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صفح اجملين عليه كآلية بديلة لدعوى العمومية يف التشريع اجلسائري

وسريه صـــايف

الملخص:
األصل أن ربريك الدعوى العمومية من اختصاص النيابة العامة إال أن ادلشرع اجلزائري قيد ىذا
االختصاص يف بعض اجلرائم  ،حيث نص صراحة على وجوب تقدًن شكوى من طرف اجملٍت عليو
يف ىذه اجلرائم حىت يتيح لنيابة العامة بالقيام دبهامها و ىذا عرف يف قانون العقوبات اجلزائري بصفح
اجملٍت عليو و ىو يعترب إجراء حديث أتى بو ادلشرع كبديل للدعوى العمومية  ،نتيجة الضغط الذي
تعاين منو اجملالس القضائية بسبب الكم اذلائل من النزاعات ادلعروضة عليها .
الكلمات المفتاحية:الدعوى العمومية  ،النيابة العامة  ،صفح اجملٍت عليو  ،بديل الدعوى العمومية
Abstract :
The basic principle is that moving the public lawsuit is the purview of the The
Public Prosecution،However, the Algerian legislator restricted this jurisdiction
to some crimes ،It expressly states that a complaint must be lodged by the victim
in these crimes in order to allow the Public Prosecution to carry out its tasks and
This is known in the Penal Code by Forgiveness of the victim , It is considered
as a modern measure brought by the legislator as an alternative to the public
lawsuit due to the pressure experienced by the judicial councils because of the
large number of conflicts displayed.
;KeywordsPublic lawsuit; Prosecution ; The Public ;Forgiveness of the victime
Alternatives to a public lawsuit .

مق ّدمة:

يقتضي التدخل يف الدعوى اجلنائية مجع األدلة و فحص شخصية ادلتهم و تدخل مجيع السلطات ادلختصة
إلصدار احلكم  ،و نظرا دلا يستغرقو ىذا البحث من إجراءات قد يطول مداىا  ،اذبو التفكَت إىل معاجلة الدعوى
اجلنائية بغَت طريق القضاء اجلنائي أو بغَت طريق القضاء كلو .

أما عن استبعاد الدعوى من ساحة القضاء اجلنائي  ،فهو يعكس اذباىا حديثا يسمى " بعدم العقاب "
ويقصد هبذا االذباه احلد من فرض العقوبات ادلقيدة للحرية و خاصة القصَتة ادلدة دلا ذلا من آثار سلبية خطَتة
سواء على احملكوم عليو أو على أسرتو أو على اجملتمع كلو  ،فقد واكب ىذا االذباه الدعوى إىل تطوير نظام
العدالة اجلنائية من خالل توفَت بدائل إجرائية تؤدي بدورىا إىل احلد من العقاب و تسهم يف ربقيق العدالة وإرضاء
مجيع األطراف .
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و بالتايل فإن البحث عن بدائل الدعوى العمومية أصبح من أوىل اىتمامات ادلشرع  ،و ذلك بسبب التضخم
العقايب الناتج عن أنواع اجلرائم اليت ظ هرت مؤخرا  ،و اليت أصبح النظر فيها عبء كبَت يقع على كاىل القضاء شلا
أدى زلاولة الكثَت من التشريعات إىل البحث عن وسائل أخرى من شأهنا أن زبفف ىذا العبء و كان من بُت
ىذه الوسائل " نظام الصلح الجنائي "
لقد تبنت سلتلف التشريعات العربية ة الغربية نظام الصلح اجلنائي كإجراء إلهناء الدعوى العمومية و بالرغم من
اختالف التشريعات يف تسميتو إال أهنا أخذت بو و نظمتو يف قوانينها الداخلية فنجد ادلشرع اجلزائري استحدث
نظام الصلح يف قانون العقوبات اجلزائري حيث جاء ربت عنوان " صفح المجني عليه " و يتم ىذا الصلح بُت
األفراد و ذلك يف جرائم معينة ال سبس دبصلحة اجملتمع  ،و إمنا الضرر الناتج عنها يلحق اجملٍت عليو فقط .
و تظهر أمهية ىذا البحث يف كون أن الصلح اجلنائي يعترب من أىم بدائل الدعوى العمومية اليت داء هبا ادلشرع
اجلزائري و أغلبية التشريعات األخرى لذلك ارتأينا أن نلقي الضوء على ىذه الزاوية .
و دلعاجلة ىذا دلوضوع كان البد من االنطالق من إشكالية أساسية لدراسة و ادلتمثلة يف :
ما مدى نجاح المشرع في تنظيم إجراء الصفح الجنائي كبديل لدعوى العمومية ؟ و هل حقق فعال هذا
اإلجراء كل اآلثار المرجوة منه ؟
و تتفرع عن اإلشكالية األساسية عدة فرضيات تتمثل يف:
– ما ىو الصفح اجلنائي ؟
 ما ىي شروطو ؟ و كيف يتم سبييزه عن بدائل الدعوى العمومية األخرى ؟– ما ىي أىم اآلثار الناذبة عنو ؟
و من أجل إبراز جوانب ادلوضوع اتبعنا ادلنهج التحليلي  ،هبدف ربليل النصـ ـ ـ ـ ــوص القانونية ،و أحيانا يف
بعض جوانب ادلوضوع استعنا بادلنهج ادلقارن كمنهج ثانوي من أجل ادلقارن ــة بُت بدائل الدعوى العمومية مع
الصفح اجلنائي  ،و لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية و الفرضيات اليت تتفرع عنها مت تقسيم البحث إىل مطلبُت
تسبقهما مقدمـ ــة مهدنا فيها للموضوع  ،و أهنينا خباسبة جاءت فيها النتائج اليت توصلنا إليها من خالل ىذا
البحث .
ادلطلب األول  :صفح اجملٍت عليو
الفرع األول :ماىية صفح اجملٍت عليو
الفرع الثاين :سبييز الصفح عن ما يشبهو من األنظمة األخرى
ادلطلب الثاين :الصفح اجلنائي كبديل لدعوى العمومية
الفرع األول  :األحكام اإلجرائية لصفح اجملٍت عليو
الفرع الثاين :آثار صفح اجملٍت عليو
و رغم زلاولتنا لإلحاطة جبوانب ادلوضوع واجهتنا بعض الصعوبات ،تتعلق خاصة بقلة ادلراجع ادلتخصصة  ،أما
ادلراجع ادلستعملة فهي تتحدث عن الصلح اجلنائي يف جزئيات بسيطة .
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المطلب األول:صفح المجني عليه
إن صفح اجملٍت عليو يعترب إجراء مستحدث  ،مل يضع ادلشرع اجلزائري تعريفا لو  ،بل ترك ذلك للفقو و لقد
أعطي العديد من التعريفات لو خاصة من الفقو ادلصري  ،و باختالف ىذه التعريفات أختلف الفقو حول
الطبيعـ ــة القانونية لو ( الفرع األول )  ،كما أنو إجراء دبج رد اإلطالع عليو قد صلده يتشابو إىل حد كبي ــر بعض
اإلجراءات القانونية ادلنصوص عليها يف سلتلف التشريعات  ،إال أنو يتميز عنها بالعديد من اخلصائـ ــص ( الفرع
الثاين ) .
الفرع األول :ماهية صفح المجني عليه
بعد أن كان الثأر و االنتقام فرديا أو مجاعيا  ،رد الفعل الوحيد يف مواجهة أي اعتداء  ،بدأت فكرة عدم االلتجاء
إىل القوة يف التطور  ،فأصبحت القبائل أو العشائر تتنازل عن حقها يف الثأر من ادلعتدي و التصاحل معو أو مع
ذويو مقابل دفع مبلغ من ادلال يسمى بدل الصلح أو الدية  ،و يف ىذه ادلرحلة كان الصلح خيارا للخصوم ذلم أن
يلجؤوا إليو  .و لكن عند ظهور كيان الدولة إىل الوجود تغَتت النظرة إىل اجلردية من اعتداء ديس شخصا من
األشخاص يرتب لو احلق يف االنتقام لنفسو من فاعلو إىل كوهنا عدوانا على اجملتمع ككل يستوجب تدخل الدولة
استنادا إىل حقها العام يف حفظ النظام  ،فمنعت األشخاص من االنتقام يف بعض اجلرائم مسيت " اجلرائم العامة "
 ،إال أهنا بعد ذلك عممت على مجيع اجلرائم و أصبح الصلح نظاما إجباريا  .و مع تطور الفكر العقايب اجلنائي
و بروز مفهوم حق الدولة يف العقاب  ،أصبح نظام الصلح اجلنائي ال يتالءم مع ىذه ادلفاىيم  ،بل يتناقض معها
فظه ر مبدأ ربرًن الصلح يف ادلواد اجلنائية  ،على أساس أن اجلردية و مهما كانت طبيعتها سبس باستقرار اجملتمع و
بأمنو  .إال أن ىذه ادلرحلة مل تدم بسبب فشل ىذه األفكار  ،و ظهور أىداف جديدة للنظام العقايب كإصالح
اجلاين و إعادة إدماجو يف اجملتمع أدى إىل االعًتاف من جديد بنظام الصلح .1و لذلك كان البد من إعطاء
تعريفا للصفح ( الفقرة االوىل ) و إبراز الطبيعة القانونية لو ( الفقرة الثانية ) .
الفقرة األولى :تعريف صفح المجني عليه

إن ادلشرع اجلزائري مل يعرف نظام الصفح يف القانون الداخلي  ،بل ترك ذلك للفقو  ،حبيث أن ىذه التعريفات

اختلفت من فقيو إىل أخر  ،فكل منهمّ أعطى تعريف على أساس رأيو يف الطبيعة القانونية ذلذا اإلجراء ،كما
ذبدر اإلشارة أن مصطلح الصلح اختلف من تشريع اىل آخر حبيث نالحظ أن ادلشرع اجلزائري عرب عن ـ ــو بـ ـ "
صفح اجملٍت عليو " بينما ادلشرع ادلصري استعمل مصطلح " الصلح " .
و من بُت التعريفات اليت قدمت نذكر من بينها :
عرفو بعض الفقو بإنو  " :الصلح إجراء يتم عن طريقو الًتاضي على اجلردية بُت اجملٍت عليو و مرتكبها خارج
ا حملكمة و الذي ديكن ازباذه أساسا لسحب االهتام يف اجلردية  ، " .كما عرفو البعض  " :ىو تالقي إرادة ادلتهم
و إرادة اجملٍت عليو ".2
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بينما عرفو البعض اآلخر  " :اإلجراء الذي دبقتضاه تتالقى إرادة اجملٍت عليو مع إرادة ادلتهم يف وضع حد
للدعوى اجلنائية  ،و خي ضع ىذا اإلجراء لتقييم اجلهة القائمة على األخذ بو  ،فإن قبلتو ترتب عليو انقضاء
الدعوى اجلنائية دون تأثَت على حقوق ادلضرور من اجلردية .3 " .
و يعرفو البعض اآلخر  " :اتفاق بُت صاحب السلطة اإلجرائية يف مالحقة اجلاين و بُت ىذا األخَت يًتتب

عليو إهناء سَت الدعوى اجلنائية شريطة قيامو بتدابَت معينة ".4
و عرفو البعض اآلخر أنو  " :بأنو أسلوب إهناء ادلنازعات بطريقة ودية أو إجراء يتم عن طريق الًتاضي عن
5
اجلردية بُت اجملٍت عليو و مرتكبها .
و د .امحد زلمود خلف تعريفو بأنو " عقد رضائي بُت طرفيو أو تالقي إرادتُت على اتفاق معُت دبوجبو يتم
التنازل عن طلب رفع الدعوى اجلنائية أو عن االستمرار فيها أو انقضائها .6 " .
إن ىذه التعريفات و إن اختلفت يف اللفظ إال أهنا تكاد تكون متفقة يف ادلعٌت اىل حد ما و ديكن
استنباط تعريف للصلح بأنو  " :تصرف قانوين إجرائي دبقتضاه تتالقى إرادة اجملٍت عليو أو وكيلو اخلاص مع إرادة

ادلتهم يف التعبَتعن رغبتهما يف إهناء اخلصومة اجلنائية أو وقف تنفيذ العقوبة  ،و جيب عرضو على احملكمة و ذلك
خبصوص جرائم زلددة دون تأثَت على احلقوق ادلضرور من اجلردية .7" .
الفقرة الثانية :الطبيعة القانونية لصفح المجني عليه
إن الطبيعة القانونية لصفح كانت زلل جدل بُت الفقهاء  ،و ذلك نتيجة عدم وضع معظم التشريعات
تعريفا موحدا أو تعريفا واضحا لو  ،شلا جعل كل فقيو يضع تعريفا حبسب الطبيعة اليت يراىا يف ىذا اإلجراء ،
فمنهم من يرى أنو عمل قانوين  ،و البعض يرى أنو ذو طبيعة عقدية  ،و البعض اآلخر يرى أنو ذو طبيعة إجرائية
عقابية .
أوال  :الصفح عمل قانوني

يرى أصحاب ىذا الرأي أن الصفح عمل قانوين دبعناه الضيق  ،و ىو ما اقتصر دور اإلرادة على إنشاء ىذا
العمل القانوين فقط و تويل القانون ربديد آثاره  ،فادلشرع يرتب على ىذا العمل أثرا زلددا و لو مل تتجو إرادة

ادلتهم أو اجملٍت عليو اىل ربقيق ىذا األثر  ،و أن العربة يف ذلك ىي ربقيق العمل نفسو أي الصلح إن توافرت
شروطو و قيوده أما آثاره فال شأن لإلدارة فيها .8
ثانيا  :الصفح ذو طبيعة عقدية
جانب كبَت من الفقهأمجع على الطبيعة العقدية لصفح و ذلك لعدة أسباب  ،أمهها لوجود تشابو بينو و بُت
الصلح يف القانون ادلدين  ،حبيث أن ادلشرع اجلزائري عرف عقد الصلح ادلدين يف ادلادة  459ق.م بأنو " الصلح
عقد ينهي بو الطرفان نزاعا زلتمال ،و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجو التبادل عن حقو "
و ىذا ما جاء بو ادلشرع ادلصري يف ادلادة  549من القانون ادلدين  ،و بذلك يشًتك الصلح اجلنائي و
الصلح ادلدين يف انعقاده بتالقي إرادتُت  ،مها إرادة اجملٍت عليو و إرادة ادلتهم و يف جرائم معينة  ،و قد دفع ىذا
التشابو إىل اذباه جانب من الفقو إىل القول بأن الصلح بُت اجلاين و اجملٍت عليو  ،يعترب تصرفا قانونيا من جانُت
اجمللد اخلامس ــ العددالثالث ــ السنة سبتمرب0202

026

صفح اجملين عليه كآلية بديلة لدعوى العمومية يف التشريع اجلسائري

وسريه صـــايف

ديثل الصلح ادلدين  ،ىذا و إن تدخل ادلشرع يف ربديد بعض اآلثار اجلنائية  ،كانقضاء الدعوى العمومية  ،ال
يفقد ىذا الصلح طبيعتو ادلدنية  ،الذيتجمعت كافة عناصره  ،و مل يكن ضمن تلك العناصر انقضاء الدعوى
العمومية  ،و يستند ىذا االذباه إىل أن الصلح قد يتم بصدد جردية ال جيوز الصلح فيها  ،كما أن الصلح ادلدين
حيوز حجية الشيء ادلقضي فيو. 9
ثالثا  :الصفح ذو طبيعة إجرائية عقابية

ينفي الفقو اجلنائي عن الصلح الطبيعة العقدية  ،و يقرون بطبيعتو اجلزائية  ،و ىدفو العقايب و لقد انقسم
أصحاب ىذا الرأي اىل فريقُت منهم من يرى بأنو جزاء إداري  ،و منهم من يرى أنو عقوبة جنائية .

ذىب الرأي الغالب يف الفقو إىل اعتبار الصلح اجلنائي جزاء إداري ،و ذلك ألن الصلح يعترب بديال عن العقوبة
و يف نفس الوقت ليس عقوبة جنائية و إمنا ىو جزاء إداري  ،و من مث فالصلح ىو طريقة أو وسيلة إدارية
ال نقضاء الدعوى اجلنائية و من مث فهو تصرف من طبيعة إدارية  ،و يرى جانب من الفقو أن الصلح اجلنائي ىو
عقوبة جنائية و ذلك ألن الصلح أو ادلقابل ادلايل الذي يدفعو ادلتهم للمجٍت عليو حيويفي طياتو إيالما للجاين،
حيث يقتطع جزء من أموالو و ذلذا فإن الصلح ىنا دبثابة عقوبة مالية بديلة رضائية أما إذا وقع الصلح بال مقابل
بُت ذوي الصالت احلميمة واقع األمر ال يعترب صلحا بادلعٍت الفٍت . 10
الفرع الثاني :تمييز الصفح عن ما يشبهه من األنظمة األخرى
أغلب التشريعات العربية منها أو الغربية  ،نصت على العديد من اإلجراءات اجلزائية اليت يكون ىدفها
األساسي ىو وقف الدعوى العمومية  ،و احملاولة يف حل النزاع بالًتاضي بُت اجلاين و اجملٍت عليو دون ادلساس
حبقوق اجملٍت عليو أو اجملتمع ككل  ،شلا أدى إىل وجود تشابو كبَت بُت ىذه األنظمة  ،إال أنو و بالرغم من ىذا
التشاب ــو صلد أوجو اختالف ما بُت ىذه األنظمة ،خاصة ما بُت صفح اجملٍت عليو و الصلح ادلدين (الفقرة األوىل)
و كذلك ما بُت الصفح و األمر اجلنائي ( الفقرة الثانية ) ،وما بُت الصفح و التنازل (الفقرة الثالثة ).
الفقرة األولى :صفح المجني عليه و الصلح المدني
أوال  :أوجه التشابه
يتفق الصفح رلٍت عليو أو الصلح كما يعرب عنو يف بعض التشريعات األخرى كالتشريع ادلصري  ،مع الصلح ادلدين
يف أن كل منهما حيسم بو اخلصومة دون استصدار حكم قضائي  ،و كما سبق و ذكرنا أن ادلشرع اجلزائري و
كذلك ادلشرع ادلصري كل منهما عرف الصلح ادلدين يف ادلواد  459 :قانون ادلدين اجلزائري  ،و م  549قانون
ادلدين ادلصري .
ادلشرع اجلزائري عرف عقد الصلح ادلدين يف ادلادة  459قانون مدين اجلزائري بأنو " الصلح عقد ينهي بو
الطرفان نزاعا زلتمال ،و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجو التبادل عن حقو " .
حيث نصت ادلادة  549من القانون ادلدين ادلصري على " عقد حيسم بو الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان بو
نزاعا زلتمال  ،و ذلك بأن ينزل كل منهما عن جزء من إدعائو "  ،بينما صفح اجملٍت عليو يتم بُت اجملٍت عليو أو
وكيلو اخلاص و بُت ادلتهم  ،فقد ذىب اذباه يف الفقو إىل القول بأنو عقد أيضا يعرب بو الطرفان عن إرادهتما يف
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إهناء النزاع من خاللو و الرغبة يف عدم متابعة اإلجراءات اجلنائية  ،و بالتايل انقضاء الدعوى اجلنائية  ،و مها ذلك
يتفقان يف الصفة العقدية للصلح  ،كما أن الصفح تصرف قانوين إجرائي من جانبُت يرتب عليهما آثرا و اإلرادة
ذلا دخل يف ربديد ىذه اآلثار  ،أي أنو يتفق مع الصلح ادلدين الذي يرتب عليو آثاره حبسب رغبة ادلتعاقدين دبا
ذلم من سلطة يف التصرف إزاء مصاحل هم اخلاصة  ،كما أن صفح اجملٍت عليو يتفق مع الصلح ادلدين يف أطراف
الصلح فهم أفراد عاديون ينعقد الصلح تالقي إرادة الطرفُت. 11
ثانيا  :أوجه االختالف

اخلالف بُت صفح اجملٍت عليو و الصلح ادلدين يبدوا يف القاعدة اليت سبت سلالفتها و اليت نشأ بسببه ــا ىذا النزاع ،

و ادلصلحة اليت ربميها ىذه القاعدة  ،و أطراف النزاع القائم أو احملتمل  ،و من ىنا نشأت بعض الفروق اجلوىرية
 ، 12و من أىم ىذه الفروق :
إن الصلح ادلدين يدور حول ادلصاحل اخلاصة لطريف العقد  ،أما الصفح فهو نظام يًتتب عليو انقضاء الدعوى
العمومية اليت ترتبط دبصلحة اجملتمع  ،و على ذلك فالص ــلح ادلدين ديكن أن يتناول منازع ـ ــات ال حصر ذلا  .أما
صفح اجملٍت عليو فال يكون إال بصــدد جرائـ ــم معينـ ــة حصرى ــا القانون  ،كما أنو ال يكون إال بعد وقوع اجلردية ،
سواء قبل رفع الدعوى اجلزائية أو بعد رفعها  ،فال ديكن إجراءه إال دبناسب ـ ــة وقوع اجلردية خبالف الصلح ادلدين ،
فيجوز إبرامو حلسم نزاعقائم بُت طريف اخلصومة  ،أو ليتقيا بو نزاعا زلتمال  ،كما أن صفح اجملٍت عليو يرتب أثره
دبجرد إسبامو  ،حىت و لو مل تتجو إىل ىذا األثر إرادة الطرفُت  ،أما الصلـ ـ ــح ادلدين فتًتتب آثاره حبس رغبة
ادلتعاقدين دباذلم من سلطة يف التصرف إزاء مصاحلهم اخلاصة  ،و بالنظـ ـ ــر إىل أطراف الصفح صلد أن القانون
حيدد بعض الشروط إلجراء الصلح  ،فليس ذلم حرية مطلقة يف االتفـ ـ ــاق على الصلح  ،خبالف الصلح ادلدين
حيث يتمتع ادلتعاقدون حبرية االتفاق و ربديد شروط الص ـ ـ ــلح و آثاره و ذلك دبا ذلم من سلطة التصرف إزاء

مصاحلهم اخلاصة.13

الفقرة الثانية :صفح المجني عليه و األمر الجنائي

األمر اجلنائي ىو قرار قضائي يصدره القاضي أو عضو النيابة بالعقوبة بناء على اإلطالع على األوراق دون

حضور اخلصوم أو إجراء ربقيق أو مساع مرافعة  .و األمر اجلنائي يعد من الوسائل اليت تأخذ هبا التشريعات
احلديثة لتبسيط اإلجراءات اجلنائية  ،و ذبنب ادلدد الطويلة اليت قد تستغرقها الدعوى اجلنائية حىت صدور احلكم
بالرباءة أو اإلدانة . 14
أوال  :أوجه التشابه
يتفق نظام صفح اجملٍت عليو مع نظام األمر اجلنائي يف أهنم ال يطبقون إال بصدد اجلرائم البسيطة فال جيوز
تطبيقهم يف اجلنايات و إمنا يقتصر نطاق تطبيقهم من حيث ادلبدأ على ادلخالفات و اجلنح  ،و بذلك يشًتكون
يف اذلدف ادلراد ربقيقو من قبل ادلشرع أال و ىو التيسَت على القضاء و اخلصوم توفَتا للجهد و الوقت و ادلال ،
كما أنو يتفق مع الصفح يف كونو ال يؤثر على الدعوى ادلدنية  ،إذ جيوز للمضرور من اجلردية يف كل منها أن يرفع
دعواه ادلدنية مطالبا بالتعويض عن األضرار اليت أصابتو جراء اجلردية  .كذلك يلتقيان نظامي صفح اجملٍت عليو و
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األمر اجلنائي يف األثر ادلًتتب عليهـ ــم و ىو إهناء الدعوى اجلنائية بغَت زلاكمة  ،إال أن تصاحل ادلتهم دبخالفة

يستهدف إهناء الدعوى اجلنائية بغَت رفعها  ،و إمنا يرمي إىل احلكم بالعقوبة  ،و لكن بإجراءات مبسطة . 15
ثانيا  :أوجه االختالف

إن االلتجاء إىل نظام الصلح اجلنائي بصفة عامة أمر اختياري  ،يتوقف على رغبة ادلتهم يف إهناء الدعوى اجلنائية
هبذا األسلوب  ،يف حُت أن قانون اإلجراءات اجلزائية يوجب على النيابة العامة إصدار أوامر جنائية بشأن
ادلخالفات اليت ال ترى حفظها  ،ىذا مع مالحظة أن ادلتهم يستطيع – يف احلالة األخَتة – االعًتاض على األمر
اجلنائي حىت بدون إبداء أسباب معينة فيسقط األمر اجلنائي و يعترب كأن مل يكن و يتم ربديد جلسة لنظر
الدعوى باإلجراءات العادية مع إعطاء سلطة احملكمة سلطات واسعة منها أهنا ال تتقيد دبصلحة اخلصوم  ،كما أن
الصفح يعرض من جانب أي عضو من أعضاء النيابة العامة  ،و نظرا لكونو حقا للمتهم فلو أن يطلبو ابتداء و لو
مل يعرض عليو  ،أما األمر اجلنائي فال يصدر إال من القاضي كما أنو ال يعترب حقا للمتهم بل خيضع إصداره
للسلطة التقديرية للنيابة العامة  .كما أن األمر اجلنائي جائز يف ادلخالفات أو اجلنح ادلعاقب عليها بالغرامة بشرط
أال تزيد يف حدىا األدىن عن مبلغ معُت يف حالة اجلنحة أما بالنسبة للصلح فهو جائز بالنسبة لبعض اجلنح
ادلعاقب عليها بعقوبة احلبس وجوبا  ،كما أن الصلح يكتسب احلجية دبجرد انعقاده أما األمر اجلنائي فال حيوز
حجيتو يف إهناء الدعوى ال عمومية إال بقبول ادلتهم لو و عدم اعًتاضو عليو خالل ادلدة ادلقررة لالعًتاض  ،و أخَتا
خيلف النظامُت كذلك يف أم األمر اجلنائي جيوز أن يصدر فاصال يف موضوع الدعوى اجلنائية و الدوى ادلدنية
التبعية إذا كان ذلا زلل  ،أما الصلح فال ينصرف إال إىل الدعوى اجلنائية فقط و ال تأثَت لو على الدعوى ادلدنية

16

الفقرة الثالثة  :صفح المجني عليه و التنازل عن الشكوى
كما سبق و ذكرنا أن التنازل مل يعره ادلشرع اجلزائري بل ترك ذلك للفقو  ،لذلك ديكن تعريفو على أنو تصرف
إداري قانوين يصدر بشكل إجياب من جانب واحد و ىو اجملٍت عليو أو من ديثلو قانونا إليقاف االستمرار يف
إجراءات الدعوى اجلزائية بعد رفعها بناء على شكوى يف جرائم زلددة دبقتضى القانون و ال حيتاج إىل قبول من

اجلانب اآلخر . 17

أوال  :أوجه التشابه

يد الصلح و التنازل من األسباب اخلاصة النقضاء الدعوى اجلنائية و نتيجة لذلك ديكن القول أن الصلح و

التنازل متفقُت من حيث األساس القانوين لكل منهما  ،فال حيدثان أثرمها إال يف احلاالت االستثنائية  ،النصوص
عليها صراحة يف القانون  ،كما أهنما يتجهان إىل إعطاء ادلتقاضُت دورا أكثر اجيابية و فاعلية يف تقرير مصَت
الدعوى كوهنما مناألسباب الشخصية النقضائها  ،و يتفق ــان يف زم ــن وجودمها فالبد أن يبق ىذه اللحظة واقعة
اجيابية تتمثل يف تقدًن شكوى من اجملٍت عليو  ،فهو غَت متصور قبل تقدديها بل إن إرضاء اجملٍت عليو باجلردية ال
جيوز أن يفهم على أنو تنازل ضمٍت عن حقو يف تقدديها  ،أما زمن تطبيقها فيستفيد ادلتهم من التنازل و الصلح
يف كافة مراحل الدعوى اجلزائية طادلا مل يصدر حكما باتا  ،و بذلك صلد أن الصلح و التنازل يؤديان إىل استنفاذ
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والية القاضي بالنسبة دلوضوع النزاع حيث مل يعد بإمكان القاضي الفصل يف موضوع الدعوى اليت مت التنازل عنها
أو التصاحل بشأهنا الن كل منهما ديثل دفعا بعدم قبوذلا كما انو ال ديكن رفعها من جديد إال إذا اختلفت عن
األوىل من حيث ادلوضوع أو السبب أو األشخاص. 18
ثانيا  :أوجه االختالف
إن التنازل يقتصر على احلا الت اليت يتطلب فيها ادلشرع شكوى أو طلب أما الصلح فال يتقيد بوجوب سبق
تقدًن الشكوى  ،كما ان التنازل عن الشكوى ىو وسيلة قضائية النقضاء الدعوى العمومية  ،إذ أن التنازل عن
الشكوى ال حيدث إال بعد تقدًن شكوى إىل اجلهات القضائية بينما الصلح اجلنائي ىو وسيلة غَت قضائية حيث
ديكن حدوث الصلح قبل ربريك النيابة العامة لدعوى العمومية  ،كما أن التنازل ن الشكوى يكون دائما بدون
مقابل على خالف الصلح ما بُت األفراد حيث يًتك ذلك إلرادة األطـ ـراف يف دفع مقابل أو عدم دفعو من اجل
انقض ـ ــاء الدعوى العمومية.19
المطلب الثاني :الصفح الجنائي كبديل لدعوى العمومية
لقد نص ادلشرع اجلزائري على اجراء الصفح يف قانون العقوبات و بُت من ىم أطرافو ادلعنيُت هبذا الصفح و
شروطو خاصة اجلرائم اليت يكون فيها و ذلك ألنو جيـ ـ ــوز يف بعض اجلرائم فقط نص عليها القان ـ ــون ( الفرع
األول)  ،و يف األخَت يف حالة ما اذا توفرت مجيع الشروط و كانت صحيحة فان الصفح ين ـ ــتج أثره القانوين
بالنسبة جلميع األطراف ( الفرع الثاين ) .
الفرع األول :األحكام اإلجرائية لصفح المجني عليه

صفح اجملٍت عليو ىو إجراء قانوين يتم بُت طريف اجلردية  ،و مها اجملٍت عليو أو وكيلو  ،و ادلتهم أو وكيلو ( الفقرة

األوىل )  ،أمام اجلهة ادلختصة بالنظر فيو ( الفقرة الثانية )  ،و ذلك يف جرائم معينة و زلددة يف القان ـ ـ ــون ( الفقرة
الثالثة )  ،حىت ينتج آثاره ( الفقرة الرابعة ) .
الفقرة األولى :أطراف الصفح
أوال  :المجني عليه
أتت مجيع الفقرات الناصة على الصفح بصيغة واحدة و ىي " و يضع صفح الضحية حدا للمتابعة اجلزائية " و
بذلك يكون القانون اجلزائري قد بُت صفة الضحية حدا للمتابعة اجلزائية " و بذلك يكون القانون اجلزائري قد بُت
صفة الشخص صاحب احلق يف الصفح  ،و ىو الضحية  ،دون غَتىا من األشخاص ،كالشخص ادلضرور من
اجلردية مثال  .و الضحيـ ــة ىي الشخــص الذي وقع عليو االعت ــداءمباشرة  ،كالشخص ادلقذوف يف جردية
القذف ،والزوج ادلًتوك يف جنحة ترك األسرة  ،و الفرع أو األصل أو الزوج الدائن بالنفقة يف جردية االمتناع عن
دفع النفقة ادلقررة دبوجب حكم قضائي ...ىكذا . 20
ثانيا  :وكيل المجني عليه

أجاز ادلشرع للمجٍت عليو توكيل غَته من أجل الصفح عن ادلتهم  ،إال أنو يشًتط أن يكون التوكيل خاص  ،فال
يكفي توكيل عام ،و ذلك ألن التوكيل اخلاص على ىذا النحو تعبَتا من لدنو على مدى خطورة ىذا األثر على
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الدعوى اجلنائية  ،و ىو الذي خيول الوكيل حق مباشرة اإلجراءات اجلنائية نيابة عن موكلو و نالحظ أن ادلشرع
إتبع يف ذلك نفس اخلطة اليت انتهجها بالنسبة للشكوى و التنازل عنها  ،حيث اشًتط تقدديها أو التنازل عنها
من اجملٍت عليو أو من وكيلو اخلاص.21
كما نالحظ أن ادلش رع اجلزائري مل ينص على منح ورثة الضحية احلق يف الصفح عن اجملٍت عليو على عكس
ادلشرع ادلصري  ،و لعل ذلك يتفق مع طبيعة اجلرائم اخلاضعة لنظام صفح اجملٍت عليو يف القانون اجلزائري  ،و اليت
ال يوجد من بينها جرائم اعتداء على احلياة  ،أو حىت جرائم اعتداء جسيم على السالمة البدنية . 22
ثالثا  :المتهم ( الجاني )
لقد عرفو بعض الفقو على أنو الطرف الثاين يف الدعوى اجلنائية  ،و ىو اخلصم الذي يوجو إليو اإلهتام
بواسطة ربريك الدعوى العمومية قبلو  ،و ال يكفي أن ارتكاب الشخص للجردية حىت يعترب متهما بل يتعُت
ربريك الدعوى اجلزائية قبلو حىت تلحقو ىذه الصفة  ،و قد عرفو البعض اآلخر أيضا بأنو كل شخص تتهمو النيابة
العامة بارتكاب اجلردية و تطالب احملكمة بتوقيع العقوبة عليو  ،فيعد متهما من وجو إليو اهتاما من سلطة التحقيق
أو من مت القبض عليو أو صدر أمر بضبطو و إحضاره من قبل الضبطية القضائية  ،سواء يف األحوال اليت جوز ذلم
23
فيها ذلك أو كان ذلك تنفيذا ألمر النيابة أيضا من كان مدعيا عليو يف جنحة مباشرة مىت مت تكليفو باحلضور
و حىت حيمل الشخص صفة ادلتهم  ،أو حىت يكون طرفا يف الدعوى العمومية البد من توافر شروط معينة
نص عليها القانون فيو :
 1ـ أن يكون الشخص حيا  :ينبغي أن يكون ادلتهم شخصا على قيد احلياة فال توجو إجراءات الدعوى ضد

شخص ميت  ،فإن حصلت الوفاة بعد رفع الدعوى يتعُت إصدار قرار حبفظ األوراق و إن كانت الوفاة أثناء
سَتىا أمام احملكمة فإنو يتعُت احلكم بانقضائها . 24
 – 2األهلية  :فضال عن كون ادلتهم شخصا طبيعيا فال بد أن يكون أىال إلنزال العقاب عليو و يدخل يف
األىلية الوعي  ،التمييز  ،و اإلرادة سواء كان ادلتهم فاعال أصليا  ،أو شريكا  ،متدخال أو زلرضا  ،و األىلية
ادلقصودة ىنا ىي أىلية ربمل ادلسؤولية اجلزائية  ،فالدعوى ال ربرك ضد شخص غَت شليز ألن التمييز ىنا قرينة

قاطعة غَت قابلة إلثبات العكس .
 – 3أن يكون المتهم معينا  :إذ أن الدعوى العمومية ال ترفع إال على متهم معُت و تعيُت ادلتهم يكفي أن
يكون زلددا بذاتو  ،و يف ىذه احلالة منيز بُت مرحلتُت من اإلجراءات اجلنائية  :األوىل و ىي مرحلة التحقيق

االبتدائي  ،و اليشًتط فيها تعيُت ادلتهم  ،فقد يكون ىدف اإلجراءات يف ىذه ادلرحلة الكشف عن شخصيتو ،
و من مث كان ذلا طابع عيٍت  .و الثانية ىي مرحلة احملاكمة  ،و فيها يشًتط أن يكون ادلتهم معينا  ،إذ أن ىدف
اإلجراءات يف ىذه ادلرحلة ىو الوصول إىل حكم يقرر الرباءة أو اإلدانة و ال يتصور مثل ىذا احلكم إال بالنسبة
لشخص معُت  ،و من مث تكون اإلج ـ ـ ـراءات يف ىذه ادلرحلة ذات طابع شخصي . 25
رابعا  :و كيل المتهم  :ىو عادة زلاميو الذي يتوىل الدفاع عنو  ،إال أنو ليس بالزم أن يكون للوكيل صفة احملامي
 ،و بناءا على ذلك فإن وكيل ادلتهم قد يكون ادلدافع عنو و قد يكون شخصا آخر لديو ما يثبت أنو وكيل عنو ،

اجمللد اخلامس ــ العددالثالث ــ السنة سبتمرب0202

026

وسريه صـــايف

صفح اجملين عليه كآلية بديلة لدعوى العمومية يف التشريع اجلسائري

و وكالت و عن ادلتهم ىي وكالة اتفاقية دبوجبها يستمد سلطتو يف إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو احملكمة حبسب
األحوال  ،و ذلك وفقا للجرائم اليت جيوز فيها الصلح  ،و يًتتب عليو انقضاء الدعوى اجلنائية بالصلح أو وقف
تنفيذ العقوبة  ،كما أنو دبوجب وكالة الوكيل من ادلتهم يستمد أيضا سلطتو يف قبول أو رفض التصاحل ادلعروض
26
عليو  ،و يًتت ــب على قبول الوكيل صفح اجملٍت عليو انقضاء الدعوى اجلنـ ــائية
الفقرة الثانية :الجهة التي يعلن أمامها الصفح

مل ينص ادلشرع اجلزائري أيضا على اجلهة اليت يبدي أمامها اجملٍت عليو رغبتو يف وضع حد للمتابعة اجلزائية
فبل ادلتهم  ،و الصفح عنو  ،و لكن ديكن تصور صفح اجملٍت عليو عن ادلتهم أمام مجيع اجلهات ادلنوط هبا

االستدالل  ،أو التحقيق  ،أو احلكم بشأن اجلردية . 27

أوال  :صفح المجني عليه أمام ضابط الشرطة القضائية و النيابة العامة
مل ينص القانون اجل زائري على اختصاص ضباط الشرطة القضائية  ،بإثبات صفح اجملٍت عليو عن ادلتهم  ،و لكن
ادلادة  17قانون اجراءات جزائية نصت على ما يلي  " :يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات ادلوضحة يف
ادلادتُت  12و  13و يتلقون الشكاوى و البالغات و يقومون جبمع االستدالالت و إجراء التحقيقات االبتدائية
 "...و ىكذا ما دام ضباط الشرطة القضائية خيتصون بتلقي الشكاوى  ،و البالغات  ،فقياسا على ذلك
خيتصون أيضا بإثبات صفح الضحية عن ادلتهم  ،و ذلك عن طريق ربضَت زلضر  ،كذلك خيتص مجيع أعضاء
النيابة العامة بإثبات صفح اجملٍت عليو ،أيا كانت درجته م الوظيفية وفقا دلبدأ عدم ذبزئة النيابة  ،و أعضاء النيابة
يف القانون اجلزائري ىم ووكيل اجلمهورية  ،و ىو ديثل النيابة العامة لدى احملاكم  ،إذ نصت ادلادة  135ق.إ.ج
على ذلك  .كذلك النائب العام و ىو شلثل النيابة العامة أمام اجملالس القضائية (ادلادة  34قانون اإلجراءات
اجلزائية).28
ثانيا  :صفح المجني عليه أمام قاضي التحقيق  :ديكن أن يتقدم اجملٍت عليو أيضا بصفحو أمام قاضي التحقيق

 ،الذي خيتص بالتحقيق بناء على طلب من وكيل اجلمهورية  ،أو بناء على شكوى مصحوبة بإدعاء مدين طبقا
للمادة 38ف  03قانون اإلجراءات اجلزائية ،و يقوم قاضي التحقيق بتحرير زلضر يف إطار ربرير زلاضر
االستجواب  ،و ادلواجهات (م  108قانون اإلجراءات اجلزائية .29
ثالثا  :صفح المجني عليه أتناء المحاكمة :

إذا رفعت النيابة العامة الدعوى إىل احملكمة بشأن جردية جيوز فيها الصفح  ،فإنو يكون من ادلنطقي أال يسقط
حق الضحية يف إثبات صفحو  ،بل جيوز لو أن يطلب إثبات ىذا الصفح أمام احملكمة  ،و اليت ربكم بناء على
ذلك بانقضاء الدعوى اجلنائية قبل ادلتهم  ،و جيوز تقدًن طلب الصفح إىل احملكمة طادلا مل يصدر حكم بات ،
و يتعُت على احملكمة احلكم بانقضاء الدعوى اجلنائية قبل ادلتهم  ،و لو كانت منظورة أمام زلكمة النقض  ،و
على احملكمة أن تراعي عند تقدًن طلب إثبات الصفح ذلا  ،أن ىذا الطلب ادلقدم من الضحية نفسو أو وكيلو
اخلاص  ،أن الفعل ادلسند إىل ادلتهم ديثل إحدى اجلرائم اليت جيوز فيها الصفح

30
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لقد نص ادلشرع اجلزائري على رلموعة من اجلرائم اليت جيوز فيها الصفح  ،و استثٌت اجلنايات لذلك فهو
حصر ىذه اجلرائم شلا ال جيوز معو القياس .إن ادلصلحة احملمية بتلك اجلرائم ليست واحدة إال أنو جيمعها قاسم
مشًتك يتمثل يف أن الضرر الناتج عنها يصيب بصفة مباشرة الضحية فالضحية يف ىذه احلالة يتحمل وحده
تابعات ىذه اجلردية ،و لقدا ختلف الفقو حول ىذا النظام ،فبالنسبة ذلم تبٍت ىذا النظام يعٍت اخللط بُت حق

الدولة يف العقاب و حق ادلضرور يف التعويض إىل جانب انتقادات أخرى . 31
أوال  :جرائم االعتداء على الشرف

 – 1جريمة القذف :نصت ادلادة  296ق.العقوبات على  " :عد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأهنا ادلساس
بشرف واعتبار األشخاص أو اذليئة ادلدعى عليها بو أو إسنادىا إليهم أو إىل تلك اذليئة ويعاقب على نشر ىذا
االدعاء أو ذلك اإلسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حىت ولو مت ذلك على وجو التشكيك أو إذا قصد بو
شخص أو ىيئة دون ذكر االسم ولكن كان من ادلمكن ربديدمها من عبارات احلديث أو الصياح أو التهديد أو
الكتابة أو ادلنشورات أو الالفتات أو اإلعالنات موضوع اجلردية و لقد نصت ادلادة  298قانون العقوبات "
يعاقب على القذف ادلوجو إىل األفراد باحلبس من شهرين ( )2إىل ستة أشهر ( )6وبغرامة من  25.000دج إىل
 50.000دج أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت .
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة اجلزائية "...لكنها استثنت من ذلك و دبوجب الفقرة الثالثة منها جردية
القذف ادلوجو لشخص أو أكثر  ،ينتمون إىل رلموعة عنصرية  ،أو مذىبية  ،أو إىل دين معُت  ،إذا كان الغرض
منها ىو التحريض على الكراىية بُت ادلواطنُت أو السكان .
 – 2جريمة السب  :نصت ادلادة  297قانون العقوبات ":يعد سبا كل تعبَت مشُت أو عبارة تتضمن ربقَتا أو
قدحا ال ينطوي على إسناد أية واقعة  ".و لقد نصت ادلادة  144مكرر قانون العقوبات على أن جردية سب
رئيس اجلمهورية ال زبضع لنظام الصفح  ،و كذلك سب شخص بسبب دينو أو مذىبو أو عرقو واستثٌت ادلشرع
اجلزائري تطبيق نظام الصفح يف سلالفة السب غَت العلٍت  463قانون العقوبات . 32
ثانيا  :جرائم االعتداء على حرمة الحياة الخاصة
لقد نص ادلشرع يف ادلادة  303مكررق.ع على " يعاقب باحلبس من ستة ( )6أشهر إىل ثالث ( )3سنوات و
بغرامة من  50.000دج إىل  300.000دج  ،كل من تعمد ادلساس حبرمة احلياة اخلاصة بأية تقنية كانت ...
و يضع صفح الضحية حدا للمتابعة اجلزائية  ".كما نصت ادلادة  303مكرر  1على " يعاقب بالعقوبات
ادلنصوص عليها يف ادلادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو مسح بأن توضع يف متناول اجلمهور أو الغَت  ،أو
استخدم بأي وسيلة كانت  ،التسجيالت أو الصور أو الوثائق ادلتحصل عليها بواسطة أحد األفعال ادلنصوص
عليها يف ادلادة  303مكرر من ىذا القانون  ...و يضع صفح الضحية حدا للمتابعة اجلزائية ".و ما نالحظو أن
ادلشرع حرم أفعال االعتداء على احلياةاخلاصة من خالل العقوبات اليت نص عليها يف ادلواد سالفة الذكر ،باإلضافة
إىل عقوبات تكميلية ىي مصادرة األشياء اليت استخدمت أو خصصت من أجل ارتكاب تلك األفعال ،إضافة
إىل عقوبات تبعية تتمثل يف ذبريده حق من احلقوق ادلنصوص عليها يف ادلادة  9مكرر  1دلدة تتجاوز  05سنوات
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( ادلادة  303مكرر  . ) 2و نستنتج من ذلك أن ادلشرع قد أقر عقوبة مشددة ذلذه اجلردية و ذلك دلا تنطوي
عليو من انتهاك خطَت حلرمة احلياة اخلاصة  ،و علة التشديد ىو منع التعسف و ربقيق العدالة و محاية األفراد
.

33

ثالثا  :جرائم االعتداء على السالمة البدنية  :لقد ميز ادلشرع اجلزائري ما بُت حالتُت  :االعتداء العمدي و
االعتداء غَت العمدي الذي جيوز فيو الصفح .
 – 1جرائم االعتداء العمدي التي يجوز فيها الصفح  :نصت ادلادة  442فقرة  01قانون العقوبات على "
يعاقب باحلبس من عشرة ( )10أيام على األقل إىل شهرين ( )2على األكثر و بغرامة من  8.000دج إىل

 16.000دج  :األشخاص و شركاؤىم الذين حيدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف
أخرى  ،أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل دلدة تتجاوز مخسة عشر ()15
يوما و يشًتط أن ال يكون ىناك سبق إصرار أو ترصد أو محل سالح  " ...وجاءت الفقرة األخَتة من نفس
ادلادة " و يضع صفح الضحية حدا للمتابعة اجلزائية عن األفعال ادلنصوص عليها يف احلالتُت  1و  2أعاله "

.فاجلرح ىو مساس بأنسجة اجلسم عن طريق الضغط عليها مساسا ال يؤدي إىل سبزيقها  ،34و ما نالحظو أن
ادلشرع أجاز الصفح يف جردية الضرب أو اجلرح عندما ال تنشأ ىذه األفعال مرض أو عجز عن العمل دلدة
تتجاوز  15يوما  ،إال أنو يشًتط أن ال يكون ىناك سبق اإلصرار و الًتصد .
 – 2جرائم االعتداء غير العمدي التي يجوز فيها الصفح  :نصت ادلادة  442فقرة  02ق.ع على " كل من
تسبب بغَت قصد يف إحداث جروح أو إصابة أو مرض ال يرتب عليو عجز كلي عن العمل دلدة تتجاوز ثالثة ()3
أشهر و كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إمهال أو عدم مراعـ ـ ــاة النظم  "...و ما

نالحظو يف ىذه ادلادة أهنا ذبيز الصفح يف حالة اإلصابة اخلطأ  ،سواء كانت ىذه اإلصابة غَت العمدية أحدثت
جرحا أو مرضا شلا أدى إىل عجز عن العمل دلدة تتجاوز  03أشهر .
رابعا  :جرائم االعتداء على األسرة
 – 1جريمة ترك األسرة  :نصت على ىذه اجلردية ادلادة  330فقرة  1قانون العقوبات  ،و لقد مت دراسة ىذه
اجلردية يف الفصل األول  ،بإعتبارىا أحد اجلرائم اليت ذبب فيها الشكوى لتحريك الدعوى العمومية إال أنو يف
آخر فقرة من ادلادة سالفة الذكر جاءت عبارة " و يضع صفح الضحية حدا للمتابعة اجلزائية " ،و ما نالحظو أن
جردية ترك األسرة من اجلرائم اليت جيوز فيها الصفح  ،و ذلك يف حالة إتفق الزوج ادلًتوك مع الزوج الذي ترك
أسرتو على الصفح  ،و بذلك تنقضي الدعوى العمومية .
 – 2جريمة التخلي عن الزوجة الحامل  :كما نصت ادلادة  330فقرة  2قانون العقوبات " يعاقب الزوج
الذي يتخلى عمدا و دلدة تتجاوز شهرين ( ) 2عن زوجتو مع علمو بأهنا حامل و ذلك لغَت سبب جدي "  ،و

ما نستنتجو يف ىذه ادلادة أن الزوج الذي يكون على علم تام بأن زوجتو حامل  ،و رغم ذلك يتخلى عنها و
يتملص من إلتزاماهتإذباىها  ،فإنو يعترب مرتكب جلردية التخلي عن الزوجة احلامل  ،إال أن ادلشرع اجلزائري أعطى
احلق للزوجة احلامل يف الًتاجع عن شكواىا و ذلك بالصفح عنو  ،و منو فإن صفحها ينهي الدعوى .
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 -3جريمة عدم تسليم قاصر  :نصت ادلادة  328قانون العقوبات على " يعاقب باحلبس من شهر إىل سنة و
بغرامة من  500إىل  5000دينار األب أو األم أو أي شخص آخر ال يقوم بتسليم قاصر قضي يف شأن
حضانتو حبكم مشمول بالنفاذ ادلعجل أو حبكم هنائي إىل من لو احلق يف ادلطالبة بو و كذلك كل من خطفو شلن
وكلت إليو حضانتو أو من األماكن اليت وضعو فيها أو أبعده عنو أو عن تلك األماكن أو محل الغَت على خطفو و
منعو أو إبعاده حىت و لو وقع ذلك بغَت ربايل و عنف  " .و يتضح لنا من خالل ىذه ادلادة أن جردية عدم
تسليم قاصر تتعلق بطفل ربت الرعاية وكلت رعايتو إىل أحد الوالدين دبقتض ــى حكم قضـ ــائيواجب التنفيذ  ،فهي
إذن ليست رعاية أصلية دبفهوم احلضانة اليت تعود طبيعيا لألبوين احلقيقيُت للطفل  ،و إمنا ىي رعاية قضائية
يقررىا القاضي ألن السلطة األبوية بُت الزوجُت اختلت  .و تقوم اجلردية يف حق من ديتنع عن تسليم الطفل
القاصر إىل من لو احلق من حضانتو دبقتضى حكم قضائي نافذ و تقوم أيضا يف حق من خيتطفو شلن أوكلت إليو
حضانتو  ،كما تقوم يف حق من يبعده عن األماكن اليت وضعو فيها حاضنو  ،و سواء وقع اخلطف و اإلبعاد
بالعنف أو التحايل أم بغَت ذلك  . 35إن جردية االمتناع عن تقدًن النفقة ادلقررة عن تقدًن النفقة ادلقررة قانونا
لصاحل األوالد او األصول من اجلرائم اليت تتعلق بالتخلي عن االلتزامات اليت ورد النص عليها يف ادلادة  75من
قانون األسرة اجلزائري و اليت ذبب نفقة الولد على األب ما مل يكن لو مال و جاء فيادلادة  76منو أنو يف حالة
عجز األب ذبب نفقة األوالد على األم إذا كانت قادرة على ذلك كما جاء يف نص ادلادة  77منو  ،أنو ذبب

نفقة األصول على الفروع و الفروع على األصول حسب القدرة و درجة القرابة . 36

 – 4جريمة اإلمتناع عن تسديد النفقة  :و ىي اجلردية ادلنصوص عليها يف ادلادة  331قانون العقوبات "
يعاقب باحلبس من ستة ( )6أشهر إىل ثالث ( )3سنوات و بغرامة كن  50.000دج إىل  300.000دج كل
من امتنع عمدا  ،و دلدة تتجاوز الشهرين ( )2عن تقدًن ادلبالغ ادلقررة قضاء إلعالة أسرتو  ،و عن أداء كامل قيمة
النفقة ادلقررة عليو إىل زوجة أو أصولو أو فروعو  ،و ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامو بدفع نفقة إليهم  "...و
نصت الفقرة األخَتة من نفس ادلادة على أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة اجلزائية ،و لكن بشرط دفع ادلبالغ
ادلستحقة  ،و عليو ال يكون لصفح الضحية أثر إال إذا أثبت أن ادلتهم قد سدد ما عليو من دين . 37
الفرع الثاني :آثار صفح المجني عليه

كما و سبق و ذكرنا أنو يف حالة توافر كل الشروط ادلنصوص عليها يف قانون العقوبات خبصوص صفح اجملٍت عليو
و كانت اجلردية إحدى اجلرائم ادلذكورة سابقا يف ىذه احلالة ينتج الصفج اجلنائي آثاره و قد تنتج ىذه اآلثار إما

على الدعوى اجلزائية ( الفرع األول )  ،و اما على الدعوى ادلدنية ( الفرع الثاين )
الفرع األول :أثر الصفح على الدعوى الجزائية

يًتتب على صفح اجملٍت عليو مع ادلتهم  ،عن جردية من اجلرائم اليت جيوز فيها الصفح  ،انقضاء الدعوى العمومية
 ،اليت مل يصدر فيها حكم بات  ،سواء قبل رفع الدعوى العمومية أو بعد رفعها  ،و سواء كانت مرفوعة من
النيابة العامة أو بطريق اإلدعاء ادلباشر  ،و إذا وقع الصفح قبل رفع الدعوى مل جيوز رفعها  ،فإن رفعت رغم ذلك
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وجب احلكم بعد قبوذلا  ،إما إذا وقع الصفح بعد رفعها و قبل صدور حكم بات فيها فإنو يتعُت احلكم

بانقضائها  ،و شأن الصفح يف ذلك شأن سائر أسباب انقضاء الدعوى العمومية . 38
ولكن التساؤل الذي يطرح نفسو  ،ىو ما ادلقصود بوضح حد للمتابعة اجلزائية اليت أدرجها ادلشرع يف آخر كل
نص من النصوص القانونية اليت ذبيز الصفح يف بعض اجلرائم ؟
حيث أنو يقصد بعبارة " يضع حدا للمتابعة اجلزائية " أنو إذا كانت الدعوى أمام النيابة العامة أصدرت ىذه
األخَتة أمرا باحلفظ طبقا للفقرة  05من ادلادة  36قانون إجراءات جزائية  ،أما إذا كانت الدعوى أمام قاضي
التحقيق  ،أصدر أمرا بال وجو دلتابعة ادلتهم  ،تطبيقا لنص ادلادة  163قانون إجراءات جزائية  ،أما إذا كانت
الدعوى أمام احملكمة  ،فتقضي بانقضاء الدعوى العمومية بصفح الضحية تطبيقا لنص الفقرة  5من ادلادة 6
ق.إ.ج  ،كما أن ادلادة  368قانون إجراءات جزائية على أنو ال جيوز إلزام ادلتهم دبصروفات الدعوى يف حالة
احلكم برباءتو  ،فاعتربت احلكم الصادر نتيجة صفح الضحية دبثابة براءة للمتهم . 39
الفرع الثاني :أثر الصفح على الدعوى المدنية
حرص ادلشرع على بيان أثر الصفح يتعلق بالدعوى العمومية فقط  ،و ليس لو تأثَت على الدعوى ادلدنية  ،و
مبعث حرص ادلشرع على ذلك ىو خشية من محل قبول ادلتهم للصفح على أنو اعًتاف منو دبسؤوليتو اجلنائية  ،و
بالتايل اعتبار ىذا دليال قاطعا يعول عليو يف الدعوى ادلدنية ادلقامة عن ذات الوقائع  ،فأراد منع ىذا اإللتباس
بالنص على نفي أي تأثَت للصفح على الدعوى ادلدنية  ،و كذلك كي يتيح فرصة الصلح حىت دلن يرغب بتجنب
زلاكمتو جنائيا رغم سبسكو بعدم مسؤوليتو . 40
خاتمة:
لقد حاولنا من خالل حبثنا ىذا تسليط النظر على موضوع الصلح اجلنائي الذي تبناه ادلشرع اجلزائري و معظم
التشريعات ادلقارنة  ،باعتباره آلية من اآلليات البديلة للدعوى العمومية  ،فتوصلنا إىل رلموعة من النتائج أال و
ىي أن الصلح اجلنائي ىو اإلجراء الذي دبقتضاه تتالقى إرادة اجملٍت عليو مع إرادة ادلتهم يف وضع حد للدعوى
اجلنائية  ،و خيضع ىذا اإلجراء لتقييم اجلهة القائمة على األخذ بو  ،فإن قبلتو ترتب عليو انقضاء الدعوى اجلنائية
دون تأثَت على حقوق ادلضرور من اجلردية  ،جاء هبدف التقليل من اللجوء إىل القضاء و خصوصا بعد ما عرفو
ىذا األخَت من اكتظاظ يف الكم اذلائل من القضايا اليت جيب الفصل فيها .
و ضلن بدراستنا وجهنا البحث حول صفح اجملٍت عليو حيث يقع صفح اجملٍت عليو يف طائفة من اجلرائم دون غَتىا
،فمىت ا تفق اجملٍت عليو أو وكيلو اخلاص على الصفح مع اجلاين يف أي مرحلة من مراحل الدعوى  ،بعد دفع ادلتهم
مقابل الصلح ،فإذا مت قبل مباشرة الدعوى فال جيوز ادلتابعة فيها ،ولكن إذا مت بعد رفعها وقبل صور احلكم البات
تعُت احلكم با نقضاء الدعوى العمومية  ،فتنصرف آثاره إىل الدعوى اجلزائية دون الدعوى ادلدنية شأنو يف ذلك
شأن التنازل.
و من خالل ما توصلنا لو من نتائج خالل دراستنا فإننا نقًتح رلموعة من التوصيات :
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 على ادلشرع اجلزائري أن يوسع من نطاق اجلرائم اليت جيوز فيها الصفح حىت حيقق الصفح الغرض ادلرجومنو بشكل اكرب
 كذلك من الضروري ضبط إجراءات صفح اجملٍت عليو،لذلك من الضروري على ادلشرع أن خيلق نصوصقانونية ربدد اجلهات ادلنوط أمامها عرض صفح اجملٍت عليو .
 ربديد اآلجال القانونية اليت يتم خالذلا صفح اجملٍت عليو و ذلك لتسريع ادلعامالت أكثر ،وتفاديا لتضيعالوقت على اجملٍت عليو يف حصولو عل التعويض .
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