه عنها في المادة  .6
تحريك الدعوى العمومية بشكوى من وزير الدفاع الوطني بالنسبة لجرائم متعهدي تموين 

او عضو في شركة توريد او  الجيش ، و يدخل ضمن متعهدي الجيش كل شخص
 مقاوالت تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي.

من قانون العقوبات و التي  001جريمة عدم تسليم طفل المنصوص عليها في المادة  .1
ال يقوم بتسليم قاصر قضي في  أخرشخص  أي أو األمو  األبتنص على انه يعاقب 

من له حق المطالبة  إلىائي بحكم نه أوشان حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل 
 بناءا على شكوى الضحية. إالبه.فال يمكن مباشرة الدعوى العمومية 

 في قانون اإلجراءات الجزائية ثانيا:الجرائم الواردة

من ق إ ج.  810الجنح المرتكبة من الجزائريين في الخارج المنصوص عنها في المادة  -أ
 أمجنحة سواء في نظر القانون الجزائري  بأنهاو التي تنص على ان كل واقعة موصوفة 

في نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه يجوز المتابعة من اجلها و الحكم فيها في 
كانت  إذاكان مرتكبها جزائريا. و ال يجوز ان تجرى المتابعة في حالة ما  إذاالجزائر 

بشكوى من  إخطارهد بناءا على طلب النيابة العامة بع إال األفراداحد  دالجنحة مرتكبة ض
ببالغ من سلطات القطر الذي ارتكبت فيه.و بناءا على ذلك فان  أوالشخص المضرور 

 .أجنبيهذه المادة تنطبق على الجزائري الذي يرتكب جريمة في الخارج ضد 

                                                 
دج  31.111سنة و بغرامة من  إلىقانون العقوبات على انه "يعاقب بالحبس من شهرين  من 13فقرة  221تنص المادة   - 1

 دج ، الزوج الذي يتخلى عمدا و لمدة تتجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بانها حامل و ذلك لغير سبب جدي." 111.111الى 
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التي وقعت  الدارةو ذلك بناءا على شكوى من  األحداثالجرائم الجمركية المرتكبة من  -ب
بناءا على  إالالجريمة عليها و هنا ال يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية 

 .1الجمارك إدارةشكوى من 

 في بعض القوانين الخاصة: ثالثا
بحيث اشترط المشرع لتحريك الدعوى  في التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس األموال: -أ

ؤوس األموال وجوب شكوى من الوزير المكلف بالمالية العمومية بشأن جريمة الصرف وحركة ر 
من األمر  99أو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثليها المؤهلين لذلك وهذا ما نصت عليه المادة 

فبراير  89المؤرخ في  98 – 90المعدل والمتمم باألمر  8996يونيو  99المؤرخ في  96/00
الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من  المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم 0990

لى الخارج.  وا 
بحيث اشترط المشرع أيضا لتحريك الدعوى العمومية في  في قانون الضرائب المباشرة: -ب

شكوى من إدارة الضرائب، وهذا القيد منصوص عليه في  -الضريبة  –هذا النوع من الجرائم
 من هذا القانون. 090،098المواد 

 وط الحق في الشكوىالفرع الثالث:سق
إن الشكوى ليست حقا مطلقا بل إن أثرها يرتبط بظروف وأسباب منها ما هو سابق لتقديمها 

تتمثل هذه األسباب التي تحد من آثار الشكوى وتسقط الحق فيها فيما ، 2ومنها ما هو الحق
 يلي:
 
 

                                                 

     عوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية من قانون الجمارك على :"..... تمارس ادارة الجمارك الد 089تنص المادة  - 1
 ية بالتبعية للدعوى العمومية..."و يجوز للنيابة العامة ان تمارس الدعوى الجبائ

 .18: المرجع السابق عوض محمد عوض - 2
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 أوال:وفاة المجني عليه
وألن هذا الحق ذو طابع شخصي محض بوفاة المجني عليه ينقضي الحق بتقديم الشكوى، 

مرتبط بالشخص المجني عليه  ،فإنه يترتب عليه عدم قابليته لالنتقال إلى الورثة، فإذا كان 
المجني قد توفي بعد علمه بوقوع الجريمة وقبل تقديم الشكوى، فال يجوز للورثة تقديم مثل هذه 

شكواه فإن هذا ال يؤثر على سير الشكوى، أما إذا توفي المجني عليه بعد أن كان قد تقدم ب
ال المحكمة من مة من تحريك الدعوى العمومية ، و دعوى الحق العام و ال يمنع النيابة العا

 .   1الفصل في القضية 
 ثانيا:التنازل عن الشكوى

إذا كانت الشكوى شرطا الزما لتحريك الدعوى العمومية فإن سحبها و التنازل عنها يضع 
الجزائية و تنقضي به الدعوى العمومية،و هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها حدا للمتابعة 

في حالة السرقة بين األقارب يوضع حدا »والذي جاء فيه: 09/80/8919الصادر بتاريخ 
نما بانقضاء  للمتابعة بمجرد ما تسحب الضحية شكواها وال يكون ذلك بالتصريح بالبـراءة وا 

 اإلجراءاتقانون من   96الجزائري في المادة ما أورده المشرع  و هو2«الدعوى العمومية
هو الجاري به العمل القضائي و على سبيل المثال الحكم الصادر عن محكمة و . 3الجزائية 
، ويعتبر التنازل  98698/91فهرس رقم  00/99/0991مجلس قضاء غليزان بتاريخ  مازونة

ني عليه عن إرادته الحرة في وقف األثر القانوني تصرفا قانونيا من جانب واحد يعبر فيه المج
المترتب عن الشكوى، ومن ثمة وقف سير الدعوى العمومية وقد يكون من طرف الضحية أو 
من ينوب عنه، كما أنه ال يشترط لذلك شكال معينا فقد يكون كتابة أو شفاهة أمام السلطات 

                                                 

 899: المرجع السابق، ص محمد سعيد نمور - 1
 .91القضائية، المرجع السابق، ص : قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة أحسن بوسقيعة - 2
تنقضي الدعوى العمومية الرامية الى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم و بالتقادم و العفو  من ق ا ج على " 11تنص المادة  - 3

 الشامل و بالغاء قانون العقوبات و بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي ....."
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يشترط أن يكون صريحا بلفظ التنازل أو ما والتنازل عنها، كما  المخول لها قانونا تلقي الشكاوي
 .1شابه ذلك من ألفاظ يستنتج منها التنازل كالعفو أو السماح

 المطلب الثاني:حقوق المجني عليه اتجاه األمر بالحفظ الصادر عن النيابة
يخول القانون للنيابة العامة التصرف في الملفات والقضايا التي تصل إليها عن طريق 

الذي يمنح لها  المالئمةالضبطية القضائية أو الشكاوى المقدمة إليها مباشرة، وذلك عمال بمبدأ 
سلطات تقديرية واسعة في هذا المجال، فهي تتصرف إذن إما بإحالة ملف الدعوى إلى قاضي 

ما بحفظ التحقيق إ ذا استلزم األمر ذلك، أو إلى المحكمة إذا توافرت دالئل قوية و متماسكة، وا 
الملف إذا قامت أسبابه القانونية والموضوعية، وعليه سنتطرق في هذا المطلب إلى أهم الحقوق 
التي يتمتع بها الضحية حيال تصرف النيابة في الملف بالحفظ وذلك بعد أن نحدد مفهوم األمر 

واآلثار المترتبة عليه في الفرع األول، ثم إلى واجب النيابة في إبالغ الضحية باألمر  بالحفظ
 بالحفظ في الفرع الثاني، ثم إلى حق الضحية في التظلم فيه سنتناوله في الفرع الثالث.

 الفرع األول:مفهوم األمر بالحفظ و اآلثار المترتبة عليه
موجبا للسير  المالئمةقد ال ترى النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية إعماال لسلطتها في 

في إجراءات المتابعة، فال تحرك الدعوى العمومية وذلك بعدم تقديمها للتحقيق أو محاكمة 
ثار وتأمر بحفظ أوراقها وسنتطرق في هذا الفرع لمفهوم األمر بالحفظ أوال ثم ثانيا إلى تحديد اآل

 المترتبة عليه.
 أوال:مفهوم األمر بالحفظ.

لكي نصل إلى تحديد مفهوم األمر بالحفظ يجب أن نتطرق إلى تعريفه ثم إلى طبيعته 
 القانونية ثم إلى األسباب المؤدية إلى إصداره.

                                                 

 .89 ص، 8912: شرح قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، سنة محمد صبحي نجم - 1
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عرف الدكتور موالي ملياني بغدادي األمر بالحفظ بأنه قرار تصدره  تعريف األمر بالحفظ: -أ
عامة بوصفها سلطة اتهام، بعدم تحريك الدعوى الجزائية إذا ما رأت أنه ال محل للسير النيابة ال

 .1فيها

كما عرف الدكتور عبد اهلل أوهايبية األمر بالحفظ بأنه سلطة مقررة لوكيل الجمهورية بشأن 
كل جريمة وقعت جناية أو جنحة أو مخالفة، يتخذه عقب االنتهاء من البحث والتحري الذي 

 .     2بنفسه أو يأمر ضباط الشرطة القضائية بإجرائهيجريه 

األمر الصادر من النيابة العامة بحفظ األوراق هو قرار  الطبيعة القانونية لألمر بالحفظ: -ب
ونظرا 3أو إجراء إداري يصدر عنها بوصفها السلطة اإلدارية التي تهيمن على جمع االستدالالت

كسب المتهم حقا ألنه قرار ال حجية له في مواجهة مصدره للطبيعة اإلدارية لهذا األمر فإنه ال ي
فيحتفظ عضو النيابة بسلطته في إلغائه في أي وقت تستجد فيه ظروف تستدعي فتح الموضوع 

 .     4من جديد وال يقيده في ذلك إال قاعدة تقادم الدعوى العمومية

لم يحدد المشرع الجزائري أسباب ومبررات  األسباب المؤدية إلى إصدار األمر بالحفظ: -ج
األمر بالحفظ، فترك األمر للنيابة العامة لتقدير مدى الحاجة إليه و المستقر عليه فقها وقضاء 
أن دواعي األمر بالحفظ يمكن ردها لنوعين من األسباب قانونية وموضوعية وهو ما سنتطرق 

 إليه فيما يلي: 

أسباب تنبني على اعتبارات قانونية وتتمثل في حالة عدم  وهي األسباب القانونية للحفظ: -8
وجود نص يعاقب على الفعل المرتكب أو توافر سبب من أسباب اإلباحة أو لتوافر مانع من 

                                                 

 .89، ص 8990: اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية  للكتاب، الجزائر موالي ملياني بغدادي - 1
 099: المرجع السابق، ص عبد اهلل أهايبية - 2
 896، المرجع السابق، ص 90ج  : مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ي الشلقانيأحمد شوق - 3
 .099: المرجع السابق، ص عبد اهلل أوهايبية - 4
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موانع العقاب كزواج الخاطف بالمخطوفة زواجا شرعيا أو اإلبالغ عن جمعيات األشرار أو 
 .   1ي إذا كانت مقيدة بشكوىالمتناع المسؤولية أو الوفاة أو لتنازل الشاك

وهي أسباب تتعلق بتقدير األدلة من حيث صحتها وكفايتها إلثبات  األسباب الموضوعية: -2
الواقعة موضوع البحث والتحري، ونسبة الواقعة للشخص موضوع الشبهة، ومن األسباب ذات 

لفاعل أو عدم الطبيعة الموضوعية عدم وجود الجريمة أو عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة ا
 .2كفاية األدلة أو لعدم الصحة

 ثانيا:اآلثار المترتبة على األمر بحفظ الملف
 06إن قرار الحفظ ال ينهي الدعوى العمومية ألنه قرار إداري قابل لإللغاء طبقا لنص المادة

وليس له قوة الشيء « و يأمر بحفظها بمقرر يكون دائما قابل للمراجعة... »...ق إ ج   
به كما هو الحال بالنسبة ألمر انتفاء وجه الدعوى الذي يصدره قاضي التحقيق،  المقضي

فالنيابة العامة تحفظ الملف أو األوراق وال تهملها، بمعنى أنه إذا تبين لها فيما بعد وجود أدلة 
جديدة وقوية ومتماسكة ضد من استفاد بقرار الحفظ يمكنها اتهامه من جديد على نفس الوقائع 

ة بالملف الذي تم حفظه، باإلضافة إلى حق المضرور في تحريك الدعوى بالنسبة الموجود
 .      3للملفات التي تم حفظها وذلك بواسطة شكوى مصحوبة بإدعاء مدني لقاضي التحقيق

 الفرع الثاني: حق المجني عليه في إبالغه بمقرر الحفظ
لى حق الضحية في إبالغه نص المشرع الجزائري صراحة في قانون اإلجراءات الجزائية ع

المؤرخ في  0988-90رقم  باألمرق إ ج والتي عدلت  06بمقرر الحفظ، بموجب المادة 
،أنه يقع على عاتق النيابة إعالم الضحية بأمر الحفظ، وعلى ذلك نصت   00/91/0988
أو يأمر يقوم وكيل الجمهورية : ـ بتلقي الشكاوى و البالغات و يقرر ما يتخذ بشأنها ... » بأنه 

                                                 

 .09: المرجع السابق، ص محمد حزيط - 1
 098: نفس المرجع، ص عبد اهلل أوهايبية - 2
 .00 ، ص0990التعديالت الجديدة، الجزائر  : الوجيز في اإلجراءات الجزائية معجديدي معراج - 3
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ه الشاكــي و/ أو الضحية إذا كان معروفا ـبحفظها بمقرر يكون قابال دائما للمراجعــــة و يعلم ب
 «. الـفي أقرب اآلج

ويالحظ أنه بالرغم من أن المشرع الجزائري لم ينظم كيفية القيام بهذا اإلجراء إال أنه عمليا 
إرسالية تصدر عن وكيل الجمهورية جرت المحاكم في تبليغها لمقرر الحفظ للشاكي بموجب 

مصدره، مضمونها إبالغ الشاكي بالحفظ والسبب الذي ألجله تم حفظ الشكوى يرسلها إلى 
الضبطية القضائية سواء األمن الوطني أو الدرك الوطني الواقع بدائرة اختصاص موطن 

ظ تسلم واحدة إلى الضحية، للقيام بمهمة التبليغ، وترفق هذه اإلرسالية بنسختين من مقرر الحف
الشاكي وترد الثانية مع المراسلة ومحضر التبليغ بعد إنجاز الضبطية القضائية لهذه المهمة، 

 وتأشيرها بذلك على هامش اإلرساليــــة.

 الفرع الثالث: حق المجني عليه في التظلم في مقرر الحفظ. 
في أمر الحفظ  لم ينص قانون اإلجراءات الجزائية أيضا على حق الضحية في التظلم

الصادر عن وكيل الجمهورية، إال أنه أثبتت الممارسة العملية انه يجوز التعقيب عليه من 
المجني عليه عن طريق التظلم فيه خاصة إذا إنبني على أسباب موضوعية يرى الشاكي أنها 

ما أمام السلطة الرئ اسية غير مقدرة تقديرا صحيحا، وذلك إما أمام وكيل الجمهورية مصدره وا 
التابع لها مصدر األمر والمتمثلة في النائب العام أو وزير العدل حافظ األختام، وما يدل على 

من ق إ  08. 02. 00إمكانية التظلم في هذا األمر أمام هؤالء، هو إستقرائنـا لنصوص المواد 
 «.هيباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إشراف»على أنه:  0فقرة  00ج، فنص المادة 

وبمفهوم المخالفة أن التصرف في الدعوى بعدم تحريكها أو مباشرتها أي حفظها يكون أيضا 
  .1الجزائية اإلجراءاتمن قانون  02 المادة  كما نصت عليهتحت إشراف النائب العام 

                                                 
، يساعد النائب العام ، نائب عام  النيابة العامة لدى المجلس يمثلها النائب العام » من ق ا ج على أن  21تنص المادة  - 1

 «.مساعد اول و عدة نواب عامين مساعدين
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يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو » على أنه:  08وتنص المادة 
 «. اعديه وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله بواسطة أحد مس

وعليه فإنه يستشف من هذه المواد أنه ما دام وكيل الجمهورية هو الذي أصدر األمر بالحفظ 
الذي هو ذو طبيعة إدارية، يخضع إلشراف وسلطة النائب العام في جميع أعماله، فإنه يجوز 

اإلداري إما والئيــــا أمام وكيل الجمهورية مصدره أو رئاسيـــا أمام النائب التظلم في هذا األمر 
العام بالمجلس القضائي أو أمام وزير العدل الذي يمثل قمة السلطة الرئاسية ألعضاء النيابة 

 . 1ق إ ج 09العامة طبقا لنص المادة 

ورة تقديم شكوى وما جرى عليه العرف القضائي أن المشتكي يتظلم في هذا األمر في ص
 ثانية حول نفس الوقائع التي تضمنها الملف المحفوظ، وهو ما يعد تظلما ضمنيا.

 

 

                                                 
يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون  أنالجزائية على انه " يسوغ لوزير العدل  اإلجراءاتمن قانون  21تنص المادة  - 1

يخطر الجهة القضائية المختصة  أويعهد بمباشرة متابعات  أويكلفه كتابة بان يباشر  أنالعقوبات ، كما يسوغ له فضال عن ذلك 

 بما يراه مالئما من طلبات كتابية".
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إن استقرار المجتمع واطمئنان أفراده يستلزمان لعدم إفالت المجرم من العقاب وضع  

ن ذلك ال يتأتى إال بتقرير  أجهزة تكفل تعقب الجريمة والكشف عن الحقيقة ومحاكمة مقترفها، وا 
مرحلة الدعوى الجزائية التي يجب أن تمر وجوبا باإلضافة إلى مرحلتي التحقيق التمهيدي من 

مرحلة الخصومة الجزائية التي تضم بدورها مرحلة التحقيق  إلىدالالت واالتهام، جمع االست
القضائي و المحاكمة الجزائية و هما المرحلتين التي قرر فيهما المشرع لضحية الجريمة الكثير 
من الحقوق، فان الدعوى العموميـــــة  تمر بعدة مراحل كما ذكرنا و هي المتابعة ،التحقيــق  و 

من وسائل اثباث  التأكدهذه المراحل كونه العصب ففيه يتم  أهم،و يعد التحقيق من  الحكم
 قضاة الحكم بقيام الجريمة من عدمه . إلقناعنفيها التي تشكل وسيلة  أوالجريمة 

القضايا  إالولقد وضع المشرع نظام التحقيق هذا ، لكي ال تعرض على جهات الحكم  
على قرائن متماسكة للتوفيق بين فعالية التحقيق و ضمان حقوق القائمة  األقلعلى  أوالتابثة 
التوازن بين ضرورات المصلحة العامة من ناحية ، و بين مقتضيات احترام  إقامة أيالدفاع 

.  وهو ما سنتطرق إليه من خالل أخرىالحرية الفردية و حقوق الدفاع عن المتهم من ناحية 
، ثم لحقوق أولالل التحقيق القضائي كمبحث دراستنا في هذا الفصل لحقوق الضحية خ

 الضحية خالل المحاكمة الجزائية كمبحث ثاني.
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 المبحث األول: حماية حقوق الضحية خالل التحقيق القضائي
فالتحقيق االبتدائي هو أول مراحل الدعوى العمومية، فهو يهدف إلى جمع األدلة عقب وقوع 

يضيع حق الدولة في العقاب، و لذلك فإنه فضال على أنه يمحص الجريمة حتى ال تندثر وال 
األدلة القائمة على المتهم، فإنه يكفل أيضا صيانة كرامة و حقوق باقي أطراف الدعوى الجزائية 
السيما الضحية، و ذلك منذ اتصال قاضي التحقيق بملف الدعوى حتى نهاية التحقيق، و لذلك 

ة في طلب فتح تحقيق بواسطة اإلدعاء المدني في سنتناول في هذا المبحث حق الضحي
المطلب األول، ثم إلى أهم الحقوق األخرى التي يتمتع بها أثناء سير التحقيق في المطلب 

 الثاني.
 المطلب األول: حق الضحية في طلب فتح تحقيق بواسطة اإلدعاء المدني 
يا أو معنويا، فينشأ قد يترتب على الجريمة ضرر خاص قد يصيب أحد أفراد المجتمع ماد

عن ذلك حق المتضرر منها في تحريك الدعوى العمومية، بتقديم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني 
لم تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية ، فانه يجوز  فإذاأمام قاضي التحقيق المختص، 
ي يحركها هو القضاء الجزائي تبعا للدعوى العمومية الت أمامللمضرور ان يقيم دعواه المدنية 

قاضي  إلىبالتقدم بشكوى  أوالمخالفات  أوبنفسه و ذلك عن طريق االدعاء المباشر في الجنح 
الجنح او المخالفات، و هذا لتمكينهم  أوالتحقيق مصحوبة باالدعاء المدنـي سواء في الجنايات 

 . 1اإلجراميمن المطالبة بحقوقهم المخولة لجبر الضرر الذي مصدره الفعل 
حق شخصي خوله القانون لمن يدعي حصول  بأنهفاالدعاء المدني حسب فقهاء القانون 

معين  إجرائيناتج عن جريمة ، فهو وسيلة قانونية تمنح للمدعي المدني حق في مباشرة عمل 
 و هو تحريك الدعوى العمومية .

لمتضرر ن بحيث ترفع الدعوى من ا األولىو نشير ان االدعاء المدني قد يكون بالدرجة 
بشقيها الجزائي و المدني ، و الحكمة منه تكمن في انه نوع  أصليةقاضي التحقيق بصفة  إلى

من الرقابة على ممارسة النيابة العامة الحتكارها سلطة تحريك الدعوى العمومية ، و بذلك 
الضرر بالمدعي المدني ، و من ثمة عدم  إلحاق إلىتمتنع عن تحريك الدعوى مما يؤدي 

مسؤولية مرتكب الجريمة في هذه الحالة مما يفوت على المدعي المدني حق المطالبة اثباث 
 بالتعويض عن الضرر الالحق به .

                                                 
 مصر ، دار الفكر العربي ، -دراسة مقارنة –محمود سعيد محمود ، حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية  -  1

 .345م ، ص  1999 
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وعليه سنتولى في هذا المطلب تحديد أهم الشروط الشكلية و الموضوعية لقبول اإلدعاء  
    فرع ثاني، المدني في الفرع األول ثم لإلجراءات األولية المتخذة من طرف قاضي التحقيق ك

 و أخيرا نتطرق إلى اآلثار القانونية المترتبة على قبوله في الفرع الثالث.
 الفرع األول :الشروط الشكلية و الموضوعية لقبول اإلدعاء المدني

لقد منح المشرع الجزائري للضحية حق اإلدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق في حالة تضرره 
من ق إ ج بأنه  27ل، و لذلك نص صراحة في المادة من جرم ما ضد شخص معلوم أو مجهو 

يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه أمام قاضي » 
، إال أن هذا الحق الممنوح للضحية في تحريك الدعوى العمومية قيده «التحقيق المختص

 يلي: المشرع بشروط شكلية و أخرى موضوعية، سنتطرق إليها فيما 
 أوال: الشروط الشكلية

لقد فرض المشرع الجزائري لقبول الشكوى المصحوبة باإلدعاء المدني توافر شروط شكلية 
 أهمها:

و يكون ذلك إما منه شخصيا أو ممن ينوب عنه كمحاميه  تقديم شكوى من المضرور: - 1 
في شكواه بصفة أو وكيله الخاص و ال يكفي تقديم الشكوى، بل يجب على المضرور أن يعلن 

صريحة عن رغبته في تحريك الدعوى العمومية و ذلك بإدعائه مدنيا و إال اعتبرت شكواه 
، و هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 1مجرد تبليغ عن وقوع جريمة فحسب

إن مجرد تقديم الشكوى من المضرور دون التصريح » و الذي جاء فيه :  9191يناير  72
صفة الطرف  باإلدعاء المدني ال ينجر عنه تحريك الدعوى العمومية وال يعطي للشاكي

 2«المدني
الضرر الحاصل من الجريمة، و إن  ئليضمنها الضحية بدال أن تكون الشكوى مكتوبة: – 2

كانت شفوية فيدونها قاضي التحقيق في محضره، وال يستلزم في الشكوى أية بيانات رسمية و 

                                                 

 ، الديوان الوطني لألشغال التربوية الجزائري 9ط  : التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية ، جياللي بغدادي - 1
 . 58، ص 9111

 .96،المرجع السابق، ص 9ج : مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، احمد شوقي الشلقاني - 2
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أن تقدم الشكوى إلى قاضي التحقيق ممهورة بتوقيع الشاكي و مؤرخة، و الوقائع جرى العمل 
 1المدعى بها و اسم المتهم إن أمكن

ولذلك ليس من الضروري تحديد هوية المشتكى منه و هذا ما أكدته المحكمة العليا في 
» و الذي قضى بأنه:  70/9111/ 77الصادر بتاريخ  777912قرارها في الملف رقم 

رض قرارها للنقض غرفة االتهام التي أيدت أمر القاضي الرامي إلى رفض التحقيق لعدم تع
تمكنه من تحديد هوية المشتكي، ذلك أن القواعد العامة التي تنظم اإلدعاء المدني تفرض فتح 

مضار بها ولو كان ذلك ضد شخص غير مسمى  بأنهتحقيق في الجريمة التي يدعي الشاكي 
 .2«كل الصالحيات للكشف عن مرتكبيها  باعتبار أن للقاضي

يجب على المدعي المدني إيداع مبلغ مالي لدى كتابة الضبط يقدره  إيداع مبلغ كفالة: – 3
قاضي التحقيق بما يضمن مصاريف الدعوى ما لم يكن المدعي حصل على المساعدة 

 الشكوى.من ق إ ج، تحت طائلة عدم قبول  28و هذا ما تنص عليه المادة ، 3القضائية
ق إ ج يقع على المدعي المدني اختيار  29فطبقا لنص المادة  تعيين موطن مختار: – 4

موطن و التصريح به لدى قاضي التحقيق، و يقع هذا االلتزام على المدعي المدني الذي ال 
يقيم بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق، و يترتب على عدم االلتزام بهذا 

م جواز معارضة المدعي المدني في عدم تبليغه باإلجراءات الواجب تبليغه إياها الموجب عد
 .4قانونا و على رأسها األوامر القضائية

و هو الشرط الذي نصت عليه المادة  عرض الشكوى على قاضي التحقيق المختص: - 5
يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي » من ق إ ج و الذي جاء فيها  27

 «.مدنيا بان يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص
من ق إ ج بمكان وقوع الجريمة أو  67و يكون قاضي التحقيق مختصا إقليميا حسب المادة 

مكان إلقاء القبض عليه و هذا ما أكدته المحكمة العليا في القرار  محل إقامة مرتكبها أو
و في هذا اإلطار ال يجوز لقاضي التحقيق الذي تقدم أمامه ، 9195مارس  79الصادر في 

                                                 

، 7770 ، الديوان الوطني لألشغال التربوية الجزائري9ط  ،77ج  : اجتهاد القضائي في مواد الجزائية، جياللي بغدادي - 1
 .708ص 

 .09قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية ،المرجع السابق، ص  أحسن بوسقيعة: - 2
 .08-06، ص 7779 التحقيق القضائي، دار هومة، ط أحسن بوسقيعة: - 3
 .962، المرجع السابق ، ص 9ج االجتهاد القضائي في المواد الجزائية،  جياللي بغدادي: - 4
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الشكوى المصحوبة باإلدعاء المدني أن يرفض التحقيق متى توافر لديه احد معايير 
ق إ ج و هذا ما أكدته المحكمة العليا  67االختصاص اإلقليمي المنصوص عليه في المادة 

ال يجوز » :و الذي جاء في حيثياته ما يلي  9121أفريل  92في قرارها الصادر بتاريخ 
لقاضي التحقيق الذي طلب منه إجراء التحقيق أن يمتنع عن ذلك بسبب أنه غير مختص 

حق التحقيق في الدعوى بالنسبة لمكان إلقاء القبض على المتهم طالما أن القانون خوله أيضا 
 .« من حيث مكان وقوع الجريمة 
 ثانيا : الشروط الموضوعية 

ال يكفي لقبول االدعاء المدني أمام قاضي التحقيق توافر شروطه الشكلية بل أن المشرع 
من ق  27و المادة  9فقرة  77اشترط أيضا إلى جانب ذلك توافر شروط موضوعية في المادة 

 ا يلي: إ ج تتمثل أساسا في م
بموجب قانون  1من ق إ ج 27لم يكن المشرع الجزائري قبل تعديله للمادة  وجود جريمة: – 1 

يشترط وصفا معينا للجريمة التي يدعي المدعي  7779ديسمبر  77المؤرخ في  77 – 79
المدني أنه مضار منها، غير انه و بموجب التعديل المذكور أعاله أصبح يشترط في الجريمة 
أن تكون جناية أو جنحة دون المخالفة، و يبدو أن المشرع الجزائري عاد إلى ما كان منصوص 

من  27حيث كانت المادة  90/77/9157المؤرخ في  70-57ه قبل صدور القانون رقم علي
 .2ق إ ج تحصر حق االدعاء المدني في الجنايات و الجنح دون المخالفات

التي تنص  9فقرة  7فطبقا لنص المادة  أن يكون هناك ضرر ناشئ عن هذه الجريمة: – 2
مطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو يتعلق الحق في الدعوى المدنية لل» على انه: 

فال يكفي إذن « شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة  أصابهمجنحة أو مخالفة بكل من 
لصحة اإلدعاء المدني وقوع الجريمة فحسب بل يجب أن يكون هناك ضرر ناشئ عن هذه 

 األخيرة حتى يصدق على الضحية وصف المدعى المدني .
مجنيا عليه أو غيره  لذي يصيبه ضرر بسبب ارتكاب الجريمة سواء كانوعليه فإن الشخص ا  

و تثبت له صفة المدعي المدني، يخوله قانون اإلجراءات الجزائية حق تنصيب من األشخاص 
من ق  27، 7نفسه مدعيا مدنيا، للمطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء الجنائي طبقا للمواد 

                                                 
من ق ا ج على " يجوز لكل شخص متضرر من جناية او جنحة ان يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه امام  57تنص المادة  - 1

 قاضي التحقيق المختص "
2 -.édit, 212 emeTome 2, Paris, Cujas, 2-procédure pénale-Pradel (jean), Droit pénal 
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بمثل ذلك الضرر ال يخول الحق في اإلدعاء مدنيا أمام القضاء إ ج، و عليه فإن عدم اإلصابة 
 .1الجنائي، و هذا يعني أن وصف المدعي المدني ال يصدق عليه

ال يكفي لشخص أن يدعي مدنيا أمام قاضي  قيام رابطة السببية بين الجريمة و الضرر: – 3
التحقيق بإثباته وقوع الجريمة و حصول ضرر بل ال بد أن يثبت أن الضرر الذي لحقه كان 

يتعلق » من ق إ ج والتي نصت بأنه  7/9نتيجة مباشرة لهذه الجريمة، وهو ما أكدته المادة 
جناية أو جنحة أو مخالفة لكل الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن 

وهذا ما أكدته أيضا المحكمة العليا في « من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن جريمة 
ق إ ج  7تجيز المادة » والذي جاء فيه بأنه:  9191ديسمبر  71قرارها الصادر بتاريخ 

على تعويض للمتضرر من جنايـــة أو جنحــة أو مخالفــة أن يتأسس طرفا مدنيا للحصــول 
 .«به الضرر الذي لحق 

 الفرع الثاني: اإلجراءات األولية المتخذة من قاضي التحقيق
بعد أن يرى قاضي التحقيق المرفوع أمامه االدعاء المدني باستيفاء هذا األخير جميع 
الشروط الشكلية و الموضوعية التي يتطلبها القانون فانه يتخذ بعض اإلجراءات األولية بهذا 

 و التي سنعرج عنها في هذا الفرع من خالل التطرق إلى ما يلي:  الخصوص
 أوال: عرض الشكوى على وكيل الجمهورية إلبداء طلباته 

ن كان يجيز للمدعي المدني تحريك  يالحظ في هذا اإلطار أن قانون اإلجراءات الجزائية وا 
ف فتح التحقيق على الدعوى العمومية عن طريق اإلدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق فإنه أوق

 من ق إ ج وهما:  20استيفاء شرطين حسب ما هو وارد في نص المادة 
أيام إلبداء رأيه فيها وتقديم طلباته  78عرض الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل 

 بخصوص فتح التحقيق.
ومن ثم ال يجوز لقاضي التحقيق فتح التحقيق بدون طلب من وكيل الجمهورية في هذا 

، غير انه ال يجوز لهذا األخير أن يطلب من قاض التحقيق عدم إجراء التحقيق إال في االتجاه
 من ق إ ج و هي:  20الحاالت المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 

إذا كانت الوقائع ألسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائر قانونا متابعة التحقيق من  -
 أجلها. 

                                                 

 .9الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص  : قانون اإلجراءات الجزائية في ضوءأحسن بوسقيعة -1
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 حتى على فرض ثبوتها ال تقبل قانونا أي وصف جزائي. إذا كانت الوقائع  -
وحتى في هذه الحاالت المذكورة فان قاضي التحقيق غير مقيد بطلبات وكيل الجمهورية إذ 
بإمكانه عدم االستجابة لطلب وكيل الجمهورية بعدم فتح تحقيق، وعندئذ يتعين عليه إصدار 

 .1غرفة االتهامأمر مسبب يمكن لوكيل الجمهورية استئنافه أمام 
 ثانيا : فتح تحقيق مؤقت في الشكوى 

لوكيل الجمهورية في الحاالت التي  9، 8فقرة  20أجاز قانون اإلجراءات الجزائية في مادته 
تكون فيها شكوى المدعي المدني غير مسببة تسببا كافيا أوال ِتؤيدها مبررات كافية أن يطلب 

الذين يكشف عنهم التحقيق، و هذا ما من قاض التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل األشخاص 
في القرار  97179تهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا في الملف رقم أكده االج

لما كان ثابتا أن وقائع القضية » والذي جاء في حيثياته  9117 – 78 – 77الصادر بتاريخ  
سنة، ونظرا لحداثة الفعل وحرصا على جمع  96تتعلق بجريمة شنق مشكوك فيه لطفل عمره 

عرضة لالختفاء، جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب فتح تحقيق مؤقت ضد الشهادات والدالئل الم
 .2« كل األشخاص المشكوك فيهم 

وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال كل من أشير إليهم في الشكوى باعتبارهم 
 ج التي يجب إحاطتهم علما بها إلى حين قيام اتهامات ق إ 51شهودا مع مراعاة أحكام المادة 

أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين باالسم إذا كان ثمة محل لذلك، وفي هذا 
اإلطار صدر عن المحكمة العليا العديد من القرارات منها القرار الصادر بتاريخ: 

من المقرر قانونا إذا كانت الشكوى المقدمة » و الذي جاء فيه على أنه  70/78/9151
مدنيا أمامه غير مسببة تسببا كافيا أو ال تؤيدها مبررات كافية لقاضي التحقيق بغرض االدعاء 

جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب فتح تحقيق مؤقت ضد كل األشخاص الذين يكشف التحقيق 
عنهم و سماع المشتكي منهم كشهود إلى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد 

ضي التحقيق بعد ما قبل تأسيس الشاكي شخص معين، وكما ثبت من قضية الحال أن قا
كطرف مدني ورفض فتح التحقيق في الدعوى العمومية دون سماع األشخاص المذكورين في 

                                                 

 .  06: التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة-9
 .02قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق،  ص  :أحسن بوسقيعة-7



 حماية حقوق الضحية خالل مرحلة الخصومة الجزائية       الفصل الثاني 
 

31 

، و 1«الشكوى كشهود، فإنه خالف بذلك أحكام القانون مما يستوجب نقض القرار المؤيد ألمره
الذي  970997لملف ا 97/79/9110منه أيضا القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ: 

يخالف القانون قاضي التحقيق الذي قبل تأسيس الشاكي كطرف » جاء من ضمن حيثياته 
مدني ثم رفض فتح التحقيق في الدعوى العمومية دون سماع األشخاص المذكورة في الشكوى 

 .2«كشهود 
بوله لإلدعاء و تجدر اإلشارة في هذا اإلطار أن اإلجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق بعد ق 

المدني من شانه أن يعزز مركز الضحية و بالتالي حماية حقوقها و السيما في حالة فتح 
تحقيق ضد األشخاص المذكورين في الشكوى و سماعهم كشهود، ذلك أن سماع المتهم كشاهد 
فيه مبدئيا حماية للضحية لكون المتهم في هذه الحالة ال يتمتع بحقوق الدفاع و ال يطلع على 

 الملف.
 الفرع الثالث: اآلثار القانونية المترتبة على قبول اإلدعاء المدني 

متى قرر قاضي التحقيق قبول االدعاء المدني الستيفائه الشروط القانونية ولم يأمر برفض 
التحقيق ترتبت عليه مجموعة من اآلثار القانونية تختلف بحسب ما إذا أسفر التحقيق على 

اسكة من عدمه وعليه سنتطرق في هذا الفرع إلى مآل االدعاء المدني و إقامة دالئل قوية ومتم
 ذلك على الوجه التالي: 

يكون مآل االدعاء المدني مثل مآل الدعوى العمومية التي تحركها النيابة فإذا رأى قاضي  أوال:
التحقيق أن ثمة دالئل قوية و متماسكة على ارتكاب المتهم للجريمة محل االدعاء المدني 
أصدر أمر إحالة على محكمة الجنح إن كانت الجريمة تشكل جنحة أو أمر بإرسال المستندات 

 .3إلى النيابة العامة إذا كانت الجريمة تشكل جناية 
كما قد يكون مآل اإلدعاء في حالة عدم توافر األدلة أو عدم كفايتها لقيام الجريمة في  ثانيا:

وجه للمتابعة وفي هذه الحالة يسأل المدعي المدني حق المتهم إصدار قاضي التحقيق أمر باأل
 إما مسؤولية مدنية أو جزائية. 

                                                 

 .752، ص 9119العليا، ، الصادر عن قسم المستندات و النشر للمحكمة 76ع  المجلة القضائية،-9
 .02: التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة-7
 ،9188: الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي،دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، سنة مصطفى مجدي هرجة-0
 .07ص  
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: في الحالة التي يطالب فيها المتهم الصادر في فتقوم المسؤولية المدنية للمدعي المدني - 9
حقه أمر باألوجه للمتابعة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، متى اثبت وقوع الضرر وتوافر 

، المنوه عنها 1بين هذا الضرر وخطأ المدعي المدني وفق لقواعد المسؤولية التقصيريةالعالقة 
من القانون المدني وذلك متى توافرت في سلوك المدعى المدني عناصر الخطأ  976في المادة 

المدني، ويتوافر هذا األخير في سلوك المدعي المدني متى أقام دعواه بغير تبصر وال تروي أو 
و على الرغم من أن دعوى التعويض هي  بسوء قصد أو بقصد اإلضرار بالمتهم إذا أقامها

دعوى مدنية محضة إال انه يجوز للمتهم أو للمشتكى منه رفعها أمام القسم الجزائي ما لم يكن 
قد طالب بها أمام القسم المدني، وذلك دون اإلخالل بحقه في اتخاذ إجراءات البالغ الكاذب 

عن طريق التكليف المباشر بالحضور أمام محكمة الجنح التي صدر  وترفع دعوى التعويض
أشهر من تاريخ صدور هذا األمر  70في دائرة اختصاصها أمر بأال وجه للمتابعة وذلك خالل 

 .2النهائي
 ألنه األفرادانه من حقوق  اإلبالغفي  األصلوتقوم المسؤولية الجزائية للمدعي المدني: – 7 

كاذب و سوء قصد  بأمر اإلبالغحصل  إذائم و معاقبة مرتكبيها ، لكن يساعد على كشف الجرا
و  كانت نواياه سيئة بحيث كان يقصد من وراء شكواه تلفيق التهمة للمشتكي منه كذبا، وذلك 
بغية اإلساءة و اإلضرار به، فتقوم هنا جريمة البالغ الكاذب الفعل المنصوص و المعاقب عليه 

قانون العقوبات، وهذا ما أكده قرار المحكمة العليا الصادر  من 077بموجب  نص المادة 
انه ال تقبل المتابعة من أجل الوشاية الكاذبة طبقا » والذي جاء فيه  75/72/9159بتاريخ 
من قانون العقوبات، إال إذا حصل التبليغ بسوء نية المبلغ، أي أن يكون هذا  077للمادة 

 .3«لغ عنها مسبقا األخير عالما بعدم صحة الوقائع المب
وفي هذا الصدد صدر حكم عن محكمة مازونة مجلس قضاء غليزان تحت فهرس رقم 

انه يتبين للمحكمة أن » والذي جاء من ضمن حيثياته  77/79/7775بتاريخ  9781/75
المتهم قد تقدم بشكوى مصحوبة بادعاء مدني إلى السيد قاضي التحقيق ضد الضحية الحالي 

ستيالء على التركة قبل قسمتها وقد أصدر بشأنها قاضي التحقيق أمر بأال على أساس جرم اال
                                                 

رسالة دكتوراه، منشورة، كلية الحقوق، : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية دراسة مقارنة، محمد محمود سعيد-9
 .889، ص 9157جامعة عين شمس دار الفكر العربي، القاهرة 

 من قانون اإلجراءات الجزائري. 25نص المادة -7
 .971، ص 7777، الديوان الوطني لألشغال التربوية، 9، ط 9: االجتهاد القضائي في المواد الجزائية،ج جياللي بغدادي-0
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عن غرفة االتهام وبذلك  99/97/7772وجه للمتابعة و تم تأييده بموجب أمر صادر بتاريخ 
يكون المتهم قد أدلى بتصريحات مخالفة للحقيقة وذلك ثابت من خالل األمر السالف الذكر، 

يمة الوشاية الكاذبة قائمة في حقه بجميع عناصرها المادية الشيء الذي يجعل من أركان جر 
 «.والمعنوية ويتعين على المحكمة التصريح بإدانته ومعاقبته وفقا للقانون 

ويالحظ أن في هذا القرار تكريس لحقوق الضحية أو المدعي المدني وضمانا لها، وذلك 
اكي، حتى يتابع المدعى المدني باشتراطه عدم صحة الوقائع المبلغ عنها، وكذا سوء نية الش

بجرم الوشاية الكاذبة، و في هذا كله تضييق لنطاق المسؤولية الجزائية للمدعي المدني حتى ال 
تكون ضحية الجريمة عرضة للمتابعة القضائية من جراء استعمالها لحقها في االدعاء المدني 

 إال إذا كانت نواياها سيئة كما سبق ذكره.
 وق الضحية خالل إجراءات سير التحقيقالمطلب الثاني: حق

تعتبر مرحلة التحقيق من المراحل الخصبة التي يبدأ فيها تدخل المجني عليه ويبرز دوره 
فيها بصفة جلية سواء كان ذلك في بداية سير التحقيق أو أثناءه أو عند نهايته، وعليه سنتطرق 

ني لعملية التحقيق، فنتناول حقوق إلى هذه الحقوق التي يتمتع بها الضحية حسب التسلسل الزم
، ثم أثناء سير التحقيق كفرع ثاني، ثم عند أولالضحية المخولة له في بداية التحقيق كفرع 

 نهاية التحقيق كفرع ثالث.
 الفرع األول: حقوق الضحية في بداية سير التحقيق

منح المشرع الجزائري للضحية في قانون اإلجراءات الجزائية حق تحريك الدعوى  
العمومية بواسطة االدعاء المدني أمام قاضي التحقيق إذا لم تتم المتابعة من طرف النيابة، غير 
أنه في بعض األحيان تصل القضية إلى التحقيق سواء بواسطة وكيل الجمهورية أو المدعي 

كون هناك طرف آخر متضرر من الجريمة ولكنه لم يقيد شكوى بشأنها وفي المدني، غير انه ي
هذه الحالة وحتى ال يضيع حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الالحق به مكنه المشرع 

يكتسب من حق التأسس كطرف مدني منذ بدأ التحقيق عن طريق إجراء يسمى التدخل، وبذلك 
، ولذلك سنتطرق  1من حقوق و أثار  ما يترتب عليه  و األصليصفة او مركز المدعي المدني 

االستعانة  حقه فيو إلى حق الضحية في التدخل و التأسس كطرف مدني أمام قاضي التحقيق
 بمحامي و تنحية الملف من قاضي التحقيق وكذا حقه في رد هذا األخير.

                                                 
 .99ص  -المرجع السابق – بغداديجياللي  - 1
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 أوال: حق الضحية في التدخل أو التأسس كطرف مدني أثناء التحقيق
-79منه المعدلة بموجب القانون رقم  26قرر قانون اإلجراءات الجزائية في المادة لقد  

، حق المضرور من الجريمة في التأسس كطرف مدني منذ بدأ سير التحقيق إذا كانت  77
الدعوى العمومية قد حركت من غيره سواء كان طرفا مدنيا آخر أو النيابة العامة، فنصت على 

نيا في أي وقت أثناء سير التحقيق و يحيط قاضي التحقيق باقي أطراف يجوز االدعاء مد» انه 
، ويكون ذلك بطلب التأسس كطرف مدني في أي وقت من التحقيق إلى «الدعوى علما بذلك

غاية إقفاله بواسطة أمر قاضي التحقيق أو قرار غرفة االتهام، ويتم ذلك بواسطة تصريح كتابي 
 . 1مقترنة بطلب التعويض أو شفوي أمام قاضي التحقيق بشكوى

ويجوز لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب النيابة العامة أو المتهم أو مدعي 
مدني آخر أن يصدر قرارا مسببا بعدم قبول اإلدعاء المدني بعد عرض الملف على النيابة 

المطالب  ق إ ج ومن ذلك أن يكون الضرر 26العامة إلبداء طلباتها طبقا لنص المادة 
 بتعويضه غير ناشئ عن جريمة.  

 70ويجوز للمضرور من الجريمة أن يطعن في هذا القرار أمام غرفة االتهام في خالل 
 .2ق إ ج 920أيام من تبليغه باألمر في موطنه المختار طبقا لنص المادة 

 ثانيا: حق الضحية في االستعانة بمحامي
في اإلستعانة بمحامي منذ أول وهلة نص المشرع الجزائري صراحة عن حق الضحية 

يبدأ فيها التحقيق، وذلك باختيار هذا األخير لمحامي من شأنه أن يكون محال لثقته ويعهد إليه 
 .3تولي الدفاع عنه

» من ق إ ج نجدها تنص عن هذا الحق كما يلي:  970و بالرجوع إلى نص المادة 
أن يستعين بمحامي منذ أول يوم  يجوز للمدعي المدني الذي استوفي شرائط صحة إدعائه

 «.تسمع فيه أقواله 
ذا اختار المدعي المدني محامي للدفاع عنه جاز له أن يحيط القاضي المحقق بذلك  وا 

يجوز للمتهم وللمدعي المدني » من ق إ ج والتي جاء فيها  976وهذا ما نصت عليه المادة 
                                                 

: أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع و القضاء والفقه، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية وبيروت، سليمان عبد المنعم-9
 .690، ص 9112

 .971، المرجع السابق، ص 9ج : مبادئ قانون اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، أحمد شوقي الشلقاني-7
 .10، المرجع السابق، ص 9ط  : التحقيق دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية،جياللي بغدادي-0
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علما بالمحامي الذي وقع اختيار كل أن يحيطا قاضي التحقيق في كل دور من أدوار التحقيق 
 «.منهما عليه 

وفي هذا اإلطار ألزم القانون قاضي التحقيق بعدم إجراء سماع المتهم أو المدعي المدني 
أو إجراء المواجهة بينهما إال بحضور محاميه وبعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك، 

ذا حضر المدعي المدني التحقيق كان له الح ق في توجيه األسئلة بعد أن يصرح له قاضي وا 
 التحقيق بذلك.

و تمكينا للمحامي من المساهمة في كشف الحقيقة والدفاع عن المتهم أوجب القانون 
وضع ملف اإلجراءات في حجرة التحقيق أو الحجرة الملحقة بها أو في قلم الكتاب تحت طلب 

ع وعشرون ساعة على األقل حسب ما محامي المدعي المدني قبل استجواب هذا األخير بأرب
 .751-79من ق إ ج المعدلة بموجب القانون رقم  978هو مقرر في المادة 

كما يمكن له في هذا اإلطار استخراج نسخة عن اإلجراءات المتخذة عن طريق تصوير 
تحرر نسخة عن » مكرر ق إ ج التي نصت  95الملف طبقا لما هو منوه عنه في نص المادة 

، وتوضع خصيصا تحت تصرف 95ت حسب الشروط المنصوص عليها من المادة اإلجراءا
 «. محامي األطراف عندما يكونون مؤسسين،    و يجوز لهم استخراج صورة منه 

 ثالثا: حق الضحية في طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق 
م أو يجوز لوكيل الجمهورية أو المته» من ق إ ج على انه:  9فقرة  29تنص المادة  

ئدة قاضي آخر الطرف المدني لحسن سير العدالة، طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفا
 «.من قضاة التحقيق 

أجاز المشرع الجزائري صراحة بمقتضى هذه المادة للطرف المدني طلب تنحية الملف  
 .من قاضي التحقيق متى توافرت دواعي تجعل إمكانية أن يحيد التحقيق عن مجراه الطبيعي

وتجدر اإلشارة أن االختصاص بتنحية قاضي التحقيق كان يعود لوكيل الجمهورية بناءا  
ق إ ج بموجب القانون رقم  29وذلك قبل تعديل المادة ،2على طلب المهتم أو المدعي المدني

 .7779يونيو  79المؤرخ في  75 -79

                                                 

 .707رجع السابق ، ص م،ال 7ج  : مبادئ قانون اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، أحمد شوقي الشلقاني-9
 .58: المرجع السابق . ص عبد اهلل أهايبيه-7
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إلى القاضي المعني ويرفع طلب التنحية بعريضة مسببة إلى رئيس غرفة االتهام وتبلغ  
يوم  07الذي يجوز له تقديم مالحظاته الكتابية. ويصدر رئيس غرفة االتهام قراره في ظرف 

من تاريخ إيداع الطلب بعد استطالع رأي النائب العام، ويكون هذا القرار غير قابل ألي 
 .1طعن

 رابعا: حق الضحية في طلب رد قاضي التحقيق 
»   :منه على أنه 886الجزائية نجده ينص في المادة بالرجوع إلى قانون اإلجراءات 

، ونظرا لطبيعة مهام قاضي التحقيق الذي ...«يجوز طلب رد أي قاضي من قضاة الحكم 
يجمع في شخصه وظائف المحقق وقاضي الحكم يمكن القول أن قاضي التحقيق ينتمي لقضاة 

المذكور أعاله من طرف المدعي ق إ ج  886، وبالتالي يمكن رده طبقا لنص المادة 2الحكم
المدني، وهذا حفاظا على حقوقه قصد الوصول إلى الحقيقة وهذا الحق مقرر له بموجب نص 

يجوز طلب رد من جانب المتهم أو من كل خصم في » من ق إ ج التي جاء فيها  882المادة 
المذكورة بالمادة  وبالتالي يمكن للضحية أن يرد قاضي التحقيق إذا توافرت أسباب الرد« الدعوى
ق إ ج وهو ما أكدته المحكمة العليا  897، 885ق إ ج وهو أيضا ما يستفاد من المواد  886

من » ، والذي جاء فيه 72/76/9151المؤرخ في 65195في قرارها الصادر في الملف رقم 
ئيس المقرر قانونا انه يتعين على كل قاضي يعلم بقيام سبب من أسباب الرد أن يصرح بذلك لر 

المجلس القضائي، وهذه القاعدة تنطبق على رئيس الغرفة الجزائية لوجود قرابة بينه و بين 
 .3«المتهم كون زوجة الرئيس عمة المتهم 

ويقدم طلب الرد قبل كل استجواب أو سماع في الموضوع ما لم تكن أسباب الرد قد  
 ق إ ج.  885ظهرت أو تكشفت فيما بعد وهذا طبقا لنص المادة 

ويوجه طلب الرد إلى رئيس المجلس القضائي بدائرة اختصاص التي يزاول فيها قاضي  
التحقيق مهنته ولرئيس المجلس أن يقرر ما إذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى وذلك 

 بعد استطالع رأي النائب العام ثم يفصل في الطلب.
 

                                                 

 قانون اإلجراءات الجزائية.من  0، 7فقرة  29نص المادة -9
 91: التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة-7
 .776: قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق. ص أحسن بوسقيعة-0
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 الفرع الثاني: حقوق الضحية أثناء سير التحقيق 
لضحية الجريمة أثناء سير التحقيق العديد من الحقوق تتعلق أساسا بحقه في سماع تنشأ 

أقواله وأقوال شهوده و تلقي تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق و حقه في طلب إجراء معاينة أو 
 خبرة .

 أوال: حق الضحية في طلب سماع أقواله
المؤرخ في  77 – 79من القانون رقم  98لقد قرر المشرع الجزائري بموجب المادة 

للمدعي المدني أو  988 -99مكرر من األمر  91المعدلة و المتممة للمادة  77/97/7779
 محاميه أن يطلب من قاضي التحقيق في أية مرحلة يكون عليها التحقيق تلقي تصريحاته. 

اله ويتم سماع أقوال المدعي المدني بعد التأكد من هويته من قبل قاضي التحقيق ثم يتلقي أقو 
 . 1بإمالئها على كاتب التحقيق

وللمدعي المدني عند سماع أقواله أو مواجهته بالمتهم أو الشهود ذات الضمانات 
، فيستدعي 978الخاصة بالمتهم عند استجوابه أو مواجهته والمنصوص عليها في المادة 

ذا كان قد حصل على قرار بالمساعدة القضائية فإنه يستطيع طل ب تعيين محاميه للحضور، وا 
 .2محامي مجانا

 ثانيا: حق الضحية في طلب سماع الشهود 
عندما تعرض القضية على قاضي التحقيق إلجراء التحقيق بشأنها قد يلجأ إلى سماع 
 -شهود الواقعة ومناقشتهم ومواجهتهم بالمتهم حول جزئياتها، كما أن خصوم الدعوى العمومية 

ئون في سبيل تدعيم مراكزهم إلى مطالبة قاضي قد يلج -السيما الضحية أو المدعي المدني
التحقيق باالستماع إلى شهادة بعض األشخاص تكون لهم معلومات ذات أثر في نفي أو إثبات 

 الواقعة.
مكرر ق إ ج الجديد أصبح من حق المتهم أو محاميه كما من حق  91وبموجب المادة  

لسماع الشهود وفي حالة ما إذا قرر الطرف المدني أو محاميه تقديم طلب إلى قاضي التحقيق 

                                                 

 .978: المرجع السابق، ص محمد حزيط-9
 .706،المرجع السابق، ص  9ج شريع الجزائري : مبادئ اإلجراءات الجزائية في التأحمد شوقي الشلقاني-7
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قاضي التحقيق عدم االستجابة إلى هذا الطلب، وجب عليه إصدار أمر مسبب بالرفض في 
 .1يوم 77اجل 

ذا لم يفصل قاضي التحقيق في الطلب خالل األجل المذكور، يجوز للطرف المعني أو  وا 
 07التي تبت فيه خالل اجل أيام مباشرة إلى غرفة االتهام  97محاميه أن يرفع طلبه خالل 

 .2يوما تسري من تاريخ إخطارها، ويكون قرارها غير قابل  ألي طعن
 ثالثا: حق الضحية في طلب إجراء معاينة

قرر قانون اإلجراءات الجزائية للمدعي المدني أو محاميه في أية مرحلة من مراحل التحقيق 
 91الحقيقة بموجب المادة  أن يطلب من قاضي التحقيق إجراء معاينة بغرض الكشف عن

ذا رأى قاضي التحقيق انه ال موجب لالتخاذ اإلجراء المذكور فانه يصدر أمر  مكرر ق إ ج ، وا 
يوم التالية لطلب المدعي المدني أو محاميه، ويجوز لهذا  77مسببا برفض الطلب خالل 

رفة االتهام التي األخير إذا لم يفصل قاضي التحقيق فيه في األجل المذكور رفع الطلب إلى غ
 يوم من تاريخ إخطارها بقرار غير قابل ألي طعن. 07تفصل فيه خالل 

ق إ ج إمكانية إجراء تلك المعاينات المادية من  21ولقد جعل المشرع بموجب نص المادة 
سلطات قاضي التحقيق، غير أن إجراءها قد يكون ضروريا في بعض القضايا الجنائية كقضايا 

ختطاف و في بعض القضايا الجنحية إذا اقتضى األمر ذلك، لتفادي زوال القتل العمدي واال
 .3األدلة التي ال يمكن إكتشافها إال من القاضي عند انتقاله لألماكن لمعاينتها

 رابعا: حق الضحية في طلب إجراء خبرة 
لقد أجاز المشرع للخصوم ومن بينهم ضحية الجريمة أن يقدم طلب لقاضي التحقيق بإجراء 

لجهات التحقيق » من ق إ ج على انه  960برة في مسألة فنية معينة، بحيث نص في المادة خ
أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إما بناء على طلب 

ما من تلقاء نفسها أو من الخصوم   «.النيابة العامة وا 
رأى أنه ال موجب إلجراء الخبرة، ويقدم الطلب إلى قاضي التحقيق الذي له رفضه، إذا 

ذا لم يفصل فيه في األجل  07ويصدر أمر مسببا في أجل  يوم من تاريخ استالمه الطلب، وا 

                                                 

 .979 – 977محمد حزيط: المرجع السابق ، ص -9
 مكرر فقرة أخيرة من قانون اإلجراءات الجزائية. 91المادة  نص -7
 .978محمد حزيط: نفس المرجع ، ص -0
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يوم  07أيام ولها اجل  97المذكور كان للمدعي المدني إخطار غرفة االتهام مباشرة خالل 
 .1نللفصل في الطلب يسري من تاريخ إخطارها، ويكون قرارها غير قابل للطع

 خامسا:حق الضحية في طلب األشياء المضبوطة 
يجوز لكل من له الحق على األشياء أو المستندات أو الوثائق المضبوطة أن يطلب 

يجوز للمتهم » من ق إ ج على انه  9فقرة  59استردادها من قاضي التحقيق فتنص المادة 
ة القضاء أن وللمدعي المدني ولكل شخص يدعي أن له حق على شيء موضوع تحت سلط

 .«يطلب استرداده من قاضي التحقيق 
لى كل الخصوم اآلخرين، ثم يفصل قاضي  ويبلغ الطلب المقدم من المدعي المدني للنيابة وا 
التحقيق في طلب االسترداد، ويمكن التظلم ضد قرار قاضي التحقيق أمام غرفة االتهام خالل 

م تظلم بواسطة عريضة تودع لدى غرفة أيام من تبليغ قرار القاضي للخصم المتظلم، ويت 97
 .2االتهام

 سادسا: حق الضحية في إبالغه بأوامر قاضي التحقيق
ألزم المشرع قضاة  التحقيق بإعالم الضحية بكل ما يتخذ في الدعوى من إجراءات فأوجب    

القانون تبليغ أوامر التصرف إلى أطراف الدعوى حتى يتمكن من يهمه األمر من استعمال حقه 
ساعة بكتاب موصى عليه إلى  76في الطعن باالستئناف، فاألوامر القضائية تبلغ في ظرف 

 من ق إ ج.  9/ 995محامي المتهم أو المدعي المدني و هذا ما نصت عليه المادة 
 الفرع الثالث: حقوق الضحية بعد نهاية التحقيق القضائي 

يمس حقوق المتهم و منها ما  ينهي قاضي التحقيق عمله بإصداره أوامر قضائية منها ما
يمس حقوق الضحية ولذلك أعطى قانون اإلجراءات الجزائية للنعي على أوامر قاضي التحقيق 
الحق ألطراف الدعوى الجزائية في استئنافها أمام غرفة االتهام باعتبارها جهة عليا للتحقيق 

تئنافها، ثم ثانيا إلى حقوق وعليه سنتطرق في هذا الفرع أوال إلى األوامر التي يجوز للضحية اس
الضحية المتعلقة بسير إجراءات غرفة االتهام، ثم ثالثا إلى حقه في الطعن بالنقض في قرارات 

 غرفة االتهام.
 

                                                 

 من قانون اإلجراءات الجزائية. 0، 7فقرة  960نص المادة -9
 .067المرجع السابق، ص : عبد اهلل أوهايبية-7
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 أوال:األوامر التي يجوز استئنافها من الضحية أمام غرفة االتهام
التي نص يجوز للمدعي المدني استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق التي تمس بحقوقه و 

يجوز للمدعي المدني أو »منه والتي جاء فيها  920عليها قانون اإلجراءات الجزائية في المادة 
لوكيله أن يطعن بطريق االستئناف في األوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق أو بأال وجه 

ه حكم للمتابعة أو األوامر التي تمس حقوقه المدنية ... ويجوز له استئناف األمر الذي بموجب
ق إ ج فإنه يجوز  920وعليه وفقا لنص المادة « القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى

 للضحية استئناف األوامر التالية:  
 ق إ ج (.  20األمر بعدم إجراء التحقيق ) -
 ق إ ج (.  990األمر بأال وجه للمتابعة )  -
، 1في نظر الدعوىاألوامر التي تمس حقوقه المدنية واألوامر المتعلقة باالختصاص  -

ملف  9116جانفي  76وهذا ما أكدته الغرفة الجنائية للمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 
للمدعي المدني أو وكيله أن يطعن بطريق االستئناف في » والذي جاء فيه 992909رقم 

ارها الصادر وكذا قر  ، 2«األوامر الصادرة بأال وجه للمتابعة واألوامر التي تمس حقوقه المدنية
بأن أمر قاضي التحقيق اآلمر » والذي قضى  009607ملف رقم  72/76/7776بتاريخ 

 .3«بتوجيه االتهام غير قابل لالستئناف
ومهلة رفع االستئناف من المدعي المدني إلى غرفة االتهام هي ثالثة أيام من تاريخ تبليغ 

 4.األمر في الموطن المختار من طرفه
الفقرة  920. وهذا ما نصت عليه المادة 5ريضة لدى قلم كتاب المحكمةويرفع االستئناف بع

من  77يرفع استئناف المدعيين المدنيين باألوضاع المنصوص عليها في الفقرة » بأنه:  70
ويرفع االستئناف بعريضة » على أنه:  927، ونصت الفقرة الثانية من المادة ...« 927المادة 

 تودع لدى قلم كتاب المحكمة.

                                                 

 . 966:  المرجع السابق، ص محمد حزيط-9
 .28: قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص حسن بوسقيعةا -2
 .092، ص 7776: العدد األول، المحكمة العليا قسم الوثائق، لمجلة القضائيةا -0
من المادة  7يرفع استئناف المدعيين المدنيين باألوضاع المنصوص عليها في الفقرة فقرة  أخيرة " و  927نصت المادة -6

 خالل ثالثة أيام من تاريخ تبليغهم باألمر في الموطن المختار من طرفهم". 927
 .799: التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، المرجع السابق، ص جياللي بغدادي-8
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، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها «غير أنه ال يترتب على عدم مراعاة ذلك البطالن 
إن القضاء بعدم » والذي جاء فيه  770199في ملف رقم  75/79/7777الصادر بتاريخ 

قبول االستئناف المرفوع في أمر قاضي التحقيق لعدم إفراغه في عريضة مكتوبة، هو قضاء 
، 1«ق إ ج المستظهر بها لم تفرض ذلك تحت طائلة البطالن  920ادة غير صائب ألن الم

والذي جاء فيه أنه:  72/76/7776بتاريخ  078877وكذا في قرارها الصادر في الملف رقم 
المبدأ يتم استئناف أوامر قاضي التحقيق عن طريق التصريح الشفهي أو عن طريق عريضة » 

 .                2«كتابية
وعليه فإن استئناف المدعي المدني يجب أن ينصب على األوامر التي تتعلق بحقوقه  

 .3المدنية، فال يجوز له أن يطعن في أوامر تتعلق بالشق الجنائي كالحبس المؤقت واإلفراج
 ثانيا:حقوق الضحية المتعلقة بسير إجراءات غرفة االتهام
ئناف أحد أطراف الخصومة ألوامر تتصل غرفة االتهام بملف الدعوى إما بمناسبة است

قاضي التحقيق التي يجوز لهم استئنافها فترفع الدعوى إلى غرفة االتهام من قبل النائب العام 
ما عن طريق أمر بإرسال مستندات القضية إلى  الذي يتلقى الملف من وكيل الجمهورية وا 

اية باعتبار أن هذه األخيرة النائب العام قصد إحالتها إلى غرفة االتهام إذا كانت الجريمة جن
بها الدعوى العمومية على  تحالجهة إحالة على محكمة الجنايات، ومهما كانت الطريقة التي 

غرفة االتهام فإن لضحية الجريمة باعتباره طرفا فيها بعض الحقوق والتي سنتولى التطرق إلى 
 أهمها: 

 حق الضحية في إعالمها بجلسة غرفة االتهام  - 1
ل االستئناف يقوم كاتب التحقيق بتحضير ملف االستئناف ويسلمه إلى وكيل بعد تسجي

إلى النائب العام لدى  -إذا كان طرفا مستأنفا  -الجمهورية الذي يرسله مع تقريره باالستئناف 
المجلس القضائي، وعند وصول ملف القضية إلى النيابة العامة يحدد رئيس غرفة االتهام تاريخ 

ق إ ج(، ثم تتولى النيابة العامة تهيئة 925اءا على طلب النائب العام )المادة انعقاد الجلسة بن
أيام على أكثر من يوم استالم أوراقها ويقدم ملفها للنائب العام و  78القضية خالل مهلة 

                                                 

 .28: نفس المرجع، ص أحسن بوسقيعة-9
 .096المرجع السايق، ص  المجلة القضائية:-7
 . 600: المرجع السابق ، ص عبد اهلل أهايبية-3
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ق إ ج المعدلة بالقانون رقم  921يرسلها مع طلباته المكتوبة إلى غرفة االتهام طبقا للمادة 
 ي تتولى تحديد جلسة انعقادها.،و الت1 79-75

وبعد تحديد تاريخ الجلسة يبلغ النائب العام بكتاب موصى عليه الخصوم ومحاميهم بتاريخ 
أيام في الحاالت األخرى بين تاريخ  78ساعة في حالة الحبس المؤقت و  65الجلسة في 

حكام المادة إرسال الكتاب الموصى عليه وتاريخ الجلسة، ويترتب النقض على عدم مراعاة أ
ق إ ج الخاصة بتبليغ الخصوم ومحاميهم الجلسة وهذا ما جاء في حيثيات القرار الصادر  957

 76/70/9115.2بتاريخ  921857عن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا في ملف رقم 
ويترتب عن اإلخالل بهذا الميعاد البطالن متى تمسك به الطاعن وهذا ما أكدته المحكمة 

 97/70/9152.3في قرارها الصادر في: العليا 
 حق الضحية في اإلطالع على ملف التحقيق المودع بأمانة ضبط غرفة االتهام  - 2

الفقرة األخيرة من ق إ ج للمدعي المدني  957أعطى المشرع الجزائري بمقتضى المادة 
ام و ذلك بواسطة محاميه الحق في اإلطالع على ملف الدعوى مشتمال على طلبات النائب الع

يودع ملف الدعوى مشتمال »خالل الفترة المخصصة إلخطار الخصوم، ولذلك نصت على أنه 
على طلبات النائب العام بقلم كتاب غرفة االتهام، ويكون تحت تصرف محامي المتهمين 

 «. والمدعيين المدنيين
 حق الضحية في إيداع مذكرات مكتوبة بقلم كتاب غرفة االتهام  - 3

منه للخصوم ومحاميهم بما فيهم  950سمح قانون اإلجراءات الجزائية بمقتضى المادة 
وحتى إلى اليوم المحدد للجلسة بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة  المدني المدعيالضحية أو 

العامة والخصوم اآلخرين وتودع هذه المذكرات لدى قلم كتاب غرفة االتهام و يؤشر عليها 
كر يوم وساعة اإليداع، وهو ما أكدته الغرفة الجنائية للمحكمة العليا في ملفها رقم: الكاتب مع ذ

يتعرض لنقض قرار غرفة االتهام » الذي جاء فيه  9119فيفري  91الصادر بتاريخ:  56188
كان النائب العام قد بلغ كال من الخصوم ومحاميهم النظر في القضية  يذكر ما إذاالذي لم 

 .4«ذا سمح لألطراف بوضع مذكراتهم بالجلسة، وما إ
                                                 

 .926: المرجع السابق ، ص محمد حزيط-9
 .22: قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة-7
 .926: نفس المرجع، ص محمد حزيط-0
 .22: قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص بوسقيعةأحسن   -4
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 حق الضحية في الحضور لجلسة غرفة االتهام و تقديم الطلبات. - 4
غرفة االتهام جلستها في اليوم المحدد لها في غرفة المشورة ويجوز لألطراف بما فيهم  تعقد

ة الضحية ومحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه مالحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم، ولغرف
االتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا وكذلك تقديم األدلة وهو ما نصت عليه المادة 

من ق إ ج، وتفصل غرفة االتهام بعد تالوة المستشار المقرر لتقريره المكتوب واإلطالع  956
، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر 1على طلبات النائب العام ومذكرات األطراف

لما كان من الثابت أن » الذي جاء فيه بأنه  75/78/9117بتاريخ  97070الملف رقم في 
قضاة غرفة االتهام في قضية الحال لما فصلوا في القرار المطعون فيه في غياب المستشارة 

، وتجري غرفة االتهام مداوالتها بغير 2«المقررة يكونوا قد خرقوا القواعد الجوهرية لإلجراءات
 958لنيابة والخصوم و الكاتب والمترجم إن وجد، وذلك ما نصت عليه المادة حضور ممثل ا

 من ق إ ج.
 حق الضحية في اإلدعاء مدنيا أمام غرفة االتهام. - 5

يجوز للمضرور أن يدعي مدنيا أمام غرفة االتهام متى رأت إجراء تحقيقات تكميلية سواء 
 917قضاة التحقيق، حيث تنص المادة بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها ممن تندبه لذلك من 

ق إ ج على أن هذه التحقيقات التكميلية تتم وفقا لألحكام المتعلقة بالتحقيق االبتدائي ومنها حق 
المضرور في أن يدعي مدنيا أثناء سير التحقيق، أما إذا لم تأمر غرفة االتهام بإجراء تلك 

يسمح للخصوم بإبداء أي طلبات أو مرافعة، التحقيقات فال يقبل اإلدعاء المدني أمامها، إذ ال 
 .3وتصدر تلك الغرفة قرارها بعد اإلطالع على الطلبات الكتابية والمذكرات المقدمة من الخصوم

 حق الضحية في إبالغها باألوامر الصادرة عن غرفة االتهام  - 6
مدني منه على ضرورة تبليغ المدعي ال 777نص قانون اإلجراءات الجزائية في المادة 

و المتهمين والمدعين ـيخطر محام» بالقرارات التي تصدرها غرفة االتهام، فنصت على أنه 
أيام بكتاب موصى عليه  70بالحق  المدني المعني بمنطوق أحكام غرفة االتهام في ظرف 

أما أحكام غرفة االتهام التي يجوز  «959وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 

                                                 

 926: المرجع السابق، ص محمد حزيط-9
 .922، ص 9117، 79ع : الصادرة عن قسم المستندات و النشر المحكمة العليا، المجلة القضائية-7
 .  907و  971، المرجع السابق، ص 9ج التشريع الجزائري، : مبادئ اإلجراءات الجزائية في ضوء أحمد شوقي الشلقاني-0
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المدني الطعن فيها بطريق النقض فإنها تبلغ إليه بناءا على طلب النائب العام في للمدعي 
 فقرة أخيرة من ق إ ج. 777ظرف ثالثة أيام و ذلك حسب ما هو منوه عنه في المادة 

 ثالثا: حق الضحية في الطعن بالنقض في قرارات غرفة االتهام.
لذين يجوز لهم الطعن بالنقض من ق إ ج أطراف الدعوى العمومية ا 612حصرت المادة 

في قرارات غرفة االتهام وهم النيابة العامة والمحكوم عليه أو محاميه والمدعي المدني إما بنفسه 
أو بواسطة محاميه والمسؤول المدني، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر في ملف 

عي النعدام الصفة المذكورة والذي قضي بعدم قبول طعن المد 9118في سنة  992912رقم 
 .1ق إ ج  612في المادة 

المذكورة أعاله أنه يجوز للمدعي المدني الطعن في قرارات  612وعليه يستثنى من المادة  
غرفة االتهام ما لم ينص القانون صراحة على عدم جواز الطعن فيها منه كالقرارات المتعلقة 

والذي  9157ماي  90يا في قرارها الصادر في بالحبس المؤقت، وهذا ما أكدته المحكمة العل
ال يجوز الطعن بالنقض في القرارات التي تأمر بصفة تمهيدية بتعيين خبير إال » قضى بأنه 

بعد الفصل في الموضوع كما ال تقبل الطعون في األحكام والقرارات الفاصلة في الحبس 
 .2«االحتياطي

استثنت أحكام اإلحالة الصادرة من غرفة ق إ ج والتي  619وكذلك ما نصت عليه المادة 
االتهام في قضايا الجنح والمخالفات إال إذا قضي الحكم في االختصاص أو تضمن مقتضيات 
نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها، أما قرارات اإلحالة إلى محكمة الجنايات والقرارات 

ال إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة باألوجه للمتابعة فال يحق للمدعي المدني الطعن فيها إ
ق إ ج في بندها الخامس، وهو ما أكدته المحكمة العليا في  612طبقا لما نصت عليه المادة 

والذي قضي  9156أكتوبر  70بتاريخ  08922قرارها الصادر عن الغرفة الجنائية ملف رقم 
ي بأال وجه للمتابعة يتعين رفض طعن الطرف المدني في قرار غرفة االتهام القاض»بأنه 

 9119جانفي  75، وكذلك في قرارها الصادر بتاريخ 3«مادامت النيابة العامة لم تطعن فيه
ال يجوز للطرف المدني الطعن في أوامر غرفة االتهام »والذي قضي بأنه  58955ملف رقم 

                                                 

 .910: قانون اإلجراءات الجزائية ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة-9
 .916: نفس المرجع، ص أحسن بوسقيعة-7
 .919: نفس المرجع، ص أحسن بوسقيعة-0
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لمادة الخاصة بانتفاء وجه الدعوى، ألن ذلك من اختصاص النيابة العامة، وذلك طبقا لنص ا
 .1«من ق إ ج  619

وفيما عدا االستثناءات المنصوص عليها يجوز للمدعي المدني إما بنفسه أو بواسطة 
من  612محاميه أن يطعن في قرارات غرفة االتهام السيما الواردة حصرا منها في نص المادة 

 ق إ ج والمتمثل فيما يلي: 
 إذا قررت عدم قبول دعواه.  -9
 محل إلدعائه بالحقوق المدنية.إذا قررت أنه ال  -7
 إذا قبل الحكم دفعا يضع نهاية للدعوى المدنية.  -0
إذا سها عن الفصل في وجه من أوجه االتهام أو كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل  -6

 للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته. 
ذا كان ثمة طعن من جانب في جميع الحاالت األخرى غير المذكورة بالذات و ذلك فيما إ -8

 النيابة. 
أيام  75ويرفع الطعن بالنقض بتقرير لدى قلم كتابة الضبط التي أصدرت القرار في ميعاد 

من         876، 615، 777من تبليغ القرار المطعون فيه طبقا لما هو مقرر قانونا بمقتضى المواد 
  قانون اإلجراءات الجزائية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .10وزارة العدل، ص ، مجلة قانونية الصادرة عن 69ع ، نشرة القضاة-9
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 حقوق الضحية خالل مرحلة المحاكمة الجزائية المبحث الثاني:
أمام قضاء  م يتأسسإذ لم يدعي المجني عليه الذي لحقه ضرر من الجريمة مدنيا أو ل

التحقيق، فإن القانون وحتى ال يضيع حقه في المطالبة بحقوقه المدنية خوله طريقا آخر يسلكه 
أمام قضاء الحكم، وهو تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة إذا ما تعلق األمر ببعض 

ما باالدعاء مدنيا أمام قضاء الحكم إذا كانت الدعوى العمو  مية قد حركت، و الجرائم المحددة، وا 
في  لذلك سنتطرق في هذا المبحث أوال إلى حق الضحية في تكليف المتهم مباشرة بالحضور

المطلب األول، ثم إلى أهم الحقوق التي يتمتع بها الضحية سواء كان هو من حرك الدعوى 
ها العمومية بتكليف المتهم بالحضور للمحاكمة أو تأسس بالجلسة وذلك منذ بدايتها إلى نهايت

 المطلب الثاني.في 
 المطلب األول: حق الضحية في تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة

يحق للمجني عليه أن يكلف المتهم بالحضور أمام قضاء الحكم، عندما تكون الجريمة 
المرتكبة هي مخالفة ال تتطلب تحقيق أو جنحة يكون التحقيق فيها غير إجباري، وقد نصت 

مكرر ق إ ج التي حصرت حاالت التكليف المباشر بالحضور في  002المادة على ذلك 
، بحيث يكون وكيل الجمهورية ملزما بتكليف المتهم بالحضور  1خمس، وهذا في فقرتها األولى

بناءا على طلب المدعي المدني، في حين جعلت الفقرة الثانية منها  لوكيل الجمهورية السلطة 
فيما عدا الجرائم المذكورة في المادة السابقة، وعليه سنتطرق في هذا التقديرية في ذلك، وهذا 

الفرع الثاني، ثم إلى أثاره في الفرع األول، ثم إلى إجراءاته  فيالمطلب إلى شروط هذا األخير 
 كفرع ثالث.

 الفرع األول: الشروط الشكلية والموضوعية للتكليف المباشر بالحضور
يجب أن تتوافر فيه شروط شكلية وأخرى موضوعية  لصحة التكليف المباشر بالحضور

يترتب على تخلفها بطالنه ولذلك سنتطرق في هذا الفرع أوال إلى الشروط الشكلية و ثانيا إلى 
 الشروط الموضوعية.

 
 

                                                 
مكرر من ق ا ج على " يمكن المدعي المدني ان يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في  445تنص المادة  - 1

ترك االسرة، عدم تسليم الطفل ، انتهاك حرمة المنزل ، القدف، إصدار صك بدون رصيد، و في الحاالت -الحاالت االتية :

 ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور......." األخرى ، ينبغي الحصول على
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 أوال: الشروط الشكلية 
يكون صحيحا  حتىتتمثل الشروط الشكلية الواجب توافرها في التكليف المباشر بالحضور 

 في:
مكرر ق إ ج  002لم ينص المشرع في نص المادة تقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية :  -1

على الوسيلة التي يرفع بها التكليف بالحضور إال أن الواقع العملي و العرف القضائي أثبت أنه 
ال يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة ما لم يتقدم بشكوى مكتوبة 

الجمهورية، وبخالف اإلدعاء المدني أمام قاضي التحقيق الذي يمكن أن يكون ضد أمام وكيل 
مجهول، فإن اإلدعاء المدني بواسطة التكليف المباشر بالحضور يستلزم أن تكون الخصومة 

 محددة بأطرافها بوجوب أن يكون المتهم معلوم الهوية.  
ذكره فإن المشرع نص  بخالف الشرط السابق :دفع مبلغ الكفالة لدى كتاب الضبط  -7

ينبغي على : » مكرر ق إ ج التي جاء فيها 002صراحة على هذا الشرط بموجب المادة 
المدعي الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام المحكمة أن يودع مقدما لدى كاتب 

المشرع لم يبين المعيار الذي على  أنو يالحظ «  الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية
المحكمة ،  أماميتم تحديد مقدار مبلغ الكفالة  حتى يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور  أساسه

 للسلطة التقديرية لوكيل الجمهورية . األمربل ترك 
المدعي المدني  إعسارهي تجنب –الرسوم القضائية –و الحكمة من اشتراط دفع مبلغ الكفالة 

 بدفع المصاريف. هـإلزاما قضى ببراءة المتهم و م إذا
مكرر ق إ ج على المدعي  002أوجبت المادة  تعيين المدعي المدني موطنا مختارا: -0

المدني الذي يريد تكليف خصمه بالحضور أن يختار موطنا في دائرة اختصاص المحكمة 
ال ترتب البطالن عن اإلخالل  المكلف بالحضور أمامها ما لم يكن له موطنا بتلك الدائرة، وا 

 .1بهذا الشرط
 ثانيا: الشروط الموضوعية 

 المتهم بالحضور أمام المحكمة توافر شروط أخرى موضوعية تتمثل في:يشترط في تكليف 
مكرر ق إ ج نجد أن المشرع أعطى لضحية  002بالرجوع إلى نص المادة  وقوع جريمة: -9

الجريمة الحق في تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في جرائم محددة تتمثل في ترك 
                                                 

 .927: المرجع السابق، ص عبد اهلل أهايبية-9
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صدار شيك بدون رصيد، غير أنه األسرة و عدم تسليم الطفل وانتهاك حر  مة منزل والقذف وا 
خارج هذه الجرائم يجب الحصول على ترخيص من وكيل الجمهورية، حسب ما هو منوه عليه 

 مكرر ق إ ج. 002في الفقرة الثانية من المادة 
المحكمة الجنائية بالحكم  تختص بحيث يجب لكي ضرر ناتج عن هذه الجريمة: حصول -7

المرفوعة على المتهم مع الدعوى العمومية لتعويض الضرر الذي تسبب في في الدعوى المدنية 
وقوعه للمدعي بالحقوق المدنية، يجب أن يكون الضرر الذي يحكم بتعويضه ناشئا عن الفعل 

 .1الجنائي محل المحاكمة الجنائية
ان العالقة السببية الواجب  أن تقوم عالقة السببية بين الجريمة و الضرر الناشئ عنها: -0

الضرر النعقاد و  الخطأعالقة الواجب قيامها بين توافرها بين الجريمة و الضرر هي نفسها تلك ال
قاضي التحقيق شريطة ان  أمامبذلك يمكن االدعاء المدني مسؤولية المدنية كقاعدة عامة ، و ال

بين قد تدخل  أخرن هناك عامل اال يكو  األقلعلى  أويكون الضرر مترتبا مباشرة عن الجريمة 
 أصابهيكون حق االدعاء المدني مخوال فقط لمن  أنيقصد بها سلوك المتهم و نتيجة الضرر و 

ضرر مباشر ناشئ مباشرة عن الجريمة  و بالتالي يترتب عن الجريمة الواقعة ضرر يمس 
 المدعي المدني حتى يصح تكليف المتهم الذي ارتكبها بالحضور أمام المحكمة.

 الفرع الثاني: إجراءات التكليف المباشر بالحضور
لدى عندما تقبل شكوى المدعي المدني من طرف وكيل الجمهورية، ويتم إيداع مبلغ الكفالة 

كتاب المحكمة، يقوم أمين الضبط بأمر من وكيل الجمهورية بجدولة القضية وتحديد تاريخ  قلم
ن شكواه مشفوعة بختم و توقيع النيابة على الجلسة، كما يقوم بتسليم المدعي المدني نسخة م

الهامش ليقوم المدعي المدني بتبليغ المتهم ورقة التكليف بالحضور مرفقة بنسخة من شكواه 
وذلك للمثول أمام محكمة الجنح والمخالفات المختصة مباشرة في التاريخ والساعة المحددين 

إقامة أو لشخصه طبقا ألحكام باإلعالن عن طريق المحضر القضائي يسلمه إليه في محل 
 قانون اإلجراءات المدنية.

ق إ ج أحالت إلى تطبيق أحكام قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  601ذلك أن المادة 
الخاصة بالتكليف بالحضور و التبليغات ما لم توجد نصوص مخالفة لذلك، وعليه يجب أن 

 ق إ م و ا. ويجب 90ليها في المادة يتضمن التكليف بالحضور كافة البيانات المنصوص ع
                                                 

 .015: قانون اإلجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، اإلسكندرية، ص حسن عالم-9
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على رافع الدعوى إعالن ممثل النيابة العامة أمام المحكمة المختصة بصورة من أمر التكليف 
 .1ليتولى مباشرة الدعوى

 الفرع الثالث: اآلثار المترتبة على التكليف المباشر بالحضور
مباشرة بالحضور أمام يترتب على منح المضرور من الجريمة الحق في تكليف المتهم 

، ولذلك يشترط أن تكون الدعوى المدنية 2القضاء الجنائي أنه تتحرك تبعا لذلك الدعوى الجنائية
مقبولة ألنها هي التي تحرك الدعوى العمومية ثم تتبعها فإذا كان التكليف المباشر بالحضور 

ان غير أهل لرفعها باطال أو كان رافع الدعوى ال صفة له في طلب التعويض عن الضرر أو ك
 . 3فال تقبل الدعوى المدنية وال تتحرك الدعوى العمومية

ولذلك متى استوفى اإلدعاء المباشر كل شروطه وجب على المحكمة أن تفصل فيه بشقيه 
ولو أن الدعوى المدنية قد تكون مرفوضة موضوعا، فأما إذا كانت الدعوى المدنية مرفوضة 

ت طلباتها ودفع المتهم بعدم قبول الدعوى وقبل الدفع، فإنه يترتب شكال، ولم تكن النيابة قد أبد
على ذلك عدم تحريك الدعوى العمومية، ألنه البد  لتحركها قيام الدعوى المدنية، وهي هنا غير 

 .4مقبولة
كما يترتب أيضا عن اإلدعاء المباشر أن ينتهي دور الضحية بمجرد تحريك الدعوى 

ا ألن ذلك اختصاص أصيل لنيابة العامة وحدها. فإذا ما قبلت العمومية وال يملك مباشرته
المحكمة الجنائية اإلدعاء المدني أصبح المدعي بالحقوق المدنية خصما في الدعوى المدنية ، 
بداء الطلبات والدفوع  له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث اإلعالن وا 

بداء دفاعه، فيما  يتعلق بدعواه المدنية، شأنه في ذلك شأن المتهم و المسؤول ومناقشة الشهود وا 
 .5عن الحقوق المدنية و الخصوم اآلخرين في ذات الدعوى

كما يترتب عن اإلدعاء المباشر أنه إذا ترك المدعي المدني دعواه بعد رفعها أو تنازل 
لعمومية الستقالل عنها فقد كان األصل أن ال يكون لهذا الترك أو التنازل تأثير على الدعوى ا

كل من الدعويين، على أنه إذا كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى المباشرة من الجرائم التي 
                                                 

 . 892النهضة بمصر القاهرة، ص ، مطبعة 71ط : مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري، عبد الرؤوف عبيد-9
 .00، ص7770: القضاء و حقوق ضحايا الجريمة، دار الفجر والتوزيع، ط أحمد عبد اللطيف الفقي-7
 .98،المرجع السابق، ص77ج  : مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، أحمد شوقي الشلقاني-0
 .967: المرجع السابق، صمحي الدين عوض-6
 .018اإلسكندرية، ص  ،77ط : قانون اإلجراءات المدنية، عالمحسن -8
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تلزم فيها شكوى و كان التنازل قد وقع ممن علق القانون رفع الدعوى على شكواه، فهذا التنازل 
ه الحالة الحق في أن يقضي على الدعويين معا المدنية و العمومية، و ال تملك النيابة في هذ

تطلب من المحكمة ، الفصل في الدعوى المدنية فاألمر واضح ألن صاحب الحق أسقط حقه 
 .1بإرادته

 المطلب الثاني: حقوق الضحية خالل إجراء سير المحاكمة
تعتبر مرحلة المحاكمة المرحلة األخيرة من مراحل الدعوى العمومية و التي تصل إليها 

ر عن وكيل الجمهورية أو عن طريق قاضي التحقيق، وتتميز هذه بموجب أمر إحالة صاد
المرحلة من خالل ما تمر به من إجراءات سواء في بدايتها أو أثناء سيرها أو عند نهايتها بتمتع 

من ضرر و عليه  أصابهو التعويض عما  العديد من الحقوق للمطالبة بهاالضحية فيها ب
ق التي خولها قانون اإلجراءات الجزائية للضحية خالل سنتطرق في هذا المطلب إلى أهم الحقو 
، أو أثناء سيرها كفرع ثاني أو في نهايتها كفرع  أولمرحلة المحاكمة سواء في بدايتها كفرع 

 ثالث.
 الفرع األول: حقوق الضحية في بداية سير المحاكمة

اإلجراءات قصد تمكين الضحية من المطالبة بتعويض الضرر الذي أصابه، خوله قانون 
الجزائية حقوقا هامة تبدأ بمجرد اتصال المحكمة بالملف الجزائي، و قد ارتأينا البدء في حقه 
بالتأسس كطرف مدني إلمكانية حصوله قبل الجلسة أو أثنائها ما لم تكن النيابة قد أبدت 

 طلباتها ثم نتطرق إلى باقي الحقوق التي يتمتع بها في هذه المرحلة.
 ة في التأسيس كطرف مدني أوال: حق الضحي

أثناء مرحلتي التحقيق التمهيدي خول المشرع للضحية الذي لم يتمكن من اإلدعاء مدنيا 
القضائي الحق في المطالبة  بتعويض الضرر الالحق به عن الجريمة بالتأسس كطرف مدني  و 

المادة  يعتبر هذا الحق بمثابة ضمان للضحية المتأخر في طلب حقه ،ولذلك فقد نص في إذن
يجوز لكل شخص يدعى طبقا للمادة الثالثة من هذا  »من ق إ ج على انه 7، 9فقرة  701

القانون بأنه  قد أصابه ضرر عن جناية أو جنحة أو مخالفة أن يطالب بالحق المدني في 
 .«الجلسة نفسها، و يمكن للمدعي المدني أن يطالب بتعويض الضرر المسبب له

                                                 

 .69: المرجع السابق، صعوض محمد عوض-9
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الجزائري على غرار التشريعات األخرى للمتضرر من الجريمة  حق منحه المشرع فالتأسيس
لكن حلة المحاكمة و أثناء الجلسة ، و القضاء الجنائي في مر  أمامبموجبه يتأسس كطرف مدني 

لتكون الحماية القانونية كاملة هذا الحق الممنوح ليس مطلقا بل بشروط البد من وجودها 
 الوصول إلى حكم في تعويض مدني عامل .و 

ق إ ج قبل الجلسة أو أثناء الجلسة  767وقد يحصل االدعاء المدني طبقا لنص المادة 
بتقرير يثبته الكاتب أو بإيداعه مذكرات وذلك قبل أن تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع 

ال كان غير مقبول طبقا لما هو منوه عنه في المادة  ق إ ج، وهذا ما أكدته المحكمة  767وا 
 .1 9195أكتوبر  71في قرارها الصادر في العليا 

وعليه إذا تأسس الضحية في الجلسة يشترط أن تعلن عن صفتها و مصلحتها أمام المحكمة 
الناظرة في الدعوى، وأسباب تأسيسها ويفصل القاضي الجزائي بالقبول أو الرفض، وذلك بعد أن 

 الضحية.يتفحص مدى توافر شروط الدعوى المدنية التبعية المقامة من 
بحيث أوجب القاضي لقبول تأسس المدعي المدني بالجلسة أن ترفع  الدعوى المدنية 
من المجني عليه أو غيره ممن أصابهم ضرر شخصي من الجريمة كأبناء المجني عليه في 

الذي جاء  75/72/9159جريمة القتل، وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 
رط أن يكون المدعي هو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة بذاته بل قد يكون ال يشت» فيه: 

غيره وتلحق به الجريمة ضررا ماديا أو معنويا أو كليهما معا، فأب المجني عليه يطالب باسمه 
 .2«عن قتل ابنهو نيابة عن أوالده القاصرين بتعويض الضرر الناشئ 
و معنويا، وهو ما أكدته المحكمة العليا في وقد يكون المضرور من الجريمة شخصا طبيعيا أ

وقد يكون المضرور شخصا طبيعيا » والذي جاء فيه  9156مارس  77قرارها الصادر بتاريخ 
وقد يكون شخصا اعتباريا من القانون العام كمديرية التربية الوطنية على مستوى الوالية، 

ي في قضية اختالس ألموال فبصفتها ممثلة للوزارة  فلها الحق في أن تتأسس كطرف مدن
 .3«عمومية للحصول على تعويض الضرر الذي لحق اإلدارة من جراء الجريمة

                                                 

 .10:  قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة-9
 -.87ص ،المرجع السابق، 77ج  : االجتهاد القضائي في المواد الجزائية، جياللي بغدادي-7
 .87: نفس المرجع، ص جياللي بغدادي-0
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ويشترط في المضرور من الجريمة حتى يحق له التأسس كطرف مدني أمام قضاء الحكم أن 
، وهذا 1تكون له أهلية التقاضي طبقا للقواعد األهلية المنصوص عليها في قواعد القانون المدني

يشترط أن » والذي جاء فيه  98/70/9150أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  ما
يكون المدعي المدني أهال للتقاضي ، وعندها يستطيع رفع دعوى التعويض إما بنفسه أو 
نما يحق ذلك  بواسطة وكيل عنه، أما إذا كان قاصرا فال يجوز له أن يرفع الدعوى بنفسه وا 

 .2«نوني لممثله    القا
لى جانب هذه الشروط الشكلية يجب أن تتوافر فيه شروط أخرى موضوعية و المتمثلة في  وا 

 وقوع جريمة يعاقب عليها القانون.
و يجب أن ينشأ عن هذه الجريمة ضررا حتى يصح تأسس الضحية طرفا مدنيا للحصول 

حكمة العليا في قرارها على تعويض عن الضرر الذي لحق به، وهو ما أكدته الغرفة الجنائية للم
. وكذلك قرار غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا في 9191ديسمبر  71الصادر بتاريخ 

ما دامت الشركة » و الذي جاء في حيثياته أنه:  79/97/9155بتاريخ  87960الملف رقم 
لس محل السرقة وضعت أموالها تحت الحراسة القضائية بموجب حكم قضائي فإن قضاة المج

الذي قبلوا تأسيس شريكين كطرفين مدنيين دون أن يقدم الحارس القضائي أي شكوى باعتباره 
 .3« المسؤول الوحيد عن أموال الشركة قد خالفوا القانون

كما يجب أن تتوافر عالقة السببية بين هذه الجريمة والضرر المطالب التعويض عنه، وهو 
يعتبر » والذي جاء فيه  76/77/9159ا بتاريخ: ما أكده القرار الصادر عن المحكمة العلي

مطابقا للقانون، الحكم الذي يبين الجريمة المرتكبة من طرف المتهم والضرر الناتج عنها مباشرة 
 .4«للطرف المدني والعالقة السببية بين الجريمة والضرر

انه ال ويترتب على قبول االدعاء المدني متى يستوفى جميع شروطه الشكلية والموضوعية 
يجوز سماع المدعي المدني في الدعوى بعد ذلك بصفته كشاهد، وهذا ما أكدته المحكمة العليا 

تعرض حكمها لنقض » الذي جاء في حيثياته:  9157جانفي  78في قرارها الصادر بتاريخ   
                                                 

كل شخص بلغ سن الرشد متمكنا من قواه العقلية و لم يحجز عليه يكون كامل » من القانون المدني  67نص المادة -9
 «( كاملة 91األهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد تسعة عشرة سنة )

 .87: نفس المرجع، ص جياللي بغدادي-7
 .79: قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص سقيعةأحسن بو -0
 .82، المرجع السابق، ص 77ج  : االجتهاد القضائي في المواد الجزائية، جياللي بغدادي-6
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محكمة الجنايات حتى تثبت في محضر المرافعات التي يعتبر الوثيقة األساسية لإلجراءات 
ة أمام محكمة الجنايات، أن المدعيتين مدنيا وبصفتهما هذه تم سماع أقوالهما كشاهدتين المتبع

 .1«في الدعوى العمومية 
 ثانيا: حق الضحية في رد قاضي الحكم 

رد قاضي الحكم يعني منعه من نظر الدعوى، كلما قام سبب يدعو إلى الشك في قضائه 
الجزائية صراحة على حق الضحية في رد بغير ميل أو تحيز، ولقد نص قانون اإلجراءات 

يجوز طلب الرد من جانب المتهم أو كل » منه فنصت على أنه  882قضاة الحكم في المادة 
 «.خصم في الدعوى 

   ق إ ج 886وذلك متى توافر سبب أو حالة من حاالت الرد المنصوص عليها في المادة 
 الية:يجوز طلب رد أي قاضي من قضاة الحكم لألسباب الت»  

إذا كانت ثمة قرابة أو نسب بين القاضي أو زوجه وبين احد الخصوم في الدعوى أو  .9
 زوجه أو أقاربه حتى درجة ابن العم الشقيق وابن الخال الشقيق ضمنا. 

إذا كان بين القاضي أو زوجه وبين احد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما  .7
 «.يشتبه معه في عدم تحيزه في الحكم 

من  885ويتم رد قضاة الحكم طبقا للشروط واإلجراءات المنصوص عليها قانونا في المواد 
 وما يليها. قانون اإلجراءات الجزائية 

 ثالثا: حق الضحية في استدعاء الشهود
يحق للمدعي المدني قبل افتتاح دورة الجنايات أو أثناءها أن يستدعي عددا من الشهود  

لى النيابة الذين يمكن أن يشهدوا لصا لحه ولكن عليه أن يقدم قائمة بأسماء شهوده إلى المتهم وا 
 720العامة قبل فتح جلسة المرافعات بثالثة أيام على األقل وهذا تطبيقا لما نصت عليه المادة 

تبلغ النيابة العامة والمدعي المدني إلى »  7792-72من ق إ ج المعدلة بموجب قانون رقم 
مرافعــات بثالثــة أيام على األقل قائمة باألشخاص المرغوب في سماعهم المتهم قبل افتتـاح ال

 .2«بصفتهم شهودا

                                                 

 .10: قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص حسن بوسقيعة-9
: حماية حقوق الضحية خالل الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الطيبسماتي -7

 .997الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، ص 
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 رابعا: حقوق الضحية المتعلقة بنظام سير جلسات المحاكمة
بغية الوصول إلى استقالل القضاء الجزائي ونزاهة أحكامه، منح المشرع الجزائري ضمانات 

الضحية، فأقر مبدأ عالنية الجلسات وجعله مبدأ هامة ألطراف الدعوى الجزائية بما فيهم 
تعلل األحكام القضائية وينطق بها » فتنص  9119من دستور  966دستوريا بمقتضى المادة 

 «.في جلسات علنية 
» منه  088، 758وجاء قانون اإلجراءات الجزائية مكرسا لهذا المبدأ في نص المادتين 

وهو ما أكدته « ا خطر على نظام العام أو األدب و مرافعات عالنية ما لم يكن في عالنيته
حيث أبطلت  767995تحت رقم  07/78/7777المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

على أساس أن  76/70/9111ونقضت حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء بسكرة المؤرخ في
ة والنطق بالحكم جلسة عالنيرئيس المحكمة لم يصدر حكما مسببا بعقد الجلسة سرية في 

 .1«علنيا
من هذا القرار أيضا أن األصل في الجلسة أن تكون علنية إال أنه إستثناءا  ويستشف

ولظروف تتعلق بنظام العام واآلداب يمكن أن تكون سرية وهذا أيضا فيه حماية لحقوق الضحية 
 وضمانا لها وخاصة إذا كان في علنية الجلسة مساس  باعتبار الضحية.

دأ الوجاهية بين خصوم الدعوى الجزائية خالل مرحلة المحاكمة قاعدة جوهرية في ويشكل مب
اإلجراءات يترتب عن عدم مراعاته بطالن اإلجراءات التي تمت بالمخالفة له وبطالن الحكم 

 .2الصادر بالنتيجة له
 ولقد أقر المشرع الجزائري في مواد متفرقة مبدأ الوجاهية في الجلسة وذلك بحضور أطراف
 ،3الخصومة وسماع أقوالهم وتقديم األدلة بحضور األطراف األخرى التي لها حق الرد عليها

من ق إ ج والتي جاء  797عليه المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة  نصوهذا ما 
وال يسوغ للقاضي أن يبني قراره إال على األدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي » فيها: 
، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في العديد من «لت المناقشات فيها حضوريا أمامهحص

يمكن لقاضي » الذي جاء في حيثياته  71/72/9159قراراتها ومنها القرار الصادر بتاريخ 

                                                 

 .699: المرجع السابق، ص سماتي الطيب-9
 .96: المرجع السابق، ص جديدي معراج-7
 .817، ص 7770، دار هومة الجزائر، 9ج لجنائي، : محاضرات في اإلثبات اماروك نصر الدين-0
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، وكذا قرارها «الموضوع تأسيس اقتناعه على أية حجة حصلت مناقشتها حضوريا أمامه
إن تقدير الخبرة ليس إال عنصرا من عناصر » الذي جاء فيه  96/99/9159الصادر بتاريخ 

 .1« االقتناع يخضع لمناقشة األطراف ولتقدير قضاة الموضوع
وفي هذا اإلطار وتمكينا للطرف المدني من مناقشة أي وثيقة أو تصريح شاهد أو أي دليل 

 بالجلسة شفوية. أو طمس لمعالم الحقيقة جعل المشرع الجزائري المرافعات لبسيكون فيه 
وانطالقا من مبدأ شفوية المرافعات ومناقشة كل األدلة المقدمة أمام القاضي وبحضور جميع 
األطراف الذين لهم حق طرح أسئلة على الشهود، فانه ال يجوز تأسيس الحكم على أدلة أو 

ا من طرف الخصوم ــوثائق أو شهادات لم تطرح أمام المحكمة في الجلسة ولم تناقش وجاهي
 .2ما ورد بهذه األدلة أو الوثائق ما يدحضوالسماح للدفاع بتقديم 

 الفرع الثاني: حقوق الضحية أثناء سير المحاكمة 
يتمتع الضحية أثناء سير المحاكمة أمام مختلف جهات الحكم الجزائية سواء كان ذلك على 

زائية للمجلس القضائي كجهة مستوى محكمة الجنح والمخالفات أو على مستوى الغرفة الج
 استئناف أو على مستوى محكمة الجنايات بجميع الحقوق المقررة للخصوم في الدعوى.

إذ يجب إعالمه بالحضور وله أن يستعين بمحامي للدفاع عنه وله أن يبدي طلباته وله 
حقوق االستعانة بشهود، وله أن يقدم ما شاء من مذكرات تلتزم المحكمة بالبت فيها، وهي ال

 التي سنتطرق إليها في هذا الفرع على النحو التالي:
 أوال: حق الضحية في الحضور لإلجراءات المحاكمة

يقتضي مبدأ الوجاهية حضور أطراف الخصومة والسماع إلى أقوالهم وتقديم األدلة بحضور 
 .3األطراف أخرى التي لها حق الرد عليها 

على حق الضحية أو المدعي المدني في حضور جلسة  768ولقد نص ق إ ج في المادة 
المحاكمة بنفسه أو بواسطة محاميه ويعتبر الحكم في الحالة األخيرة حضوريا بالنسبة له، غير 
انه إذا تخلف عن الحضور شخصيا أو بواسطة من يمثله وكان قد كلف بالحضور تكليفا 

وأعتبره تاركا  769لجزائري جزاءا عن هذا التخلف في نص المادة صحيحا، فقد رتب المشرع ا

                                                 

 .59: قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة-9
 .810: المرجع السابق، ص ماروك نصر الدين-7
 .96: الوجيز في اإلجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص جديدي معراج-0
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الذي  9158نوفمبر  78الدعائه، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 
قضي بنقض حكم المحكمة التي أمرت بحفظ حق الطرف المدني رغم تخلفه عن الحضور 

 .ق إ ج  769ة بالجلسة في حين كان عليها أن تطبق عليه الماد
على أنه إذا قضت المحكمة في الدعوى رغم غيبة المدعي المدني، فال يكون الحكم خاطئا 
ما دام المتهم لم يطلب اعتبار المدعي المدني تاركا دعواه، إذ ال يتعلق ذلك بالنظام العام وهذا 

تغيبا عن  المعمول به قضائيا فقد قضت محكمة تلمسان مثال غيابيا في حق الضحيتين اللتان
فهرس رقم  97/99/7772الجلسة برغم من استدعائهما قانونا في حكمها الصادر بتاريخ 

07/08680 . 
و  08/01694فهرس رقم  77/71/7775وفي الحكم الصادر عن محكمة مازونة بتاريخ 

الذي جاء في حيثياته أن الضحيتين م م، ع ص تغيبتا عن الجلسة بالرغم من توصلهما 
دعاء وعلمهن بتاريخ الجلسة مما يتعين على المحكمة مواجهتهما بحكم معتبر شخصيا باالست

 حضوري.
 985/72فهرس رقم  79/70/7772وكذلك في الحكم الصادر عن محكمة البليدة  بتاريخ 

الذي جاء فيه أن الضحية تخلف عن حضور جلسة المحاكمة رغم صحة استدعائه مما يتعين 
 معه القضاء في غيبته.

 ثانيا: حق الضحية في طلب سماع أقوالها 
ق إ ج أنه يجوز للمدعي المدني أن يطالب بسماع أقواله  080يستشف من نص المادة 

وتقديم طلباته وذلك قبل أن تقدم النيابة العامة طلباتها، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها 
قضى بنقض قرار المجلس الذي والذي  72/99/9151بتاريخ  85027الصادر في الملف رقم 

 .1اغفل سماع الطرف المدني واإلشارة إلى حضوره في الجلسة رغم تأسيسه طرفا مدنيا
وبالتالي يقع على عاتق القاضي الفاصل في ملف الدعوى، أن يذكر في حيثيات حكمه 
ال تعرض حكمه للنقض، وهذا ما جاء في  حضور وغياب الضحية، وتصريحاته بالجلسة، وا 

كل » والذي قضي بأنه:  9191جانفي  79حيثيات القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 
ي حد ذاته الدليل على شرعيته فكل إجراء جوهري لم يذكر في حكم أو قرار يجب أن يتضمن ف

 الحكم أو في القرار يفترض فيه انه لم يحترم، وعليه يستوجب نقض القرار الذي لم يشر إلى 
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وهو الجاري به العمل في كل المحاكم الجزائية عبر الوطن، ، 1«سماع طلبات الطرف المدني 
فقط حكم صادر عن محكمة تلمسان بتاريخ ونذكر في هذا الصدد على سبيل المثال 

في جنحة تحريض قاصرة على الفسق وفساد  75/ 77916فهرس رقم  99/70/7775
أن الضحية القاصرة حضرت الجلسة وتمسكت » األخالق، والذي جاء من ضمن حيثياته 

ن بتصريحاتها أمام الضبطية القضائية وهي أنها غادرت بيت والدها متوجهة إلى مدينة تلمسا
رفقة صديقتها وأنها اتصلت بالمتهم إليصالها لمحطة المسافرين .....ثم مارس عليها احد 

 «.أصدقائه الجنس من الدبر
وهو أيضا ما جرى عليه العمل بمحكمة مازونة مجلس قضاء غليزان ومنه حكمها الصادر 

 ق ع والذي جاء فيه 087المادة  في جنحة السرقة 79207/75فهرس رقم  71/71/7775
أن الضحية حضر جلسة المحاكمة و صرح أن المتهمين هما من سرقا هاتفه النقال وطلب »

 «.العفو عن أحدهما
في جنحة السب والشتم  970/72رقم  90/77/7772وكذا في حكم محكمة البليدة بتاريخ 

أن الضحية حضرت الجلسة وصرحت بان » ق ع الذي جاء فيه 752-711والتهديد المادة 
بسبها و شتمها وان السكين ضبط بحوزته عندما ألقي القبض عليه و وجدوه بسرواله المتهم قام 

 «. لكنه لم يهددها به
 ثالثا: حق الضحية في توجيه أسئلة إلى المتهم و الشهود

يقوم الرئيس باستجواب المتهم قبل » ق إ ج التي تنص على انه:  776من خالل المادة 
مدعي لنيابة العامة توجيه أسئلة إلى المتهم كما يجوز ذلك للسماع شهود ويتلقى أقواله، ويجوز ل

من ق إ ج المعدلة و المتممة بالقانون  755، وكذلك المادة «الرئيس  المدني والدفاع عن طريق
يجوز لممثل النيابة » و التي تنص على أنه:  72/70/7792المؤرخ في  7792-72رقم 

كل شخص يتم سماعه  إلىمباشرة  األسئلةالطرف المدني توجيه  أوالعامة و كذلك دفاع المتهم 
 اإلجابةعدم  أوبسحب السؤال  يأمر أنالرئيس و تحت رقابته، الذي له  إذنفي الجلسة بعد 

يستشف انه يجوز للضحية المدعي مدنيا أن يوجه األسئلة إلى المتهم أو الشهود وذلك « عنه 
 .عن طريق الرئـيــــس و تحت رقابتـــه
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 رابعا: حق الضحية في المرافعة بواسطة دفاعه
بعد استجواب المتهم وسماع أقوال الشهود والمدعي المدني والخبراء إن وجدوا يعلن الرئيس 
عن إقفال باب المناقشات لتأتي مرحلة المرافعات و التي تبدأ بتقديم طلبات المدعي المدني 
والمتعلقة بداية بإثبات االتهام مهما كان نوعه، أي عمدي أو غير عمدي والضرر الذي سببته 

مة المرتكبة والرابطة السببية بينهما، ويعد هذا تمهيدا للمطالبة بالتعويض عن األضرار الجري
 التي لحقت بالمدعي المدني من جراء الفعل اإلجرامي المنسوب للمتهم. 

كما أن مرافعة الطرف المدني تكون قبل مرافعة النيابة العامة والمتهم مع األخذ بعين االعتبار 
ي الذي يرافع وليس الطرف المدني بحد ذاته، إضافة إلى أن المشرع أن محامي الطرف المدن

أعطى له الحق في الرد على الدفوع بواسطة محاميه وكذلك التعقيب عليها وهذا في حالة وجود 
 .1محامي الطرف المدني

 خامسا: حق الضحية في تقديم مذكرات مكتوبة للمحكمة
يجوز للمتهمين و المدعي المدني و » على أنه:  7من ق إ ج فقرة  717تنص المادة 

محاميهم إيداع مذكرات تلتزم محكمة الجنايات بدون اشتراك المحلفين بالبت فيها بعد سماع 
يجوز للمتهم واألطراف » ق إ ج على أنه:  087، وكذلك نص المادة «أقوال النيابة العامة 

مذكرات من الرئيس والكاتب الدعوى اآلخرين ومحاميهم إيداع مذكرات ختامية يؤشر على هذه ال
 «.وينوه األخير عن هذا اإليداع بمذكرات الجلسة 

ويستشف في هاتين المادتين انه يجوز للمدعي المدني أو محاميه تقديم مذكرات كتابية 
يضمنها طلباته سواء بتعيين خبير أو يطلب التعويض مباشرة و يشترط في هذه الحالة أن تكون 

ومحددة و تفصل فيها المحكمة وجوبا طبقا لما هو منصوص عليه الطلبات الكتابية واضحة 
ق إ ج فقرة أخيرة. وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  087في المادة 

أما إذا ثبت من أسباب القرار » والذي جاء في حيثياته:  927590ملف رقم  78/79/9111
قد قدم مذكرة كتابية إلى المجلس تتضمن طلبات نفسه أن المدعي في الطعن ممثال بمحاميه 

ال تعرض قراره للنقض   .2«يتعين على المجلس اإلجابة عليها وا 
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  الفصل في الدعوى المدنية التبعية"" : حقوق الضحية في نهاية المحاكمة الفرع الثالث
بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية بإدانة مقترف الجريمة أو تطبيق القانون تطبيقا 
صحيحا يضمن حق المجتمع، تفصل في الدعوى المدنية التبعية، وسنتولى في هذا الفرع تحديد 

 ي، في الفرع الثانمفهوم الدعوى المدنية التبعية أوال، ثم تبيان شروط قبولها أمام القضاء الجنائي 
 كفرع ثالث.ثم الفصل فيها 

 أوال: مفهوم الدعوى المدنية التبعية 
تعرف الدعوى التبعية بأنها مطالبة من لحقه ضرر من الجريمة وهو المدعي المدني من  

المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة 
لمدعي، وعليه فان الدعوى المدنية الناشئة عن فعل غير الجريمة التي ارتكبها فأضرت با

إجرامي وكذلك بعض الدعاوي ذات المنشأ اإلجرامي والتي ال يكون موضوعها التعويض عن 
 . 1الضرر غير مشمولة بهذا التعريف

عليها اسم الدعوى المدنية التبعية و التبعية المقصود بها هنا هي التبعية  أطلقو من هنا 
ال الموضوعية و هذه الدعوى تعتبر ملكا للضحية المضرور يحق  له مباشرتها كما  اإلجرائية

 غيره بشروط . إلىيحق له التنازل عنها و تحويلها 
كما تعني الدعوى المدنية التبعية تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية من حيث  

اإلجراءات تعني أن  اإلجراءات الخاضعة لها ومن حيث مصيرها، ذلك أن تبعيتها من حيث
قانون اإلجراءات الجزائية هو الذي تخضع له الدعوى المدنية التبعية وليس قانون اإلجراءات 
المدنية، فيما يعني تبعيتها من حيث مصيرها أن القضاء الجزائي ملزم بالفصل في الدعويين 

 . 2العمومية والمدنية التبعية لها معا بحكم واحد
 ى المدنية التبعية أمام القضاء الجزائيثانيا: شروط قبول الدعو 

تجيز المادة الثالثة من قانون اإلجراءات الجزائية مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى  
يجوز » العمومية في وقت واحد أمام القضاء الجزائي المختص بنظر الدعوى العمومية فتنص: 

ام الجهة القضائية نفسها، وتكون مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أم
 «.مقبولة أيا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤوال مدنيا عن الضرر
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غير أن قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي مرهون بتوافر شروط يمكن  
 استخالصها من القواعد العامة في النظام القانوني الجزائري تتمثل في : 

 المضرور قد اختار الطريق المدني أوالأن ال يكون  - 1
ذلك انه إذا اختار هذا الطريق يكون قد أسقط حقه في اختيار الطريق الجزائي، غير أنه 
استثناءا يمكن للمدعي المدني الذي رفع دعواه المدنية أمام محكمة مدنية غير مختصة الرجوع 

الدعوى العمومية جاء الحقا إلقامة عنها ورفعها أمام المحكمة الجزائية، وكذلك إذا كان تحريك 
الدعوى المدنية، فيجوز للمدعي المدني الذي رفع دعواه أمام المحكمة المدنية الرجوع عنها 
 ورفعها أمام المحكمة الجزائية إذا لم يكن قد صدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع بعد. 

 ئي العاديأن ترفع الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء الجنا - 2
ألن هذا القضاء وحده المخول قانونا نظر الدعوى المدنية التبعية، وهذا يعني أن القضاء  

الجنائي االستثنائي والخاص ال يجوز لهما نظرها، وقد كان مجلس أمن الدولة الذي ألغي 
ال يختص بنظر الدعاوي المدنية المرتبطة بالجرائم  95/75/9117المؤرخ في  17/76بقانون 

ال يفصل مجلس أمن الدولة إال في » منه الملغاة أنه  072/71تي ينظرها، فنصت المادة ال
 .1«الدعوى العمومية وال تقبل المطالبة بالحق المدني

كما أن القضاء العسكري ال يكون مختصا بنظر الدعوى المدنية وهو ما أشارت إليه المادة 
ال يبت القضاء العسكري إال في  :»من قانون القضاء العسكري التي نصت على أنه  76

 .2«الدعوى العمومية 
كما أنه بالنسبة لقضاء األحداث يوجد استثناء عن الفصل في الدعوى المدنية الناشئة  

عن الجريمة والتي في األصل تنظر أمامه، إال أنه إذا وجد في قضية واحدة متهمون بالغون 
وأراد الطرف المضار مباشرة دعواه  وآخرون أحداث وفصلت المتابعات فيما يخص اآلخرين

المدنية في مواجهة الجميع فان الدعوى ترفع أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها 
ق إ ج الملغاة بموجب القانون  629. طبقا لما هو منوه عنه في نص المادة 3بمحاكمة البالغين

 لطفل.المتضمن قانون حماية ا 7798-72-98المؤرخ في  97-98رقم 
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في الملف رقم  9118-72-99وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ   
المذكورة  629/7وفي هذا الصدد تضيف المادة » والذي جاء من ضمن حيثياته  976152

أنها ال تنطبق إال إذا أراد الطرف المدني مباشرة دعواه المدنية في مواجهة المتهمين القاصرين 
ين، وهذا الشرط غير متوافر في قضية يستشف من أوراقها أن إرادة الطرف المدني تتجه والبالغ

أصال إلى مباشرة دعواه ضد القاصرين دون سواهم لكونهم المتهمين الرئيسيين في القضية 
ق إ ج  لرفض طلب التعويضات  629/7وعليه فان  القرار الذي أستند إلى نص المادة 

الضحية أمام غرفة االستئناف الخاصة باألحداث دون اإلشارة إلى المدنية المقدمة من طرف 
 .1«من تريد الضحية مباشرة دعواها في مواجهته يكون مشوبا بقصور األسباب

 أن يكون هناك خطأ جزائي  - 3
بمعنى أن تكون هناك جريمة قد ارتكبت سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة وأن  

كت بشأنها سواء حصل تحريكها من طرف النيابة العامة أو من تكون الدعوى العمومية قد حر 
طرف المتضرر من الجريمة عن طريق الشكوى المصحوبة بادعاء مدني وفقا ألحكام المادة 

مكرر ق إ ج  002ق إ ج أو عن طريق التكليف المباشر بالحضور وفقا ألحكام المادة  27
لنطق فيها بإدانة المتهم، حتى يقبل طلب ، وتم ا2في الحاالت التي يجيز فيها القانون ذلك

 الطرف المدني بتعويض الضرر الذي أصابه جراء االعتداء الواقع عليه. 
ومن ثم يترتب على براءة المتهم عدم اختصاص القاضي الجزائي بالفصل في الدعوى 

الذي  9159ماي  96المدنية التبعية، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 
يرتكز التعويض الذي يمكن أن يطالب به أمام القضاء الجزائي أساسا » جاء في حيثياته أنه 

على وجود الخطأ الجزائي فانعدام مثل هذا الخطأ يجعل القاضي الجزائي غير مؤهل من حيث 
، وذلك بإستثناء حوادث المرور، وهذا ما أكدته 3«االختصاص للفصل في الدعوى المدنية 

 75بأن المادة » ة العليا في قرارها الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات الذي قضي المحكم
المتعلق بالتعويض عن حوادث المرور ال  9126جانفي  07المؤرخ في  26/98من األمر رقم 
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تمنع القاضي الجزائي من الفصل في الدعوى المدنية ومنح التعويضات للطرف المدني حتى 
 .1«ولو استفاد من البراءة 

وفي هذا اإلطار نجد أن قضاة الدرجة األولى قد ساروا في هذا االتجاه، فكلما فصلوا في  
الدعوى العمومية ببراءة المتهم، قضوا في الدعوى المدنية بعدم االختصاص باستثناء حوادث 

فهرس رقم  7775مارس  70المرور، وفي هذا الصدد صدر حكم عن محكمة تلمسان في 
اءة المتهم من جريمة السرقة وبعدم االختصاص في الدعوى المدنية قضى ببر  77181/75

التبعية لها، كما قضى بذلك في جنحة الوشاية الكاذبة في حكم صادر عن محكمة مازونة 
، وكذا في حكم صادر عن 79188/75فهرس  7775-97-96مجلس قضاء غليزان بتاريخ 

في جنحة السب والشتم  990/72فهرس رقم  7772جانفي  98محكمة البليدة بتاريخ 
 ... الخ .والتهديد
غير أن هناك بعض المحاكم تقضي برفض الدعوى المدنية التبعية لعدم التأسيس عند  

القضاء بالبراءة في الدعوى الجزائية، و هو رأي األستاذ أحسن بوسقيعة الذي ذهب إلى أن 
حتما من القاضي الجزائي الحكم براءة المتهم في الدعوى الجزائية لعدم ثبوت الخطأ يستلزم 

 .2من القانون المدني لعدم التأسيس 976برفض طلب التعويض المؤسس على أحكام المادة 
ونالحظ أيضا أن االختصاص بنظر الدعوى المدنية التبعية والحكم بالتعويض على  

الحكم  المتهم ال يرتبط حتما بقضاء الهيئة الجنائية باإلدانة، إذ يجوز لمحكمة الجنايات
بالتعويض المدني رغم قضائها تبرئة المتهم لتوافر عذر معفي من العقاب أو مانع من موانع 
المسؤولية الجنائية متى كان الضرر الذي لحق المدعي المدني ناشئا عن خطأ المتهم الذي 

يجوز للمدعي » ق إ ج  7فقرة  099يستخلص من الوقائع موضوع االتهام، فتنص المادة 
حالة البراءة كما في حالة اإلعفاء أن يطلب تعويض الضرر الناشئ عن خطأ  المدني في

، وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها 3«المتهم الذي يخلص من الوقائع موضوع االتهام
 . 652804، في الملف رقم 9155يناير  8الصادر بتاريخ 

                                                 

 .991-995، ص 7772الوجيز في القانون الجزائي العام ، الطبعة الخامسة ، دار هومة الجزائر  أحسن بوسقيعه:-9
 .992الوجيز في القانون الجزائي العام ،المرجع السابق، ص عة: أحسن بوسقي-7
 .998-996المرجع السابق، ص  عبد اهلل أوهايبية:-0
 .951، المرجع السابق، ص 9ج االجتهاد القضائي في المواد الجزائية،  جياللي بغدادي:-6
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ض الضرر الناشئ عن أن يكون موضوع الدعوى المدنية التبعية المطالبة بتعوي - 4
 الجريمة

وذلك بتوافر العالقة السببية بين الجريمة و الضرر الحاصل، بأن تكون الجريمة المرفوعة بها 
الدعوى العمومية هي نفسها التي سببت الضرر موضوع الدعوى المدنية التبعية . فتنص المادة 

الضرر الناجم عن الجناية أو يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض » ق إ ج  77
 ...«الجنحة أو المخالفة 

ولذلك يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى المدنية التبعية معلال تعليال كافيا وهذا  
من الغرفة الجنائية األولى  9159فبراير  76ما أكدته المحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ 

يعتبر معلال تعليال كافيا الحكم الذي يبين الجريمة والذي قضى بأنه  77121في الطعن رقم 
المرتكبة من طرف المتهم والضرر الناتج عنها مباشرة للطرف المدني والعالقة السببية بين 

 .1الجريمة والضرر المترتب
ويهدف التعويض إلى جبر الضرر المادي أو الجسماني أو األدبي الناشئ عن الجريمة، ألن 

تكون سندا للمطالبة بالتعويض المدني أمام القضاء الجنائي طبقا للمادة كل األضرار تصلح أن 
، ويمكن حصر أنواع التعويض الذي يمكن المطالبة به في التعويض النقدي 2ق إ ج  6فقرة  0

 والتعويض العيني أو الرد و المصاريف القضائية . 
 ثالثا: الفصل في الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي

حاكم الجزائية في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة أمامها، فتقضي أوال في قبول تنظر الم 
تأسيس الضحية كطرف مدني ثم بعد ذلك تفصل في طلب التعويض إما بقبوله فيقدره القاضي 
 إما تلقائيا أو يستعين في ذلك بخبير، وقد يرفضه، وسنتولى تفصيل كل هذه النقاط فيمايلي : 

 ب تأسيس الضحية كطرف مدنيالفصل في طل - 1
يقدم طلب التأسيس كطرف مدني أمام القضاء الجزائي أمام محكمة الجنح والمخالفات  

ق إ ج، وهو ما أكدته المحكمة العليا في  767وذلك قبل الجلسة أو أثنائها طبقا لنص المادة 
ما أمام محكمة الجنايات طبقا لنص الم ،91953أكتوبر  71قرارها الصادر بتاريخ    ادة ـــوا 

                                                 

 .068نفس المرجع، ص  جياللي بغدادي:-9
 .987-965نفس المرجع ، ص  عبد اهلل أوهايبية:-7
 10قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص  أحسن بوسقيعه:-0
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، وذلك ما لم تبد  7792-72المعدلة بموجب القانون رقم  من قانون اإلجراءات الجزائية 099
ق إ ج ويترتب على قبول طلب التأسيس حق  767النيابة العامة طلباتها طبقا لنص المادة 

بالتعويض، والتي يتم الفصل فيها إما الطرف المدني في تقديم طلبات واضحة ومحددة خاصة 
بالقبول أو الرفض، على أنه يقع على المحكمة حالة قبولها لتأسيس الضحية أن تبين في 
حكمها نوع الضرر والجريمة المتولد عنها هذا الضرر، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها 

انون يسمح للمدعي المدني إذا كان الق»والذي قضى بأنه  9128مارس  95الصادر بتاريخ 
بان يطالب بتعويض الضرر الذي لحقه من جراء الجريمة سواء كان الضرر ماديا أو جثمانيا 
أم معنويا إال أنه يتعين على المحكمة التي تقبل ادعائه و تحكم له بالتعويض أن تبين في 

 .1«فة مباشرةحكمها نوع الضرر الذي لحقه شخصيا والجريمة التي تولد عنها هذا الضرر بص
غير أنه ال يقبل طلب التأسس كطرف مدني ألول مرة في حالة استئناف حكم المحكمة  

عماال لقاعدة عدم  ،ألن مثل هذا االدعاء يفوت على المتهم فرصة التقاضي على درجتين، وا 
وال يجوز » ق إ ج  600جواز إساءة مركز المتهم بطعنه فتنص الفقرة الرابعة من المادة 

المدني في دعوى االستئناف أن يقدم طلبا جديدا و لكن له ان يطلب زيادة التعويضات للمدعي 
 .2« األولىالمدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة 

 الفصل في طلب التعويض - 2
بعد أن يفصل القاضي الجزائي في طلب الضحية بالتأسس كطرف مدني بالقبول   

ينظر في الطلبات الخاصة بالتعويض عن األضرار الالحقة به من جراء الجريمة المرتكبة في 
حقه وتقدم طلبات التعويض إما شفاهة أو بموجب مذكرات كتابية تسلم نسخة منها إلى باقي 

 .  األطراف بما فيهم النيابــة
مكانية الحكم بها    ويتخذ الفصل في طلب التعويض عدة أشكال يخضع تقديرها وا 

إلى ما يطلبه المدعي المدني، حيث تعتبر طلبات هذا األخير حدا أقصى ال يمكن لجهة الحكم 
القضاء بمبلغ أكبر مما ورد في طلبات المدعي المدني؛ وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها 

ال يجوز للقضاة » والذي قضى بأنه:  00996في الملف  9156مارس  77اريخ الصادر بت
الحكم بما لم يطلبه الخصم، لذلك يعتبر منعدم األساس ويستوجب نقض الحكم الذي منح 

                                                 

 .927، المرجع السابق، ص 9ج االجتهاد القضائي في المواد الجزائية،  جياللي بغدادي:-9
 . 927المرجع السابق، ص  عبد اهلل أوهايبية:-7
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، إال أن مسألة تقدير مبلغ التعويض تدخل 1«للضحية تعويضا قدره مليونان دج بدون طلب 
وتحكم عند » ق إ ج  7فقرة  082ضوع، فتنص المادة ضمن السلطة التقديريــة لقضاة المو 

االقتضاء في الدعوى المدنية ولها أن تأمر بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية 
على أن تقدير  9120أفريل  97، وعلى هذا األساس قضت المحكمة العليا في 2«المقدرة 

ة الموضـوع على أن يعللوا ما يقضون تعويض الضرر الناتج عن جنحة مركزا على اجتهاد قضا
وعلى ، 3 70-  57ق إ ج المعدلة بموجب قانـون رقم  021به طبقا لمقتضيات المادة 

المحكمة العليا أن تفصح في حكمها على أساس تقدير التعويض وضوابطه ألنها تخضع في 
جوان  72تاريخ ذلك لرقابة المحكمة العليا، وهو ما أكدته هذه األخيرة في قرارها الصادر ب

يجب على المجلس القضائي أن يبرز جميع عناصر تقدير » الذي جاء في حيثياته أنه  9150
التعويضات المدنية كذكر سن الضحية ومدة انقطاعها عن العمل ومبلغ أرباحها اليومية أو 

 . 4«الشهرية وغير ذلك من عناصر التقدير ليتأتى للمجلس مراقبته 
ان يصعب على القاضي تقدير التعويض فيستعين في ذلك غير أنه في بعض األحي 

بخبير لتحديد األضرار الالحقة بالضحية وأنواع العجز ونسبته السيما إن كان الحادث الالحق 
القاضي الفصل في الطلبات كلها او جزء منها يجعل من  إغفال إنبالضحية جسمانيا، حيث 

 يستوجب النقض،شوبا بالقصور و الحكم او القرار م
 وبالتالي فصل القاضي في التعويض المطالب به وفقا ألحد األشكال التالية :

 التعويض النقدي: -أ
ويقصد به أداء مقابل من النقود على سبيل التعويض عن األضرار الناشئة عن الجريمة  

ن تقدير التعويض النقدي يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي دون أن يكون أكثر مما طلبه  وا 
من القانون  907-909المدني ويخضع تقدير التعويض النقدي إلى أحكام المادتين المدعي 

من القانون 907المدني وقد يكون مبلغا مقسطا أو إيراد مرتبا كما أشارت إلى ذلك المادة 
 .5المدني

                                                 

 . 951، المرجع السابق، ص9ج جتهاد القضائي في المواد الجزائية، اال جياللي بغدادي:-9
 . 961المرجع السابق، ص  عبد اهلل أوهايبية:-7
 .952، نفس المرجع، ص  جياللي بغدادي:-0
 .979قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص  أحسن بوسقيعه:-6
 . 08المرجع السابق، ص  محمد  حزيط:-8
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واألصل في التعويض أن يكون مساويا للضرر وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها  
ال يجب أن تكون »الذي قضى بأنه :  971891ملف رقم  9116-78-76الصادر بتاريخ 

التعويضات المدنية مناسبة للضرر وعلى القضاة أن يبينوا في حكمهم الوسائل  المعتمدة لتقدير 
 .  1«تلك التعويضات

 التعويض العيني أو الرد:  -ب
ب الجريمة والرد يقصد بالتعويض العيني أو الرد إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكا 

بهذا المعنى يتحدد مجاله بالجرائم التي يكون محلها ماديا منقوال أو عقارا، فال يمكن القضاء 
بالرد إال إذا كان الشيء موضوع الجريمة موجود أو يمكن رده، ومن أمثلة التعويض العيني أو 

ب تالف السند المزور وا  طال العقود المزورة في الرد إعادة األشياء المسروقة في جريمة السرقة وا 
 .جريمة التزوير

 المصاريف القضائية: -ج
وتشمل الرسوم ومصاريف الخبرة والمعاينة واالنتقال، أي كل المصاريف التي تكبدها  

المدعي المدني، والحكم بها يكون في مواجهة المتهم والمسؤول عن  الحق المدني كنوع من 
 .2التعويض المدني عما أنفقه من أجل إقامة دعواه 

بالتعويض، ويجوز أيضا حتى ويتحمل المتهم المحكوم عليه المصاريف القضائية ويلزم  
في الحاالت التي يقضي فيها براءته بسبب حالة جنون اعترته تحمله إياها كلها أو بعضها 

ق إ ج غير أنه في جميع الحاالت األخرى التي يقضي  095حسب ما هو منوه عنه في المادة 
تكييفها بأنها جريمة  فيها ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة في حقه أو لعدم نسبتها إليه أو لعدم

 .3طبقا لقانون العقوبات والقوانين المكملة له، ال يجوز الحكم عليه بمصاريف الدعوى
غير أنه يلزم بالمصاريف المدعي المدني  الذي خسر دعواه أو كان تاركا لها رغم  

ق إ ج وفي هذا الصدد صدر قرار عن المحكمة العليا  091تكليفه قانونا طبقا لنص المادة 
ما دام ادعاء الطرف » الذي قضى بأنه :  27596في ملف رقم  90/76/9119بتاريخ 

                                                 

 .902نفس المرجع، ص أحسن بوسقيعه:-9
 .  027المرجع السابق، ص  سليمان عبد المنعم:-7
 .987المرجع السابق، ص  عبد اهلل أوهايبية:-0
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المدني  قد قبل وأن المدعي المدني لم يخسر دعواه، فان قضاة االستئناف الذين قضوا بتحميله 
 .1«المصاريف يكونوا قد أخطئوا في تطبيق القانون 

 حفظ حقوق الضحية : - 3
بحفظ حقوق الطرف المدني إذا تبين له أن هذا األخير يجوز للقاضي الجزائي أن يحكم  

الذي أصابه ضرر من الجريمة وتأسس في بداية الجلسة ولكنه لم يطلب أي تعويض أو طلبه 
ولم يستطع تحديده ففي هذه الحالة غالبا ما تفصل المحكمة الجزائية في الدعوى المدنية بحفظ 

ر أن يتوجه إلى المحكمة المدنية إلستيفاء حقه حقوق الطرف المدني، وبعدها يستطيع هذا األخي
 .2بعد صدور الحكم الجزائي متى شاء

 الحكم بتعيين خبير : – 4
تلتزم المحكمة بااللتجاء إلى أهل الخبرة في المسائل الفنية التي يتعذر عليها أن تشق  

العليا بقرارها ق إ ج، وهذا ما أكدته المحكمة  960طريقها فيها طبقا لما هو مقرر بنص المادة 
. فإذا رأت 91553جوان  72، وكذا بقرارها الصادر بتاريخ 9150ماي  99الصادر بتاريخ 

المحكمة أن تقدير الضرر الذي أصاب الطرف المدني يستوجب تعيين خبير مختصا لتحديد 
نسب العجز الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم فانه حتما بعدما تفصل في الدعوى العمومية 

ؤجل الفصل في الدعوى المدنية لحين إجراء خبرة طبية على الضحية وتحديد نسب ست
في ملف رقم  9150-72-76عجزها،وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

قد تعرض على المحكمة قبل الفصل في موضوع الدعوى » ، والذي جاء في حيثياته 78751
ها باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق كالقرار القاضي بندب مسائل يثيرها األطراف فتفصل في

مثل هذا القرار غير لضحية لتحديد العجز الذي لحقها و طبيب قصد إجراء خبرة طبية على ا
 .4«قابل للطعن فيه بالنقض ألنه لم يفصل في الموضوع 

وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة إن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض  
بحالته أن تأمر بدفع المتهم مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المقررة أو أن تقرر للمدعي 

                                                 

 . 967قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص  أحسن بوسقيعه:-9
 .922السابق، ص  المرجع سماتي الطيب:-7
 . 078، ص ، المرجع الساق9ج االجتهاد القضائي في المواد الجزائية، جياللي بغدادي: -0
 . 677، المرجع السابق، ص 77ج  مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، أحمد شوقي الشلقاني: -6
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المدني مبلغا احتياطيا قابل للتنفيذ به رغم المعارضة واالستئناف وترجئ الفصل بالتعويض 
 . النهائي للجلسة التالية

 722تحت رقم  9159ماي  90بتاريخ  وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر 
ولمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير وهو ما استقرت عليه 

ملف  9159ديسمبر  76المحكمة العليا في العديد من قراراتها السيما قرارها الصادر بتاريخ 
نما كغيره من أدلة  76557رقم  والذي قضي أن تقرير الخبرة ال يقيد لزوما قضاة الموضوع وا 

 77اإلثبات قابل للمناقشة والتمحيص ومتروك لتقديرهم وقناعتهم، في قرارها الصادر بتاريخ 
، وكذا 9150ماي  99.و قرارها الصادر أيضا بتاريخ، 779691في ملف رقم  9159يناير 

 .9155جوان  72اريخ في قرارها الصادر بت
 رفض طلب التعويض: - 5

يمكن للقاضي أن يرفض التعويض وذلك في حالة ما إذا كان هذا األخير غير مؤسس  
أو أن الطرف المدني لم يتقدم بأي طلبات، أو برفض التعويض النعدام عالقة السببية بين 

 . 2المدنيالضرر والجريمة أو ال توجد مثال شهادات طبية تثبت عجز الطرف 
 رابعا: حق الضحية في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية التبعية

خول ق إ ج للطرف المدني الحق في الطعن في الحكم الذي خلصت إليه الدعوى  
المدنية التبعية، غير أن الطعن في هذه األخيرة يختلف باختالف ما إذا كان الحكم الصادر عن 

أو الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي أو محكمة الجنايات، كما محكمة الجنح والمخالفات 
يختلف بحسب ما إذا كان الحكم حضوريا أو غيابيا، وبذلك يكون له إما المعارضة فيه أو 

 استئنافه أو نقضه وسنتطرق إلى كل طريق من الطرق التالية بالتفصيل فيما يلي : 
 في الدعوى المدنية التبعية:حق الضحية في المعارضة في الحكم الصادر  - 1

نشير ابتداءا أن مجال المعارضة هو الجنح والمخالفات سواء صدرت من محكمة جزائية  
ابتدائية كمحكمة الجنح والمخالفات أو استئنافية كالغرفة الجزائية بالمجلس القضائي، أو محكمة 

حكام الغيابية الصادرة استثنائية كمحكمة األحداث أو غرفة األحداث بالمجلس القضائي أما األ

                                                 

 . 088، السابق  المرجعجياللي بغدادي: -9
 . 922السابق، ص المرجع سماتي الطيب: -7
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عن محكمة الجنايات فإنها على خالف ذلك تسقط بحضور المحكوم عليه غيابيا أو بالقبض 
 .1عليه ويعاد النظر في الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية

وتنحصر معارضة المدعي المدني في الحكم الغيابي الذي قضي في الدعوى المدنية فقط 
 ق إ ج . 7فقرة  690وفقا لما هو منصوص عليه في المادة دون الدعوى العمومية 

ويكون الحكم غيابيا إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين 
 .2بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيال عنه في الحاالت التي يسوغ فيها ذلك 

غير أن مصير معارضة المدعي المدني في الحكم الصادر في الدعوى المدنية التبعية  -
 يختلف باختالف الحكم الصادر في الدعوى العمومية على النحو التالي : 

  فإذا قضت المحكمة الجزائية ببراءة المتهم حضوريا وغيابيا في حق الطرف المدني فان
جعل معارضة الطرف المدني في الحكم الجزائي في المحكمة ال تتطرق للدعوى المدنية مما ي

 شقه المدني بدون موضوع وبالتالي تبقي له إمكانية االستئناف فقط .
  ذا قضت المحكمة الجزائية بإدانة المتهم حضوريا وغيابيا للطرف المدني فال تقبل وا 

إ ج وهو  من ق 769معارضة هذا األخير أصال ألنه يعتبر تاركا الدعائه طبقا لنص المادة 
 .  78/99/9158ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

  أما إذا قضت بإدانة المتهم غيابيا وكذلك بالنسبة للطرف المدني فإن معارضته تكون
 مقبولة .

  غير أنه في الحالة التي يصدر الحكم غيابي بالنسبة للمتهم وحضوريا بالنسبة للطرف
من المتهم وحده دون الطرف المدني، فإنها تلغي هذا الحكم في شقه المدني وتقدم المعارضة 

الجزائي والمدني، وبالتالي يعاد األطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم 
والذي جاء  9115-77-76الغيابي، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

في حكم غيابي تلغي هذا الحكم حتى في جانبه المدني ومن  المعارضة الصادرة» فيه على أنه 
ثم يعرض قراره للنقض المجلس الذي قضى بالمصادقة على القرار المعارض فيه وتبني 

 .3«حيثياته

                                                 

 . 186نظم اإلجراءات الجزائية، دار الجامعة الجديد للنشر، اإلسكندرية، ص جالل ثروت: -9
 .919المرجع السابق، ص محمد  حزيط: -7
 . 921-925المرجع السابق، ص سماتي الطيب: -0
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ق إ ج إما بتقرير كتابي أو شفوي لدى قلم كتاب  697وترفع المعارضة طبقا لنص المادة 
أيام من تاريخ تبليغ الحكم  97ذلك في أجل ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، و 

الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور شخصيا، وتمدد هذه المهلة إلى شهرين إذا 
 699كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني حسب ما هو منصوص عنه في المادة 

 .1ق إ ج
 المدنية التبعية: حق الضحية في االستئناف في الحكم الصادر في الدعوى - 2

يجوز للطرف المدني أن يستأنف األحكام الحضورية والغيابية الصادرة عن محكمة  
 692الجنح و المخالفات  واألحداث، وذلك فيما يتعلق بحقوقه المدنية فقط طبقا لنص المادة 

 جوان 76فقرة أخيرة من ق إ ج، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 
من المقرر قانونا و قضاءا أن استئناف الطرف المدني يقتصر » والذي جاء فيه أنه  9195

وكذا قرارها الصادر  2...«أثره على الدعوى المدنية وال يتعداه إلى موضوع الدعوى العمومية 
والذي جاء فيه " أن استئناف المدعي المدني  910717في الملف رقم  9111جوان79بتاريخ 

 .3«ستقلة عن حق المتهم في االستئنافمشرع للمدعي المدني بصفة محق أقره ال
ويشترط في الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالتبعية الجائز استئنافه من الطرف  

المدني، أن يكون فاصال في الموضوع، ألن األحكام التمهيدية وغير الفاصلة في الموضوع ال 
ق إ ج، وكذا األحكام التي فصلت في مسائل  672 يجوز استئنافها وذلك تطبيقا لنص المادة

 عرضية أو دفوع إال بعد الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع ذلك الحكم.
المدني يختلف باختالف الحكم  ويالحظ أيضا أن مصير استئناف الضحية في الشق 

 الصادر في الدعوى العمومية . 
المتهم حضوريا أو غيابيا وكذلك بالنسبة للطرف فإذا قضت المحكمة الجزائية بإدانة  

 المدني فان استئنافه يكون مقبوال شكال وموضوعا.
أما إذا قضت المحكمة الجزائية ببراءة المتهم سواء بصفة حضورية أو غيابية، فان هذا  

ال يحرم الطرف المدني من استئناف الدعوى الجزائية في شقها المدني دون حاجة الستئناف 

                                                 

 .919المرجع السابق، ص محمد  حزيط: -9
 . 27، المرجع السابق، ص 9ج االجتهاد القضائي في المواد الجزائية، جياللي بغدادي: -7
 . 997قانون اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعه: -0
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 76بة العامة وللمجلس الفصل فيه، وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ النيا
يقتصر قضاء  أن استئناف الطرف المدني من المقرر قانونا و » ي جاء فيه  والذ 9195جوان 

ال يتعداه إلى موضوع الدعوى العمومية  ألن اتصال المجلس أثره على الدعوى المدنية و 
لما ن إال عن طريق استئناف النيابة و الدعوى في حالة الحكم ببراءة المتهم ال يكو  القضائي بهذه

كانت الدعوى الجزائية قد وقع الفصل فيها ببراءة المتهم بحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به 
لعدم الطعن فيه ممن له الحق في ذلك فإن استئناف الطرف المدني وحده ال ينقل النزاع أمام 

 . 1«فيما يخص الدعوى المدنية فحسب المجلس إال 
ق إ ج، وتسري هذه المهلة  695أيام طبقا لنص المادة  97ويرفع االستئناف في مهلة  

ا ومن تاريخ التبليغ للشخص المحكوم ـإما من يوم النطق بالحكم إذا صدر الحكم حضوريا وجاهي
ال لمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة الع  امة في األحوال التالية :  عليه أو لموطنه وا 

 اب .ــإذا صدر الحكم غيابيا أو بتكرير الغي -
ق  062-068إذا صدر الحكم حضوريا غير وجاهي لألسباب المنصوص عليها في المواد  -

في ملف رقم  9157ديسمبر  99إ ج وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 
لحكم صدر حضوريا اعتباريا فان أجل االستئناف ال يبدأ ما دام ا» والذي قضى بأنه  79812

 .2«سريانه من تاريخ التصريح بالحكم بل من يوم التبليغ
ويالحظ أنه في جميع األحوال إذا استأنف الطرف المدني يكون لباقي الخصوم مهلة  

ه عنه في إضافية بخمسة أيام لالستئناف وللنائب العام مهلة شهرين لالستئناف طبقا لما هو منو 
 .3ق إ ج  691المادة 
ق إ ج بموجب تقرير كتابي أو شفوي  79فقرة  677ويرفع االستئناف طبقا لنص المادة  

 بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .
 
 
 

                                                 

 . 27، المرجع السابق، ص9ج االجتهاد القضائي في المواد الجزائية، جياللي بغدادي: -9
 . 999اإلجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص : قانون أحسن بوسقيعه-7
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 حق الضحية في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية التبعية: - 3
األشخاص المؤهلين  77-7798المعدلة بموجب االمر رقم ق إ ج   612حددت المادة  

برفع الطعن بالنقض ومن بينهم المدعي المدني إما بنفسه أو بواسطة محاميه فيما يتعلق 
 .1بالحقوق المدنية فقط دون الدعوى العمومية

الذي جاء في  9159فيفري  96وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  
يتعين رفض الوجه المثار من قبل المدعي المدني لتعلقه بالدعوى العمومية التي » ته بأنه حيثيا

 .2«هي من اختصاص النيابة العامة وحدها
وينصب الطعن بالنقض على جميع األحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم  

ا نصت عليه المادة والمجالس القضائية وكذلك األحكام الصادرة عن محكمة الجنايات وهو م
يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا .... في أحكام المحاكم وقرارات » ق إ ج  618

 ...«المجالس القضائية الصادرة في آخر   درجة 
وتجدر اإلشارة أنه يجوز للضحية أن تطعن بالنقض في األحكام والقرارات الصادرة  

جانفي  78المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ بالبراءة في شقها المدني، وهذا ما أكدته 
حيث أن الحكم االبتدائي صرح ببراءة المتهم وعدم » ... والذي جاء فيه على أنه  7779

، عقوباتال قانون من 087االختصاص في الدعوى المدنية من أجل سرقة الكهرباء طبقا للمادة 
قرار المطعون فيه أن النيابة العامة لم حيث أنه يتبين من مجمل أوراق ملف القضية وكذا ال

تقدم طعنا في قضية الحال وبالتالي فان الدعوى العمومية أصبحت نهائية وكان على قضاة 
المجالس أن ينظروا في القضية المدنية بالفصل فيها بالقبول أو الرفض، ألنهم وحدهم دون 

للنقض والبطالن في الدعوى  سواهم المختصون بذلك وبقضائهم هذا يكونون قد عرضوا قراراهم
حالة القضية على نفس المجلس مشكل من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا  المدنية وا 

 .3«للقانون

                                                 

 . 790 -797نفس المرجع، ص محمد  حزيط: -9
 . 910نفس المرجع، ص أحسن بوسقيعه: -7
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أيام بالنسبة  75ق إ ج في أجل  9فقرة  615ويرفع الطعن بالنقص طبقا لنص المادة  
أيام للطعن  يةثمانللنيابة العامة وأطراف الدعوى » لجميع أطراف الدعوى فتنص بأنه 

 «.بالنقص
وتسري المهلة اعتبارا من يوم النطق بالقرار بالنسبة ألطراف الدعوى الذين حضروا أو  

حضر من ينوب عنهم يوم النطق به، وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 
أن أجل الطعن بالنقص محدد في المادة اعتبار من يوم » والذي جاء فيه  76/72/9116

النطق به،  يومالذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم  الدعويسبة ألطراف النطق بالقرار بالن
في حضور المتهم ولم يرفع طعنه في  9118-99-72ومادام القرار محل الطعن صدر في 

أي بعد فوات أجل الطعن بالنقص يتعين التصريح  9112-97-79القرار المذكور إال يوم 
 ." بعدم قبوله شكال

ق إ ج بتقرير في قلم كتاب الجهة التي  876لنص المادة  ويتم الطعن بالنقص طبقا
أصدرت القرار المطعون فيه من قبل صاحب الحق بنفسه أو بواسطة محامية أو بواسطة وكيل 

، و هذا ما أكدته 1خاص مفوض عنه بالتوقيع شريطة أن يرفق التوكيل الخاص بمحضر التقرير
يتعين على » والذي جاء فيه أنه  9191جانفي  96المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

الطاعن أن يقوم بنفسه بالتصريح بالطعن لدى كتابة الضبط بالجهة التي أصدرت القرار 
ذا كان الطعن بواسطة وكيل فال بد لهذا األخير من توكيل  المطعون فيه وأن يوقع عليه، وا 

 .«خاص يبقى محفوظا بالملف 
ودع في ظرف شهر تسري إبتداءا من تاريخ تبليغ ويتعين على الطرف المدني أن ي 

اإلنذار من العضو المقرر بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول مذكرة يعرض فيها أوجه 
 9فقرة  878بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف وهذا ما تنص عليه المادة  نسخدفاعه ومعها 

والذي جاء  9157نوفمبر  79ريخ ق إ ج وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتا
ال يؤخذ بمذكرة الطعن بالنقص التي أودعت بعد انتهاء أجل الشهر الممنوح لهذا » فيه بأنه : 
 .2«الغرض 

                                                 

 . 790المرجع السابق، ص محمد  حزيط: -9
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ال ال يكون   ويجب أن يرفع الطعن بالنقض من محامي معتمد لدى المحكمة العليا وا 
والذي  9156ماي  71ر بتاريخ مقبوال شكال، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصاد

ال يقبل الطعن شكال إذا لم يودع الطاعن مذكرة تتضمن أوجه الطعن موقع » قضي بأنه : 
 . 1«عليها من طرف محامي مقبول لدى المجلس األعلى

ويجب أن يكون الطعن بالنقص مبنيا على وجه أو أكثر من األوجه المشار إليها في المادة 
 ق إ ج . 878

شارة أنه ال يجوز توقيف تنفيذ الحكم فيما قضي به من الحقوق المدنية ألن وتجدر اإل 
ذلك يضر بحقوق الطرف المدني الذي تضرر من الجريمة، ألن الفصل في الطعن بالنقص قد 
يطول أحيانا الشيء الذي يجعل من غير المنطق وقف تنفيذ الحكم فيما قضي به من الحقوق 

الطعن منصبة على الدعوى العمومية أي فيما قضي به المدنية، خصوصا إذا كانت أوجه 
ق إ ج  9فقرة  611الحكم من حيث العقوبة ال من حيث الدعوى المدنية وهو ما أكدته المادة 

يوقف تنفيذ الحكم » ، والتي جاء فيها أنه  72-7792المعدلة و المتممة بموجب قانون رقم 
ذا رفع الطعن فإلى  أن يصدر الحكم من المحكمة العليا في خالل ميعاد الطعن بالنقص وا 

 . 2«الطعن، وذلك فيما عاد ما قضي فيه الحكم من الحقوق المدنية 
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 خاتمــة 
حتى ال يكون مصير ضحية الجريمة بين يدي الجاني وحتى ال ينال من حقوقه وال  

يضر بمصالحه، قد سعت التشريعات إلى الحد من الجريمة التي تعتبر في حقيقتها عدم انسجام 
الجاني مع اتجاهات الجماعة وذلك باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق هذا االنسجام والتآلف بينه 

يجاد نوع من التوازن بين مصلحة ضحية الجريمة باعتباره الطرف الضعيف وبينها من جه ة، وا 
فيها والجناة من جهة ثانية، وقد سار المشرع الجزائري في هذا االتجاه، ولذلك حاولنا في هذا 
البحث الموجز إبراز أهم الحقوق التي منحها التشريع الجزائي الجزائري لضحية الجريمة خالل 

ة بجميع مراحلها سواء أكان ذلك أثناء مرحلة التحقيق التمهيدي أو القضائي أو الدعوى الجزائي
المحاكمة، ولقد حاول المشرع الجزائري توفير نوع من الحماية لضحية الجريمة خاللها ومن ذلك 

 توصلنا إلى بعض النتائج والمالحظات التي تتلخص فيما يلي:
لضبطية القضائية، حقه في تقديم الشكوى لها إن أهم الحقوق التي يتمتع بها الضحية أمام ا 

دون عواقب إجرائية أو تكلفة مادية وواجب الضبطية القضائية بتلقيها لهذه الشكاوى والبالغات 
الواردة إليها من المواطنين وجمع اإليضاحات حولها للتحقق من جديتها والمبادرة إلى إخطار 

 لهم المسؤولية عن إخاللهم بتلك الواجبات.وتحويل هذه الشكاوى إلى النيابة العامة وتحمي

غير أن المشرع الجزائري وبالرغم من اعتبار مرحلة البحث والتحري من أهم المراحل،   
التي تؤدي للوصول إلى الحقيقة إال أنه أغفل النص على حق الضبطية في االستعانة بمحامي 

 لتوجيهه والدفاع عنه السيما في الجرائم الخطيرة.
أغفل النص على حق هذا األخير في االستعانة بالشهود أثناء هذه المرحلة ولم ينظم كما أنه 

كيفية سماعهم خاللها، ذلك أن الشهادة من أدلة اإلثبات الهامة في المسائل الجزائية التي 
يخشى ضياعها، لكونها تتأثر بعوامل من شأنها التقليل من أهميتها كنسيان الشهود لبعض 

أقوالهم حال تعرضهم لضغوطات من الجناة كلما طال أمد التصريح بها،  الوقائع أو تغيير
ولذلك فإن سماعهم خالل هذه المرحلة باعتبارها المرحلة التحضيرية والتمهيدية التي على 
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أساسها يتم تحريك ومباشرة الدعوى العمومية يضمن إمكانية استخالص المعلومات التي تفيد 
 ادة.في إظهار الحقيقة من هذه الشه

ولما كانت النيابة العامة الجهاز الفعال والرئيسي الذي يتولى متابعة المجرمين وتحريك  
الدعوى العمومية ضدهم باسم الحق العام فإنها تعمل على تلقي شكاوى المجني عليهم 
وتحريك ومباشرة الدعوى العمومية بشأنها واتخاذ اإلجراء المناسب فيها إما بإحالتها على 

ا رأت بدا لذلك أو إحالتها على المحاكمة مباشرة، غير أنه في بعض األحيان قيد التحقيق إذ
المشرع حقها في تحريك دعوى العمومية إال بناءا على شكوى الطرف المضرور العتبارات 
معينة، إال أن الحق في مباشرتها تستأثر به النيابة العامة وحدها التي قد ال ترى بدا لذلك 

 فتأمر بحفظ الملف.
ن كانت الممارسة القضائية أثبتت أن النيابة العامة تقوم بواجب إعالم    غير أنه وا 

الضحية بكل ما يتخذ بشأن شكواه، و نص المشرع صراحة على ذلك السيما حال األمر 
بحفظها للملف، إال أنه أغفل تنظيم إجراءات التي يتم بها هذا التبليغ، كما أغفل النص صراحة 

 التظلم في هذا األمر بالرغم من أنه عمليا يمكن  له التعقيب عليه.على حق الضحية في 
وباعتبار أن التحقيق القضائي هو المرحلة الخصبة من مراحل الدعوى الجزائية، فقد أولى  

المشرع الجزائري العناية والحماية الكافية لضحية الجريمة أثناء هذه المرحلة، فأقر له العديد 
ء مدنيا للمطالبة بالتعويض و االستعانة بمحامي يتولى الدفاع من الحقوق كحق في اإلدعا

عنه وسمح لهذا األخير باإلطالع على ملف التحقيق وأخذ نسخة من اإلجراءات المتخذة، كما 
أعطى الحق للمدعي المدني في تقديم طلبات متعددة سواء سماعه وتلقي تصريحاته أو سماع 

يين خبير أو استرداد أشياءه المحجوزة، كما منحه الحق شهوده أو طلب االنتقال للمعاينة أو تع
في اإلعالن باألوامر المتخذة من قاضي التحقيق أثناء هذه المرحلة والحق في استئنافها كما 
خوله العديد من الحقوق أثناء سير اإلجراءات أمام غرفة االتهام والحق في الطعن بالنقض في 

 قراراتها.
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الضمانات أثناء مرحلة المحاكمة وذلك الستيفاء حقه في كما قرر للضحية العديد من  
التعويض جبرا لألضرار الالحقة به من جراء الجريمة، فخوله الحق بتكليف المتهم مباشرة 
بالحضور أمام المحكمة ، كما منحه بعض الحقوق في بداية سير المحاكمة السيما حق 

د ، كما قرر له حقوق أثناء سير التأسيس كطرف مدني و رد قاضي الحكم و استدعاء الشهو 
المحاكمة السيما الحق في حضور إجراءات المحاكمة و توجيه األسئلة للمتهم والشهود وحقه 
في المرافعة بواسطة دفاعه و تقديم مذكرات مكتوبة للمحكمة، دون أن يتغاضى عن حقوقه في 

قبول تأسيسه كطرف نهاية المحاكمة أي أثناء الفصل في دعواه المدنية التبعية من حيث 
مدني والفصل في طلبات التعويض المقدمة منه بالقبول أو الرفض وحقه في الطعن في الحكم 

 الفاصل في هذه الدعوى إما بالمعارضة أو االستئناف أو الطعن بالنقض.

غير أن المشرع وبالرغم من أنه حاول استيفاء النص على جميع الحقوق التي توفر   
ضحية، إال أنه مع ذلك قد أغفل النص على بعض الحقوق والتي تبدو الحماية الكافية لل

هامشية، إال أنها في الحقيقة تخدم مصلحة الضحية وتساهم في جبر األضرار الالحقة به، 
 السيما جواز رده لبعض أعوان القضاء الذين لهم تأثير على سير الدعوى الجزائية برمتها

 .الخبير و المحلفينكرد  -التبعية العمومية والمدنية  – 
 وأخيرا فإنه وحتى تكفل الدولة الحماية الكافية لضحايا الجرائم، يجب أن تقوم أجهزة  

العدالة سواء الضبطية القضائية أو أعضاء النيابة العامة أو قضاة التحقيق أوقضاة الحكم كل 
فيما يختص به من مهام بالبحث والتحري للوصول إلى الحقيقة والكشف عن مرتكبي الجريمة 
ومساعدة الضحية لمعرفة حقوقه وتوضيـح وتسهيــل اإلجـــراءات المتخذة لحصوله على 

 بأيسر الطرق وأقل تكلفــة.  التعويضـــات
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 حماية حقو ق الضحية خالل الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري 

 

 

استخلصنا من خالل هذا البحث أن أغلبية القوانين الحديثة ركزت على 
إبراز حقوق ضحايا الجريمة ، فقد أولت لها حماية بعدما كان التركيز منصبا على 

 المتهم فقط.
ي تمارسه في المساهمة في إجراءات و ذلك من خالل الدور الفعال الذ

الدعوى الجزائية بداية من مرحلة التحقيق االبتدائي ، ثم مرحلة التحقيق القضائي 
 إلى غاية مرحلة المحاكمة الجزائية.

و يتبين من خالل هذه الدراسة أن الضحية يتمتع بمجموعة من الحقوق 
 منحها إياه المشرع الجزائي خالل جميع المراحل المذكورة.

لذلك البد من االهتمام ووجوب إنصاف ضحايا الجريمة و حمايتهم في 
تعاملهم مع أجهزة العدالة ، حتى ال يضاروا مرتين ، مرة عند تحملهم ألثار 

عليهم، و مرة أخرى في تعاملهم مع أجهزة العدالة بهدف خلق التوازن االعتداء 
 بين الجناة و الضحايا.
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