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 مقدمة
  

بالنسبة للضحیة اعتداء تمثل كانت التي الجریمة تعویض بالیتصل موضوع 
وبعد ل التعویض عنه، و أخذ الثأر من المعتدي أو قببعلیها تقدر وحدها التصرف فیه 

بضرر في یمس الفرد اعتداء  وأصبحت تشكل نشأة الدولة تغیرت النظرة إلى الجریمة
: حقان هایتولد عن واستقراره، ومن ثم فإنه المجتمع في أمنهكذلك یمس و ، ماله وبدنه

. سلوك مجرم یقع منه الذي في توقیع العقاب ضد الفاعلالحق المجتمع عام یمنح حق 
 .القاضي الجنائيأمام ضده المجتمع تحریك الدعوى العامة  باسم تتولى النیابة العامة

  

كل لمضرور في اقتضاء التعویض عن ا خاص هو حق حق ینشأ عنها كما
. الدعوى المدنیة یباشرها أمام القاضي المدني يضرر لحق به، ووسیلته في ذلك ه

یین الجنائیة والمدنیة باعتبارهما ناشئتین عن و ولكن بسبب وجود روابط وثیقة بین الدع
جریمة واحدة فإن قوانین اإلجراءات الجنائیة تجعل القاضي الجنائي أیضا یختص 

 .إذا رأى المضرور من الجریمة أن یرفع إلیه دعواهبنظر الدعوى المدنیة 
  

عن طریق الدعوى المدنیة التي تنص تتم المطالبة بالتعویض أمام القضاء 
هي في الحقیقة تأكید لقاعدة شرعیة قال بها الفقه و الحدیثة القوانین اإلجرائیة علیها 

وهي نفس ، وطبقها القضاء منذ القدیم بمقتضاها ال یجوز ألحد أن یحقق العدالة بنفسه
  . القاعدة التي أخذت بها الشریعة اإلسالمیة

في بدایة نشأة الدولة كانت الدعوى الجنائیة دعوى شخصیة یقوم برفعها 
المضرور من الجریمة أو المجني علیه فیها أمام القاضي، ونتیجة لتطور األفكار اتسع 
سلطان الدولة  في المطالبة بتوقیع العقاب على الجاني، وتناقص حق المجني علیه 

، إلى أن فحسبالضرر عن تعویض لاباقتصر على حق المطالبة و في طلب العقاب 
 .تمیزت الدعویان الجنائیة والمدنیة
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السیما إذا تعلق  هو أمر بسیطحصول الضحیة على التعویض قد یبدو أن 
بضرر ثابت ضد متسبب فیه معلوم، لكن هذا األمر لم یتأكد حصوله دائما في كل 
عصر، حیث یعتبر التعویض في القدیم بمثابة عصر ذهبي للضحیة أین كانت هذه 
األخیرة تستحق التعویض ویؤول إلیها مباشرة، في حین كان محل ریب في بعض 

أین أصبح التعویض یقسم بین الضحیة والملك أو األوقات السیما في العصر الوسیط 
 . الدولة

  

لقد مر وقت لیس بقلیل أهملت فیه ضحیة اإلجرام وانصرف اهتمام الباحثین 
والعلماء الجنائیین نحو الوقوف على أسباب اإلجرام ودراسة الظاهرة اإلجرامیة، ونالت 

األولویة في  أن تكون لهان وضع الضحیة یستأهل ، وكالعنایة بالمجرم االهتمام الكامل
 ةمیالجر وقوع االهتمام وخاصة من زاویة حقوقها في أن تتمتع بالحمایة الالزمة قبل 

بحیث تؤمن لها كافة الحقوق التي تعوض علیها األضرار الالحقة بها وتحمیها  اوبعده
 .من تعدیات مستقبلیة یمكن أن تقع علیها

  

وقد اتجهت األنظار بالفعل في اآلونة األخیرة إلى دراسة دور الضحیة في 
وتبصیرها بكافة الحدث اإلجرامي وحقوقها في المساعدة واإلنصاف والتعویض 

 .حقوقها،ونشأ فرع من فروع العلم یعرف بعلم الضحیة لتحقیق تلك األهداف
  

صت بعض ون اتجه االهتمام بالخصوص نحو تأمین حقوق ضحایا اإلجرام
اإلعالنات والمواثیق الدولیة على أحقیة الضحایا في التعویض، كما أولت بعض 

  .التشریعات الوطنیة جل اهتمامها بتعویضهم
  

وقد أولت الشریعة اإلسالمیة ذات االهتمام بحق الضحیة في التعویض الكامل 
 .عما أصابها من ضرر ویتمثل هذا التعویض فیما یعرف بالدیة وقاعدة الضمان
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الكم الهائل من إن التوجه الحدیث نحو االهتمام بضحایا الجریمة یرجع إلى 
جرائم اإلرهاب مثل ، وظهور صنوف من الجریمة الضحایا بسبب تزاید أعمال العنف

التي تعد من أخطر الجرائم التي تواجه الدولة والمجتمع وتهدد أمن أفراده وتهز 
وتخلف أضرارا ال حصر لها  االنتشاروهي أفعال أصبحت على درجة من . استقراره

 .یصبح من الصعب التأكد من حصول الضحایا على التعویض
  

أصبح بادیا أن وقوع الجریمة على شخص ما ال یستتبع بالضرورة تعویضه عن 
ن تم ضبطه والحكم علیه هذا الضرر، إذ كثیرا ما یبقى فاعل الجریمة مجهوال،  و  إ

مسؤول عن التعویض دون تنفیذ إذا اتضح أن ال، فإن هذا الحكم قد یظل بالتعویض
 .أمواله استطاع أن یهربألنه أو  هعسر عاجز عن ذلك بسبب 

  

ولیس من الهین تقدیر الضرر الذي تصاب به الضحیة من جراء الجریمة،حیث 
تصل في جرائم العنف إلى حد فقدان الحیاة في القتل، أو اإلصابة بعجز مؤقت أو 

وقد وفي جرائم اإلرهاب قد یمتد الضرر إلى عدد غیر محدود من األشخاص، . دائم
یتساوى  بحیثاألحیان جسیما الممتلكات في بعض  یكون الضرر المادي الذي یصیب

 .مع الضرر البدني أو النفسي وقد یفوق ذلك
  

إلیصال التعویض إلى الضحایا سواء من  وآلیات إن البحث عن وسائل وطرق
یة قد تتحمله، یعتبر اعترافا باإلیذاء الواقع على الضحأخرى المجرم أو من أي جهة 

كون رمزا الهتمام تعویض فإنه یالمحكمة بمثل هذا المن جانب المجرم، وعندما تأمر 
بین وحین تتكفل الدولة بالتعویض فإنها تعزز بذلك التكافل االجتماعي  الدولة بالضحیة

عتراف بحق الضحیة في التعویض أثره في التئام جروحها ویؤدي األفراد، ویكون لال
 .في نظام العدالة الجنائیة اإلى ثقته
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عن طریق الدعوى المدنیة قد ال یحقق  التعویض في إطار العدالة التقلیدیة لكن
یة األشخاص ما یصبو إلیه الضحایا بسبب عدم كفایة قواعد المسؤولیة المدنیة لحما

ألنها تقوم على فلسفة مبنیة على مفاهیم فردیة بالدرجة ، ضحایا الحوادث الضارة
إذ یجب  ،الطرف الضعیف وهو المضرورتؤدي إلى إناطة عبء اإلثبات على األولى 

علیه إقامة الدلیل على وجود أركان المسؤولیة من خطأ وضرر وعالقة سببیة بینهما 
  . كما تحصر دین التعویض بذمة المسؤول وحده

إن هذه الفلسفة لم تعد تنسجم وواقع األضرار التي تخلفها بعض الجرائم والتي 
توقع حدوث تحوالت بداخل أطر تمس بعض أصناف الضحایا، ومن ثم أمكن 

المساءلة، وكذا البحث عن طرق أخرى لتعویض المجني علیه أو اإلسراع في 
  .تعویضه

تعویض نكون أمام حالة للتعویض مزدوجة من خاللها یمكن في هذا اإلطار 
الضحایا عن طریق الدعوى المدنیة باتباع قواعد القانون المدني، وتعویض صنف من 

سواء عن طریق تحمیل  الضحایا خارج الدعویین الجنائیة والمدنیة،صنف آخر من 
أخرى بدیلة، أو ما یطلق علیه  وآلیات تعویض، أو بإیجاد طرقالدولة مسؤولیة ال

  .النظام الجدید للتعویض
  

یستتبع ذلك بالضرورة البحث عن مبدأ التعویض واألساس الذي تقوم علیه 
  .الفاعل أو مسؤولیة الدولة سواء تعلق األمر بمسؤولیة المسؤولیة

  

في الشریعة اإلسالمیة یمكن البحث عن طرق التعویض واألسس التي یقوم 
علیها في نطاق الضمان أو حسب قواعد الدیة ومدى تحمل الدولة للتعویض في إطار 

  .مبدأ ال یطل دم في اإلسالم
  

وهو  ،بمثابة عقوبة ارتبط تاریخیا بالعقاب أو كانالتعویض  كما سبق القول فإن
قوم على فكرة الضرر ولیس الخطأ، ویقع االختیار من الضحیة أو ذویها بین ی
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التعویض والعقاب وال یحق الجمع بینهما السیما في األضرار البدنیة، قبل أن تتحول 
باتجاه الجمع بین التعویض والعقاب وجعل األول من حق المتضرر، والثاني من كلیة 

وهو ما أضفى على تعویض ضرر الجریمة خاصیة تمیزه عن بقیة حق الدولة، 
في ظل العدالة و . األضرار إذ یجوز القیام بطلبه أمام المحكمة الجنائیة أو المدنیة

وبسبب ما نتج عن تجریم أفعال كثیرة لها تعلق بأضرار تصیب الفرد في  ة،ثالحدی
تحفظ حقوق  ة تعویضیةمیل نحو جعل السیاسیة الجنائیة سیاسیالحظ وجود  ،ماله

 التعویضإلى جعل تتجه  السیاسةهذه أن كما ، الضحیة وتتخلى عن فكرة العقاب
الشریعة  لمجرد حصول ضرر وال تلتفت إلى الخطأ كما هو الحال في الضحیة هتستحق

لم یعد مستساغا التمسك ببعض قواعد و  .مع التوسع في مفهوم هذا الضرر اإلسالمیة
بشكل و التركیز بقدر ما یتم التعویض التي قد تحول دون حصول الضحیة علیه 

نصافهاأساسي    .على الضحیة ومحاولة ترضیتها وإ
، ولكونها ترتبط قواعد القانون المدنيبصفة عامة ل تخضعالتعویض  قاعدةو 

یختص في الفصل فیها بتعدد جهاته القضاء بالجریمة اكتسبت صفة مزدوجة جعلت 
فصل فیها حتى خارج أروقة ، ولها قابلیة للاإلداريأو الجنائي  وأالمدني  سواء منه

   .العدالة
ولعل اإلشكالیة التي تبرز هنا تتمثل في أن قاعدة التعویض حین تقترن 

إذ من الصعب تحقیق التوازن الذي اختل  ،بالجریمة تتخلى عن بساطتها وتتعقد أكثر
عادة الحال إلى ما كان علیهبسبب الجریمة  والتعویض یتطلب أن یكون كامال ، دائما وإ

فصار من  لكن هذا لم یعد مؤكدامساویا للضرر في أقصى مداه بال زیادة وال نقصان، 
التقلیدیة  ترنو إلیه المبادئ عن الوصول إلى التعویض الكامل الذي التخلي الالزم

  .ق الوصول إلیهتحقآلیة  للمسؤولیة وال تتوافر أیة
إشكالیة التعویض بین أن یكون كامال مساویا للضرر  هذا التصور الذي یمثل

الضرر، وبین االكتفاء بتعویض عادل دون ابتغاء مساواة كامل الضرر،  سوىولیس 
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یتعلق التساؤل األول بالجهة  .التساؤالتوالذي قد ال یتحقق كما یتضح من خالل هذه 
الضامنة لدین التعویض، هل یتعین أن یكون هو محدث الضرر، أي بالنظر إلى 
الفاعل، أو ضمان وصول التعویض للضحیة بغض النظر عن الفاعل، أي بتغلیب 

  ؟وبالنظر إلى الضرر ال الخطأ جهة الضحیة
اجل للضحیة وما أما الثاني فیعلق باآللیة التي تضمن التعویض الكامل والع

مدى قدرة اآللیات التقلیدیة في تحقیق ذلك؟ وهل یمكن اللجوء إلى آلیات جدیدة تحقق 
إیصال دین التعویض للضحیة بشكل سریع وفوري ولو تعلق األمر بتعویض عادل 

  غیر كامل في بعض الحاالت؟
الدولة عن بعض حقها في العقاب لصالح سیاسة  يتخلوالتساؤل الثالث یتعلق ب

تصالحیة تعویضیة تهدف لشراء السلم االجتماعي بتأهیل الجاني وضمان تعویض 
  فهل هذا االتجاه یؤدي إلى حصول الضحیة على حقها في التعویض؟. الضحیة
  
 

هذا ما یدفع إلى البحث عن إطار عام لقاعدة التعویض كإیجاد حل لهذه 
  .قسمین اثنینإلى وذلك وفق خطة مقسمة إلشكالیة وما تفرع عنها من تساؤالت ا

، بابینیقسم إلى و تعویض ضحیة الجریمة، القسم األول إلى ماهیة  یخصص
. ویقسم بدوره إلى فصلینتعویض ضحیة الجریمة، مفهوم األول نتناول  البابفي 

الجریمة، في حین  التاریخي لتعویض ضحیةیخصص الفصل األول لدراسة التطور 
 الباببینما یتناول . یخصص الفصل الثاني للمفهوم الحدیث لتعویض ضحیة الجریمة

في الفصل . في التعویض، ویقسم أیضا إلى فصلین ضحیة الجریمة مبادئ حقالثاني 
األول یتم التطرق إلى مبدأ حق الضحیة في الحصول على تعویض من الجاني، في 

الثاني إلى مبدأ حق الضحیة في الحصول على تعویض حین یتم التطرق في الفصل 
  .من الدولة
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، ویقسم بدوره آلیات تعویض ضحیة الجریمةیتم التطرق إلى  القسم الثاني في
تعویض ضحیة الجریمة قي العدالة إلى آلیات  األول الباب، یخصص بابینإلى 

لتعویض ضحیة  نتناول آلیة الدعوىفي الفصل األول . التقلیدیة، ویقسم إلى فصلین
لتعویض ضحیة  الجریمة في القانون، بینما نتناول في الفصل الثاني آلیة الدعوى

تعویض  آلیات الثاني لدراسة البابفي حین یخصص . في الشریعة اإلسالمیة الجریمة
 نتناول في الفصل األول. ویقسم بدوره إلى فصلین .في العدالة الحدیثة ضحیة الجریمة

الفصل الثاني تعویض  في عن طریق الدولة، بینما نتناول تعویض ضحیة الجریمة
  .ضحیة الجریمة باتباع آلیات بدیلة

  
  

طاق القانون الداخلي دون التطرق في ن الدراسة مجالمن خالل الخطة یتحدد 
الدعوى  یخرج ذلك عن التعویض في إطار وال .لى التعویض في نطاق القانون الدوليإ

وفي . یضاف إلیها النظام الجدید للتعویضیة طبقا لقواعد القانون المدني، المدن
الشریعة اإلسالمیة یتحدد مجال التعویض عن أضرار جرائم القصاص والدیة والحدود 

  .طبقا للفقه اإلسالمي القدیم والحدیث بعیدا عن تفصیالت المذاهب والتعزیر
  

التي حظي بها في السنوات هذا الموضوع األهمیة ل يإن من أسباب اختیار 
تعزز االهتمام به على الصعید العالمي من خالل اإلعالن بشأن  ،األخیرة دولیا ومحلیا

ساءة استعمال السلطة، وعلى  المبادئ األساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإ
. یفةالصعید اإلقلیمي تكفي اإلشارة إلى االتفاقیة األوروبیة لتعویض ضحایا الجرائم العن

حیث كان هذا اإلعالن أحد أهم األسباب الختیار هذا الموضوع لتعلقه بهذه الفئة 
الضعیفة وهي فئة ضحایا الجریمة التي القت المعاناة بسبب الجریمة وتعرضت 

  .لإلهمال والنسیان
  

البحث عن كیفیة التعامل مع  یكمن في هذه الدراسة  منإن أهم هدف یتوخى 
عادة التوازن  نما بالتخلص من آثارها وإ الجریمة، لیس من زاویة مكافحتها فحسب، وإ
الذي اختل من جرائها، وال یكون ذلك إال بتحقیق التوازن بین المجرم والضحیة ویتم من 

  .خالل جبر الضرر وتعویض الضحیة من الجانب اآلخر
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لتعویضیة التي انتهجها المشرع حیال ضحایا السیاسة ا اإلفادة منوكذلك 
الجریمة، ومدى تكفل الدولة بتعویضهم في حالة استحالة تعویضهم من الجاني أو من 

   . تلك السیاسة ونقائص، وضرورة تالفي عیوب أي طریق آخر
للتطورات الحاصلة في ته في حالة عدم مواكب كما تهدف إلى لفت انتباه المشرع

إلى  هوتدعو  بهذا الدور لصالح هذه الفئة أن یقوممجال تعویض ضحایا الجریمة 
كما صل في القانون المقارن فیما یخص الحق في التعویض، احالاالستفادة من التطور 

واالقتباس من التجربة األصیلة للشریعة  إلى االستفادة تلفت االنتباه بطبیعة الحال
  .ي مجال تعویض ضحایا الجرائم العنیفةاإلسالمیة ف

  

، نشیر إلى هناك دراسات سابقة عالجت هذا الموضوع ولو بصورة جزئیة
اثنان من جامعة الجزائر، إحداهما باللغة العربیة وهي للباحث ماهر  األحدث منها،

سالم الطراونة، وعنوانها المعاییر الدولیة لتعویض ضحایا العنف، تقدم بها لنیل شهادة 
وهي دراسة في القانون الدولي والداخلي . 1999دكتوراه دولة في القانون ونوقشت سنة 

ون الجزائري والقانون الفرنسي بین القانالداخلي في نطاق القانون قارن فیها الباحث 
  .خاصة فیما یتعلق بجرائم اإلرهاب

  

أما الدراسة الثانیة فهي باللغة الفرنسیة وهي للباحثة لحلو خیار غنیمة، وعنوانها 
 LE DROIT DE L’INDEMNISATION ENTRE: باللغة األجنبیة

RESPONSABILITE ET AUTOMATICITE. ، شهادةتقدمت بها لنیل 
قامت بنشرها المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة رغایة  ،2006سنة  دكتوراهال

وهي دراسة في نظام التعویض طبقا للتشریع الجزائري وقسمته إلى . 2013الجزائر، 
  :قسمین

1ére partie : La responsabilité civile au centre du droit de 
l’indemnisation. 

2éme partie : Emergence d’un droit de l’indemnisation 
systématique. 
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تناولت في قسمها األول قواعد المسؤولیة في القانون المدني بصفة وهي دراسة 
عامة، أما في القسم الثاني فتناولت بالدراسة التعویض كعملیة حسابیة، ویتعلق ذلك 

العمل، وضحایا األخطاء ، وحوادث وحوادث السیارات ،جرائم اإلرهابضحایا بتعویض 
  .الطبیة

  

الدراسة الثالثة في القانون الفرنسي وهي للباحثة نطالي بینو، وعنوانها باللغة 
 La réparation  des victimes d’infractions pénales, thèseاألجنبیة 

présentée pour l’obtention du docteur en droit, université de 
pau et de pays de l’adour ,faculté de droit d’économie et de 

gestion.’harmattan, paris 2008.  
 

وهي منشورة، وتتعلق بتعویض ضحایا الجریمة في القانون الفرنسي دون 
مقارنة، وقد استفدت منها في التبویب والتقسیم، إضافة إلى المقارنة بین القانونین 

إلیه القانون الفرنسي في مجال  وهي تعكس التطور الذي وصل ،الجزائري والفرنسي
 .الضحایا بصفة عامة والتعویض بصفة خاصة

  
  

عبد  دربالإحداهما للطالب یضاف إلى ذلك دراستان من جامعة قسنطینة 
التعویض عن األضرار الجسدیة في المسؤولیة المدنیة والتأمینات : بعنوان الرزاق،

وهي  .2001 والقانون، دكتوراه دولةاالجتماعیة دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة 
ن كانت االستفادة منها من  دراسة مفیدة باعتبارها تقارن بین القانون والشریعة وإ
القانون، وفي األضرار الناشئة عن الجریمة دون األضرار األخرى الناتجة عن حوادث 

  .العمل على سبیل المثال
  

ولیة المدنیة للدولة عن نذیر بعنوان المسؤ  عمیرشوالدراسة الثانیة للطالب 
األضرار الناتجة عن أعمال العنف واإلرهاب دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه علوم في 

وهي دراسة في . 2011- 2010كلیة الحقوق جامعة منتوري  قسنطینة،  القانون العام،
السیما ضحایا العنف  العدالة الحدیثة التي تلتزم فیها الدولة بتعویض ضحایا الجریمة
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العنف اقتصرت على هذا الجزء أي تعویض ضحایا ها واالستفادة من .واإلرهاب
جراءات ذلك اإلرهاب   .دون ما یتعلق بمسؤولیة الدولة عن مكافحة العنف واإلرهاب وإ

 

تعتمد الدراسة على المنهج التحلیلي والمقارن، التحلیل من زاویة المعطیات 
، وتنحاز الدراسة إلى المنهج المقارن بین النظریة بعد طرح األفكار وتتبعها في مظانها

القوانین المقارنة، وخاصة التشریع الجزائري والفرنسي بالنظر إلى األصول التاریخیة 
القانونین السیما في مجال المسؤولیة المدنیة، وحتى في مجال تعویض  التي تربط بین

أنظمة مقارنة والبد من اعتماد بعض الحلول التي توصلت إلیها  ضحایا اإلرهاب،
أخرى وخاصة في مجال التزام الدولة بالتعویض وهي التجربة التي لم یتم تبنیها من 

من حلول في نطاق  ثم مقارنة ذلك بما ورد في الشریعة اإلسالمیة. كثیر من الدول
  .تعویض ضحایا الجریمة

  

  :اثنین قسمین تقسم إلىعامة خطة  ذلك في إطار
  ضحیة الجریمةماهیة تعویض : األول القسم
  تعویض ضحیة الجریمة آلیات: الثاني القسم
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  القسم األول
 ماهیة تعویض ضحیة الجریمة

 

بالضرر الذي حاق بها من جراء ارتكاب فعل ضحیة الفكرة تعویض  ارتبطت
فكرة إال في إطار المسؤولیة الجنائیة، التي تفرعت عنها فیما بعد هذه المجرم، ولم تتأسس 
العقاب الذي یعتبر قدیما قدم القدیمة عرفت المجتمعات  ذلك أن. المسؤولیة المدنیة

اإلنسان ولكن لم یتشكل مفهومه بالمعنى الصحیح إال بعد ظهور نظام الدیة التي وفرت 
وامتزجت بذلك فكرة التعویض بعض الظروف المناسبة لقیاس درجة العقاب بدرجة اإلثم، 

ظامها منذ بدء انت إلى فكرة التعویضاهتدت  قد التي تكونالمجتمعات  بالعقاب لدى تلك
  . داخل جماعات منظمة

حق الضحیة في اقتضاء التعویض تبعا للعصر الذي ظهرت فیه  وقد اختلف
الجریمة، فحینما كان االنتقام الفردي أو العائلي أو الجماعي هو السائد في ظل نظام 

ألفرادها في حالة التعدي علیهم، كانت العقوبة حینئذ هي تقوم بالثأر القبیلة التي كانت 
ء المترتب على المعتدي ولم یتم في هذه المرحلة التمییز بین المسؤولیة الجنائیة الجزا

  .والمسؤولیة المدنیة

ومع ذلك فقد عرفت المجتمعات البدائیة فكرة تعویض الضحیة، وكانت هذه األخیرة 
تختار باتفاق مع الجاني بین التعویض أو الثأر قبل أن تتدخل الدولة أو السلطة العمومیة 

بعد بإلزام الجاني بالتعویض، غیر أن الفكر القانوني لدى هذه الجماعات لم یكن  فیما
یمیز في الغالب بین العقوبة والتعویض وینطبق ذلك على المدونات التي ظهرت لدى 

  .الحضارات القدیمة

ولئن كان الفكر القدیم قد أمكنه وضع مبادئ عامة ونظم قانونیة، فإنه لم یتمكن 
عامة تحكم المسؤولیة المدنیة، ولم یستطع التمییز بین المسؤولیة من صیاغة قاعدة 

  .الجنائیة والمسؤولیة المدنیة
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وقد كان وضع الضحیة فیما یتعلق بحصوله على التعویض أفضل في ظل 
األنظمة القدیمة حیث تأخر وضعه بعد ظهور الدولة حین أصبحت هذه األخیرة تشاركه 

الدعوى المدنیة وأصبح بالتالي نسي الدعوى في التعویض إلى أن انحصر حقه في 
  .الجنائیة

بطبیعة الحال في العصر الحدیث حصل تطور الفت بشأن ضحیة الجریمة 
وتعویضها بسبب المؤلفات األدبیة التي لفتت االنتباه إلى المجني علیه وظهور علم جدید 

مؤتمرات الدولیة وهو ما اهتمت به المدارس الجنائیة وال" المجني علیه" أطلق علیه اسم
حیاء أهمیتها في مجال العدالة الجنائیة   .التي دعت إلى ضرورة االلتفات إلى الضحیة وإ

عبر  نلقي الضوء في هذا القسم من الدراسة على فكرة تعویض ضحیة الجریمة 
التطور التاریخي من خالل تتبع أنظمة التعویض في النظم القانونیة والشرائع المكتوبة، إذ 

االستغناء عن لمحة تاریخیة تبین نمو وتطور فكرة التعویض في تجارب ال یمكن 
  .المجتمعات القانونیة األولى

ومن أجل اإللمام بكل ما یتعلق بتعویض ضحیة الجریمة یقتضي الوقوف على 
المفاهیم والمصطلحات التي أعطیت للضحیة وتعویضها، بغرض تحدید المفاهیم ووضعها 

ویتحدد ذلك كله في مفهوم تعویض ضحیة  .المنظور القانوني في إطارها الذي یتوافق مع
  ).الباب األول(الجریمة

وتقوم قاعدة التعویض على حق الضحیة في الحصول على التعویض من الجاني 
على أساس خطئه الشخصي وهو قیامه بالفعل المجرم، ویلزم ألجل ذلك وتحقیقا 

  . لمتطلبات العدالة بتقدیم الترضیة المطلوبة للمجني علیه أو إلى ذوي حقوقه

ا المبدأ دائما، بل هناك مبدأ فإن العدالة الجنائیة لم تتوقف عند هذ بطبیعة الحال
وینشأ بذلك مبدأ حق . آخر یلزم الدولة القیام بتعویض ضحیة الجریمة في حاالت معینة

ولیس ذلك على أساس خطأ هذه األخیرة . الضحیة في الحصول على تعویض من الدولة
نما یرتكز على أسس األمن أو التضامن االجتماعي   .القانونيساس أو األوإ
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ض الضحیة الیوم ال یقتصر على مبدأ التزام الجاني به، وكان من وأضحى تعوی
الضروري أن یضاف إلیه مبدأ آخر، ویكاد یستقر كمبدأ في التشریعات الحدیثة، وهو 

مبادئ حق ضحیة الجریمة  التزام الدولة بالتعویض، وبذلك صار من الممكن الحدیث عن
  ).الباب الثاني(في التعویض
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  الباب األول

  مفهوم تعویض ضحیة الجریمة
  

لم یكن لتعویض ضحیة الجریمة أي محل في الجماعات البدائیة حینما كان یسود 
نظام األخذ بالثأر، وكان المجني علیه هو الذي یقدر الجزاء الذي یوقع على الجاني من 
عقوبة أو تعویض، ینفذ ذلك بنفسه أو بمساعدة عشیرته، وقد یختفي دور المجني علیه 

  .ا لصالح الجماعة التي ینتمي إلیها ویترك لها تقدیر ما یجب فعلهتمام

لقد برزت في وقت مبكر إمكانیة االستغناء عن الثأر واالنتقام لصالح المقابل 
وما فتئت هذه الفكرة . المالي الذي مثل في حد ذاته ظهور فكرة التعویض عن الضرر

عدالة الخاصة وحلول العدالة العامة تتبلور وتتضح معالمها عبر الزمن مرورا باندثار ال
محلها حیث احتكرت الدولة لنفسها حق العقاب، ولم یبق أمام الضحیة سوى حق المطالبة 

  .بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها من جراء الجریمة

إن حق ضحیة الجریمة في التعویض كانت محل شك في بعض الحقب التاریخیة 
ان الجزء األكبر من التعویض یذهب إلى هذه التي طغت فیها سلطة الدولة حیث ك

ن كان هذا الوضع لیس هو السائد في القدیم وإ . ال یمكن التسلیم بها األخیرة تحت حجج
حین كانت الضحیة تستأثر بالحق في التعویض، ولم یعد له وجود في العصر الحدیث 

ولویة أین أصبحت الضحیة تستقطب االهتمام وأصبح حقها في التعویض یحظى باأل
ومن ثم كانت فكرة تعویض الضحیة تعترضها بعض الصعوبات في تحدید . والتقدیم

  ).الفصل األول(مفهومها عبر التطور التاریخي

من المؤكد أن مبدأ التعویض استقر في جمیع الشرائع والقوانین القدیمة والحدیثة 
عل سبل ولم یخل شرع وضعي أو سماوي من نظام خاص بالتعویض یتمثل أساسا في ج

ادلة، تكون من حیث تعویضات ع ني علیه للحصول عن طریق القضاء علىقانونیة للمج
في قیمتها لقیمة األضرار التي مني بها، وذلك في نطاق السعي إلى إعادة  المبدأ مساویة
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المتضرر كلما أمكن ذلك إلى الحالة التي كان علیها قبل إصابته باألذى والضرر الذي 
  .لحق به

بعض النصوص القانونیة الدولیة والوطنیة بإقرار مبدأ التعویض دون أن  لقد اكتفت
وذهبت بعض الصكوك إلى اشتراط أن یكون التعویض عادال وكافیا . تتعرض لمفهومه

  .في بعض الحاالت، وتتحدث في بعض األحیان عن التعویض الكامل

من ویجري الحدیث أیضا عن أصناف مختلفة من الضحایا، وتستعمل العدید 
  .المصطلحات في هذا السیاق مثل المجني علیه والمضرور من الجریمة

تعبر هذه المعاني عن تعدد المصطلحات التي یتم تداولها في نطاق تعویض 
ضحایا الجریمة، ویتم إدراجها بالخصوص في قوانین دولیة، وبدأت تلج إلى القوانین 

الل دراسة المفهوم الحدیث وسوف نبحث ذلك من خ. الداخلیة وتستعمل من قبل القضاء
  ).الفصل الثاني(ض ضحایا الجریمةلتعوی

  

   



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

6 
 

  

  الفصل األول

  التطور التاریخي لفكرة تعویض ضحیة الجریمة
  

ومن . إن حصول ضحیة الجریمة على التعویض أمر تملیه اعتبارات العدالة
بضرر أن القواعد المقررة في جمیع التشریعات أنه من حق الفرد الذي أصابته الجریمة 

 .یطالب بالتعویض عنها

ذا كان یصعب إثبات حصول الضحیة عل  ى التعویض في كل الحقب التاریخیةوإ
  . فإنه لم یعرف إنكار أو رفض لهذا الحق في أي عصر من العصور

بید أن حق الضحیة في التعویض مر بمراحل من التطور ومراحل من التقهقر،فقد 
القدیمة والشرائع السماویة، حیث كان التعویض كان وضع الضحیة متمیزا في األنظمة 

ثم طرأ تغییر على هذا الوضع أدى  .یذهب إلى الضحیة مباشرة، ویعتبر حقا خالصا لها
إلى تقهقر حق الضحیة في التعویض، فلم یعد حقا خالصا لها، بل اقتطع جزء منه 

في مجال التجریم لصالح الملك أو الدولة، بدأ ذلك بعد تدخل هذه األخیرة وبسط سلطتها 
  .  والعقاب

ذا كان تذبذب حق الضحیة في التعویض مازال قائما إلى هذا الحین، فإن  وإ
التطورات التي حصلت ابتداء من منتصف القرن الماضي في مجال تعویض ضحایا 

 .الجریمة یجب االعتداد بها وأخذها في الحسبان

ضحایا الجریمة أن ویمكن من خالل تتبع المراحل التي مرت بها نظم تعویض 
القدیمة إلى وقت قریب حیث  المرحلة األولى التي تبدأ من العصور: نمیز بین مرحلتین

المبحث (التدهورمر تعویض ضحیة الجریمة بمراحل من التطور ومراحل أخرى من 
والمرحلة الثانیة التي تبدأ من العصر الحدیث إلى غایة اآلن والتي نشهد فیها ) األول

  ).المبحث الثاني (تعویض ضحیة الجریمةتطورات الحاصلة في مجال العدید من ال
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  المبحث األول

  تعویض ضحیة الجریمة بین التطور والتدهور
  

 شهدت نظم تعویض ضحیة الجریمة في العصور القدیمة مراحل من التطور
ویمكن أن ندرك أن وضع الضحیة كان أحسن حاال وأكثر . ومراحل أخرى من التدهور

  .وكلما تنامت سلطة الدولة تدهورت حقوق الضحیة في التعویض في الماضي،تطورا 

وقد كان التعویض في المرحلة األولى، التي تبدأ مع الجماعات البدائیة األولى 
ثم ) المطلب األول(وتستمر إلى غایة العصر الوسیط، یعد بمثابة حق خالص للضحیة

لى وقت قریب، وما زالت بعض تأتي المرحلة الثانیة التي تبدأ مع نهایة المر  حلة األولى وإ
 ).المطلب الثاني(آثارها باقیة إلى الیوم، تدهور فیها حق الضحیة في التعویض

 

  المطلب األول

  التعویض كحق خالص لضحیة الجریمة

 في العصور القدیمة 
  

تعد الفترة األولى التي ظهر فیها نظام تعویض ضحیة الجریمة هي أهم الفترات 
واستمر في التطور . لها، وذلك من حیث استحقاقها للتعویض وكونه خالصا لهابالنسبة 

 .إلى غایة تدوینه في المدونات القدیمة، وهو الوضع الذي قررته الشرائع السماویة

المجتمعات  عرفت فيتعویض ضحیة الجریمة ومن الناحیة التاریخیة فإن فكرة 
كما أن هذه الفكرة عرفت أیضا في الشرائع  )الفرع األول (وفي المدونات القدیمةالبدائیة 
  ).الفرع الثاني (السماویة
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  الفرع األول

  تعویض ضحیة الجریمة في المجتمعات البدائیة

  والمدونات القدیمة 
  

ال شك أن الجماعات البدائیة عرفت نظام تعویض ضحیة الجریمة على نحو 
للكتابة، تم تدوین ذلك النظام في ما،وفي مرحلة تالیة من التطور، وبعد اكتشاف اإلنسان 

 .شكل قواعد قانونیة

أمكن التعرف على المسلك الذي سارت علیه الجماعات البدائیة ومن خالل دراسة 
في حین بالنسبة ) الفقرة األولى(الضحیةتعویض  تلك الجماعات حتى وصلت إلى مرحلة

یمكن أن تبرز لنا  مدونات قانونیةللجماعات المتحضرة ومع ظهور الكتابة تم وضع 
  ).الفقرة الثانیة(بعض المالمح  لتعویض ضحیة الجریمة

  
  

  الفقرة األولى
  تعویض  مسلك الجماعات البدائیة في

 ضحیة الجریمة
  

مرت الجماعات البدائیة من حیث التصرف إزاء الجریمة بعدة مراحل، حیث أخذ 
الثأر الذي تطور إلى القصاص، وهو النظام الذي أخذت  مبدأاإلنسان في بدایة األمر ب

  .ثم تلت ذلك مرحلة أخذ فیها اإلنسان بالتعویض. به المجموعات القانونیة فیما بعد

 مرحلةوبین ال، )أوال(مرحلة االنتقال من األخذ بالثأر إلى التعویضونمیز هنا بین 
  .)ثانیا(األخذ بالتعویض التي استقر فیها نسبیا مبدأ
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  انتقال الجماعات البدائیة من األخذ بالثأر إلى التعویض: أوال
  

یؤكد الباحثون في تاریخ القانون أن الجماعة البشریة بدأت باألسرة ثم القبیلة قبل 
: وصولها إلى مجتمع المدینة ثم الدولة، ومرت خالل تطورها بمرحلتین أساسیتین هما

 .)1(الدیةمرحلة االنتقام الفردي أو الخاص، ومرحلة 

ومرحلة االنتقام الفردي وفقا لتقسیم علماء القانون لنشأة القواعد القانونیة ترجع إلى 
وتتمیز بأن حفظ النظام في المجتمع یتم عن طریق . عهد القوة، أو عهد االنتقام الخاص

القوة، ولذلك ال یوجد قانون بالمفهوم المتعارف علیه الیوم، بل مجرد شعور بوجود حقوق 
ففي هذا العهد  .)2(وواجبات للناس، والمظهر الخارجي لهذا الشعور هو استعمال القوة

كانت القوة هي التي تنشئ الحق وتحمیه، وبالتالي ال یمكن تحدید مركز طرفي 
وتتحدد ردة الفعل تبعا لعالقة الجاني بضحیته، فإن كانت . الجریمة،الجاني والضحیة

كانا من أسرة واحدة، فإن رب األسرة یفرض النظام الضحیة تنتمي إلى جماعة الجاني و 
الذي یراه في إطار عائلته، ویلزم أفرادها بالخضوع له، وعادة ما یعاقب المعتدي إن كان 
ن كان من الفروع فإن السلوك یتجرد من وصف الجریمة بحكم  الضحیة من األصول، وإ

 .ما كان یتمتع به األصل من سلطة على فروعه

ضحیة تنتمي إلى غیر جماعة الجاني فإن المبدأ السائد هو تضامن أما إن كانت ال
أسرة الضحیة معها في أخذ الثأر واالنتقام، وتضامن أهل الجاني معه في تحمل 
المسؤولیة، وتترتب عن ذلك نتائج ضارة بالطرفین، وقد ال تنتهي إال بفناء إحدى 

 .)3(الجماعتین

یة حقوق، غیر أنه وبسبب االزدیاد ومؤدى هذا الوضع أن الضحیة لم تكن لها أ
التدریجي في سلطة رئیس الجماعة على جماعته أصبح ممكنا للضحیة أن تحصل على 

                                                             
دراسة نقدیة للنظام الجنائي في ضوء معطیات ( ، وضع ضحایا اإلجرام في النظام الجنائي)مصطفى مصباح(دبارة  )1(

  .23 -21، ص  1996 ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق، جامعة اإلسكندریة،)علم الضحیة
  .28، ص 1986القاهرة،  دار النهضة العربیة، ، تاریخ النظم القانونیة واالجتماعیة،)حسن أبو طالب(صوفي  )2(
  .26 -23المرجع السابق، ، )مصطفى مصباح(دبارة   )3(
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التعویض داخل الجماعة حیث كان المجني علیه یلجأ إلى رئیس الجماعة لمساعدته في 
الحصول على حقه بدال من اللجوء إلى القوة، وكان یستطیع بما له من سلطة إجبار 

ني على تعویض المجني علیه، أو تمكینه من الجاني في حالة عدم قیامه بتعویض الجا
 .)1(المجني علیه أو إرضائه

وهناك مظاهر لتعویض الضحیة من غیر جماعته، اهتدت إلیها الجماعات البدائیة 
بعد أن تبین لها أن مضار االلتجاء إلى القوة أكثر من نفعها، فأحدثت صورا للتصالح 

 .صر دائرة االنتقام في أضیق الحدودتهدف إلى ح

وكان من أهم صور التصالح، خلع الجاني، أو تسلیمه إلى الضحیة، أو تنفیذ 
 .القصاص فیه

ویقصد بخلع الجاني تبرؤ جماعته منه وطرده من القبیلة، وبالتالي التضحیة 
ة أو وتسلیم الجاني إلى الضحی. بعضو من أعضائها في سبیل اإلبقاء على باقي أفرادها

جماعته یهدف إلى التخلص من تبعته، وهو ما یسمى عند الرومان واإلغریق بالتخلي عن 
مصدر الضرر، ویكون لرب األسرة الخیار بین تسلیم مصدر الضرر أو دفع الغرامة 

  .)2(المقررة قانونا

وما یجدر ذكره أن االعتقاد السائد لدى بعض األنثروبولوجیین  أن اإلنسان البدائي 
الحقوق عن طریق القوة، فالقوة وحدها هي التي تنشئ الحق وتحمیه هو قول یكتسب 

مغلوط في رأي البعض لكون هذه الفكرة تعني سیادة المنازعات بین أفراد القبیلة والقبائل 
في حین أن المنازعة لم تظهر في الواقع إال بعد تزاید عدد البشر وندرة . األخرى

ة كان محدودا ألن الموارد الطبیعیة كانت كافیة لسد الموارد،حیث أن النزاع في البدای
حاجات الجماعة، ولم یكن هناك أي حاجة للفرد أن یستأثر باألشیاء كحقوق له، فكل ما 

  .)3(في الطبیعة هو حق جماعي لكافة أفراد القبیلة
                                                             

، حقوق المجني علیه في القانون الوضعي مقارنا بالشریعة اإلسالمیة، رسالة دكتوراه، كلیة )عادل محمد( الفقي )1(
  .30، 29، ص 1984الحقوق، جامعة عین شمس، 

  .32، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي؛ 46، المرجع السابق، ص )حسن أبو طالب(صوفي  )2(
  .44، ص 2009، نظریة الحق، برتي للنشر، الجزائر، 2 ج ،، مدخل للعلوم القانونیة)عجة( الجیاللي )3(
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یتمیز ویبدو أن هذه هي الصورة األولى لنشأة أنظمة التعویض في عهد كان 
هذا االنتقام لم تكن تحكمه، في رأي البعض، معاییر العقوبة باالنتقام الفردي والجماعي؛ 

نما كان مجرد رد فعل غریزي أو فطري ال یدخل في فكرة الجزاء كفكرة  أو التعویض، وإ
وبصفة عامة فهي تعد بمثابة تمهید لمرحلة جدیدة أطلق علیها مرحلة الدیة أو . )1(قانونیة

  .التعویض
  

  أخذ الجماعات البدائیة بالتعویض: ثانیا
  

تعد مرحلة التعویض هي أرقى مرحلة وصلت إلیها الجماعات البدائیة، وذلك مع 
وبعبارة أخرى ظهر هذا . )2(بدایة عصر الزراعة، وتملك أفراد الجماعة لألشیاء ذات القیمة

حینما توافرت لدیها النظام في مرحلة وصلت فیها الجماعة إلى درجة كبیرة من التقدم 
  .)3(األموال بعد االعتماد على الزراعة

ولم یكن سبب اللجوء إلى الدیة هو التخلي عن االنتقام فحسب، بل ازدیاد رغبة 
یضاف إلى ذلك حاجة الجماعة إلى جمیع أـفرادها ألن . األفراد في اكتساب ملكیة خاصة

  .)4(زراعة األرض كانت تتطلب تعاونهم في ذلك

 ء عائلة الضحیة على ترك االنتقامتعویض بالدرجة األولى إلى إغراویهدف ال
والجنوح إلى السلم؛ وذلك ألن التعویض الذي یدفعه الجاني یعمل على تضمید الجراح 

  .)5(وتهدئة الجماعة، وهو بادرة على طلب الصفح والغفران

                                                             
، تقدیر التعویض بین الخطأ والضرر، مؤسسة الثقافة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، )محمد إبراهیم(دسوقي  )1(

  .20، ص )س. د(اإلسكندریة، 
، كلیة الحقوق، دكتوراه، الدیة بین العقوبة والتعویض في الفقه اإلسالمي والمقارن، رسالة )عوض أحمد(إدریس  )2(

  .51، ص 1983جامعة القاهرة، 
  .46، المرجع السابق، ص )حسن أبو طالب(صوفي  )3(
  .35المرجع السابق، ص  ،)عادل محمد( الفقي ذاته؛المرجع  )4(
  .35، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )5(
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دف وللتعویض هدف مزدوج؛ فهو یهدف من ناحیة إلى افتداء الجاني نفسه، ویه 
  .)1(من ناحیة أخرى إلى تعویض الضرر الذي حل بالمجني علیه وبأهله وتهدئة خواطرهم

وفي حالة انتماء كل من الجاني والضحیة إلى عائلة واحدة، فإن الهدف من 
التعویض هو تفادي مضاعفة خسارة الجماعة لعضوین من أعضائها في حالة موت 

وكثیرا جدا ما استعمل رئیس الجماعة . )2(الضحیة وتنفیذ القصاص على المجني علیه
سلطته ونفوذه لكي یحافظ على حسن العالقات بین أفراد جماعته لیحمل األسرة الراغبة 

  .)3(في األخذ بالثأر على أن تستبدل بالدم المطلوب ذهبا أو متاعا

وكانت الدیة في بدایة عهدها اختیاریة بالنسبة للجانبین، حیث كان في استطاعة 
علیه أو أسرته رفض الدیة المقدمة من قبل الجاني واألخذ بالثأر، وقد یرفض المجني 

  .)4(التي تطلب منه فیعود الحال إلى مرحلة الثأر األولى الجاني دفع الدیة

ومن خصائص الدیة االختیاریة أن تحدیدها كان یترك لتقدیر الطرفین، وهو 
  .)5(صاب المجني علیه من ضرریختلف تبعا لمركز الجاني والمجني علیه، ومقدار ما أ

وتتحدد الدیة من األشیاء ذات القیمة في نظر اآلخرین، فقد تكون من بعض 
اآلالت واألدوات الزراعیة البدائیة، أو عدد معین من أفراد أسرة الجاني، وقد تتكون من 

  .)6(أو عدد من رؤوس الماشیة عدد من العبید،

ى استرضاء المجني علیه وأهله بتقدیم وقبل توافر األموال كان الجاني یعمد إل 
  .)7(بعض الهدایا، أو یقوم بتزویجه بإحدى قریباته

                                                             
  .47، 46، المرجع السابق، ص )حسن أبو طالب(صوفي  )1(
  .28 ص ، المرجع السابق،)مصطفى مصباح(دبارة  )2(
  .52، 51ص . 1988،  دار الجیل، بیروت، 1، ج 1، قصة الحضارة، مجلد )ول دایزیل( دیورانت )3(
  .53 المرجع السابق، ص، )عوض أحمد(إدریس  )4(
  .36المرجع السابق، ص  ،)عادل محمد( الفقي )5(
  .35ص  ،ذاتهالمرجع  )6(
، تاریخ القانون، مكتبة دار الثقافة )صاحب عبید(الفتالوي  ؛ 47، 46، المرجع السابق، )حسن أبو طالب(صوفي  )7(

  .36، ص 1998للنشر والتوزیع، عمان، 
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وبعد ظهور نظام الدولة، أصبحت الدیة إجباریة، والسلطة العامة هي التي تحدد 
فتقوم بوضع قائمة بأنواع الجرائم، والدیة المحددة لكل  .)1(مقدارها وتلزم الطرفین بقبولها

وهكذا نشأت تعریفة قانونیة تحدد كم  .)2(ذ اللجوء إلى االنتقام الشخصيمنها، ویحرم عندئ
  .)3(من المال ینبغي أن یدفع ثمنا للعین، وكم للسن، وكم للذراع، وكم للحیاة

كان یقسم بین وكانت جماعة الجاني تتضامن معه في دفع التعویض للضحیة، و 
أو قبضه محل التضامن في بذلك حل التضامن في دفع التعویض أهل المجني علیه، و 

  .)4(نصرة الجاني أو مؤازرة المجني علیه

جزاء  تؤول إلى المجني علیه أو أسرته، وفي هذه المرحلة، كانت قیمة التعویض
من أجل ذلك اعتبرت هذه الفترة بمثابة عصر . عن الضرر الذي لحق به من الجریمة

 .)5(ذهبي للضحیة

حت تتقاضى مبلغا من المال كثمن ویبدو أن الدولة بعد فرضها للدیة أصب
  . )6(لتدخلها،ولذلك عدت المصدر التاریخي لنظام الغرامة الجنائیة

وقد ازداد االتجاه في هذه الحالة نحو اعتبار الغرامة المالیة عقوبة وضمانا في 
اقتصر في هذه المرحلة و . )7(نفس الوقت، ولذلك كان جزء كبیر منها یذهب إلى الدولة

والجرح والضرب، دون تمییز بین جرائم  جرائم االعتداء على النفس كالقتلعلى  التعویض

                                                             
  .47، المرجع السابق، ص )حسن أبو طالب(صوفي  )1(
  .36المرجع السابق، ص  ،)عادل محمد( الفقي )2(
  .52، 51، المرجع السابق، ص )ول دایزیل( دیورانت )3(
  .36المرجع السابق، ص ، )صاحب عبید(الفتالوي  )4(
أسس (، حقوق المجني علیه في الخصومة والحكم في الشریعة اإلسالمیة )عبد الوهاب عبد العزیز( لشیشانيا )5(

یه في لحقوق المجني ع: ، أعمال المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، بعنوان)تقریرها وضماناتها
  .475 ،474ص ، 1990دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،1989مارس   14 -12اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ 

، نظریة التعویض عن الضرر المعنوي، )سعید( مقدم ؛90، المرجع السابق، ص )حسن أبو طالب(صوفي  )6(
  .22، ص 1992المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

  .113، المرجع السابق، ص )حسن أبو طالب(صوفي  )7(
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ولم تشر األبحاث إلى تحدید مقدار الدیة حتى في مرحلة الدیة . العمد وغیر العمد
  .اإلجباریة

ولقد عرف العرب في الجاهلیة كل المراحل التي مرت بها الجماعات البدائیة من 
الجاهلي  ، كما أخذ الفكر)1(وعرفوا نظام خلع الجاني األخذ بالثأر إلى مرحلة التصالح،

بأصل تعویض الضرر عمن وقع الضرر علیه، وذلك بدفع تعویض عادل یرضى به، أو 
  .ترضى به ورثته في حالة وفاه من وقع االعتداء علیه، ویقال لذلك دیة

ال وقع حملها  واألصل في الدیة أخذها من القاتل، إن كان قادرا على حملها، وإ
وهي تختلف باختالف درجات القاتل . على ذوي عصبته أي على أقاربه وذوي رحمه

فإذا كان من عامة الناس كانت . ومنازل الناس، فقد تكون عشرة من اإلبل، وقد تبلغ ألفا
ذا  ذا كان من أشراف القبیلة زادت دیته عن ذلك تبعا لمنزلة القتیل ومكانته،وإ الدیة قلیلة، وإ

وكانت بعض القبائل تأخذ . كانت دیته ألفا، وتسمى هذه الدیة دیة الملوككان القتیل ملكا 
كما حدد بعض العرب، ومنهم . عن قتیلها دیتین أو أكثر، وتدفع دیة واحدة لغیرها

  .قریش،الدیة بمائة من اإلبل

وسادت شریعة الجاهلیین في معاقبة المجرمین في الجرائم األخرى التي لیست قتال 
صالح الضرر والسجن والخلع والنفي ومعاقبة الفاعل عقابا على أساس  التعویض وإ

 .)2(یناسب عمله وما صدر منه

ومن الواضح أن ضحیة الجریمة في المجتمع البدائي كانت ال تمثل كیانا مستقال 
عن الجماعة التي تنتمي إلیها، وبمعنى آخر أدى عدم اعتراف المجتمع البدائي 

ولم یبدأ هذا األخیر في الظهور إال .  إلى اختفاء المجني علیه بالشخصیة المستقلة للفرد
 .بعد انتظام الجماعات البدائیة داخل مجتمعات مدنیة منظمة

                                                             
  .45، المرجع السابق، ص )حسن أبو طالب(صوفي  )1(
، دار العلم للمالیین، بیروت، مكتبة النهضة، 5 ج ،1، المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم، ط )علي( جواد )2(

  .597 -592 ص ،1970بغداد، 
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وقد تركت الدولة بعد ظهورها للمجني علیه أو لذویه حق االنتقام من الجاني، وهو 
ة رقابة من ما یسمى بعصر االنتقام الخاص، فكان رد الفعل غیر محدود وغیر خاضع ألی

ثم جاءت مرحلة تدخل الدولة عن طریق القضاء لتنظیم حق الجاني  .أیة سلطة في الدولة
حیث یحدد القانون صاحب الحق في  في االنتقام، وهو ما یسمى بمرحلة القضاء الخاص،

وهكذا ظهرت الدولة . االنتقام وهو الضحیة أو أحد أقاربه، والجزاء الذي یوقع على الجاني
العالقة بین الجاني والمجني علیه بصفتها مراقبا مسؤوال عن تنفیذ العقوبات في مسار 

التي ینطق بها القضاء طبقا للقانون، أو بوصفها حامیة للمصالحات أو التسویات التي 
  .)1(كانت تتم بین األفراد في حالة قبول المجني علیه أو ورثته الترضیة المالیة

  

  الفقرة الثانیة

  الجریمةنظم تعویض ضحیة 

  في المدونات القانونیة 
  

اقترنت ظاهرة تدوین القواعد القانونیة بدرجة النمو الحضاري للشعوب القدیمة،وهي 
والقرن . م .ق 32الشعوب التي استقرت قرب حوض البحر األبیض المتوسط بین القرنین 

والثانیة  وتنتمي المدونات القانونیة إلى مجموعتین، إحداهما في الشرق،. یالديمالسادس 
) أوال(تعویض ضحیة الجریمة في المدونات القانونیة الشرقیة وقد عرفت فكرة. في الغرب
  .)ثانیا(في المدونات القانونیة الغربیة كما عرفت

  

  تعویض ضحیة الجریمة في المدونات الشرقیة: أوال  
  

 وقد .تنتمي المدونات القانونیة الشرقیة إلى حضارة بالد الرافدین، ومصر الفرعونیة 
كما عرفتها قوانین مصر ) 1(فكرة تعویض الضحیة بالد الرافدینعرفت قوانین 

  ).2(الفرعونیة
                                                             

، ص 2006،مفهوم المجني علیه في الدعوى الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، )محمد عبد اللطیف( عبد العال )1(
32- 39.  
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 تعویض ضحیة الجریمة في بالد الرافدین -1
 

عدیدة، ولم تكن شریعة مدونات قانونیة ) العراق القدیم(صدرت في بالد الرافدین
حمورابي الشهیرة هي الشریعة الوحیدة التي اكتشفت من المؤرخین وعلماء اآلثار، فقد 

وهي  .)1(قانون ایشنونانها شریعة أورنمو، ولبت عشتار، و اكتشفت قبلها مدونات عدیدة، م
تشریعات وضعیة اعتبرت بمثابة أساس فكري وعملي لتسییر مجتمع الدولة العراقیة 

  .)2(القدیمة

وقد اتفقت قوانین بالد الرافدین على تعویض ضحیة الجریمة، وأحل قانون أورنمو 
، وهو أقدم مدونة في بالد الرافدین، مبدأ التعویض المالي محل )م. ق 2103 -2111(

فكل المواد المتعلقة بالعقوبات استندت إلى مبدأ التعویض . )3(القصاص والمعاملة بالمثل
ص، وقد استن هذا التشریع دفع الدیات على الجروح التي ال تفضي إلى بدال من القصا

الوفاة، فجعل دیة جرح القدم عشرة شواقل من الفضة، ودیة كسر العظام منا من الفضة، 
وهذا ما یعد مؤشرا هاما إلى ما وصلت إلیه . ودیة قطع األنف ثلثي منا من الفضة

إلى التعویض الذي شملته المواد المجتمعات من تطور تجاوزت فیه مبدأ القصاص 
ویبدو أن المجتمع السومري الذي أخذ بمبدأ . )4(القانونیة في شریعة أورنمو بالغرامة

یدي العاملة لمزاولة نشاطها األالتعویض ینتمي إلى المجتمعات الزراعیة التي تحتاج إلى 
  .)5(لبشریةالزراعي وأهمیة الناحیة المادیة في التعویض عن الخسائر المادیة أو ا

                                                             
  .73، ص 1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2 ، تاریخ القانون، ط)الفضل(منذر  )1(
، ص 1999،  دار عالء الدین للنشر والتوزیع والترجمة، دمشق،  2، التشریعات البابلیة،  ط )عبد الحكیم( الذنون )2(
7.  
دار طالس للدراسات والترجمة  ،2 ، دول وحضارات الشرق العربي القدیم، ط)مرعي(، عید )محمد حرب(فرزات  )3(

  . 124 ، ص1994دمشق،  والنشر،
، الدار 1، حمورابي الملك المشرع، ط )صالح( أبو السعود ؛77المرجع السابق، ص  ،)صاحب عبید(الفتالوي  )4(

  .92، ص 2010العالمیة للكتب والنشر، الجیزة، مصر، 
، دار تموز للطباعة والنشر 1، القوانین السومریة والقوانین البابلیة القدیمة، ط )جیا فخري عمر محمد علي(الجاف  )5(

  .120، ص 2011والتوزیع، دمشق، 
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م فقد أخذ بنظام . ق 1950حوالي " بالالما"الذي وضعه الملك " ایشنونا"أما قانون 
ومیز في جرائم القتل واالغتصاب بین طبقة . الدیة في جرائم الضرب والجرح والكسر

األحرار والعبید، فعقوبة ما یقع على األحرار هي القصاص وقتل الجاني، وما یقع على 
واهتمت مجموعة من المواد بتحدید العقوبات على الجرائم  .)1(ع دیة مالیةاألرقاء جزاؤه دف

وعلى األضرار التي تلحق بالغیر، وجمعت في ذلك بین القصاص والدیة،فأوجبت 
القصاص على القاتل، ولكنها أقرت مبدأ الدیة أو التعویض على الجروح التي ال تؤدي 

لى خالف قانون حمورابي الذي اعتمد في إلى الوفاة شأنها في ذلك شأن تشریع أورنمو ع
  .)2(مثل هذا الحاالت على مبدأ القصاص استنادا إلى هویة الجاني والمجني علیه

الذي تمیز بالتكامل القانوني  .)3()م. ق 1752 -1792ما بین ( "حمورابي"ولما جاء قانون 
قیاسا إلى القوانین الثالث التي سبقته، أبقى على التفرقة بین طبقة األحرار والعبید، فیما 

م القتل إذا كانت الجریمة یتعلق باألحرار كان مبدأ القصاص هو المطبق في جرائ
ذا كانت غیر عمدیة فتحل الدیة محل القصاص). عین بعین وسن بسن(عمدیة وفیما . وإ

وخالفا للقوانین التي .یتعلق بالعبید أخذ بنظام الدیة، أو دفع قیمة العبد أو نصف قیمته
وطبق ذلك حتى في  ،قته فإن قانون حمورابي فرق بین جرائم العمد والجرائم غیر العمدسب

یكتفي  عاقب بالغرامة، والجرح غیر العمدی وتقضي نصوصه أن الجرح العمد ،جرائم الجرح
بالمقارنة بما سبق  وهذا التطور یعد تقدما. )4(عل بدفع نفقات عالج للمجني علیهفیه الفا

  .)5(شریعة حمورابي من قواعد

                                                             
  .59المرجع السابق، ص ، )عوض أحمد(إدریس  )1(
  .124ص ، المرجع السابق، )عمر محمد علي جیا فخري(الجاف ؛ 94، المرجع السابق، ص )صالح( أبو السعود )2(
؛ الجاف 32، المرجع السابق، ص )عبد الحكیم(الذنون : التاریخ یرد في بعض المراجع منها على سبیل المثال هذا )3(
 1686 - 1728(هو مختلف بینما یرد في مراجع أخرى تاریخ . 51، المرجع السابق، ص )جیا فخري عمر محمد علي(
  .121، المرجع السابق، ص )حسن أبو طالب(صوفي : منها على سبیل المثال) م .ق
 الرغائب، دار 3 ط ، الوجیز في تاریخ النظم،)دلیلة(؛ فركوس 61المرجع السابق، ص ، )عوض أحمد(إدریس  )4(

  .65، 64، ص 1999والنفائس، الجزائر، 
، شریعة حمورابي،  دراسة مقارنة مع )عباس(؛ العبودي 240، المرجع السابق، ص )حسن أبو طالب(صوفي  )5(

  .70، 69، ص 2001، دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، 1التشریعات القدیمة والحدیثة، ط 
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وفي جرائم االعتداء یمكن افتداء عداوة المجني علیه وتجنب القصاص الذاتي بدفع 
عالجت األشكال  )213إلى  203من (ونجد المواد. مبلغ معین من المال أو بالتعویض العیني

  .)1(المختلفة للدیة وأدائها في الجنح والجرائم المتنوعة

وقد أدخلت شریعة حمورابي الكثیر من التعدیالت على العقوبات المالیة، وحددت 
ویوجد في المادة الثامنة ذكر . مقدارها بالضبط دون أن تترك للقاضي أیة سلطة تقدیریة

  .)2(صاص أو الدیةللخیار بین أن یأخذ المجني علیه بالق

ومما تفرد به قانون حمورابي إلزام الدولة بمسؤولیة التعویض للمتضررین من 
وكذا جرائم القتل المرتبطة بالسرقة،وهو . الحوادث التي لم یكتشف فاعلها، كالسرقات مثال

وتقع مسؤولیة ذلك على حاكم المدینة أو المنطقة التي  .منه 24و 23ما تضمنته المادتان 
وعلى المسروق منه أن یثبت ذلك في حضرة إله المعبد ببیان مفصل عن . )3(فیهاوقعت 

  .)4(خسائره وعلى المدینة أن تعوضه عن كل ما فقده

وتفسر المسؤولیة هنا على أساس النظریة القائلة بأن حاكم المدینة فشل في الحفاظ 
  .)6(الضررویعتبرها البعض تطبیقا لنظریة اشتراكیة . )5(على القانون والنظام

   

                                                             
  .98، المرجع السابق، ص )عبد الحكیم(الذنون  )1(
  .85، ص ذاتهالمرجع  )2(
  ؛38المرجع السابق، ص  ،)مصطفى مصباح(دبارة  )3(

v. pierre (Landerville), l’indemnisation des  victimes d’acte criminels, vol 7, n˚4, Deviance et société.1983, 
pp  .  349, 350. 

  .114، المرجع السابق، ص )صالح( أبو السعود ؛210، ص 2، ج 1د ل، المرجع السابق، مج)دایزیلول ( دیورانت )4(
)5( s.n.kramer   32أسامة سراس، شریعة حمورابي وأصل التشریع في الشرق القدیم، ص : وآخرون، ترجمة.  
، )س.د(الجامعیة للطباعة والنشر،بیروت،،  القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار )أكرم نشأت(إبراهیم  )6(

  .34 ،33ص 
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وترتیب المسؤولیة على األشخاص المعنویة في مثل هذه الحاالت هو عنوان آخر 
وال یوجد تشریع قدیم وال حدیث یتضمن مثل هذا . )1(من عناوین الحضارة المتقدمة

  .)2(المفهوم المتقدم في التضامن االجتماعي ومسؤولیة السلطة العامة

أخذت بنظام التعویض في جرائم القتل وهكذا نلحظ أن تشریعات بالد الرافدین 
ویقضي تشریع حمورابي بالتعویض في جریمة  .والضرب والجرح واالغتصاب

غیر أن حقوق الشخص تختلف حسب الطبقة . ، باإلضافة إلى جریمة السرقة)3(اإلجهاض
التي ینتمي إلیها، فالتعویض الذي یحصل علیه األرقاء أقل من التعویض الذي یحصل 

نتمي إلى طبقة العامة، وما یحصل علیه هذا األخیر أقل من التعویض علیه شخص ی
كما أن التفاوت الطبقي حول العقوبة من . )4(الذي یحصل علیه شخص من طبقة األحرار

القصاص إلى التعویض، فالقصاص على هذا النحو كان یطبق على أفراد الطبقة 
إذا فقأ سید عین شخص عادي  ومثال ذلك. العادیة،ولمصلحة الطبقة العلیا بصفة خاصة

یدفع له منا من الفضة، فهنا تعطل مبدأ القصاص، وكذلك إذا قلع سید سن سید من 
  .)5(طبقته یقلع سنه، أما إذا قلع السید سن شخص عادي فعلیه أن یدفع منا من الفضة

ومقدار التعویض محدد في كل جریمة بقدر معین من الفضة، ووحدات الوزن 
غراما من  550ویبلغ وزن المنا  .ستین شاقال" المنا"ویساوي . المنا والشاقلالمستعملة هي 

وعوضت تشریعات بالد الرافدین بغیر الفضة ، كعدد من الرؤوس ، من العبید . )6(الفضة
والهدف من فكرة التعویض عن جریمة . السیما في قوانین األشوریین والحثیین أو األطفال،

                                                             
  .57، ص 1991، دار المنشورات الحقوقیة، بیروت، 1 ، القوانین والنظم عبر التاریخ، ط)غانم(غالب  )1(
وتساءل دیورانت ول إن كان ثمة في هذه األیام مدنیة بلغ صالح . 67، 66، المرجع السابق، ص )عباس( العبودي )2(

ض من تقع علیه جریمة بسبب إهمالها مثل هذا التعویض؟ وهل ارتقت الشرائع و أن تجرؤ معها على أن تعالحاكم فیها 
، المرجع )ول دایزیل( دیورانت. حقا عما كانت علیه أیام حمورابي، أم أن كل الذي حدث لها أن تعقدت وتضخمت

  . 210، ص 2، ج 1السابق، مجلد 
  .129ص  ، المرجع السابق،)صالح(سعود الأبو  )3(
محمد وحید  :ترجمة، حمورابي البابلي وعصره، )هورست( كلینكل؛ 61المرجع السابق، ص  ،)عوض أحمد( إدریس )4(

  .236 ،235ص ، 1990، دار المنارة للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 1 خیاطة، ط
  .128، المرجع السابق، ص )صالح(سعود الأبو   )5(
  .58، المرجع السابق، ص )عوض أحمد(إدریس  )6(
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رغبة في استعادة القبیلة لقوتها القتالیة بعد أن فقدت أحد القتل بتسلیم شخص آخر هو ال
  .)1(عناصرها

على قتل الرجل أو المرأة في حالة دخول أحد ) 10 .م(وقد نصت القوانین األشوریة
بیت وقتله رجال أو امرأة، ویجوز استبدال العقوبة بالتعویض، أو بأخذ أحد أبناء أو بنات 

من القوانین األشوریة  50وحددت المادة . الجاني إن وافق ذوو المجني علیه على ذلك
زوجته المعاملة نفسها عقوبة من یضرب زوجة رجل آخر ویتسبب في إجهاضها بمعاملة 

وبتعویض عن الجنین، أما إذا تسبب الضرب في موت المرأة فیقتل الجاني ویعوض عن 
ذا لم یكن للمجني علیها ابن وضربها رجل وتسبب في إجهاضها یقتل الجاني  جنینها، وإ

  .)2(حتى ولو كان الجنین أنثى

لة على شيء وكانت هذه التعویضات تدفع للمجني علیهم، دون أن تحصل الدو  
وتعتبر الغرامة ممثلة . )3(منها، بما في ذلك الغرامات المعاقب بها على جرائم السرقة

حیث یمثل جزء منها قیمة الضرر الحقیقیة  للعقوبة وضامنة للضرر في الوقت نفسه،
الذي یعوض المجني علیه عما أصابه، والجزء اآلخر الذي غالبا ما كان یقدر بمثلي أو 

وكانت . یمة الضرر، فكان یؤول أیضا للمجني علیه على سبیل الغرامةثالثة أمثال ق
  .)4(الدولة هي التي تفرض الغرامة، وتعطي المضرور كل ما تحصله من الجاني

  

  تعویض ضحیة الجریمة لدى الفراعنة -2
  

لم یتمكن  ولكن یعتبر القانون الفرعوني من أقدم القوانین في تاریخ البشریة،
وتدل  .األثریون حتى اآلن من الكشف عنها كما حصل للتقنینات في بابل وآشور

                                                             
)1( S.n. kramer،40 - 38ص ، شریعة حمورابي، المرجع السابق.  
، ص 2012، فلسفة النظم العقابیة وأثرها في المجتمعات القدیمة، دار النهضة العربیة، القاهرة، )إیمان( السید عرفة )2(

1380.  
  .47 ،46المرجع السابق، ص  ،)محمد عبد اللطیف(عبد العال  ؛85، المرجع السابق، ص)عباس(العبودي  )3(
، النظریة العامة اللتزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة، دراسة تحلیلیة )سعید عبد الوهاب محمد(مصطفى  )4(

  .34، ص 2005، دار الفكر العربي، القاهرة، 1تأصیلیة مقارنة، ط 
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المصادر غیر المباشرة مثل روایات المؤرخین القدامى أمثال المؤرخ اإلغریقي هیرودوت 
المسمى قانون  )م. ق 3200(ودیودور الصقلي على وجود تقنینات عدیدة، أولها قانون مینا

 .)1(ع، وآخرها القانون الذي صدر في عصر الملك الفارسي دارا األولإله التشری" تحوت"
، وقانون )م . ق 8 القرن(وأشهر القوانین التي تركها المصریون القدامى، قانون بوكوریس

 .)2()م. ق 14ق (حورمحب

. أخذت القوانین الفرعونیة بنظام التعویض في جریمة القتل الخطأ، والجرائم المالیة
القتل فرق القانون الفرعوني بین العمد والخطأ، ففي القتل غیر العمد تدل وثائق ففي جرائم 

. الدولة القدیمة على أن الجاني كان یتصالح مع أسرة المجني علیه فیدفع له دیة مناسبة
وبشأن القتل غیر العمد قد یكفي قیام . )3(أما في القتل العمد فكانت العقوبة هي اإلعدام

بمثابة ترضیة  ان لمقبرة المجني علیه، وهذا التصرف من الجاني هوالجاني بتقدیم قرب
 .)4(ألهل المجني علیه

وفي حالة دفع الدیة، لم یتم التعرض لتقدیرها أو اإلشارة إلى ترك تقدیرها  
 .لألطراف أو للقضاء

والعقوبات في مصر الفرعونیة قائمة أساسا على العقوبات البدنیة، ومنذ بدایة 
، وكذلك مرحلة القصاص والدیة اوز نظام الثأر واالنتقام الفرديتم تجعصر األسرات 

االختیاریة والدیة اإلجباریة الذي ینتهي في تاریخ الشعوب القدیمة بتحول الجرائم الخاصة 
قامة الدعوى الجنائیة وتوقیع  إلى جرائم عامة، تتولى فیها السلطة العامة مالحقة الجاني وإ

  .)5(في األصل عقوبات بدنیة ولیست غرامات مالیةالعقوبة علیه، والتي هي 

                                                             
 ،ج، تاریخ النظم القانونیة واالجتماعیة)أحمد إبراهیم( حسن ؛64 ،63ص ، المرجع السابق،)عوض أحمد(إدریس  )1(
  .211 ، ص2002، دار المطبوعات الجامعیة، 1
  .81، 80، المرجع السابق، ص )دلیلة(فركوس  )2(
  .364و 355، المرجع السابق، ص)حسن أبو طالب(صوفي  )3(
 ، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،دكتوراهرسالة  ، النظریة العامة للمجني علیه دراسة مقارنة،)فهد فالح مطر(المصیریع  )4(

  .26ص  ،1991
  .42 المرجع السابق، ص ،)محمد عبد اللطیف(عبد العال ؛ 211، المرجع السابق، ص )أحمد إبراهیم ( حسن )5(
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وفیما یتعلق بجرائم األموال، فقد جرم القانون الفرعوني اختالس أموال الغیر،ونص 
  .)1(على عقوبة السرقة بشكل غرامة تتناسب مع قیمة المال المسروق

هذه الغرامة هي حق للمجني علیه، ال یؤول شيء منها إلى الدولة كما هو الحال  
وهناك  .)2(ي القانون الحدیث، بل كانت تؤول للمضرور، وكذلك یلتزم بها ورثة الجانيف

لى المجني علیه معا،ویجوز للمحكمة عندما  رأي یذهب إلى أن الغرامة تؤول إلى الدولة وإ
على أن هذا النظام كان  .تحكم بالغرامة أن تأمر في ذات الوقت بتعویض المجني علیه

  .)3(موال فقطمقصورا على جرائم األ

وتجمع الغرامة بین العقوبة والتعویض؛ فهي عقوبة ألنها تزید عن قیمة الضرر 
  .)4(كما أنها ضمان ألنها تؤول إلى المجني علیه

وقد اتفق الرأي على أن العقوبة وكذا التعویض لم یختلف باختالف الطبقة 
 .)5(المصري القدیماالجتماعیة التي ینتمي إلیها الجاني أو الضحیة في القانون 

  

  تعویض ضحیة الجریمة في المدونات الغربیة: ثانیا 
  

صدرت في الغرب القدیم مدونات قانونیة، بعضها لدى اإلغریق منذ القرن السابع 
  .قبل المیالد، وبعضها لدى الرومان ابتداء من القرن السادس قبل المیالد

تعویض ضحیة بعض المالمح لفكرة  لدى اإلغریق وقد عرفت القوانین
  ).2(الرومان ،وكانت هذه الفكرة أكثر رسوخا في قوانین)1(الجریمة

   

                                                             
  .26ص  السابق،المرجع  ،)فهد فالح مطر(المصیریع  )1(
  .356 ، المرجع السابق، ص)حسن أبو طالب(صوفي  )2(
، دار الفجر للنشر والتوزیع، 1الجاني والمجني علیه وحقوق ضحایا الجریمة، ط  ،)أحمد عبد اللطیف ( الفقي )3(

  . 106، ص 2003القاهرة، 
  .101 ، المرجع السابق، ص)إیمان(السید عرفة  )4(
  .33، المرجع السابق، ص )مصطفى مصباح(دبارة  )5(
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  تعویض ضحیة الجریمة لدى اإلغریق -1

إلى تعویض ضحیة الجریمة، إال أن  لم تتعرض القوانین التي وضعها اإلغریق
 ي بأنه إذا عفا القتیل عن القاتل قبل أن یلفظ أنفاسهكان یقض) م .ق 621(دراكونقانون 

ولم یتضح إن كان هذا العفو  .)1(فإن هذا العفو یحول دون اتخاذ أي إجراء ضد الجاني
وبالرجوع إلى القانون الیوناني القدیم نجده یجیز للمجني علیه أو  .بمقابل أو دون مقابل

لورثته طلب القصاص من الجاني أو قبول التعویض المالي؛ إنما كان یشترط في حالة 
  .)2(قارب المجني علیه إلنهاء الدعوى بالتصالحالقتل موافقة جمیع أ

، سواء كان هذا الصلح مع الجناةوتجیز الشرائع القدیمة للضحایا الصلح 
  .)3(أو كان عفوا محضا بمقابل،وهو ما كان األكثر شیوعا،

حیث  وبهذا تكون الدعوى في الجرائم الخاصة حقا خالصا یملكه المجني علیه،
ن یتنازل عنه فتنقضي الدعوى التي لیست في حقیقتها سوى یستطیع أن یتصالح علیه وأ

  .)4(دعوى مدنیة الهدف منها المطالبة بالتعویض لمن لحقه ضرر

یضاف إلى ذلك أنه طالما أن حق توقیع الجزاء في ید أسرة المجني علیه، فال 
 . )5(یوجد ما یمنع من االتفاق على ترك االنتقام وأخذ الدیة بدال عنه

الروایات األدبیة مثل اإللیاذة لهومیروس أكثر من إشارة إلى أن الترضیة وتوجد في 
 المالیة كان مسموحا بها في جرائم أخرى خالف جرائم االعتداء على النفس وما دون

                                                             
  .42ص ، المرجع السابق، )مصطفى مصباح(دبارة  )1(
  . 39لمرجع السابق، ص ا ،)محمد عبد اللطیف(عبد العال  )2(
  .42المرجع السابق، ص  ،)مصطفى مصباح(دبارة  )3(
  .32، 31المرجع السابق، ص  ،)فهد فالح مطر(المصیریع  )4(
  .65،  المرجع السابق، ص )عوض أحمد(إدریس  )5(
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ویذكر أن أفالطون كان یرى أن المجرم إذا كان مجنونا . )1(النفس، مثل جریمة الخطف
  .)2(عدم جدواه، بل یدفع تعویضا للضحیةأو بلغ من الكبر عتیا فال عقاب علیه ل

وكان من المبادئ المقررة في القانون الیوناني أن العبد یعاقب في جسمه، أما 
  .)3(الحر فیعاقب في ماله

ان وكانت الغرامة هي التي تفرض عادة على المواطنین، وكان في كثیر من األحی
امة التي یظنان أنها عادلة بالنسبة بأنفسها العقوبة أو الغر للمجني علیه وللجاني أن یقدرا 

  .)4(لهما، وبعدها تختار المحكمة إحدى العقوبتین المقترحتین

وال یخفى أن التعویض كان یذهب إلى الضحیة، ویظهر أن الدولة كانت تشترك  
  .)5(معه في الدیة في عهد الملك صولون

  

 تعویض ضحیة الجریمة لدى الرومان -2
  

 754(الرومان منذ بدایة نشأة روما عام  تعویض الضحیة مبدأ مقرر لدى
،ولكن طرأت علیه تطورات عدیدة خالل العصر الروماني الممتد حتى القرن السادس )م.ق

ه، أو لمن له الحق في طلب القصاص ففي بدایة نشأة الدولة كان للمجني علی. المیالدي
مقابل دیة یدفعها في جرائم االعتداء على النفس وما دون النفس، التصالح على القصاص 

وكانت عقوبة التعدي على المال هي التعویض بقدر . )6(الجاني، وتنتهي الدعوى الجنائیة
  .)7(الضرر

                                                             
  .37، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي ؛39المرجع السابق، ص  ،)محمد عبد اللطیف(عبد العال  )1(
، مؤسسة نوفل، بیروت، 2، الجریمة والمجرم، ط زء األولجال، دروس في العلم الجنائي، )مصطفى(العوجي  )2(

  .76، ص 1987
  .153، المرجع السابق، ص )إیمان(السید عرفة  )3(
  .ذاتهالمرجع  )4(
  .1، الهامش 81المرجع السابق، ص  ،)مصطفى مصباح(دبارة  )5(
  .40المرجع السابق، ص ، )عبد اللطیف محمد(عبد العال  )6(
  .182، المرجع السابق، ص ) دلیلة( فركوس )7(
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أصبح یمیز بین الجرائم  )م .ق( 450وبصدور قانون األلواح االثني عشر سنة  
العامة والخاصة، وصار من حق المجني علیه الحصول على التعویض من الجاني في 

ئم التي اعتبرت خاصة، مثل جریمة االعتداء على الشخص، وجریمة كل الجرا
  .السرقة،وجریمة اإلضرار بمال الغیر

ففي جریمة االعتداء على الشخص، وهي التي تقع بغیر وجه حق على اإلنسان 
وتمس جسمه أو اعتباره، نص علیها قانون األلواح االثني عشر ووضع العقوبات المالئمة 

ففي بعض هذه الجرائم وهي التي تتسبب  عتداء الواقعة على الشخص؛االت االلها وفقا لح
في قطع عضو من أعضاء المجني علیه كان یعاقب علیها بالقصاص، أي بارتكاب نفس 

وذلك ما لم یتصالح مع الضحیة بدفع تعویض مناسب، وفي البعض . الفعل على الجاني
ثل اللطم والصفع یعاقب القانون اآلخر مثل كسر عظم المجني علیه، واالعتداء البسیط م

 بالعملة الرومانیةعلیها بغرامة مالیة، وبمعنى آخر یفرض دیة إجباریة، وهي مقدرة 
  .)1(وتتفاوت بحسب حال المجني علیه ما إذا كان حرا أو عبدا

ویبدو أن النص في الحالة األولى على القصاص الغرض منه الضغط على 
، واقتصر في الحالة الثانیة على الغرامة، وذلك لتعذر الجاني لیقوم بتعویض المجني علیه

  .)2(تنفیذ القصاص

أما بخصوص جریمة القتل، فلم یرد نص بشأنها في قانون األلواح االثني 
عشر،وعدم ورود هذا النص ال ینفي معرفة القانون الروماني لنظام دفع الدیة في حالة 

لجرائم العامة، فقد أخضعت الدولة والظاهر أن هذا القانون یعتبرها من ا. )3(القتل
الرومانیة، منذ وقت مبكر، جریمة القتل للقضاء العام؛ ألنها وجدت أن من شأن التخلي 

  .)4(عنها لالنتقام الخاص یعرض النظام واألمن العام للخطر

                                                             
، 223، ص )س. د(، تاریخ القوانین، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، )محمود عبد المجید(المغربي  )1(

  .34، 33المرجع السابق، ص  ،)فهد فالح مطر(المصیریع  ؛224
  .34، 33السابق، ص المرجع ، )فهد فالح مطر(المصیریع  )2(
  .70 ، المرجع السابق، ص)عوض أحمد(إدریس  )3(
  .42المرجع السابق، ص  ،)عبد اللطیف محمد(عبد العال  )4(
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وقبل أن تتحول الجرائم الخاصة إلى جرائم عامة مر العقاب في روما بمراحل 
وفي هذه المرحلة . الشخصي إلى مرحلة التصالح ثم إلى مرحلة الدیةتاریخیة؛ من االنتقام 

األخیرة كان الطرفان في أغلب األحیان یتفقان على أن یتنازل المجني علیه عن الثأر في 
وهذا قبل ظهور العملة النقدیة، ثم  .عها إلى الجاني كرؤوس من الماشیةمقابل دیة یدف

ولیس هذا المال . حاس وأخیرا صارت نقداصارت الدیة تدفع في شكل سبائك من الن
بل هو ملحوظ فیه  یقتصر به الجاني على تعویض الضرر الذي أصاب المجني علیه،

ري تمعنى العقوبة ألنه قد یزید على حد الضرر، إذ هو عبارة عن ثمن یقدمه الجاني لیش
یجبر  وبعد زمن طویل ونتیجة الزدیاد سلطة الدولة صارت الدیة إجباریة. به حیاته

  .)1(الجاني على دفعها، كما یلزم المجني علیه بقبولها

وفي الجرائم التي تمس باعتبار الشخص كالقذف، نص قانون األلواح االثني عشر 
  .)2(على أن یلتزم الجاني بدفع تعویض للمجني علیه

وقد اعترف القانون الروماني في آخر أدوار تطوره بالتعویض عن الضرر األدبي 
ي في سمعته أو في شعوره أو في إحساسه نحو أفراد عائلته، أو في احترامه مثل من أوذ

نحو من أوصي له، أو في مودته وشفقته لمن هم أجانب عنه، أو لمن حرم من لذة 
  .)3(الهدوء واألمن والسالم، أو لمن أوذي في عاطفته الدینیة أو في شرفه

یمة الشيء المسروق أو وفي جریمة السرقة  یلزم القانون الجاني  بدفع ضعف ق
حالة ما إذا كان في حیازة السارق، أو في حیازة (ثالثة أو أربعة أضعافه حسب كل حالة

كما أنه في عهد  .للمجني علیه كتعویض) یر، وكان حسن النیة أو سيء النیةالغ
جستنیان  أصبحت السرقة في أغلب األحوال تعتبر من الجرائم العامة، وأعطي المسروق 

ین رفع الدعوى العمومیة بطلب توقیع عقوبة بدنیة على السارق وبین طلب الخیار ب

                                                             
  .164 -162 ، المرجع السابق، ص)إیمان(السید عرفة  )1(
  .39 المرجع السابق، ص ،)عادل محمد( الفقي )2(
، 2006، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 1، المبسوط في شرح القانون المدني، الضرر، ط )حسن علي(الذنون  )3(

  .281ص 
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وفي حالة اإلضرار بأموال الغیر كإتالف شيء مملوك للغیر من حیوان  .)1(الغرامة المالیة
وفي  .)2(أو رقیق، أو قطع أشجار الغیر تفرض على المعتدي غرامة تساوي قیمة الضرر

الذي حدد حاالت اإلضرار بأموال الغیر وجعل  »أكویلیا«تطور الحق صدر قانون 
  .)3(الغرامة أعلى قیمة الشيء المتلف أو تعویض الضرر

ومنح للمجني علیه دعوى  »البریتور«وقد حصلت تطورات فیما بعد عندما تدخل 
سمیت دعوى االعتداء، تفصل فیها هیئة من المحكمین، تراعي وضع الجاني والمجني 

وهكذا أصبح تقدیر الدیة التي كانت محددة . )4(ل للمتضررعلیه، وتحكم بتعویض عاد
سلفا من اختصاص القاضي، وتخویله سلطة تقدیر التعویض في نظر البعض أفضل من 

  .)5(الدیة المحددة سلفا

وفي جمیع األحوال كان التعویض یؤول للمجني علیه نفسه، ویتقرر أمام القاضي 
أصبح للمجني علیه أن یختار بین رفع الدعوى  »كورنیلیا« وبعد صدور قانون .)6(المدني

نزال العقوبة البدنیة على شخص  الجنائیة وطلب الغرامة، وبین رفع الدعوى العمومیة وإ
وفي العهد اإلمبراطوري أصبح مخیرا بین رفع الدعوى المدنیة للمطالبة بحقه  .)7(الجاني

اني مع المطالبة بالتعویضات في التعویض، أو إقامة الدعوى الجزائیة إلنزال العقاب بالج
  .)8(المدنیة في آن معا

                                                             
، تقدیر التعویض بین الخطأ والضرر، مؤسسة الثقافة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، )محمد إبراهیم(دسوقي  )1(

  .34، ص )س. د(اإلسكندریة، 
  .185، 184، المرجع السابق، ص )دلیلة(؛ فركوس 39، 38المرجع السابق، ص ،)عادل محمد(الفقي  )2(
  .185، المرجع السابق، ص )دلیلة( فركوس ؛226، المرجع السابق، ص )محمود عبد المجید(المغربي  )3(
  .264، المرجع السابق، ص )غانم(غالب  )4(
  .58المرجع السابق، ص  ،)سعید(مقدم  )5(
  .224، المرجع السابق، ص )محمود عبد المجید(المغربي  )6(
  .225، ص ذاتهالمرجع  )7(
  .265، المرجع السابق، ص)غانم(غالب  )8(
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ویظهر أن الجرائم الخاصة كانت هي وحدها مصدر االلتزام، وهي محصورة، إذ لم 
یعرف القانون الروماني حتى آخر عصوره قاعدة عامة توجب التعویض عن كل عمل 

  .)1(ضار

ما یضفي علیها والغرامة المالیة  كانت كقاعدة عامة تتجاوز قیمة الضرر وهو 
نوعا من الصفة الجنائیة، ومع ذلك فإن هذه الغرامة لم تكن تخلو من بعض خصائص  
تقترب بها من فكرة التعویض القائم على جبر الضرر، فهذه الغرامة تطورت في القانون 
الروماني من مبلغ محدد بنص القانون بتسعیرة محددة لكل جریمة بنوعها إلى مبلغ یضع 

تقدیره بحیث یتفاوت حسب مدى الضرر، وهو ما یتبین من أن الغرامة  القانون أساس
أصبحت في جریمة االعتداء تقدر حسب مدى الضرر بجانب سوء نیة الجاني، وفي حالة 
السرقة بضعف أو أربعة أمثال الشيء المسروق، وفي جریمة االعتداء على مال الغیر 

  .)2(بقة على ارتكاب الجریمةبأعلى قیمة بلغها الشيء في الشهر أو السنة السا

وعلى العموم، فإن الغرامة المالیة في القانون الروماني كانت تؤدي وظیفة العقاب 
  .)3(الجنائي والتعویض في ذات الوقت

ویتضح مما تقدم الدور الذي قامت به الشرائع القدیمة في التصالح بین الجاني 
نهاء الخصومة، ووضع الدیة كتعویض للضحی ة بدال من القصاص، بل إن والضحیة وإ

بعض تلك الشرائع ألزمت الدولة بتعویض ضحیة الجریمة إذا لم یتم ضبط الفاعل في 
  .بعض الجرائم

ولكن كان التعویض في هذه المرحلة یتفاوت بحسب الطبقة التي ینتمي إلیها كل 
من الجاني والمجني علیه، ولم یكن بدل الصلح أو التعویض یحوي التعویض للمتضرر 

                                                             
؛ 32، المرجع السابق، ص )فهد فالح مطر(؛ المصیریع 222، المرجع السابق، ص )محمود عبد المجید(المغربي  )1(

  .32، المرجع السابق، ص )محمد إبراهیم(دسوقي 
  .41 -39، المرجع السابق،  ص )محمد إبراهیم(دسوقي  )2(
  .42ص ، ذاتهالمرجع  )3(
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فحسب، بل كان فیه أیضا ما یزید على هذا التعویض لیكون بمنزلة العقوبة الخاصة، 
  .)1(التي اعتبرت وحدها كافیة إلطفاء ثورة االنتقام عند المتضرر وذویه

  

 الفرع الثاني

  تعویض ضحیة الجریمة 

  في الشرائع السماویة
 

تتمیز الشرائع السماویة عن غیرها من الشرائع والقوانین في وحدة مصدرها،فهي  
وینطبق ذلك على الشریعة . شرائع منزلة من اهللا على نبي من أنبیائه لهدایة الناس

  .الیهودیة والمسیحیة واإلسالم

وتتمیز هذه الشرائع عن بعضها في المكان والزمان والمنهج، إذ جعل اهللا لكل أمة 
  .جااة ومنهشرع

في تعویض مع اختالف مسلكهما الیهودیة المسیحیة بالشریعة  ةالشریع وترتبط
تي أقرت لا لشریعة اإلسالمیةویختلف األمر تماما بالنسبة ل) الفقرة األولى(ضحیة الجریمة

  .)الفقرة الثانیة(مبدأ تعویض ضحیة الجریمة

  الفقرة األولى

  تعویض ضحیة الجریمة في الیهودیة

  والمسیحیة 
  

عن المسلك الذي ) أوال(تعویض ضحیة الجریمةفي  الشریعة الیهودیةیختلف مسلك 
  .)ثانیا(لتعویض الضحیةانتهجته المسیحیة 

  

                                                             
، دار العلم للمالیین، 1ج  ،2، النظریة العامة للموجبات والعقود في الشریعة اإلسالمیة، ط )صبحي(محمصامي  )1(

  .110، ص 1972بیروت، 
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  تعویض ضحیة الجریمة في الیهودیة: أوال
  

تعتبر التوراة هي الكتاب المقدس لدى الیهود، وهو الكتاب الموحى به من اإلله 
ویحتوي الكتاب  .ویعد أول قانون دیني بالمعنى الواسع للكلمةاألحد إلى نبیه موسى، 

المقدس على أربعة وعشرین كتابا، من بینها ثالثة أسفار تحتوي على مبادئ وأحكام ذات 
هذا القانون یشبه القانون الجنائي  .سفر الخروج والتثنیة والالوین: مضمون قانوني هي

  .)1(بالدرجة األولى

ة الجریمة، فالقاعدة العامة أن الشریعة الیهودیة تقر فیما یتعلق بتعویض ضحی
فمع التفریق الذي جاءت به بین العمد والخطأ  .)2(بقاعدة القصاص ولم تأخذ بنظام الدیة

بمناسبة التعریف بجریمة القتل، فسفر الخروج یتحدث عن القتل المرتكب بمكیدة، في 
ولذلك تختلف العقوبة . هللا فیما أراد مقابل القتل الخطأ الذي یكون فیه الفاعل مجرد أداة

وفقا لقاعدة  امفي الحالتین، ففي حین حددت عقوبة القاتل المتعمد باإلعد
وتقتضي إجراءات المتابعة  .القصاص،حددت عقوبة القاتل غیر المتعمد بنفي القاتل

 الخاصة بجرائم القتل الخطأ أن یلتجئ القاتل غیر المتعمد فور ارتكاب فعله إلى مذبح
اإلله لالحتماء به من انتقام المجني علیه، وهذا الطریق غیر مفتوح بالطبع للقاتل 

ولقد أعدت مدن ملجأ في حالة القتل الخطأ یهرب إلیها القاتل لیكون في مأمن . )3(المتعمد
 .)4(من ولي الدم حتى یفصل القضاء في أمره

  

                                                             
، دار هومة للطباعة 1، أزمة الوضوح في اإلثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، ج)أحمد( مجحودة )1(

 . 65، 64، ص 2000والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .105، المرجع السابق، ص )عوض أحمد( إدریس )2(
  .69، المرجع السابق، ص )أحمد( مجحودة  )3(
، دار منشورات النفیر، بیروت 1ج ،3ط  وجماعة من الالهوتیین، تفسیر الكتاب المقدس،) دافیدسن(فرانسیس )4(

  .241، ص 1986
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التصالح مع  11 اآلیة، 35وترفض الشریعة الیهودیة كما في سفر العدد، اإلصحاح 
بل وترفض قبول الدیة ولو في القتل غیر  .)1(القاتل المتعمد على أخذ الدیة أو الفدیة

كانت في بني إسرائیل قصاص «ویؤكد هذا ما جاء في المصادر اإلسالمیة . )2(المتعمد
دون والحالة الوحیدة التي تجب فیها الدیة هي إسقاط جنین امرأة  .)3(»ولم تكن فیهم دیة

والواقع أن النص یتحدث عن  .)4(وفقا لما ورد في سفر الخروج أن تتعرض هي ألي أذى
  .)5(الغرامة والذي یحددها هو زوج المرأة، أو یدفع على ید القضاء

كما في جریمة الضرب غیر  وتقر التوراة بتعویض الضحیة في غیر جرائم القتل،
، حیث تضمن 21الخروج، اإلصحاح  المفضي إلى الموت التي ورد النص بشأنها في سفر

ولم یؤد إلى قتله،بل  فیضرب أحدهما اآلخر، النص أنه في حالة وقوع خصام بین رجلین،
ویلتزم الضارب بالتعویض،واإلنفاق على المضروب  .لزم الفراش ثم شفي، فإنه یعتبر بریئا

  .وبعبارة أخرى یجب أن یدفع ما یعوض عن الوقت الضائع ونفقات العالج .لحین شفائه

ولعل المراد من النص أن الضارب یكون بریئا من تهمة القتل إذا مات المضروب  
بعد ذلك على أساس انقطاع رابطة السببیة، أما مسؤولیة كل من المتخاصمین عن 

ة أن یلتزم الضارب بتعویض عطلة الشجار فموكولة إلى الفقرة الثانیة من النص القاضی
  .)6(المضروب، وباإلنفاق على شفائه

 .)7(والقاعدة العامة في جرائم األموال هي إلزام الجاني بتعویض المجني علیه
وكثیر من الجرائم ینتج عنها، فضال عن العقوبة الجنائیة، التزام الجاني بدفع تعویض 

                                                             
  .49المرجع السابق، ص  ،)مصطفى مصباح(دبارة  )1(
وال . ال تقبلوا فدیة عن نفس القاتل الذي وجب علیه الحكم بالموت، بل یجب أن یقتل" 11 /35جاء في سفر العدد  )2(

  ."تقبلوا فدیة من القاتل غیر المتعمد الذي الذ بمدینة ملجئه لیرجع لإلقامة في أرضه قبل وفاة رئیس الكهنة
  .قتیل فهو بخیر النظرین من قتل له، باب الدیاتأخرجه البخاري، كتاب  )3(
  .104 ،  المرجع السابق، ص)عوض أحمد(إدریس  )4(
  .ذاتهراجع النص في المرجع  )5(
لالهوتیین، تفسیر وجماعة من ا) دافیدسن( فرانسیس ؛1الهامش  51المرجع السابق، ص  ،)مصطفى مصباح(دبارة  )6(

  .248، مرجع سابق، صالكتاب المقدس
، دار الفكر الجامعي، 1 دراسة مقارنة، ط المضرورین من األعمال اإلرهابیة ، تعوض)خالد مصطفى(فهمي  )7(

  .54، ص 2008اإلسكندریة، 



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

32 
 

تالف مال الغیر للمجني علیه، ومن أبرز األمثلة على ذلك حالة حیث یلتزم  السرقة وإ
خمسة أمثال قیمة الشيء أو أربعة أمثال  للمسروق منه مقداره تعویضالسارق بدفع 

یخفض التعویض إلى مثلي قیمته في حالتي السرقة بدون . المسروق في حالة التلبس
 .)1(إخفاء األشیاء المسروقة في حالة تلبس أو

مبدأ التعویض لتصویب أخطائنا، یقول ) 22/سفر الخروج (فنجد في كل أجزاء 
مفسرو التوراة، فمثال إذا سرق إنسان بهیمة، كان علیه أن یدفع قیمة البهیمة في 
ذا ارتكب خطأ ضد شخص آخر، فلربما كان علیك أن تذهب إلى أبعد مما  السوق،وإ

 .یساعد على تخفیف آالم كنت أنت السبب فیها -1 :وكان هذا. ینتظر لتصویب الخطأ
  .)2(یمنعك من تكرار الخطأ -3 .یساعد اآلخر على أن یكون أكثر استعدادا للغفران -2

وقد تجاهل هذا التفسیر محتوى النص المذكور الذي تطرق إلى مضاعفة الغرم 
  .)3(على السارق

وكل الغرامات والتعویضات المحكوم بها هي حق خالص للمجني علیه، وال یؤول 
 . )4(شيء منها إلى الدولة

ولیس هناك في الشریعة الیهودیة ما یمنع من أن یحصل المجني علیه على 
والغرامة یحكم بها في أغلب الجرائم التي یرى القاضي فیها . الغرامة بجانب التعویض

  .)5(تخفیف العقوبة كجریمة إتالف مال الغیر وبعض جرائم السرقة

   

                                                             
  .318، المرجع السابق، ص )حسن أبو طالب(صوفي  )1(
  .176، ص 1999لجنة المحررین، التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس، شركة ماستر میدیا، القاهرة،  )2(
ذا سرق إنسان ثورا أو خروفا وذبحه أو باعه، فعلیه أن یعوض صاحب الثور بخمسة " 5- 22/1سفر الخروج  )3( وإ

ثیران، وصاحب الخروف بأربعة من الغنم، إذا ضبط السارق وهو ینقب لیال وضرب فمات، یذهب دمه هدرا، ولكن إذا 
لبا بدمه، على اللص أن یدفع تعویضا، إن ضبط بعد شروق الشمس وهو یثقب وضرب حتى قتل، یكون الضارب مطا

ذا وجد الحیوان المسروق في حوزته ثورا كان أم حمارا أم خروفا، یعوض السارق بمثلین   ".كان معدما یباع بسرقته، وإ
  .105، المرجع السابق، ص )عوض أحمد(إدریس  ؛95، المرجع السابق، ص )سید عبد الوهاب محمد(مصطفى  )4(
  .209، المرجع السابق، ص )إیمان(السید عرفة  ؛301، المرجع السابق، ص )طالبحسن أبو (صوفي  )5(
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  تعویض ضحیة الجریمة في المسیحیة :ثانیا    
 

تعتبر المسیحیة من حیث المبدأ امتدادا للدیانة الیهودیة، إذ من المعروف أن  
وكتب  ،)كتب وأسفار الیهود(الكتاب المقدس بالمفهوم المسیحي، یشمل كتب العهد القدیم 

نجیل :العهد الجدید التي ظهرت مع المسیحیة، وتتضمن األناجیل األربعة إنجیل متى، وإ
نجیل نجیل لوقا، وإ یوحنا، یضاف إلیها كتاب أعمال الرسل المنسوب إلى  مرقص، وإ

  .)1(لوقا

ولیس في هذه الكتب من األعمال الدنیویة غیر بعض األعمال القلیلة الخاصة 
ومع ذلك یعتقد المسیحیون بأن أسفار العهد القدیم تعتبر في حكم . بالزواج والطالق

  .)2( الملغیة

المسیحیة من كل المضامین القانونیة وقد عمد المسیحیون األوائل إلى تجرید 
  .)3(الخاصة بتنظیم المجتمع، ثم ظهرت حاجة الكنیسة إلى إنشاء قانونها الخاص

والقانون الكنسي لیس ولید فترة زمنیة محددة، بل هو حصیلة تاریخ طویل من 
ذ وكانت الكنیسة من .الممارسات والتشریعات والقرارات والعادات، عمره عمر الكنیسة ذاتها

قد بادرت إلى التشریع في مسائل عدیدة لتوجیه المؤمنین، ولتحدید موقفها من  نشأتها
  .)4(الطروحات العقائدیة والمسلكیة األساسیة

عفو، على ما جاء والظاهر أن التعالیم المسیحیة القائمة على مبدأ التسامح وال  
ال : نا فأقول لكمسمعتم أنه قیل لكم عین بعین، وسن بسن، وأما أ« :في قول المسیح

                                                             
  .71، 70، المرجع السابق، ص )أحمد( مجحودة )1(
نوا أني جئت أللغي الشریعة واألنبیاء، ما جئت أللغي بل ظال ت" 18و 17-  5جاء في إنجیل متى . ذاتهالمرجع  )2(

ویقول شراح " یزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشریعة حتى یتم كل شيءألكمل، إلى أن تزول األرض والسماء لن 
عندما كان الرب یسوع یتكلم عن طریقة جدیدة لفهم شریعة اهللا، كان في الحقیقة یحاول أن یعود : الكتاب المقدس

لى بالناس إلى الهدف األصلي من الشریعة، فهو لم یتكلم ضد الشریعة نفسها، ولكن ضد إساءة فهمها و  تطبیقها وإ
  .1882التفسیر التطبیقي،  المرجع السابق، ص  :راجع". التجاوزات التي أخضعوها لها

  .75، المرجع السابق، ص )أحمد( مجحودة )3(
  .301، المرجع السابق، ص )غانم(غالب  )4(
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تتعارض مع  )1(»تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك األیمن، فحول له اآلخر أیضا
  .)2(القصاص، وهذا ما فهمه البعض استنادا إلى هذا النص

ومع ذلك لم یتردد فقهاء الكنیسة في . إذ إن هذه التعلیمات ال تتفق مع فكرة العقاب
. )3(اإلكویني القصاص ومعاقبة القاتل المتعمد باإلعدامإقرار حق العقاب، وقد أقر توما 

. واعتبر هذه العقوبة إجراء رادعا ضروریا، ولكن ال یمكن استغالله كوسیلة للثأر واالنتقام
لم تكن الوسیلة  وفي إنجیل الحیاة ترى الكنیسة أن عقوبة اإلعدام یجب تجنب تطبیقها ما

  .)4(رة بحقه هذه العقوبةالوحیدة لحمایة المجتمع من المجرم الصاد

الدعوة إلى التسامح والعفو ال تتعارض مع التصالح بین الجاني والمجني علیه،ولم و 
یتردد البعض في القول بأن حرمان المجني علیه من الثأر والقصاص ال یؤدي إلى 
حرمانه من الحق في التعویض والدیة أیضا؛ ألنه لیس من المنطق حرمان الشخص من 

ویؤكد ذلك أن الشعوب المسیحیة في اإلمبراطوریة الرومانیة كانت تأخذ . دالحقه عینا وب
  .)5(بنظام الدیة

وقد حاول البعض أن یثبت للفقه الكنسي تقریره لمبدأ تعویض المضرور من  
الجریمة على أساس أن روما وهي معقل الدیانة المسیحیة كانت تقر بمبدأ التعویض،وهي 

  .)6(يخیر ما یمثل االتجاه الكنس

والواقع أن الكنیسة كانت تنهل أحیانا من قواعد القانون الروماني القابلة للتطبیق 
على أجهزتها، وتبنتها بوجه أساسي في مجال القانون العام، وفي مجال أصول 

                                                             
  .29و  28إنجیل متى، اإلصحاح الخامس، اآلیتان  )1(
  .55، المرجع السابق، ص )خالد مصطفى(فهمي  )2(
  .83، المرجع السابق، ص )أحمد( مجحودة )3(
  .219، المرجع السابق، ص )إیمان(السید عرفة  )4(
  .107، المرجع السابق، ص)عوض أحمد(إدریس  )5(
  .97 ،96، المرجع السابق، ص )سید عبد الوهاب محمد(مصطفى  )6(
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والبد من البحث إن كان الفقه الكنسي قد أخذ مبدأ التعویض من القانون  .)1(المحاكمات
  .الفعل تعویض ضحیة الجریمة قبل ظهور المسیحیةالروماني الذي كان یقر ب

ومن المؤكد أن األخالق المسیحیة التي تدعو لمساعدة غریب وقع ضحیة 
االعتداء علیه ممثلة في قصة السامري الصالح  التي وردت في اإلنجیل عندما قدم 

فقام بتضمید جراحه والعنایة  ،المساعدة لشخص تعرض لالعتداء علیه وسلب أمواله
به،وقدم له دینارین مقابل نفقات إقامته ومصاریف عالجه، ووعد بسداد ما ینفق علیه من 

اذهب أنت أیضا واصنع : وقول السید المسیح ألحد أتباعه .مصاریف عند عودته
  .یمكن أن تصلح أساسا لتقریر مبدأ تعویض الضحایا ،)2(هكذا

التي " السامري الصالح"دأ وقد لفتت األمانة العامة لألمم المتحدة األنظار إلى مب
میالنو ( لمنع الجریمة ومعاملة المذنبین قدمتها كوثیقة من وثائق األمم المتحدة السابع

وجاء في هذه الوثیقة أن السامري الصالح ینبغي أن یكون المثل الذي یقتدي به ). 1985
  .)3(جمهور الناس في تعاملهم مع ضحایا اإلجرام

 لتأسیس مبدأ تعویض ضحایا الجریمةلح مستندا ال شك أن هذه األخالق تص   
إذ یفترض أن یهب الجمیع لتقدیم المساعدة لقول ؛ دون االكتفاء بمجرد تقدیم المساعدة لهم

وینطبق ذلك على الفرد والمجتمع » اذهب أنت أیضا واصنع هكذا«: السید المسیح
دفع االعتداء من وهي قاعدة سائدة في التعلیمات الكنسیة والتي مقتضاها . والدولة

اآلخرین ونبذ االنتقام ومساعدة الضحایا في تجاوز محنهم، فالتعویض ال یقتصر كواجب 
على الجاني وحده، بل یمتد إلى كل من في استطاعته مساعدة الضحیة حتى لو كان ال 
عالقة له بالجریمة، فالتعویض واجب على الجمیع على اعتبار أن الجریمة قد وقعت ولم 

منعها، فإن إنقاذ الضحیة هو سبیلنا إلظهار العفو والتسامح الذي نادى به نتمكن من 
  .)4(السید المسیح

  

                                                             
  .309، المرجع السابق، ص )غانم(غالب  )1(
  .54 ص المرجع السابق، ،)مصطفى مصباح(دبارة  )2(
  .2الهامش  .55 ص ،ذاتهالمرجع  )3(
  .57 ،56، المرجع السابق، ص )خالد مصطفى( فهمي )4(
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  الفقرة الثانیة

  مبدأ تعویض ضحیة الجریمة

  في الشریعة اإلسالمیة 
  

تفرق نصوص الشریعة اإلسالمیة بین القتل العمد والقتل الخطأ من حیث الجزاء   
األول یقرر القصاص، وذلك في حالة : قرآنیینلكل منهما، وذلك في نصین المقرر 

فقد أوجب اهللا القصاص في القتل في آیة البقرة  .والثاني یقرر الدیة في حالة الخطأ .العمد
ى﴿ َل تْ ُكمُ اْلِقَصاُص ِفي اْلقَ یْ  وأوجب الدیة في القتل الخطأ في آیة النساء. )1(﴾ُكتَِب َعَل
ًأ ﴿ ا َخَط ِمنً ؤْ ن قَتََل مُ مَ ٰى َأْهلِهِ وَ َل ٌة ِإ َسلَّمَ ٌة مُّ ِدیَ ٍة وَ ِمنَ ٍة مُّؤْ قَبَ تَْحِریرُ رَ   .)2(﴾فَ

والجرائم التي یتعلق بها القصاص هي من جرائم االعتداء على النفس، وهي جرائم 
وردت عقوبات القصاص والدیة بخصوص  .)3(الدماء بالقتل أو قطع األطراف أو الجراح

  :خمسة جرائم

ُكمُ ﴿. وهي القصاص اعتمادا على النص السابقعقوبة القتل العمد  -1 یْ  ُكتَِب َعَل
ى َل تْ   .﴾اْلِقَصاُص ِفي اْلقَ

وَح ِقَصاٌص وسندها في القرآن ﴿ .عقوبة الجرح العمد، وهي القصاص -2 اْلُجرُ   .)4(﴾وَ
ًأ عقوبة القتل الخطأ وهي الدیة اعتمادا على النص السابق﴿ -3 ا َخَط ِمنً ؤْ ن قَتََل مُ مَ وَ

ٰى َأْهلِهِ فَتَْحِریرُ  َل ٌة ِإ َسلَّمَ ٌة مُّ ِدیَ ٍة وَ ِمنَ ٍة مُّؤْ قَبَ   .﴾رَ
عقوبة الجرح الخطأ وهي إما الدیة أو األرش حسب أهمیة الخسارة التي ألحقت  -4

  .بالبدن أو األعضاء، ولها نفس السند السابق
عقوبة القتل شبه العمد الذي یقصد به الضرب أو الجرح العمدي المفضي إلى  -5

إحداث النتیجة من الفاعل، وعقوبته دیة مغلظة على اختالف الموت بدون قصد 
                                                             

  .187سورة البقرة، اآلیة  )1(
  .92سورة النساء، اآلیة  )2(
  .98، ص 1976، الجریمة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1في الفقه اإلسالمي، ج، الجریمة والعقوبة )محمد( أبو زهرة )3(
  .45سورة المائدة، اآلیة  )4(
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الفقهاء في القول به، إذ أنكره مالك واعترف به أبو حنیفة والشافعي وأحمد بن 
أال ( :)1(أنه قال وسندهم في ذلك ما یروى عن النبي علیه الصالة والسالم .حنبل

  .)2()ة من اإلبلإن في قتیل الخطأ شبه العمد قتیل السوط والعصا والحجر مائ

ویصنف فقهاء الشریعة اإلسالمیة الجرائم بحسب جسامة العقوبة إلى ثالثة جرائم 
وتصنف جرائم القتل ضمن  .)3(رجرائم الحدود، وجرائم القصاص، وجرائم التعازی: هي

ویمكن . )4(جرائم القصاص، ألن هذه الجرائم یمكن الصفح فیها من قبل ذوي الضحیة
ْن ﴿ القصاص، ولو في حالة العمد، وهو ظاهر من النص القرآنيالتصالح في جرائم  فَمَ

ِإْحَساٍن  ِه ِب یْ َل َأَداءٌ ِإ وِف وَ ْعرُ اْلمَ اعٌ ِب اتِّبَ هُ ِمْن َأِخیِه َشْيٌء فَ بُِّكمْ  ۗ◌ ُعِفيَ َل لَِك تَْخِفیٌف مِّن رَّ َذٰ
ةٌ  ْحمَ رَ یدل هذا على نزلت في رأي بعض أهل العلم في الصلح عن دم القتل العمد، ف )5(﴾وَ

وسواء كان بدل الصلح قلیال أو كثیرا من جنس مال الدیة أو من غیر . جواز الصلح
ومن یملك العفو یملك الصلح . واآلیة وردت في العفو .)6(جنسها، فالصلح صحیح

  .)7(علیه

، فهي لیست اورثته أو ویؤول التعویض أو الدیة في جمیع األحوال إلى الضحیة
كافة، بل فقط لصالح المجني علیه أو ورثته، فال یمكن الحكم  مشروعة لصالح الجماعة

                                                             
إحیاء التراث ، دار 8سنن النسائي بشرح جالل الدین السیوطي، ج . أخرجه النسائي من حدیث أنس بن مالك،  )1(

ج  ،3 ط ، جامع األصول من أحادیث الرسول،)محمدمبارك بن (؛ ابن األثیر 41، 40، ص )س .د(العربي، بیروت، 
  .وهو من حدیث عقبة بن أوس .2489و  2488رقم . 159، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ص 5
، التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون )عبد القادر( عودة ؛107، المرجع السابق، ص )أحمد( مجحودة )2(

  .79، ص 2000، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 1ج  ،14الوضعي، ط 
  .79السابق، ص ، المرجع )عبد القادر( عودة )3(
لوطني لألشغال ، الدیوان ا1 ، تطور مفهوم الحمایة الجنائیة للحق في سالمة الجسم، ط)نصر الدین(مروك  )4(

  .30ص  ،)س .م .د(التربویة، 
  .187سورة البقرة، اآلیة  )5(
، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،  1، القصاص والدیات في الشریعة اإلسالمیة، ط)عبد الكریم(زیدان  )6(

  .126، ص 2002بیروت، 
  .ذاتهالمرجع  )7(
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وهذا واضح في النص السابق  .)1(بها إال على دعوى هؤالء، كما أنه ال ینالها غیرهم
ٰى َأْهلِهِ ﴿ َل ٌة ِإ َسلَّمَ ٌة مُّ ِدیَ أخذها ورثة المقتول، وهي كمیراث یقضى منها یوالدیة  ،﴾وَ

  .)2(على الورثةالدین،وتنفذ منها الوصیة، وتقسم 

إمعانا ) بیت المال( وتتحمل الدولة مسؤولیة تعویض المجني علیه من المال العام
نما تلتزم الدولة بتعویض األضرار الجسمانیة التي تلحق  .ن الهدرعفي صون الدماء  وإ

فكل  .)3(الضحیة إذا تعذر حصوله على التعویض من الجاني أو كان هذا األخیر معسرا
ن كان الجاني مجهوال، وتجب حینئذ من بیت جریمة قتل ال  بد من تعویض لها، حتى وإ

  .)4(المال، على أساس مسؤولیة الدولة عن وقوع الجرائم

ویجد مبدأ تعویض وحمایة المضرورین في الشریعة اإلسالمیة سنده في نصوص 
قوله متعددة، من ذلك اآلیات القرآنیة التي أرست مبدأ التناسب بین المجازاة والضرر، ك

ا﴿تعالى َ ه ْثُل ٌة مِّ ٍة َسیِّئَ َجَزاءُ َسیِّئَ حیث یقرر النص مبدأ المعاملة في الجزاء  )5(﴾وَ
  .)6(أو عقوبة، لتحقیق العدالة واإلنصاف) تعویضا(عموما،سواء كان ضمانا

   

                                                             
، مدى التزام الدولة بتعویض ضحایا الجرائم اإلرهابیة بین الشریعة اإلسالمیة والقانون )هشام محمد علي(سلیمان  )1(

  .43، ص 2005الوضعي، رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، 
  .124 ، ص)س. م. د(، مطبعة محمد علي صبیح، 2، تفسیر آیات األحكام، ج )محمد علي(السایس  )2(
، حمایة حقوق ضحیة الجریمة خالل الدعوى )الطیب(سماتي  ؛65، المرجع السابق، ص)مصطفى مصباح(دبارة  )3(

  .16، 15، ص 2008، مؤسسة البدیع للنشر والخدمات اإلعالمیة، الجزائر، 1الجزائیة في التشریع الجزائري، ط 
، تعویض المضرور عن جرائم األفراد من قبل الدولة وكیفیة تمویل مصادر التعویض، )رمضان عبد اهللا(الصاوي  )4(

  .29، ص 2006دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 
  .40سورة الشورى، اآلیة  )5(
، ضمان العدوان في الفقه اإلسالمي دراسة فقهیة مقارنة بأحكام المسؤولیة التقصیریة في )محمد أحمد( سراج )6(

  .76، 75، ص 1993، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 1القانون، ط 
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ال ضرر وال "وقد جاءت النصوص بنفي الضرر كما في الحدیث المشهور 
الشرع وأحكامه القاضیة بمنع الظلم واإلضرار بالغیر تسانده في ذلك قواعد . )1("ضرار

قامة العدل واإلحسان وحرمة مال المسلم ودمه وعرضه وقد اعتبر البعض الحدیث . وإ
السابق أصال لكثیر من أبواب الفقه كالضمان والشفعة والقصاص والدیات والحجر والجبر 

  .)2(على القسمة في شركة الملك

والتوسع في حمایة المضرورین یحقق أصال من  )التعویض(وتقریر الضمان 
األصول الشرعیة التي حرص الشارع الحكیم على تقریرها أال وهو حمایة النفس 

  .)3(والمال،وهما من المصالح الخمس الضروریة

نخلص إلى القول بأن هذه المرحلة التي بدأت مع الجماعات البدائیة، وتقررت في 
سماویة تمثل العصر الذهبي لضحیة الجریمة، سواء من المدونات القانونیة والشرائع ال

الضحیة في تقدیر التعویض أو تحصیله، أو من حیث الحق  حیث المركز الذي تحتله
الذي ینشأ لها في التعویض من الجاني أو من الدولة في حالة عدم ضبط الفاعل أو 

ون التعویض حقا أو من حیث ك. جهالته كما في قانون حمورابي وفي الشریعة اإلسالمیة
  .خالصا للضحیة، وال یذهب شيء منه إلى الدولة

بید أن مركز الضحیة تضاءل في المراحل التي تلت، وتأثر معه حقها في 
كما نتطرق إلیه في الخطوة . التعویض أین أصبح یذهب جزء منه إلى غیر الضحیة

 .الموالیة
 

 

                                                             
ه صحیح في وهو حدیث مرسل، ومعنا.  باب القضاء في المرفقاألقضیة، كتاب  أخرجه مالك في الموطأ، )1(

، المكتب اإلسالمي، بیروت 3ج  ،1، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، ط وصححه األلباني. األصول
، التمهید لما في الموطأ )أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد( ابن عبد البر: وانظر .896، رقم 408، ص 1979

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 8ج  ،1من المعاني والمسانید، تحقیق شمس الدین أبو عمرو، ط 
لقاهرة، ، تنویر الحوالك شرح على موطأ اإلمام مالك، مكتبة الثقافة الدینیة، ا)جالل الدین(السیوطي  ؛537، ص 2002

  . 616، ص )س .د(
  .77، المرجع السابق، ص )محمد أحمد( سراج )2(
، ضمان تعویض المضرورین بین قواعد المسؤولیة الفردیة واعتبارات التضامن )محمد(نصر الدین منصور )3(

  .358، ص 2001، دار النهضة العربیة، 1 االجتماعي، ط
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 المطلب الثاني

  تدهور نظم تعویض ضحیة الجریمة
  

الضحیة في بدایة نشأة الدولة تستأثر بالتعویض الذي تحصل علیه من كانت 
الجاني، وهو یعد كحق خالص لها، وانحصر تدخل الدولة في تنظیم العالقة بین طرفي 

  .الجریمة بما في ذلك مراقبة تنفیذ العقوبة، أو ضمان وصول التعویض إلى الضحیة

وضع الضحیة في النظام بدأ  )م 1453-م 476(غیر أنه ومنذ العصر الوسیط
. الجنائي یتقهقر لصالح الدولة التي بدأت تفرض هیمنتها على نظام التجریم والعقاب
. وأصبح الحق في التعویض یتطور بشكل معاكس لتطور السلطة العامة وتنامي مركزها

أدى من جهة إلى  :وقد أدى هذا الوضع إلى التأثیر على حقوق الضحیة من جهتین
قصر  ومن جهة أخرى إلى )الفرع األول(یجي في حق الضحیة في التعویضالتقلیص التدر 

  ).الفرع الثاني(حقوق الضحیة في الدعوى المدنیة
  

  الفرع األول

  قلیص التدریجي من حق ضحیة الجریمةتال

  تعویضفي ال
  

عمدت الدولة إلى تقلیص حق الضحیة في التعویض،بعد أن أوجدت لنفسها العدید 
وقد سلكت في تقلیص هذا الحق أسلوب فرض ) الفقرة األولى(والمبرراتمن األسباب 

هذه  وغیرها من األسالیب التي جعلت غرامة لخزانة الدولة موازیة لتعویض الضحیة
وكان من الضروري توضیح مسلك  في التعویضال تحصل على حقها الكامل  األخیرة

 ).الفقرة الثانیة(الدولة في تقلیص التعویض
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  الفقرة األولى

  أسباب ومبررات تقلیص حق الضحیة 

  في التعویض
  

لیس من السهل تحدید الحقبة التاریخیة التي بدأ یتقلص فیها حق الضحیة في  
فمن الثابت أن مشاركة الدولة للضحیة بنصیب من الغرامة والدیة كان معروفا . التعویض

بدایة القرن السادس قبل (صولوناعنة، ولدى اإلغریق في عهد على نطاق ضیق لدى الفر 
من قبل الملك والسادة  إلى أن توسع نطاق هذه المشاركة في العصر الوسیط ).المیالد

كما هو الحال في الممالك األلمانیة وفي إنجلترا وفرنسا، حیث كانت الممالك  اإلقطاعیین،
في القرنین  وفي فرنسا. األلمانیة تلزم الجاني بأن یدفع جزءا من دیة المقتول للملك

الحادي عشر والثاني عشر ساد مبدأ االتهام الفردي الذي یجد أصوله في سیادة مبدأ 
االنتقام الخاص لدى الشعوب الجرمانیة مع شيء من التطور سمح للمجني علیه بأن 
یحول حقه في االنتقام إلى حق في التعویض، وصار من حق القضاة التدخل بأنفسهم في 

ئیة الستفادتهم شخصیا من جزء من الدیة المدفوعة، وكذلك وجوب مباشرة الدعوى الجنا
تدخلهم في جرائم معینة على درجة من األهمیة كان یقضى فیها باإلضافة إلى العقوبة 

  .)1(المحكوم بها للمجني علیه بغرامة مالیة لصالح الملك )التعویض(

بحسب جسامتها من وكانت الغرامة في القانون الفرنسي القدیم تقدر في كل جریمة 
ناحیة، وحسب ظروف المجني علیه إن كان سیدا أو عبدا، أجنبیا أو وطنیا، من ناحیة 
 أخرى، وكان جزء من المبلغ المدفوع من مرتكب الجریمة یذهب إلى الملك بصفة غرامة

)fredus( والباقي یمثل التعویض )faidus( المستحق للمضرور أو عائلته)2(.  

                                                             
، حقوق المجني علیه في القانون المصري والقانون المقارن، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة )عالء(زكي  فوزي )1(

  .25، ص ) س. د(الحقوق، جامعة القاهرة، 
  .46المرجع السابق، ص ، )محمد إبراهیم(ي دسوق )2(
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  botوهذه كانت تؤدى للملك، والدیة  witeوفي إنجلترا كان یمیز بین الغرامة 
وورد النص علیها في میثاق مدینة سیون  .)1(وهذه كانت تؤدى للمجني علیه أو ذویه

sion  أن المحكوم علیه في جریمة : م، والذي جاء فیه  1217السویسریة، الذي وضع عام
 ى یتسنى أداء معاشات رجال الشرطةتستوجب الدیة، یلتزم بمراعاة نصیب الملك فیها حت

  .)2(والقائمین على األمن في المدینة

ویظهر مما تضمنه هذا المیثاق أن مبرر اقتطاع الدولة لجزء من الدیة هو إضافة 
من أجل أداء معاشات القائمین على األمن، حیث أصبح من مورد جدید للخزانة العامة 

  .مهام الدولة إقرار األمن والنظام

وهو أیضا نظیر الحمایة التي توفرها الدولة لحمایة الجاني حتى ال یتعرض النتقام 
  .)3(الضحیة أو ذویه الذین قد ال تشفي غلیلهم دیة فرضت علیهم الدولة قبولها

 دولةالعصور مضمونها أن الجریمة تعد تعدیا على الوقد وجدت نظریة في هذه 
  .)4(فرد من األفراد وققبل أن تكون ماسة بحق

ویفسر البعض معنى أن الجریمة تعد تعدیا على الدولة على أساس أن الدولة 
حینما تأخذ التعویض وال تعطي للمضرور شیئا منه فإنما یعد ذلك حقا أصیال لها،نظیر 

  .)5(الدولة في إقامة الصلح بین الجاني والمجني علیهالمتاعب التي تعانیها 

وهناك مبرر آخر وهو أن الملك كان یأخذ نصیبا من الدیة نظیر فقدانه ألحد أفراد 
  .)6(رعیته، واإلقطاعي یأخذ نصیبا منها نظیر فقدانه ألحد أتباعه

                                                             
  .49، المرجع السابق، ص )محمد عبد اللطیف(عبد العال  )1(
  .82المرجع السابق، ص  ،)مصطفى مصباح(دبارة  )2(
  .42، 41المرجع السابق، ص  ،)عادل محمد( الفقي ؛82المرجع السابق، ص  ،)مصطفى مصباح(دبارة  )3(
  .44، 43، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي؛ 84المرجع السابق، ص  ،)مصطفى مصباح(دبارة  )4(
  .25، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا(الصاوي  )5(
  .899، المرجع السابق، ص )عوض أحمد(إدریس  )6(
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ویبرر مشاركة الدولة ممثلة في شخص الملك أو اإلقطاعي الضحیة أو عشیرته 
مبلغ الدیة أو التعویض بأن ذلك مقابل تدخلها إلجبار الجاني على الوفاء بالتزاماته  في

  .)1(تجاه الضحیة

ما كانت التبریرات فإن األسباب الحقیقیة ترجع إلى جشع وأنانیة السادة  وأیا
اإلقطاعیین خالل القرون الوسطى، وكذا الصراع الذي نشب بین الملك والكنیسة أو 

  .)2(العصور المظلمة تلكالسلطة الزمنیة والسلطة الدینیة خالل 
  

  الفقرة الثانیة

  مسلك الدولة في تقلیص حق الضحیة

  في التعویض 
  

من الواضح أن السلطة العامة في العصر الوسیط كانت تشترك مع الضحیة في 
الدیة التي تقسم قسمین، بحیث یعود جزء منها إلى األمیر أو الملك أو السید 

طبق هذا في إنجلترا إبان الغزو  .اإلقطاعي،والجزء الباقي إلى ضحیة االعتداء
ل أمراء اإلقطاع، ثم أصبحت قاعدة متبعة من قبل النورماندي، وفي عهد السكسون من قب

الملوك الذین رأوا في إقرارها ضمانا لمورد مالي یمد خزانتهم بالمال الالزم لمواجهة أعباء 
  .)3(الدولة المتجددة

في البدایة تمت المشاركة بین الهیئة الحاكمة والمجني علیه في إطار مبلغ 
ي علیه، والجزء اآلخر یذهب للهیئة التعویض، بحیث كان جزء منه یدفع للمجن

 . )4(الحاكمة

                                                             
، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 1في الدول العربیة، ط ، علم ضحایا الجریمة وتطبیقاته )محمد األمین(البشري  )1(

  .67، ص 2014األردن، 
  .43، المرجع السابق، ص )عادل محمد(الفقي  )2(
  .82، المرجع السابق، ص )مصطفى مصباح(دبارة  )3(
  42المرجع السابق، ص  ،)عادل محمد( الفقي )4(
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وكانت الدولة تعترف للضحیة في بدایة األمر بأولویة االستحقاق، فال تتقاضى 
الدولة من الجاني الجزء المخصص لها من الدیة إال بعد أن یقبض الضحیة نصیبه 

  .)1(منها

ومع نمو السلطة المركزیة تزاید هذا النصیب الذي یذهب للسادة 
،وبالتدریج أخذ هذا الجزء یتزاید حتى استغرق الدیة كلها، وأصبح یسمى )2(اإلقطاعیین

وبالتحدید في أعقاب معاهدة فردان  عقب تقسیم إمبراطوریة اإلفرنجوقع ذلك . )3(الغرامة
عندما تم استبدال النظام المزدوج للتعویض بنظام موحد و كانت تقدره المحكمة ویؤول 

  .)4(كلیة إلى الدولة

ثم أسرفت الدولة في اللجوء إلى العقوبات المالیة، وجعلتها جزاء لمعظم 
الجرائم،حتى باتت كل إساءة ال تستوجب إال الغرامة، وبالغت في تحدید ما یتعین على 

وعلى الرغم من كثرة  .الجاني أداؤه إلى خزانة الدولة بدرجة تصل إلى سلبه كل ماله
أنها لم تستخدم إلصالح الضرر أو لتعویض  الموارد التي كانت تتأتى منها إال

نما كانت لفائدة الخزینة ولمصلحة الملك أو الحاكم   .)5(المتضرر،وإ

ویصدق هذا على الوضع في بعض الدول العربیة التي كانت قوانینها تنص على 
الدیة التي تقضي بها الشریعة في جرائم القتل والجرح والضرب، وانطباقها على األشخاص 

حیث تم تبریر حذف هذه المادة بعد ذلك على أساس . علیهم أحكام تلك الشریعة الساریة
  .)6(أن حكمها ال یحتاج إلى نص

وبهذه الطریقة أسقط حق الضحیة في التعویض، وتم الفصل التام بین الجریمة 
والتعویض، وبین القانون الجنائي والقانون المدني، وبین المسؤولیة الجنائیة والمسؤولیة 

                                                             
  .83المرجع السابق، ص  ،)مصطفى مصباح(دبارة  )1(
  .42المرجع السابق، ص  ،)عادل محمد( الفقي  )2(
  .321، المرجع السابق، ص )أكرم نشأت(إبراهیم  )3(
  .42المرجع السابق، ص  ،)عادل محمد( الفقي )4(
  .84، 83، المرجع السابق، ص )مصطفى مصباح(دبارة  )5(
  .84، 83، ص ذاتهالمرجع  )6(
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وكان الخاسر األكبر من جراء . نیة، وانعكست منطلقات الفكر المادي على كل شيءالمد
  .)1(ذلك أمن الفرد والمجتمع، والمجني علیه والمضرور من الجریمة

  

  الفرع الثاني

  حصر حقوق ضحیة الجریمة 

  في الدعوى المدنیة
  

كان للضحیة الدور األكبر في الدعوى سواء كانت مدنیة أو جنائیة قبل 
للمطالبة حصر حقوق ضحیة الجریمة في الدعوى المدنیة  إلى انفصالهما، وقد أدى ذلك

بالتعویض، وذهبت بعض القوانین إلى جعل ذلك من اختصاص المحكمة المدنیة دون 
وكان البد من الوقوف على تاریخ حصر حق الضحیة للمطالبة في التعویض . الجنائیة

التي تتعرض لالنتقاد  هذا هو حال القوانین الحدیثةو ) الفقرة األولى(على الدعوى المدنیة
 ).الفقرة الثانیة(ضمان حقوق ضحیة الجریمةلعدم كفایة الدعوى المدنیة  بسبب

 

  الفقرة األولى

  تاریخ حصر حقوق ضحیة الجریمة 

  في الدعوى المدنیة
  

كان من الطبیعي أن یؤدي التقلیص التدریجي من حق ضحیة الجریمة في 
اختفاء مركزه في الدعوى الجنائیة، إلى درجة أن بعض القوانین مثل القانون التعویض إلى 

الدعویین الجنائیة  اإلنكلیزي استقر ومنذ القرن الثامن عشر على الفصل بین
لیه باعتباره مسألة والضرر الناجم عن الجریمة ینظر إ والمدنیة،فالتعویض عن العطل

  .)2(المدنیة دون الجنائیة مدنیة بحتة تتم المطالبة به أمام المحكمة
                                                             

  .476، المرجع السابق، ص )عبد الوهاب عبد العزیز(الشیشاني  )1(
  .51 ، المرجع السابق، ص)محمد عبد اللطیف(عبد العال  )2(
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وال یجیز القانون اإلنجلیزي للمجني علیه أن یقیم دعواه المدنیة أمام القضاء 
الجنائي وذلك العتبارات منها أن النظام اآلخر یتعارض مع أهداف السیاسة الجنائیة التي 

ومنها أنه یتعارض مع االتجاه إلى تخصص القاضي . الجانيتتجه أساسا إلى إصالح 
الجنائي في المسائل الجنائیة، ومع اإلسراع في الفصل في الدعوى الجنائیة، وغیر 

  .)1(ذلك

وقد تم الفصل بین الدعوى الجنائیة والمدنیة مع تخویل المجني علیه بحقوق مدنیة 
وكذلك في ) م 1535/1645( أمام القضاء الجنائي في هولندا منذ عصر هوغو غروسیوس

ویرجع  في القرن السابع عشر للمیالد،" القوانین المدنیة" "دوما"فرنسا خاصة مع كتاب 
الفضل لهذا األخیر في وضع المبدأ العام للمسؤولیة المدنیة من أن أي خطأ یرتب ضررا 

ومع أن الجمعیة التأسیسیة . 1670وكذلك األمر الصادر سنة . للغیر یوجب التعویض
على الجاني بالعقوبة وتعویض المجني للثورة الفرنسیة قد ألغت هذا النظام، لیظل الحكم 

فقد استقر الوضع أخیرا في  .علیه عن الضرر الذي أصابه، أمرا یتم بموجب  إجراء واحد
فرنسا على أن الدعوى المدنیة هي حق لكل من أصیب بضرر مباشر من الجریمة جنایة 

ا الفصل كانت أم جنحة أم مخالفة طبقا للقاعدة التي وضعها دوما إلى أن كرس تشریعی
والقانون  1804بین المسؤولیتین المدنیة والجنائیة بصدور القانون المدني الفرنسي لسنة 

  .)2(من قانون اإلجراءات الجنائیة الفرنسي 2الجنائي آنذاك وطبقا للمادة 

وهكذا تم منذ أواخر عهد القانون الفرنسي القدیم استقالل المسؤولیة المدنیة عن 
في شأنها مبدأ عام یغني عن النص كتمل لها كیان خاص وتقرر المسؤولیة الجنائیة، وا

لى مختلف الحاالت، وأصبحت قاعدة أن ال جریمة وال عقوبة إال بنص قاصرة على ع
المسؤولیة الجنائیة، أما المسؤولیة المدنیة فصار یكفي لتحقیقها ارتكاب أي خطأ یسبب 

                                                             
أعمال ،1ط، الجنائیة والدعوى المدنیةالدعوى حقوق المجني علیه في القانون المقارن خارج ، )محمود( مصطفى )1(

 -12یه في اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ لحقوق المجني ع: المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، بعنوان
  .431 ،430ص ، 1990دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،1989مارس   14

، التعویض عن األضرار الجسدیة )عبد الرزاق(؛ دربال 66، المرجع السابق، ص )فمحمد عبد اللطی(عبد العال  )2(
في المسؤولیة المدنیة والتأمینات االجتماعیة دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة والقانون، دكتوراه دولة،كلیة الحقوق، 

  .298، ص 2001جامعة منتوري، قسنطینة، 
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كذلك أصبح . ة بغیر خطأضررا للغیر، وأصبحت القاعدة في شأنها أنه ال مسؤولی
التعویض المدني مستقال تماما عن العقوبة، وبالتالي أصبح مقیاسه الوحید هو مدى 

وبذلك انتهى القانون الفرنسي القدیم بجزاء المسؤولیة من . الضرر دون اعتبارات أخرى
  .)1(االتجاه الشخصي المتطرف إلى إرساء مبادئ االتجاه الموضوعي

النظام الدول التي تأثرت بالقانون الفرنسي كالتشریع وقد اعتنقت هذا 
یجوز "التي تنص على أنه  2/1،وكذلك التشریع الجزائري طبقا لنص المادة )2(المصري

  .)3("مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائیة نفسها

لنسیان بالنسبة للدعوى الجنائیة وهكذا أهمل المجني علیه الفرد وألقي به في زوایا ا
في الشریعة الالتینیة لحساب المجتمع كمجني علیه عام، ولذلك سمیت الدعوى الجنائیة 
بالدعوى العمومیة، وتقلص دور المجني علیه الخاص فیها بعد أن كان صاحبها في 

لحقه العصور األولى واقتصر النظر إلیه باعتباره طرفا في الدعوى المدنیة إذا كان قد 
  .)4(ضرر شخصي مباشر

وكان هذا نتیجة لتطور األفكار على مدى الزمن الذي أدى إلى اتساع سلطان 
الدولة في المطالبة بتوقیع العقاب على الجاني، وبالمقابل في الناحیة األخرى تناقص حق 
المجني علیه في طلب العقاب، وأخذ في التقلص حتى اقتصر على المطالبة بتعویض 

  .)5(لحقه من الجریمة، وبهذا تمیزت الدعویان المدنیة والجنائیة الضرر الذي

                                                             
  .54، 53المرجع السابق، ص ، )محمد إبراهیم(ي دسوق )1(
  .66، المرجع السابق، ص )محمد عبد اللطیف(عبد العال  )2(
 73 -69معدل باألمر رقم   ،یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة 1966یونیو  8المؤرخ في  66/155األمر رقم  )3(

  . 1969سبتمبر  16المؤرخ في 
الثالث للجمعیة المصریة أعمال المؤتمر ، حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیة، )محمد(محیي الدین عوض  )4(

دار النهضة  ،1989مارس   14 -12یه في اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ لحقوق المجني ع: للقانون الجنائي، بعنوان
  .27، ص 1990العربیة، القاهرة، 

أعمال المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة ، دعوى التعویض أمام المحاكم الجنائیة، )حسن صادق( المرصفاوي )5(
دار النهضة  ،1989مارس   14 -12یه في اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ لحقوق المجني ع: للقانون الجنائي، بعنوان

  .290، ص 1990العربیة، القاهرة، 
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وتتیح القوانین التي تأخذ بهذا النظام لضحیة الجریمة أن تختار بین القضاء 
وقد استقر الفقه على أن القضاء المدني هو القضاء الطبیعي وصاحب . الجنائي والمدني

ویعتبر القضاء  .)1(عن الجریمةاالختصاص في الدعوى المدنیة حتى في حالة نشأتها 
إذ موضوعه األساسي هو  في المسائل المدنیة الجنائي مكمال للقضاء المدني أو ثانویا

  .)2(الدعوى العمومیة

ومع اإلقرار بوحدة العدالة الجنائیة والعدالة المدنیة وفقا للنظام المعمول به في 
مبررات لذلك ویرجعها ألسباب فرنسا فإن الفقه الجنائي هناك یجد نفسه مضطرا إلیجاد 

 accusation)حیث تعد تاریخیا من بقایا نظام االتهام الخاص تاریخیة وأسباب عملیة،
privée) الذي یربط رفع الدعوى الجنائیة بضحیة الجریمة(la victime) .  ومن الناحیة

حیة ألنه أمام القضاء الجنائي یعد حال مفیدا للض العملیة فإن السماح للمطالبة بالتعویض
تحریك الدعوى العمومیة ویمنع تقاعس النیابة العامة، ویستفید من سرعة  ایتیح له

  .)3(اإلجراءات وقلة النفقات فضال عن جمع األدلة التي ال تتوفر له أمام القضاء المدني

وفي الفقه العربي هناك جدل حول وجود المجني علیه أمام القضاء الجنائي،حیث 
القضاء الجنائي مثقل بنظر الدعاوى المدنیة والتي أحرى بها أن تنظر ترى فئة قلیلة أن 

أمام القضاء المدني، فضال عن ذلك فإن وجود المجني علیه أمام القضاء الجنائي یعقد 
  .مهمته ویجعله وسیلة لألخذ بالثأر

والغالبیة من الفقه تساند وجود المدعي المدني أمام القضاء الجنائي ألن ذلك یعد 
إلسهام األفراد في تحقیق العدالة إذ یتیح نوعا من الرقابة الفردیة على النیابة العامة  وسیلة

                                                             
، 2008، شرح قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )عبد اهللا( أوهایبیة )1(

 .182و  178ص 
Voir aussi: Soyer, Jean-Claude, droit pénal et procédures pénales, 12 ͤe Ed. l.g.d.j, paris, 1995, p. 
275.  Normalement, l’action civile s’exerce devant les tribunaux civils, Mais lorsque cette action civile est 
consécutive à un délit pénal, il existe une règle de compétence particulièrement remarquable. La victime (que 
l’on appelle aussi partie lésée) peut porter son action soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal 
répressif saisi l’action publique.      
(2) Le procès pénal, dont l’objet principal est l’action publique, peut avoir comme objet accessoire une action 
en réparation du dommage. V. Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), procédure 
pénale,19 éd, Dalloz, paris, 2004, p. 192. 
(3) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit. p.259. v. aussi : Soyer, (Jean-Claude), 
op.cit. p .276. 
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التي تناط بها مهمة االدعاء المباشر بصفة أساسیة، فقد تمتنع النیابة عن تحریك الدعوى 
ا أمر یدخل في نطاق سلطتها التقدیریة ذالجنائیة بالرغم من علمها بوقوع جریمة معینة، وه

وقد یترتب . ررها لها القانون في التشریعات التي تأخذ بالنظام التقدیري للمالحقةالتي یق
  .على سلبیة النیابة العامة إضرار بمن وقعت الجریمة اعتداء على حق له یحمیه القانون

ولذلك تقرر أغلب التشریعات للمجني علیه الحق في رفع دعواه مباشرة إلى 
لتعویض عن الضرر الذي لحقه من الجریمة فتتحرك القضاء الجنائي ومطالبة المتهم با

الدعوى العمومیة تلقائیا، وینظر فیها القضاء الجنائي، ویصدر حكمه فیما یتعلق بكل من 
  .)1(العقوبة والتعویض

ذا تقرر من الناحیة الفقهیة والقانونیة أن لضحیة الجریمة حق الخیار بین رفع  وإ
المدني، وتبین أن غالبیة الفقه ترى أن اختیار  دعواه المدنیة بین القضاء الجنائي أو

الضحیة للطریق الجنائي هو األفضل لحمایة حقوقه، بل إن المصلحة العامة إنما تتحقق 
فإن سلوك ضحیة الجریمة  .)2(أمام محكمة واحدة إذا ما نظرت الدعویان الجنائیة والمدنیة

حقوق ال یوفر له الضمانات الكافیة  لهذا الطریق وفقا لما تقرره له التشریعات الجنائیة من
  .للحصول على التعویضات المطلوبة، وهذا ما نعرض إلیه في الخطوة الموالیة

   

                                                             
أعمال المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون ، حق المجني علیه في تحریك الدعوى الجنائیة، )فوزیة( عبد الستار )1(

دار النهضة العربیة،  ،1989مارس   14 -12یه في اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ لعحقوق المجني : الجنائي، بعنوان
  .92 -88، ص 1990القاهرة، 

  .305، المرجع السابق، ص )حسن صادق( المرصفاوي )2(
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  الفقرة الثانیة

  عدم كفایة الدعوى المدنیة لضمان 

  حقوق ضحیة الجریمة
  

على الرغم من أهمیة التنظیم القانوني للوسائل التي تتیح للمضرور من الجریمة 
التعویض المناسب في حال قیامه باالدعاء المباشر، والدعوى المدنیة الحصول على 

الملحقة بالدعوى الجنائیة، فإن واقع األمر، كما یرى بعض الفقه، یؤكد عدم كفایتها في 
  .ذاتها كضمان أكید للحصول على التعویضات المطلوبة

عملها في فمن ناحیة، هي طرق استثنائیة یرد علیها الكثیر من القیود مما یعطل 
  .كثیر من األحیان، وبالذات في الحاالت التي تحمل مخاطر اتسام الضرر بالجسامة

ثم هي ثانیا ال تؤثر في الخصومة الجنائیة، ومن ثم فإن السعي الحقیقي للجاني 
ولیس . سیكون محاولة تبرئة نفسه دفعا للجزاء الجنائي ودفعا للمطالبة المدنیة في آن واحد

یغري الجاني بالمبادرة إلى إصالح األضرار الناتجة عن الجریمة في هذه الطرق ما 
طواعیة، بل إنها تدفعه دفعا إلى االبتعاد عنها، مادامت مبادرته تلك ستعتبر بمثابة إقرار 

  .بجریمته

ثم إنها من ناحیة ثالثة، ال تمثل ضمانا كافیا لحصول المضرور من الجریمة على 
ریمة والحكم علیه فعال بالعقوبة وبدفع التعویضات التي حقوقه بغرض إدانة المتهم في الج

تقرها المحكمة، فغالبا ما یكون الجاني معسرا لیس لدیه ما یمكن التنفیذ علیه اقتضاء 
  .)1(للتعویض

ومن جهة أخرى فإن المضرور من الجریمة هو طرف أصیل في الواقعة اإلجرامیة 
في السیاسة الجنائیة الحدیثة، حیث تخلق الواقعة اإلجرامیة عالقة ثالثیة األضالع تضم 

                                                             
دراسة في التطور . ، ضمان حقوق المضرور من الجریمة كدعامة من دعامات حق المواطن في األمن)عصام( ملیجي )1(

  .54، 53، ص 1998، یولیو 2 ع، 41 ،المجلد تصدر عن جامعة القاهرةالمعاصر للسیاسة الجنائیة، المجلة الجنائیة القومیة، 
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الجاني والمجني علیه والمجتمع، ولیست تلك العالقة الثنائیة التقلیدیة ما بین الجاني 
في سلطة االتهام، والتي قد یسمح فیها بانضمام المجني علیه والهیئة االجتماعیة ممثلة 

إلیها كطرف إضافي، أو ال یسمح فیها بذلك، حین یمنع القانون في حاالت كثیرة نظر 
  .)1(الدعوى المدنیة أمام القاضي الجنائي

وفي ظل هذا النظام أصبح اقتضاء المجني علیه للتعویض متوقفا على جهوده 
وكل ما قرره القانون . لدولة انحصرت في توقیع العقاب على الجانيالذاتیة ألن سلطة ا

لصالح المجني علیه أن أباح له االدعاء المدني المباشر في الجنح والمخالفات، واالدعاء 
المدني بالتبعیة للدعوى الجنائیة التي تحركها النیابة سواء في الجنح والمخالفات أم في 

  .)2(الجنایات

لمجني علیه في التعویض عما لحقه من ضرر به أو بذویه وقد أهملت مصلحة ا
أو بشهوده، رغم ما شغل أذهان المفكرین من ضرورة رعایة الجاني حتى في وقت الحق 

. لإلفراج عنه بضمان حصوله وأسرته على مصدر للرزق أو ما یسمى بالرعایة الالحقة
ني علیه من الرعایة هو أحق وكان لزاما على المشتغلین بالقانون الجنائي أن یحیطوا المج

همال أمره   .)3(به حتى ال یقترن بضرر الجریمة الواقع علیه ضررا آخر هو التخلي عنه وإ

ولكن إذا كانت حقوق الضحیة في نطاق الدعوى المدنیة ال تمثل ضمانا كافیا 
لحصولها على التعویض، فإن الجهود لم تتوقف للبحث عن أیسر السبل لضمان تلك 

  .من خالل دراسة التطورات الحاصلة بهذا الشأن اول التعرض إلیهذا ما نحوه. الحقوق
  

   

                                                             
  .2 ، صالسابق، المرجع )عصام( ملیجي )1(
أعمال المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون ، مشكلة تعویض المجني علیه في الجریمة، )رمسیس( بهنام )2(

  .449 ، ص1990حقوق المجني علیه في اإلجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، : الجنائي  تحت عنوان
  .ذاتهالمرجع  )3(
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  لمبحث الثانيا

  تعویض  بشأنالتطورات الحدیثة 

  ضحیة الجریمة
  

لى وضعها في  لى حقوقها، وإ یمكن القول إن ضحیة الجریمة بدأ یلتفت إلیها وإ
  .نصف قرنالظاهرة اإلجرامیة، ومركزها في الدعوى الجزائیة منذ حوالي 

بید أنه من الناحیة النظریة وعلى المستوى الفكري، حصلت تطورات بشأن الضحیة 
ودراسة دورها في الظاهرة اإلجرامیة، وصوال إلى حقها في التعویض، منذ مطلع القرن 

  .الماضي

أما من الناحیة العملیة وعلى مستوى التطبیق، فإن المؤتمرات الدولیة التي كانت 
المتحدة منذ الستینات من القرن الماضي قد أسهمت في الترویج لفكرة تعقدها األمم 

  .تعویض ضحیة الجریمة إلى أن تم تبني هذه األفكار في معظم التشریعات الوطنیة

نظریة بشأن ضحیة وبالفعل فقد حصلت في العصر الحدیث تطورات فكریة و 
  .)المطلب األول(الجریمة وتعویضها

حیث برزت حقوق التشریعیة كذا العملیة و لى الحیاة عالتطورات  وقد انعكست تلك
 ).المطلب الثاني(ضحیة الجریمة في التعویض في العدید من الوثائق الدولیة والتشریعیة

  

  المطلب األول

  بشأن النظریة الفكریة و  التطورات

  وتعویضها ضحیة الجریمة
  

الجریمة، :لها وهمكیز على األطراف المكونة یتطلب لدراسة الظاهرة اإلجرامیة التر 
وهو . مجني علیه عام بشكل متوازنوالجاني والضحیة كمجني علیه خاص، والمجتمع ك
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فبعد أن تركزت الجهود، . لم یحصل عبر مراحل تطور القانون الجنائياألمر الذي 
علیه الضحیة أو المجني ساسیة على الجاني أو المتهم في بدایة األمر، بدأت وبصفة أ

  .والعنایة من قبل العلماء والمفكرین، وفي المدارس الجنائیة لق ذات االهتمامت

عند المفكرین  وتعویضها االهتمام بضحیة الجریمة وقد تمثلت نقطة
كل ما ضحیة الجریمة و وهو ذات االهتمام الذي حظیت به ) الفرع األول(والمصلحین

  ).الفرع الثاني(ا في المدارس الجنائیةتعویضهیتعلق ب
  

  الفرع األول

  ضحیة الجریمة وتعویضها عند المفكرین

  والمصلحین 
  

لم یظهر االهتمام بضحیة الجریمة كعلم قائم بذاته دفعة واحدة، بل تكون نتیجة 
والملفت للنظر أن علم . كتابات متفرقة لعدد من الباحثین في مراحل زمنیة مختلفة

وذلك في كتابات الضحیة بدأت إرهاصاته واكتمل ظهوره خارج نطاق العلوم الجنائیة، 
األدباء والروائیین الذین بدأوا یعنون بالمجني علیه وبما یضطلع به من دور في الجریمة 

  .منذ القرن الماضي

والذي یعتبر مؤسس علم المجني علیه  »hans von henting«لذلك یبدو أن 
التي دارت .»القتیل المذنب«والتي عنوانها  »franz werfel« إنما تأثر بدوره بقصة

، وذلك بخصوص جریمة قتل ارتكبها شاب ضد أبیه 1920أحداثها بألمانیا حوالي عام 
أنا القاتل وهو الضحیة، نحن «والتي قال فیها الشاب  .نتیجة ما القاه من قسوة هذا األب

  .)1(»االثنان مذنبان، ولكن هو أكثر مني إذنابا

                                                             
، المجني علیه في الخصومة، )محمد الحسیني(كروط  ؛39، 38المرجع السابق، ص ، )فهد فالح مطر(المصیریع  )1(

  .35، 34، ص 2011، وراقة الفضیلة، الرباط، 1 ط دراسة تحلیلیة مقارنة على ضوء علم المجني علیه،



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

54 
 

التي یبرز فیها إهمال بعض  »will«للكاتب  »colonel jack«وكذلك روایة 
 .المجني علیهم في جریمة السرقة، حینما یضعون حافظة نقودهم في جیوب فضفاضة

للكاتب  »assassinat considéré comme un des beaux arts 'de l« وروایة
»Thomas de quincey«  التي تعد برأي المختصین دراسة مطولة في علم المجني

  .)1( 19لرغم من أنها كتبت في القرن علیه حول جریمة القتل با

وهناك كتابات مبكرة لعلماء الجریمة بهذا الخصوص مثل كتاب الفقیه األلماني 
»anselm feuerbach«  بحث وثائقي عن الجرائم الفریدة«تحت عنوان  1846عام« 

 والذي یعبر فیه هذا الفقیه عن اقتناعه بأن المجني علیه یمكن أن یكون مصدرا
  .)2(للجریمة

 »mondelsohn«وقد نشأ علم الضحیة، كعلم مستقل، مع نشر أعمال مندلسن
وجاء بعده العالم . ، إذ نبه رجال القضاء وعلماء اإلجرام إلى الضحیة1945ابتداء من سنة 

المجرم «بعنوان 1948الذي صدر له كتاب عام  »henteng«األمریكي هانتنغ 
ویعد . ویعتبر عام ظهور هذا الكتاب هو عام میالد علم المجني علیه .)3(»وضحیته

  .)4(بمثابة المؤسس لهذا العلم »هانتنغ«

تم استعماله ألول مرة في اللغة العلمیة لعلم  »علم الضحیة«غیر أن مصطلح 
في كتابه  »wertham«، من قبل طبیب األمراض النفسیة األمریكي 1949اإلجرام عام 

»the show of violence«  عندما أشار إلى الحاجة إلى علم یسمى علم الضحیة، وقد
فبسبب المناقشات حول . أوضح بأن الضحیة في جریمة القتل هي الشخص المنسي

وال نستطیع أن . النفسیة غیر الطبیعیة للقاتل، أهملنا إظهار نقص الحمایة الكافیة للضحیة

                                                             
  .36، ص السابق، المرجع )محمد الحسیني(كروط  )1(
  .40، المرجع السابق، ص )فهد فالح مطر(المصیریع  ؛36، ص السابق، المرجع )محمد الحسیني(كروط  )2(
، 52، ص 1999، دار الصفا للنشر والتوزیع، عمان، 1، ط »ضحایا الجریمة« ، علم المجني علیه)صالح(السعد  )3(

53.  
  .41المرجع السابق، ص ، )فهد فالح مطر(المصیریع  )4(
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ما یلزمنا هو علم خاص  .اعي للضحیةنفهم نفسیة القاتل إذا لم نفهم الوضع االجتم
  .)1(بالضحیة

تعد بمثابة البدایة الحقیقیة لعلم الضحیة،فإنها " مندلسن"و" هانتنغ"إذا كانت أبحاث 
دون أن تعتني بحقوقهم  لم تقم إال على أساس تفسیر دور الضحیة في الظاهرة اإلجرامیة،

االهتمام بهم آخذا صیغة نصح الضحایا فكان . ودورهم في العدالة الجنائیة ودورها معهم
  .)2(بعدم ارتكاب بعض السلوكات التي قد تنتهي بهم إلى وقوعهم ضحایا للجریمة

یتمركز اهتمام علم الضحیة على بعدین أساسیین، یتعلق األول بدور المجني علیه 
یته في ارتكاب الجریمة، لدمجه في إطار السیاسات الجنائیة والتصدي للجریمة لغایة حما

ویتعلق البعد الثاني بوضع  .من االعتداء علیه ووقایته من الوقوع ضحیة للجریمة المرتكبة
  .وحمایة حقوقه الشخصیة والمادیة هالمجني علیه في التشریعات الجنائیة لحمایت

لقد ركز هذا العلم على الضحایا ومشاركتهم في العمل اإلجرامي، وقصدهم 
ركز على العالقة بین الضحیة والجاني، والعالقة  كما. ومسؤولیتهم وضرورة تعویضهم

  .)3(بین المجتمع والضحایا

 »يامارغري فر «في كتاب ألفته  هر االنشغال بتعویض ضحیة الجریمةظ
»margry Fry«  أسلحة القانون«بعنوان  1951عام« »arms of law«  والذي دافعت

 1957وتبعته في عام  .خاصة الحق في تعویض عادل فیه عن حقوق ضحایا الجرائم
 justice for«بعنوان  »observer« بمقالة نشرتها بمجلة األوبزرفر البریطانیة

victims« وقد القت هذه المقالة رواجا واسعا وقبوال من العدید  .إنصاف ضحایا الجرائم
وقد بینت في هذه المقالة أن على الدولة  .)4(من العاملین في الحقل القانوني واالجتماعي

                                                             
لوم ، الضحیة وحمایتها في القانون الجزائي وأصول المحاكمات الجزائیة، مجلة جامعة دمشق للع)بارعة(القدسي  )1(

  .8، ص 1997 س، 1 عد الثالث عشر، لاالقتصادیة والقانونیة، المج
الحقوق، قسم ، المركز القانوني للضحیة في الفقه الجنائي اإلسالمي، رسالة ماجستیر، كلیة )محمد عمرو(العروسي  )2(

  .8، ص 2006الشریعة اإلسالمیة، جامعة اإلسكندریة، 
  .54، المرجع السابق، ص )صالح(السعد  )3(
  . 8، المرجع السابق، ص )محمد عمرو(العروسي  )4(
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واجبا تجاه ضحایا الجریمة وهو تعویضهم من أموال الدولة، نظرا إلخفاقها في منع وقوع 
  .)1(الجریمة

وقیام الدولة بالتعویض الهدف منه التخفیف من وطأة الشعور باأللم لدى من لم 
یعوض منهم، وهو شعور یزكیه التخفیف عن الجاني ومعاملته بصورة إنسانیة على نحو 

یوم، ولیس بوسع الدولة التهرب من مسؤولیتها عن دفع التعویض للمجني یزداد یوما بعد 
 وعلیها بالتالي أن تتولى إنشاء نظام عام. علیهم حینما تفشل في حمایة أرواح المواطنین

ویتم تمویل هذا النظام عن طریق فرض ضریبة . لتعویض المجني علیهم في جرائم العنف
  .)2(سنویا، وذلك ال یشكل عبئا على دخلهمعلى كل مواطن ال تتجاوز بنسا واحدا 

بإقامة ندوة حول ذات الموضوع في جامعة " margry fry"وقد قام أنصار 
emorg قامت مارغري فراي بجمع أعمال الندوة و  .في والیة جورجینیا بأمریكا الالتینیة

 compensation" "تعویض ضحایا جرائم العنف: "بعنوان 1959في كتاب تم نشره عام 
for victims of criminal violence " فذكرت فیه اقتراحات حول تعویض المجني

بإصدار قرار تشكیل  "butlok" وعلى إثر ذلك قام الوزیر البریطاني. علیهم من قبل الدولة
حول إنشاء صندوق للتعویض عن األضرار التي "  مارغري فراي"لجنة لدراسة مقترحات 

سالمة الجسم، وكان لهذا القرار األثر األكبر في نجمت عن جرائم القتل والمساس ب
الذي طالب بنفس الفكرة، وكان ذلك على سبیل  1964صدور القانون اإلنكلیزي عام 

  .)3(التجربة
 

 

 

    

   

                                                             
  .26، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا(الصاوي  )1(
، تعویض الدولة للمضرور من الجریمة دراسة مقارنة في التشریعات المعاصرة والنظام )محمد أبو العال(عقیدة  )2(

  .14، ص 2004، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2الجنائي اإلسالمي، ط 
- 2007حقوق ضحایا الجریمة في القانون المقارن والقانون السوري، رسالة دكتوراه، ) مصطفى عبد اهللا(الشوبي  )3(

  .14المرجع السابق، ص  ،)محمد أبو العال(عقیدة  ؛76، ص 2008
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  الفرع الثاني

  ضحیة الجریمة وتعویضها 

  في المدارس الجنائیة
    

ومناهج لم تنتظم االجتهادات الفلسفیة في شكل حركات ومدارس ذات مالمح 
خاصة إال منذ منتصف القرن الثامن عشر، ولم یكن األمر قبل ذلك یتجاوز االجتهادات 

  .)1(الفردیة هنا وهناك

 écoleیبدو من الصعب إثبات أو نفي إن كانت المدرسة التقلیدیة األولى
classique  وذلك لعدد األسماء التي  .قد اهتمت أو لم تهتم بضحیة الجریمة وتعویضها

والفقیه األلماني ) 1794-1738( »سیزار بیكاریا«ترتبط بهذه المدرسة، كالفقیه اإلیطالي 
  .)2()1832-1778(»جیرمي بینتام «والفیلسوف اإلنجلیزي ) 1823-1757(»فویرباح «

بید أنه من المؤكد أن محور اهتمام هذه المدرسة هو الجریمة، وما ترتب عن ذلك 
ضرورة تحدید العقوبة بشكل یتناسب مع جسامة الجریمة، وال تحفل بتقدیرها لمسائل من 

العقاب بشخص المجرم مهما انطوت علیه شخصیته من جوانب، وقد ترتب عن ذلك عدم 
ا یخضع لنفس العقوبة متى كان الفعل الذي ارتكباه مالتمییز بین مجرم وآخر، فكاله

ا نادت بوضع عقوبة موحدة لكل جریمة ال فرق بین لدرجة أنه متساویا من حیث الجسامة،
 .)3(وكان ذلك كرد فعل لتعسف القضاة. جان وآخر

إال أن بنتام تطرق إلى تعویض ضحیة الجریمة من قبل الجاني أو من قبل الدولة 
بأن أحسن مال تؤخذ منه الترضیة مال المجرم ألنها تكون في هذه الحالة ألیق  وذكر

كون عقابا، لكن إذا كان المجرم معدما وجب أن ال یترك المصاب بالمقام وأقرب ألن ت

                                                             
أصول  - فلسفة الجزاء الجنائي-نظریة الجزاء الجنائي - ، أصول علم الجزاء الجنائي)عبد المنعم سلیمان(سلیمان  )1(

  .159المعاملة العقابیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، ص 
  .164، 163، ص ذاتهالمرجع  )2(
  .21، المرجع السابق، ص ) محمد الحسیني(كروط  ؛165، ص ذاتهالمرجع  )3(
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وعلیه ینبغي أداؤها من الخزینة . بدون ترضیة، ألن الترضیة الزمة كالعقاب
أما علة هذه الترضیة . العمومیة،ألنها أمر غایته األمن العام، وأمن ینتفع به الكل

انقسم بین جمیع األشخاص كان  فواضحة تكاد تكون من البدیهیات؛ ألن الغرم المالي إذا
  .)1(بالنسبة لكل واحد منهم أخف بكثیر جدا مما لو تحمله واحد دون الباقین

وقیام الدولة بالتعویض یكون في حالة إعسار الجاني أو بقائه غیر معروف،وأن 
أساس التزام الدولة هو توفیر الحمایة واألمن ألفراد المجتمع، فإذا عجزت عن ذلك وجب 

  .)2( ن تعوض كل من أضرت به الجریمةعلیها أ

وقد نادى بنتام بضرورة النظر إلى ضحایا الجریمة بعین االعتبار والتعامل معهم 
على األقل بالقدر الذي یعامل به الجاني، وكان من رأیه أن یقوم الجاني بتعویض 

  .)3(الضحیة، وفي حالة إعساره أو عدم التعرف علیه تتعهد الدولة بذلك

م من تقدم هذه األفكار لم یكن لها صدى فیما یبدو ولم  یقع االلتفات وعلى الرغ
بهذه األفكار وجاء في مضمونه  1848باستثناء تأثر واضعي القانون اإلسباني لسنة . إلیها

أن على الدولة أن تصدر قانونا خاصا یحدد الحاالت التي تلتزم فیها بتعویض المجني 
  .)4(ولكن لم یتحقق شيء من ذلك. ن تعویضهعلیه من الجریمة إذا عجز الجاني ع

عن منهج المدرسة   école néo-classiqueولم تبتعد المدرسة التقلیدیة الحدیثة
، حیث )5(األم، إال أنها بدأت تهتم بالعنصر اإلنساني في الجریمة متمثال في الجاني

تقدیریة، فله أن ا بسلطة مجعلت العقوبة بین حدین أدنى وأعلى، یتمتع القاضي فیما بینه
وقد أفضت هذه األفكار إلى  .یختار القدر من العقوبة الذي یتفق مع شخصیة الجاني

ظهور نظام الظروف المخففة والمشددة، حیث تخفف العقوبة أو تشدد بحسب ظروف 

                                                             
 1309، الطبعة األمیریة، القاهرة، 1 ، ط1أحمد أفندي فتحي زغلول، ج : ة، أصول الشرائع،  ترجم)ميجیر (م بنتا )1(

  .226ه، ص 
  .10، 9، المرجع السابق، ص )محمد أبو العال(عقیدة  )2(
  .68، المرجع السابق، ص )محمد األمین(البشري  )3(
  .10، المرجع السابق، ص )محمد أبو العال(عقیدة  )4(
  .21المرجع السابق، ص ، ) محمد الحسیني(كروط  )5(
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وقد ظل المجني علیه بعیدا عن دائرة اهتمام  .)1(الجریمة وبواعث المجرم وماضیه السابق
  .)2(هذه المدرسة

بوجوب قیام   »نتامجیرمي ب«ولكن على مستوى رواد هذه المدرسة، فقد نادى 
وسبب  .الدولة بتعویض المضرور عند إعسار الجاني أو جهالته بعد ارتكابه للجریمة

التزام الدولة بالتعویض هو التزامها بتوفیر الحمایة واألمن ألفراد المجتمع، فإذا عجزت 
  .)3(ل من أضرت به الجریمةعن الحمایة وجب علیها تعویض ك

من رواد  »غاروفالو«و »أنریكو فري«على یدي  »بنتام«وقد تواصلت دعوة 
، حیث )4(المدرسة الوضعیة اإلیطالیة التي ظهرت للوجود في أواخر القرن التاسع عشر

ینسب إلیها دعوتها إلى ضرورة إنشاء صندوق للتعویضات یتم تمویله من حصیلة 
  .)5(الغرامات

المعروف عن هذه المدرسة أن المجرم هو محور االهتمام األساسي للدراسة من 
في علم اإلجرام، وأضحت دراسة الجریمة في المرتبة الثانیة بعد دراسة المجرم، وكان من 

إلى المجال الجنائي  "التدابیر االحترازیة"ذه المدرسة بالمجرم إدخال فكرة ثمار اهتمام ه
ركزت هذه المدرسة على المجرم دون اهتمام ما بدراسة المجني وقد . )6(إلى جانب العقوبة

  .)7(علیه

                                                             
  .170، المرجع السابق، ص )عبد المنعم سلیمان(سلیمان  )1(
  .21، المرجع السابق، ص ) محمد الحسیني(كروط  )2(
  .25، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا(الصاوي  )3(
، ص 1990، النظریة العامة للتدابیر االحترازیة دراسة مقارنة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )عبد اهللا(سلیمان  )4(

216.  
  .25، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا(الصاوي  )5(
  .21، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني(كروط  )6(
  .22، ص ذاتهالمرجع  )7(
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إلى ضرورة  1882دعا منذ عام  »غاروفالو«والواقع الذي یؤكده كثیر من الفقه أن 
إبدال عقوبة السجن قصیر المدة بالتزام الجاني بتعویض الضحیة على أن یعطى لهذا 

  .)1(التعویض صفة العقوبة

نجد له اهتماما بالضحیة وتعویضها، من ذلك  »«la criminologieفي كتابه 
إبعاد المجرم أو المنحرف عن  محیط الضحیة أو عائلتها لفترة معینة إلى حین أن تهدأ 

 . )2(النفوس ویتم دفع التعویض المستحق للضحیة

بفرض  ویرى غاروفالو بالنسبة لبعض الجرائم وجوب استبدال عقوبة الحبس
وفي العدالة الجیدة  .)3(إحداهما للدولة، والثانیة للطرف المتضرر من الجریمة: غرامتین

بإصالح قترفها الذین أعفي عنهم من قبلها تكون الدولة مسؤولة عن الجرائم الجدیدة التي ی
  .)4(األضرار على أقل تقدیر

وهكذا وضعت هذه المدرسة على الدولة التزاما باستئصال العوامل التي تعرض 
وبالتالي تقع علیها مسؤولیة عن ارتكابها في . اد وتهیئ الفرصة لهم الرتكاب الجریمة األفر 

  .)5(لذلك تنادي هذه المدرسة بتعویض المجني علیه .األحوال التي تتقاعس فیها عن ذلك

ومن الواضح أن هذه المدرسة تقر الحكم على المتهم بتعویض المجني علیه،وفي  
 نفس الوقت الحكم بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات وهو التوصیة العادلة، ألن

                                                             
  88، المرجع السابق، ص )أحمد عبد اللطیف( الفقي )1(

(2) Garofalo,(Rafael), la criminologie ,étude sur la nature du crime et de la théorie de la pénalité, 2éme éd. 
mars,1890, p. 215 
Version numérique, site web. Http :classique.uquac.ca. 

: والنص المترجم إلى الفرنسیة هو التالي    
« Le moyen répressif le plus rationnel devrait consister dans l’Eloignement, du délinquant de l’endroit où vit 
la victime ou sa famille. Avec défense d’y retourner avant un certain temps, pour qu’on puisse penser que le 
ressentiment en soit apaisé : et en tous cas qu’il lui ait payé l’indemnité qui lui est due »  
(3) Garofalo,(Rafael), op.cit, p. 320. « En obligeant le coupable au payement de deux amendes : l’une au  
bénéfice de l’état, comme réparation du trouble, et dédommagement des frais. L’autre au bénéfice de la partie 
lésée par le délit ». 
(4) Ibid. p. 306. 

  .28، المرجع السابق، ص )محمد(محیي الدین عوض  )5(
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التعویض من حق المضرور الذي تأثر بوقوع الجریمة، والعقوبة حق للهیئة االجتماعیة 
  .)1(نظیر التعدي على نظامها

ومن المبادئ األساسیة للمدرسة الوضعیة حسب أنریكو فري هو إصالح األضرار 
la réparation des dommages.  .كالتزام من : هذا اإلصالح الذي یمكن اعتباره

أو كعقوبة بدیلة عن الحبس عن الجرائم التي ترتكب من  الجاني نحو الطرف المتضرر،
 صلحة الشخص المتضرر بصورة مباشرةلة لمالمجرم بالصدفة، أو كوظیفة اجتماعیة للدو 

  .)2(وللدفاع االجتماعي بصورة غیر مباشرة

أن المدرسة الوضعیة یمكن أن تستبدل عقوبة : »غاروفالو«عن  »فري«ل وینق
الحبس قصیرة المدة المحكوم بها في الجرائم البسیطة ضد األشخاص بتعویض فعال 

réparation éfficace  ، إذ یمكن أن یعادل  تعرض إلهانة؛ترضیة للشخص الذي
إلى حالة فقر المحكوم علیه، وهنا یجب أن  »فري«وتطرق  .)3(تعویض الضرر العقوبة

  .)4(یستبدل دفع التعویض بالعمل لصالح الطرف المتضرر

یتضح من وجهة نظره أن الجرائم البسیطة ال یجب أن یعاقب علیها بالعقوبات 
نما یجب أن تواجه بالتزام صارم نفسها التي توقع على المجرمین  الخطرین، وإ

أما في الجرائم الخطیرة فینفى المجرم بصورة مؤقتة  .، مع إصالح الضرر)5(بالتعویض
  .وفق رأي غاروفالو. )6(لیكون بعیدا عن محیط الضحیة وعائلته

ومن المعلوم أن المدرسة الوضعیة تقول بحتمیة الجریمة، وأن الشخص الفاعل    
مجبر على ارتكابها، ویترتب على ذلك نفي المسؤولیة األخالقیة عن الفاعل النتفاء 

                                                             
أعمال المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون ، حقوق المجني علیه في القانون السوداني، )أحمد عوض(إدریس  )1(

دار النهضة العربیة،  ،1989مارس   14 -12الجنائیة، بتاریخ یه في اإلجراءات لحقوق المجني ع: الجنائي، بعنوان
  .279ص ، 1990القاهرة، 

(2) Ferri (Enrico), la sociologie criminelle, traduit de l’italien par Léon  terrier, 2éme éd. librairie Félix Aclan, 
paris, 1914, p. 210. Version numérique, site web. Http : classique.uquac.ca. 
(3) Ferri (Enrico), op.cit, p. 211. 
(4) Ibid. 

  .63، المرجع السابق، ص )محمد عبد اللطیف(عبد العال   )5(
  .62،  ص 2007- 2006، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات جامعة دمشق، دمشق، )عبود(السراج  )6(
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نما هي مسؤولیة قانونیة أو اجتماعیة تقتضي أن كل شخص بدرت  الخطیئة الذاتیة له، وإ
ومناط . ال یقع في الجریمة مرة أخرىن بیر الكفیل بأمنه جریمة یجب أن یتخذ معه التد

المسؤولیة األخالقیة هو الخطورة اإلجرامیة، حیث توجد المسؤولیة القانونیة بوجود هذه 
وتواجه هذه الخطورة باتخاذ تدابیر احترازیة، ال بتوقیع العقوبة . الخطورة وتنتفي بانتفائها

  .)1(علیه

الوضعیة من خالل بحثها عن التدابیر البدیلة  ومن ذلك یمكن القول بأن المدرسة
صالح األضرار المترتبة عن الجریمة كواحد من تلك  للعقوبة اهتدت إلى التعویض وإ

 .أو تعویضها التدابیر، ولم تكن عنایتها موجهة بالدرجة األولى إلى الضحیة

لعل هذه النتیجة تصدق أیضا على حركة الدفاع االجتماعي التي تمخضت من 
سیما في الجناح الذي یمثله فیلیبو غراماتیكا حیث یرى بأنه ال .)2(المدرسة الوضعیة رحم

ال یتخذ أي تدبیر بحق الشخص الذي یرتكب فعال مخالفا للقانون وللنظام االجتماعي فیما 
إذا أثبت الفحص أنه لیس بحاجة لتدبیر عالجي أو احترازي، في مثل هذه الحالة یكتفى 

لى المحاكم المدنیة لتلزمه بالتضمینات الشخصیة، أي بأداء بإحالة هذا الشخص ع
  .)3(التعویض لمن تضرر من عمله

برئاسة  1947وعندما عقدت الجمعیة الدولیة للدفاع االجتماعي مؤتمرها األول عام 
غراماتیكا أصدرت توصیة مفادها أن یكون تعویض الضحیة شرطا لتأجیل النطق بالحكم 

  .)4(الشرطي ورد االعتبارووقف التنفیذ واإلفراج 

أما حركة الدفاع االجتماعي الجدید التي یمثلها المستشار الفرنسي مارك أنسل، فقد 
یمكن أن نلحظ هذه العنایة من خالل أفكاره التي . اعتنت بضحیة الجریمة وتعویضها

العدد المتزاید للضحایا البریئة  وهو یذكر .ضمنها في كتابه الدفاع االجتماعي الجدید
وهو لیس بسؤال قانوني، كما یقول، بل اقتصادي خاص بإصالح الضرر  ویطرح التساؤل

                                                             
  .205 -175، المرجع السابق، ص )عبد المنعم سلیمان (سلیمان : انظر حول أفكار المدرسة الوضعیة )1(
  .174، المرجع السابق، ص )عبد المنعم سلیمان (سلیمان  )2(
  .49، المرجع السابق، ص )مصطفى (العوجي  )3(
  .98، المرجع السابق، ص )أحمد عبد اللطیف( الفقي )4(
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إن روحا كریمة مثل مارغري فراي القریبة بطبیعتها من الدفاع االجتماعي . والتعویض عنه
ي إصالح ویرى أن النظام المأمول بطریقة ناجحة یكمن ف. )1(قد لمحت ذلك بصورة جلیة

الضرر الذي أصاب المجني علیه، فضال عن الهیئة االجتماعیة، بحیث أنه في بعض 
وعندما یذكر الذین . )2(األحوال یمكن أن یصبح إصالح هذا الضرر هو الجزاء األساسي

یعترضون على فرض العمل للصالح العام واعتباره عقوبة، یرى بأن االعتراض قد یزول 
وبصورة أوسع فإن . إصالح الخسارة الواقعة على الضحیةإذا كان األمر یهدف إلى 

العلماء العصریین المهتمین بالضحایا اقترحوا بدال من الغرامات المدفوعة للدولة، أن 
  .)3(تفرض تعویضات مالیة من قبل القاضي مباشرة على محدث الضرر

لیه اإلجراءات الجنائیة التقلیدیة التي تضحي بتعویض المجني ع »أنسل«انتقد 
بادعاء أنها تقتضي من الجانح دینه للمجتمع، دون أن تحاول مطلقا، بل قد تمنع أي جبر 

ویدعو إلى إعطاء اعتبار جدید لضحیة الجریمة أو . )4(للضرر الخاص الذي أحدثه
المجني علیه، یتجاوز الدور السلبي التقلیدي الذي كان یستبعده من عملیة التحرك المضاد 

ویدعو بشكل .أكثر من فرصة االدعاء بالحق المدني لتعویض الضررللجریمة فال یمنحه 
  .)5(عام إلقامة سیاسة جنائیة تتجه نحو حمایة المجني علیه

بعض   »أنسل«وقد أدخلت الجمعیة الدولیة للدفاع االجتماعي التي یتزعمها 
االهتمام ، ومن بینها وجوب إعارة 1984المبادئ الحدیثة لتطویر برنامجها األساسي عام 

إلى الضحیة یتجاوز دورها السلبي كمجني علیها، وكذلك یتجاوز دراستها بنفس الطریقة 
  .)6(التي یدرس بها الجاني لكي توضع أسس وقائیة تحول دون وقوع ضحایا إجرام

 

  

                                                             
، منشأة المعارف، 3، الدفاع االجتماعي الجدید، سیاسة جنائیة إنسانیة، ترجمة حسن عالم، ط )مارك( أنسل )1(

  251، ص 1981اإلسكندریة، 
  .247، ص ذاتهالمرجع  )2(
  .248، ص السابق، المرجع )مارك( أنسل )3(
  .251، ص ذاتهالمرجع  )4(
  .328، ص ذاتهالمرجع  )5(
  .60، 59، المرجع السابق، ص )مصطفى( العوجي )6(
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  المطلب الثاني

  بشأن التشریعیة العملیة و  التطورات 

  تعویض ضحیة الجریمة
  

لفت الفكر الجنائي المهتم بضحیة الجریمة وتعویضها النظر إلى ضرورة التحرك 
على مستوى الدول والمنظمات والجمعیات الدولیة للقانون الجنائي وجمعیات ضحایا 

من و . الجریمة، من أجل بذل المزید من الجهود للتخفیف من المعاناة التي تتلقاها الضحیة
ع الضحیة وتعویضها في جدول أعمال العدید من أدرج موضو فقد الناحیة العملیة 

وتم التطرق إلى وضع  .المؤتمرات التي تم عقدها منذ النصف الثاني من القرن الماضي
  ). الفرع األول(ضحیة الجریمة وتعویضها

وبالموازاة مع تلك المؤتمرات سعت دول عدیدة إلى تبني أفكار خالل تلك الفترة و 
  .)الفرع الثاني(وأدخلت ذلك على مستوى التشریعجریمة تعویض ضحیة الجدیدة تتعلق ب

  

  الفرع األول

  ضحیة الجریمة وتعویضهاوضع  

  المؤتمرات الدولیةفي 
  

عمل الفقه الجنائي على تطویر نشاطه عن طریق تنظیم لقاءات ومؤتمرات وندوات 
لحمایة وتألفت جمعیات . دولیة للبحث في وضع ضحایا اإلجرام، وما ینبغي عمله تجاههم

ومن جهتها تحركت األمم  .المجني علیهم، وعقدت عدة مؤتمرات دولیة من أجل ذلك
فتئت تعقدها منذ منتصف  المتحدة في هذا االتجاه من خالل المؤتمرات الدولیة التي ما

  .القرن الماضي

لقد عمل مؤتمر السجون الدولي على عقد مؤتمرات دولیة عدیدة بخصوص 
من ذلك مؤتمر ستوكهولم سنة  في نهایة القرن التاسع عشر؛ ویضهمضحایا الجریمة وتع
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. والذي حضره الفقیه اإلیطالي عالم اإلجرام غاروفالو 1885، ثم مؤتمر روما سنة 1878
، كما كان مدرجا ضمن جدول أعمال الجمعیة الدولیة 1890ومؤتمر ستراسبورغ سنة 

، وكان أهم ما حرص المؤتمرون 1891العقابیة خالل مؤتمرها المنعقد في كریستیانا سنة 
  :على شد االنتباه إلیه ما یأتي

عدم إیالء القانون النافذ االهتمام الكافي أو الكفیل بإصالح الضرر الواقع على المجني  -
 .علیه

ضرورة تعویض المجني علیه من خالل منحه جزءا من المبالغ المالیة التي كان  -
  .)1(في السجون یحصل علیها المسجونون خالل فترة عملهم

وفكرة اقتطاع جزء من أجر السجین لتعویض ضحایا الجریمة طرحت للمناقشة في 
، إال أنه لم تصدر عنه توصیة 1885المؤتمر الدولي للسجون الذي عقد في باریس عام 

 .)2( في هذا الشأن

تمت مناقشة موضوع تعویض  1900وخالل انعقاد المؤتمر الدولي للسجون سنة 
المجني علیهم، وقد ألحت بعض التقاریر المقدمة للمؤتمر على ضرورة  تحمل الدولة 
مسؤولیة تعویض المجني علیهم، وذلك في األحوال التي یتعذر علیهم فیها استیفاء 

 .)3(التعویض

ومن المؤتمرات التي تناولت بالدراسة الضحیة وتعویضها نشیر إلى المؤتمر 
، وخالل مؤتمر لوس 1964ولي التاسع لقانون العقوبات المنعقد في الهاي سنة الد

، كان من أهم توصیاته ضرورة تعویض 1964أنجلس المنعقد بكالیفورنیا في دیسمبر 
المجني علیه على أساس اعتباره حقا ثابتا له، وعلى أن تضمن التشریعات الالحقة 

                                                             
  .17، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني(كروط  )1(
  .114، الجاني والمجني علیه، مرجع سابق، ص )أحمد عبد اللطیف( الفقي )2(
  .17، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني(كروط  )3(
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 1970حایا الجریمة، وفي غضون سنة للمؤتمر النص على التزام الدولة بتعویض ض
 .)1(عقد مؤتمر في الوالیات المتحدة األمریكیة بوالیة ماریالند لتعویض المجني علیهم

وكان تعویض ضحایا الجریمة أحد موضوعات المؤتمر الحادي عشر لقانون 
سبتمبر سنة  14إلى  9العقوبات الذي عقد في بودابست بدولة المجر في الفترة من 

1974)2(. 

بألمانیا الغربیة في الفترة  fribourgوقد انعقدت الحلقة التحضیریة له في فریبورغ 
األول یتعلق : وقد قسمت تقاریر الوفود المشاركة قسمین. 1973أكتوبر  6و 4مابین 

حداث صندوق لذلك والثاني یتعلق برفع دعاوى التعویض . بتعویض المجني علیهم وإ
عالوة حقه، ي والجنائي ودور المجني علیه في إثبات قواعد الخیار بین الطریق المدن

على بحث مسألة ما إذا كان كل من أصابه ضرر من الجریمة الحق في االدعاء أمام 
القضاء الجنائي، أم جعل هذا الحق مقصورا على من أصابه الضرر مباشرة دون 

 .)3(غیره، باإلضافة إلى مواضیع متعلقة بحقوق المجني علیه

تدابیر «:وقد جاءت توصیات مؤتمر بودابست في القسم الثالث واألخیر بعنوان 
 :والتي نصت على »أخرى تحث على تعویض المجني علیه

لتسهیل تعویض الضرر الذي تحمله المجني علیه بسبب الجریمة، یمكن النص 
 :على الوسائل غیر المباشرة اآلتیة

العمومیة، ووقف تنفیذ  الوفاء بالتعویض كشرط لوقف إجراءات الدعوى
العقوبة،والوضع تحت االختبار، واإلفراج تحت شرط، مع مراعاة المركز االقتصادي 

                                                             
  .18، ص السابقالمرجع  ، )محمد الحسیني(كروط  )1(
أعمال المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة ، كفالة حق الضحایا في الحصول على التعویض، )سري محمود(صیام  )2(

دار النهضة  ،1989مارس   14 -12یه في اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ لحقوق المجني ع: للقانون الجنائي، بعنوان
  .453، ص 1990العربیة، القاهرة، 

  .19، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني(كروط  )3(
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للمتهم، وفي حدود إمكانیات المتهم یجب أن یراعى وفاؤه بالتعویض عند تحدید العقوبة 
 .والعفو عنها ورد االعتبار

فلم یقصد حصر وقد جاء في الحلقة التحضیریة للمؤتمر أن تلك مجرد أمثلة، 
 .)1(الوسائل التي تحمل الجاني على دفع التعویض

یجب أن یكون في اإلمكان تنفیذ الحكم الصادر «: ومن توصیات المؤتمر أیضا 
بالتعویض تنفیذا مؤقتا لضمان حصول المجني علیه على مساعدة عاجلة بقدر 

  .»اإلمكان

ء نظام یكفل تعویض رأت أغلبیة المشتركین، على األقل في حدود معینة، إنشا«
على أن یترك للمشرع . المجني علیه من األموال العامة بمعرفة الدولة أو الهیئات العامة

الوطني أن یقرر ما یراه في هذا الشأن بإنشاء صندوق خاص أو هیئة معینة أو في نطاق 
الهیئات القائمة، كهیئة التأمینات االجتماعیة أو الضمان االجتماعي أو المساعدات 

  .لعامةا

ومع التسلیم بذلك رأت أقلیة من المشتركین التأكید على أن مساعدة المجني علیه 
بالوسائل العامة یجب أن تكون بصفة احتیاطیة، أما المسؤول األصلي عن التعویض فهو 

اآلخر أن النظم الحالیة كافیة لضمان حصول المجني علیه  البعضورأى . فاعل الجریمة
ثم إن هذا التنظیم یتعارض مع أهداف  .إلى تنظیم خاصعلى التعویض فال حاجة 

  .)2(»السیاسة الجنائیة

فیما یتعلق  «وفي توصیة مشتركة بین حلقة فریبورغ ومؤتمر بودابست ورد فیها    
بما إذا كان للنیابة العامة أن تقیم الدعوى المدنیة بدال من المجني علیه أو تتدخل إلى 

  .)3(»جانبه فقد رئي أن یترك ذلك لتقدیر المشرع الوطني

                                                             
  .233، 232ص ، المرجع السابق، )محمود( مصطفى )1(
  .439و 435، ص السابقالمرجع ،)سري محمود(صیام  )2(
  .465، ص ذاتهالمرجع  )3(
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، أحد 1978وناقش المؤتمر الدولي لقانون العقوبات المنعقد في میالنو بإیطالیا عام 
وسار على نهجه المؤتمر الدولي لعلم . یضهأهم موضوعات المجني علیه وهو تعو 
، الذي اهتم بموضوع مساعدة المجني علیه 1980المجني علیه المعقود في واشنطن عام 

  .)1(ورعایة حقوقه

 1971وخالل اجتماع مجلس إدارة الجمعیة الدولیة لقانون العقوبات المنعقد سنة 
وبعد ذلك . في التعویضصدرت توصیة خاصة بكفالة حق المجني علیه، والسیما حقه 

 13م في مقاطعة أنطاریو بدولة كندا بتاریخ هانعقد المؤتمر الثالث لتعویض المجني علی
 یدة في مجاالت حقوق المجني علیهمحیث تم بحث التطورات الجد 1972 سبتمبر

  .)2(وباألخص مسألة تعویضهم، ومدى تأثیر سلوك المجني علیه على التعویض

الدولیة لضحایا الجریمة العدید من الندوات والمؤتمرات الدولیة وعقدت الجمعیة 
 للوقایة السابقة على وقوع الجرم للبحث في وضع ضحایا اإلجرام، وما ینبغي عمله

، ثم تبعته 1973عقد اللقاء األول في القدس المحتلة عام  .وللرعایة الالحقة على وقوعه
ألول لدراسة وضع الضحیة عقد في وكان المؤتمر ا .لقاءات خالل كل ثالث سنوات

  .)3(1985، والثاني في روما سنة 1980واشنطن سنة 

 1973سبتمبر  6و  2وقد تناولت الندوة األولى التي انعقدت في فلسطین ما بین 
حقوق المجني علیه، وكان التعویض أحد أهم الموضوعات المطروحة على بساط البحث 

ختام جلستها عدة توصیات كان من أهمها حمایة وقد أصدرت هذه الندوة في  .والمناقشة
حقوق المجني علیه السیما حقه في التعویض، والدعوة إلى تأسیس أنظمة لتعویض 

  .)4(ضحایا الجریمة تتسم بالفعالیة الالزمة والكفیلة بتحقیق األغراض المنشودة

                                                             
القاهرة، ، دار النهضة العربیة، 1، الحقوق األساسیة للمجني علیه في الدعوى الجنائیة، ط )محمد( حنفي محمود )1(

  .38، ص 2006
  .18، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني(كروط  )2(
  .125، 124،  ص 1، المرجع السابق، ج )مصطفى( العوجي )3(
  .18، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني(كروط  )4(
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بدأ االهتمام بالضحیة وتعویضها منذ المؤتمرات  على مستوى األمم المتحدة،
لى الیوم، والتي قررت الجمعیة العامة لألمم  1955 األولى التي تم عقدها ابتداء من سنة وإ

  .المتحدة عقدها كل خمس سنوات، وهي تضم ممثلین عن الدول المنتمیة للمنظمة الدولیة

في مؤتمر األمم المتحدة الثاني لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین الذي انعقد بلندن 
ین العام تقریرا اقترح فیه عدة وسائل بدیلة للحبس قصیر المدة، كان قدم األم 1960عام 

من بینها إلزام الجاني بتعویض ضحایاه عما سببه لهم من ضرر للتخفیف من مصابهم 
   .)1(بسبب الجریمة

صدرت توصیة عن هذا المؤتمر باقتطاع جزء من أجر السجین لتعویض  وكذلك
  .)2(ضحایاه

وفي المؤتمر السادس لألمم المتحدة للوقایة من الجریمة والمنعقد في كاراكاس سنة 
وبالفعل  .قرر أن یدخل موضوع ضحایا اإلجرام ضمن برنامج عمل األمم المتحدة 1980

فقد قررت لجنة األمم المتحدة للوقایة من الجریمة إدراج هذا الموضوع ضمن اللقاءات 
بحث في هذه اللقاءات وأسفر عن وضع ورقة عمل عرضت  المهیئة للمؤتمر السابع، وقد

فنوقشت من قبل الدول  ،1985سنة ) إیطالیا(على المؤتمر المذكور المنعقد في میالنو
دولة واتخذت توصیات ترمي إلى توجیه االهتمام الكلي  135المشاركة، وقد بلغ عددها 

ن لجهة نحو ضحایا اإلجرام، إن لدراسة مدى مساهمتهم في وقوع الجر  ائم علیهم، وإ
االهتمام بوضعهم ضمن أجهزة العدالة الجنائیة بحیث تدرك هذه األجهزة من شرطة 

وضرورة التخفیف من آالمها وعدم  وقضاء حراجة موقف الضحیة واألذى الالحق بها،
  .)3(تركها دون معین، والتعویض علیها بصورة وافیة وسریعة

وجاء ضمن توصیات المؤتمر الدعوة إلى توفیر المساعدة السلیمة للضحایا في 
كل مراحل نظر الدعوى، بإعداد دلیل یتغیا التبصیر باإلجراءات القضائیة واإلداریة واجبة 
االتباع، وندب محامین للحضور مع الضحایا غیر القادرین أمام محاكم الجنایات على 

                                                             
  .84، الجاني والمجني علیه، مرجع سابق، ص )أحمد عبد اللطیف( الفقي )1(
  .120 ، صذاتهمرجع ال )2(
  .125،  ص 1، المرجع السابق، ج )مصطفى( العوجي )3(
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 ي إثبات الضرر الذي لحق بالضحایاشراك النیابة العامة فنفقة الدولة أسوة بالجناة، وإ 
جازة قضاء المحكمة الجنائیة من تلقاء نفسها بالتعویض لهم   .)1(وإ

أما مؤتمر األمم المتحدة العاشر لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین فقد تبنى توجها 
قلیمیة  2000أقره في إعالن فیینا خالل أفریل  یرمي إلى استحداث خطط عمل وطنیة وإ

وقرر أن یكون . ودولیة لدعم ضحایا الجریمة تشمل آلیتي الوساطة والعدالة التصالحیة
  .)2(هو الموعد المحدد لكي تراجع الدول ممارستها في هذا الشأن 2002عام 

 دوات دولیة حول حقوق المجني علیهعلى الصعید العربي عقدت عدة مؤتمرات ون
، والندوة العلمیة لحمایة ضحایا الجریمة 1990مثل مؤتمر األمم المتحدة بالریاض عام 

 المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة ، وكذلك1989بأكادیمیة الشرطة المصریة في جانفي 
، والمؤتمر »حقوق المجني علیه في اإلجراءات الجنائیة«حول  1989للقانون الجنائي عام 
والذي أوصى بتوصیات هامة منها . 2004یة شرطة دبي في ماي العلمي األول ألكادیم

وجوب التوسع في مفهوم الضحیة بحیث یشمل األفراد والجماعات والشعوب في بعض 
األحیان، وكذا ضرورة إعطاء المحاكم الجنائیة الحق في الحكم بالتعویض النهائي للمجني 

ال وجه إلقامة ن األمر بأ علیه، وتمكین هذا األخیر من الطعن على قرار الحفظ أو
 7و 6كما عقد في تونس ملتقى دولي أیام . )3( الدعوى الجنائیة الصادر من النیابة العامة

تمحورت العدید من المداخالت حول  »حقوق المتضرر«تحت عنوان   1993ماي  8و 
  .)4( تعویض ضحیة الجریمة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .469، 468، المرجع السابق، ص )سري محمود(صیام  )1(
  .21، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني(كروط  )2(
  .40، 39، المرجع السابق، ص )محمد( حنفي محمود )3(
نظم هذا الملتقى باالشتراك بین المعهد األعلى للقضاء والجمعیة التونسیة للقانون الجنائي ومركز البحوث والدراسات  )4(

  . ونشرت أعمال الملتقى تحت العنوان المذكور في المتن. والنشر بالمركب الجامعي بتونس
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  الفرع الثاني

  المواثیق الدولیةفي  ضحیة الجریمة وتعویضها

  التشریعات الداخلیةو  
  

التطورات التي حصلت في التشریعات الداخلیة بشأن ضحیة الجریمة  جاءت
وتعویضها، متزامنة مع التطورات على مستوى المواثیق الدولیة، غیر أن هذه المواثیق 

األقل  التي اجتهدت لتجعل تشریعاتها الداخلیة متوافقة أو على كان لها تأثیر على الدول
  .متقاربة مع القواعد القانونیة على المستوى الدولي

واإلعالنات المواثیق  وقد حظیت الضحیة وما یتعلق بتعویضها باهتمام
في التشریعات ، كما أن فكرة تعویض الضحیة تم تكریسها )الفقرة األولى(الدولیة

  .)الفقرة الثانیة(الداخلیة
  

  الفقرة األولى

  في المواثیقضحیة الجریمة وتعویضها 

  واإلعالنات الدولیة 

إن المستقرئ للمواثیق الدولیة المتعلقة بحمایة أطراف الدعوى الجنائیة، یجد أن 
أضعف حمایة مكفولة من قبل تلك الوثائق هي تلك المكفولة لضحایا الجریمة مقارنة 

  .)1(بمستویات الحمایة المكفولة لباقي أطراف الدعوى الجنائیة

المعاهدات التي تنشئ التزامات بالنسبة لضحایا الجریمة یجد أن ومن یتتبع أحكام 
من العهد الدولي الخاص  5فالمادة التاسعة فقرة ال من تلك األحكام؛ هناك عددا قلی

بالحقوق المدنیة والسیاسیة تنص على حق واجب النفاذ لكل من ضحایا التوقیف 
                                                             

لدولي اإلنساني، دار الجامعة للنشر، ، الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون ا)نبیل محمود(حسن  )1(
  .96، ص 2009اإلسكندریة، 
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تنص على حق من  14/1ة والماد. واالعتقال غیر القانوني في الحصول على تعویض
ن كان . )1(أن یحصل على تعویض عن هذا الحكم حكم علیه بعقوبات على أساس خطأ وإ

  .هذا النص األخیر ال یدخل في نطاق التعویض عن الجرائم

والحقیقة أنه توجد معاهدات دولیة نصت على تعویض ضحایا بعض الجرائم 
طاق مجلس أوروبا الصادرة بروما من ذلك اتفاقیة حمایة حقوق اإلنسان في ن. الخاصة

لكل من كان ضحیة قبض أو «على أنه  5/5حیث ورد في المادة  1950نوفمبر  4في 
   .)2(»حجز مخالف ألحكام هذه المادة حق وجوبي في التعویض

ومن ذلك أیضا . غیر أن نطاق تطبیق هذه االتفاقیة ال یتعدى القارة األوروبیة
 .)3(1983نوفمبر 24االتفاقیة األوروبیة حول تعویض ضحایا العنف العمد الصادرة بتاریخ 

وقد . 1988وذلك بشأن تعویض الدولة للضحایا، والتي بدأ تنفیذها في أول فبرایر سنة 
رة تعویض الدولة لضحایا الجریمة في حالة تعذر حصولهم نصت هذه االتفاقیة على ضرو 

  .)4(على تعویض من أي مصدر آخر

وفي ذات السیاق نجد االتفاقیة األمریكیة بشأن ومنع استئصال العنف ضد النساء  
على وضع اآللیات القانونیة  7/7 ، والتي نصت في المادة1994والعقاب علیه لسنة 

واإلداریة الالزمة لضمان أن النساء الالتي یتعرضن للعنف لدیهن الوسیلة للحصول على 
على  8/4 كما نصت المادة. التعویضات أو لدیهن وسائل أخرى قانونیة عادلة وفعالة

قضاء وقد سبق هذه االتفاقیة إعالن األمم المتحدة بشأن ال. )5(رعایة األطفال الضحایا
د /4حیث جاء في المادة  1993في دیسمبر  48/104على العنف ضد المرأة المعتمد بالقرار 

أن تدرج في القوانین المحلیة جزاءات جنائیة أو مدنیة أو جزاءات عمل « ینبغي للدول
                                                             

  .96السابق، ص المرجع ، )نبیل محمود(حسن  )1(
، دار العلم للمالیین، 1، حقوق اإلنسان، المجلد األول، الوثائق العالمیة واإلقلیمیة، ط )محمود شریف( بسیوني )2(

  .342 -329، ص 1988بیروت 
(3) Viney (Geneviève), les différentes voies de droit proposées aux victimes, R.P.C. 2002, p 27. Site 
web :cairn.info/ 

  .16، 15المرجع السابق، ص ، )محمد أبو العال(عقیدة  )4(
، حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي اإلنساني، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین )عباسیة( لعسري )5(

  .89، ص 2006ملیلة، 
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إداریة بحق من یصیبون النساء باألضرار بإیقاع العنف علیهن، وأن تؤمن للنساء تعویضا 
ینبغي أن تفتح فرص الوصول إلى آلیات العدالة أمام النساء اللواتي و . عن األضرار

یتعرضن للعنف، وأن تتاح لهن  حسبما تنص علیه القوانین الوطنیة، سبل عادلة وفعالة 
لالنتصاف من األضرار التي تلحق بهن، وینبغي للدول أیضا إعالم النساء بما لدیهن من 

  .)1(آللیاتحقوق في التماس التعویض من خالل هذه ا

اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة سنة  ونصت
على رد العائدات اإلجرامیة المصادرة أو الممتلكات المصادرة إلى  14/2في المادة  2000

الدولة الطرف الطالبة لكي یتسنى لها تقدیم تعویضات إلى ضحایا الجریمة أو رد تلك 
وتنطبق هذه المادة كذلك على . جرامیة أو الممتلكات إلى أصحابها األصلیینالعائدات اإل

مساعدة : بعنوان 25وجاء في المادة . 24/4الضحایا من حیث كونهم شهودا طبقا للمادة 
یتعین على كل دولة طرف أن تضع «على أنه  2النص في الفقرة . الضحایا وحمایتهم

الجرائم المشمولة بهذه االتفاقیة سبیل الحصول على قواعد إجرائیة مالئمة توفر لضحایا 
  .»التعویض وجبر األضرار

نصت هذه االتفاقیة على حق الضحایا في حمایة سالمتهم وأمنهم، وحصولهم 
وتعد الجزائر من الدول التي صادقت . على التعویض، ومشاركتهم في اإلجراءات

  .)2(علیها

ألمم المتحدة بشأن إعالن حمایة جمیع وفي القرار الذي اتخذته الجمعیة العامة ل
األشخاص من التعرض للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو 

إذا « :على أنه 11ورد نص المادة . 9/12/1975الالإنسانیة أو المهینة، الصادر بتاریخ 
ثبت أن عمال من أعمال التعذیب أو غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو 

                                                             
  .88 - 82، ص السابق، المرجع )عباسیة( لعسري )1(
، المسؤولیة المدنیة للدولة عن األضرار الناتجة عن أعمال العنف واإلرهاب دراسة مقارنة، أطروحة )نذیر(عمیرش  )2(

  .97، ص 2011 - 2010قسنطینة،  ،دكتوراه علوم في القانون العام،  كلیة الحقوق جامعة منتوري
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الالإنسانیة أو المهینة ارتكب بفعل موظف عمومي أو بتحریض منه، یكفل للمجني علیه 
  .)1(»اإلنصاف والتعویض وفقا للقانون القومي

في  نصت هذه االتفاقیة على حق ضحایا التعذیب في االنتصاف، وحقهم
و  13المادتان (التعویض العادل والمناسب، وفي حالة وفاته، یمنح الحق لمن كان یعیلهم 

، وقد ألزمت االتفاقیة الدول األطراف التي صادقت علیها ومنها الجزائر بأن تضمن )14
  .)2(ذلك في قوانینها الوطنیة

دیسمبر  10المؤرخ في  46 -39ثم اعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة بالقرار 
اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو  1984

تضمن كل دولة طرف في  «على أن  14/1الالإنسانیة أو المهینة، والتي نصت في المادة 
نظامها القانوني إنصاف من یتعرض لعمل من أعمال التعذیب وتمتعه بحق قابل للتنفیذ 

سب، بما في ذلك وسائل إعادة تأهیله یكون لألشخاص الذین كان في تعویض عادل ومنا
  .یعولهم الحق في التعویض

لیس في هذه المادة ما یمس أي حق للمعتدى علیه أو لغیره من األشخاص فیما قد  -2
  .)3(»یوجد من تعویض بمقتضى القانون الوطني

 8/1المادة جاءت أیضا الدعوة إلى تعویض األطفال ضحایا االستغالل، كما في 
من البروتوكول االختیاري التفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع األطفال واستغاللهم في البغاء 

جانفي  25، المؤرخ في 263وفي المواد اإلباحیة، المعتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة 
تتخذ الدول األطراف التدابیر المناسبة لحمایة حقوق  «: حیث نصت على أن. 2000

بما . القضائیة ومصالح األطفال ضحایا الممارسات المحظورة في جمیع مراحل اإلجراءات

                                                             
لبیانات والوثائق الدولیة للقرن العشرین في مجال ، موسوعة القانون الدولي، أهم االتفاقیات والقرارات وا)عیسى(ذباح  )1(

، دار الشروق للنشر والتوزیع، رام 1القانون الدولي في مجال حقوق اإلنسان، ط : القانون الدولي العام،  المجلد الخامس
  .234 - 232، ص 2003اهللا، 

  .96، المرجع السابق، ص )نذیر(عمیرش  )2(
، المعاییر الدولیة لتعویض ضحایا )ماهر سالم( الطراونة؛ 325 -321، المرجع السابق، ص )عیسى( ذباح )3(

  .25، ص 1999العنف،دكتوراه دولة في القانون، معهد الحقوق والعلوم القانونیة، بن عكنون، الجزائر، 
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تفادي التأخیر الذي ال لزوم له في البت في القضایا وتنفیذ ) ز(في ذلك طبقا للفقرة
  .)1(»ایااألوامر أو القرارات التي تمنح تعویضات لألطفال الضح

 عمل أن یكون له الحق في أجر عادلوفي حالة قیام الحدث المجرد من حریته ب
على أن یقتطع جزء منه ویدخر إلى حین إطالق سراحه، والذي یمكن أن یستعمله في 

  .)2(تعویض الضحیة التي نالها األذى من جریمته

دتها الجمعیة وأكدت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري التي اعتم
على أن الدول األطراف تكفل لكل إنسان  6في المادة  1965العامة لألمم المتحدة عام 

داخل في والیتها الحق في الرجوع إلى المحاكم الوطنیة وغیرها من مؤسسات الدولة 
لحمایته ورفع الحیف عنه بصدد أي عمل من أعمال التمییز العنصري الذي یكون انتهاكا 

ن وحریاته األساسیة، وله الحق في اللجوء إلى المحكمة للحصول على لحقوق اإلنسا
تعویض عادل ومناسب أو ترضیة عادلة مناسبة عن كل ضرر لحقه نتیجة لهذا 

  .)3(التمییز

كذلك تضمنت االتفاقیات المتعلقة باإلرهاب حمایة الضحایا وتعویضهم، وتجیز 
اتفاقیة األمم المتحدة لقمع تمویل اإلرهاب تعویض ضحایا الجرائم من األموال المحصلة 

تنظر كل دولة طرف في إنشاء آلیات "على أن  4/1من عملیات المصادرة، فتنص المادة 
تى من عملیات المصادرة لتعویض ضحایا الجرائم تنص على تخصیص المبالغ التي تتأ

  .)4("أو تعویض أسرهم

لكن االتفاقیات الدولیة اإلقلیمیة المتعلقة بمكافحة اإلرهاب لم تول ضحایا الجرائم 
ولذلك من  اإلرهابیة الرعایة الكافیة السیما حق الضحایا في الحصول على تعویض،

                                                             
، 1، حمایة حقوق الطفل في ضوء أحكام الشریعة اإلسالمیة واالتفاقیات الدولیة، ط )وسیم حسام الدین( األحمد )1(

  .147، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 
من قواعد األمم المتحدة بشأن حمایة األحداث المجردین من حریتهم التي اعتمدت من الجمعیة  46المادة : انظر )2(

  .1990دیسمبر  14العامة لألمم المتحدة بتاریخ 
  .26، المرجع السابق، ص )ماهر سالم(الطراونة  )3(
  .99، المرجع السابق، ص )رنذی(عمیرش  )4(
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هذا الحق وأن تلزم الدولة بالتعویض  األهمیة عند صیاغة معاهدات جدیدة النص على
نشاء صنادیق لتعویض ضحایا اإلرهاب   .)1(عندما ال یكون متاحا من موارد أخرى، وإ

على المستوى العربي نجد مشروع میثاق حقوق اإلنسان والشعب في الوطن العربي 
 22الذي نص في المادة  1986دیسمبر  12و 5الذي وضعه مؤتمر الخبراء العرب ما بین 

لكل إنسان الحق في الضمان االجتماعي، بما في ذلك تعویض المجني علیهم «على أنه 
 22وكان نص المادة  «وجاء في المذكرة اإلیضاحیة للمشروع  »في حالة إعسار الجاني

على حق اإلنسان في الضمان االجتماعي مناسبة لتقریر مبدأ غیر مأخوذ به في كثیر 
 في الجریمة في حالة إعسار الجانيمن التشریعات وهو مبدأ تعویض المجني علیه 

والرابطة بین هذا المبدأ والمادة الحالیة تتضح إذا أخذ في االعتبار أن مسؤولیة الدولة في 
نما على مبدأ التضامن هذه الحالة عن التعویض  ال تقوم على الخطأ وال على الضرر، وإ

  .)2(»االجتماعي

فلم ذا الصدد جاء عاما كعادته في ذلك،یذهب الفقه إلى أن المنهج الدولي في ه   
یتطرق إلى تفاصیل حركة المضرور في الدعوى الجنائیة، ووضع أحكاما كلیة مؤداها 

من اعتداء، مع وضع هذا العالج موضع إیجاد عالج فعال لما یقع على المضرور 
التنفیذ، مثل نص الفقرة الثالثة من المادة الثانیة من العهد الدولي لحقوق اإلنسان المدنیة 

أن تكفل لكل ) أ(النقطة :تتعهد كل دولة طرف في العهد الحالي: والسیاسیة على أنه
  .لمقررة لهشخص عالجا فعاال في حالة وقوع أي اعتداء عن الحقوق والحریات ا

وال شك أن المطالبة بهذا العالج تعني مشاركة المضرور في كافة إجراءات 
الدعوى الجنائیة بصورة فعالة یضمن بها انتهاء الدعوى الجنائیة بصورة تخوله الحق في 

  .)3(جبر ما أصابه من ضرر فیكون له عالجا فعاال عما وقع علیه من اعتداء

                                                             
  .100، المرجع السابق، ص )نذیر(عمیرش  )1(
  .401و 384، المرجع السابق، ص )محمود شریف(بسیوني  )2(
، الحمایة الجنائیة لحقوق اإلنسان، دراسة مقارنة في ضوء الشریعة اإلسالمیة والمبادئ )خیري أحمد( الكباش )3(

  .651، 650، ص )م.د(الدستوریة والمواثیق الدولیة، دار الجامعیین، 



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

77 
 

المبادئ األساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة یبقى إعالن األمم المتحدة بشأن 
ساءة استعمال السلطة هو الصك الدولي الوحید الذي یقدم توجیهات للدول األعضاء  وإ

  .)1(فیما یتعلق بضحایا الجریمة

دیسمبر  11في  34/ 40 وقد صدر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة  بالقرار رقم
لذلك عرف . ا مؤتمر میالنو العتماد مشروع اإلعالن، إثر التوصیة التي تقدم به1985

  .)2(1985بإعالن میالنو لسنة 

وقد أورد اإلعالن أحكاما تتعلق بكفالة العدالة والمعاملة المنصفة ورد الحق 
والتعویض والمساعدة، حیث نص على وجوب تمكین ضحایا الجریمة من ممارسة جملة 

  :من الحقوق مثل

میة أو غیر رسمیة فاعلة وعادلة وغیر مكلفة وسهلة الحق في وضع إجراءات رس-
  ).5م (المنال للحصول على اإلنصاف

 6م (جراءات القانونیةالحق في توفیر المساعدة المناسبة لهم في جمیع مراحل اإل-
  ).ج/

في البت في قضایاهم وفي تنفیذ  الحق في تجنب التأخیر الذي ال لزوم له-
  ).ه/ 6 م(تعویضاتمر التي تقضي بمنحهم األوا

عددا  13إلى  8وفیما یتعلق برد الحقوق التعویضیة عن األضرار تحدد المواد من  
  :من المبادئ وهي

  .إلزام المجرمین برد حقوق الضحایا-

تشجیع الحكومات على إعادة النظر في آلیات رد الحقوق وعلى بحث إدراج هذه -
  .اآللیات في القانون الجنائي الوطني

                                                             
  .96، المرجع السابق، ص )نبیل محمود(حسن  )1(
  .651،  المرجع السابق، ص )خیري أحمد( الكباش )2(
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تتحمل الدولة مسؤولیة رد الحق في الحاالت التي یكون فیها المجرم ضرورة أن -
  .موظفا عمومیا ویعمل باسمها

إذا ما تعذر الحصول على تعویض من المجرم أو من مصادر أخرى یتعین على -
  .)1(وینبغي إنشاء صنادیق خاصة لهذا الغرض. الدولة أن تقدم هذا التعویض

ال یشكل التزامات قانونیة على الدول األعضاء  هذا اإلعالن لیس معاهدة، وبالتالي
غیر أن مثل هذه التوصیات  .)2(مثل باقي المعاهدات الملزمة في القانون الدولي

  .)3(واإلعالنات تتسم بالقبول الدولي وااللتزام، خاصة في مجال حقوق اإلنسان
  

  الفقرة الثانیة

  ضحیة الجریمة وتعویضها 

  في التشریعات الداخلیة
  

تحرص الدساتیر بصفة عامة على تمتع المواطنین بجملة من الحقوق والحریات، 
، وهي إنما تضع مبادئ عامة هدفها »الحقوق والحریات«تدرجها عادة تحت عنوان 

  .)4(المحافظة على حقوق اإلنسان وحریاته

ویظهر أن الدساتیر، ومنها الدستور الجزائري، لم تتعرض لتعویض ضحیة 
ن ك من  57ولكن المادة . انت تنص على التعویض عن األخطاء القضائیةالجریمة، وإ

كل اعتداء على الحریة الشخصیة أو  «نصت على أن  1971الدستور المصري لسنة 
حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین وغیرها من الحقوق الشخصیة أو حرمة الحریات العامة 
التي یكفلها الدستور والقانون جریمة ال تسقط الدعوى الجنائیة وال المدنیة الناشئة عنها 

                                                             
  .38، 37، المرجع السابق، ص )محمد( حنفي محمود ؛98، المرجع السابق، ص )نبیل محمود(حسن  )1(
  .96، المرجع السابق، ص )نبیل محمود(حسن  )2(
  .651،  المرجع السابق، ص )خیري أحمد( الكباش )3(
، حقوق اإلنسان وحریاته، ودور شرعیة اإلجراءات ) علي علیان محمد(، أبو زید )علي محمد صالح(دباس ال )4(

  .83، ص 2005الشرطیة في تعزیزها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
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ن الجرائم التي ینطبق وم. »عادال لمن وقع علیه االعتداء بالتقادم، وتكفل الدولة تعویضا
، األمر بالتعذیب 1973علیها هذا النص ما ورد في تعدیل قانون اإلجراءات الجنائیة لسنة 

أو القیام به لحمل المتهم على االعتراف، واألمر بعقاب المحكوم علیه أو عقابه بأشد من 
سه أو العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم یحكم بها علیه، والقبض على أي شخص أو حب

  .)1(حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصین بذلك وفي غیر األحوال المصرح بها

ویعتبر الدستور المصري بشأن حمایة ضحایا جرائم إساءة استعمال السلطة قد 
عالن المبادئ  سبق بعض االتفاقیات الدولیة ذات العالقة مثل اتفاقیة مناهضة التعذیب، وإ

ساءة استعمال السلطةاألساسیة لتوفیر العدالة لضحای   .)2(ا الجریمة وإ

وألن هذا النص جاء قاصرا عن الجرائم األخرى، فإن البعض یأمل أن یعید المشرع 
الدستوري النظر في هذا الشأن، بالنص على تعویض الدولة للمجني علیه عن كافة 

  .)3(الجرائم األخرى أیا كان نوعها أو طبیعتها أو آثارها

ن الدستور التركي على أن تعوض الدولة جمیع األضرار م 30وكذلك تنص المادة 
. التي یصاب بها األشخاص الذین یعاملون معاملة تخالف هذه األسس على وفق القانون

التي تنص على أنه یحق لكل شخص تقدیم  16وأكد الدستور الیاباني على ذلك في المادة 
على أنه لكل فرد  17كما تنص المادة . العرائض والشكاوى لتعویض األضرار التي لحقته

الحق في مطالبة الدولة والهیئات اإلداریة لتعویض األضرار التي لحقته نتیجة عمل غیر 
  .)4(مشروع قام به موظف عمومي

د نطاق التعویض الذي تلتزم به الدولة وعلى الرغم من أن هذه النصوص ال تحد
بشكل واضح، فإن المأمول أن تنص الدساتیر على هذا الحق باعتبار أنه یعد ضمانة 

                                                             
  .462، 461، المرجع السابق، ص )سري محمود(صیام  )1(
  .462، ص ذاتهالمرجع  )2(
، أساس مسؤولیة الدولة عن تعویض المجني علیه في القانونین الجنائي واإلداري والشریعة )محسن(العبودي  )3(

یه في اإلجراءات لحقوق المجني ع: أعمال المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، بعنوان اإلسالمیة،
  .558، 557، ص 1990دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،1989مارس   14 -12الجنائیة، بتاریخ 

، منشورات زین الحقوقیة، صیدا، لبنان، 1، حق السالمة في جسم المتهم، ط )ضیاء عبد اهللا عبود جابر( األسدي )4(
  .247، ص 2009
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وهذا . أساسیة لحمایة ضحایا الجرائم، وذلك لسمو الدستور على باقي التشریعات الداخلیة
وال یوجد . )1(ي أیضاما لم یفعله لحد اآلن الدستور الجزائري، ولم یشر إلیه المشرع العراق

تشریع صریح جازم في التشریعات العراقیة یعطي للمضرور الحق في مطالبة الدولة 
ولم یرد في  .)2(بالتعویض عما أصابه من ضرر مادي أو أذى ناشئ عن جریمة معینة

العمل الوطني الذي جرى االستفتاء الدستور البحریني نص مماثل، ولكن ورد في میثاق 
، وهو یحتل مرتبة أسمى من الدستور في رأي 2001فبرایر  14ین في علیه في البحر 

البعض، أو هو في ذات المرتبة، على أن تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل األعباء 
الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعویض المصابین بأضرار الحرب أو بسبب تأدیة 

ن الدولة في األردن لتعویض الضحایا وال یوجد وال یوجد أي التزام م .)3(واجباتهم العسكریة
  .)4(أي صندوق مخصص لهذا الغرض

ومن الدول التي اهتمت بضحایا الجریمة وأنشأت لها أنظمة وبرامج حدیثة 
لتعویضها عما أصابها من الجریمة، وأدخلت ذلك في تشریعاتها الوطنیة نجد بعض الدول 

ندي والنظام اإلنجلیزي وتشریعات البالد كالتشریع النیوزیال األوروبیة واألمریكیة،
االسكندنافیة وقوانین بعض الوالیات األمریكیة وبعض المقاطعات الكندیة وبعض 

  .)5(التي أخذت بنظام تعویض الدولة للمجني علیهم المقاطعات االسترالیة

إلزام الدولة بتعویض  1963وقد جاء في القانون النیوزیالندي الذي صدر عام 
. )6(المجني علیه الذي أضیر من الجریمة، ویتحول التعویض إلى ورثته في حالة وفاته

                                                             
  .248، المرجع السابق، ص )ضیاء عبد اهللا عبود جابر( األسدي )1(
، 1، تعویض األضرار الواقعة على حیاة اإلنسان وسالمة جسده، دراسة مقارنة، ط )یونس صالح المحمدي( ذنون )2(

  .503، ص 2013منشورات زین الحقوقیة واألدبیة، صیدا، لبنان، 
، دار النهضة العربیة، القاهرة 1 ، محاضرات في علم المجني علیه أو ضحایا الجریمة، ط)أحمد(هاللي عبد الاله  )3(

  .400 - 398، ص 2011
  .250، ص 2012، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن، 1 ، حقوق المجني علیه، ط)سعد جمیل( العجرمي )4(
أعمال ضماناته،  - عناصره -مبدأ مسؤولیة الدولة عن تعویض المجني علیهم، أساسه ،)خیري أحمد( الكباش )5(

 -12یه في اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ لحقوق المجني ع: الجنائي، بعنوانالمؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون 
  .574، ص 1990دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،1989مارس   14

  .26، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا( الصاوي )6(
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یطالیا ویوغسالفیا خزانة خاصة تسمى خزانة  كما أنشأت بعض البالد األوروبیة كألمانیا وإ
معدة لتعویض المجني علیه في حالة ما إذا  »caisse des amendes«الغرامات 
  .)1(وال الجاني ال تكفي لدفع  التعویضات المدنیةكانت أم

، أوجب على الدولة التعویض عن 1977وقد أقر المشرع الفرنسي قانونا سنة 
نطاق  1981ووسع قانون . األضرار الجسدیة في حال عدم معرفة الفاعل أو عدم مالءته

أنشئ في و .التعویض فجعله یشمل السرقة واالحتیال وسوء االئتمان ضمن شروط محددة
وزارة العدل مكتب لمساعدة الضحایا فیقدم لهم المساعدة في متابعة دعواهم وتحصیل 

  .)2( حقوقهم ویرشدهم إلى ما یجب أن یفعلوه في سبیل ذلك

جویلیة  3وقد تتابعت فكرة تعویض الضحیة في التعدیالت التي أدخلت على قانون 
دیسمبر  30وتعدیل  ،1983جویلیة  8، وتعدیل 1981فیفري  2، السیما تعدیل 1977
  .)3(1990جویلیة  6،وتعدیل 1985

االتفاقیة األوروبیة المتعلقة  1990ماي  29ونشرت الحكومة الفرنسیة بمرسوم 
وبذلك . )4(1983نوفمبر  24بتعویض ضحایا جرائم العنف الموقعة في ستراسبورغ بتاریخ 

  .)5(الفرنسيأدرجت هذه االتفاقیة ضمن الفانون الداخلي 

وكذلك أدخل المشرع الفرنسي مبدأ التعویض الكامل عن األضرار الجسدیة الناتجة 
 .)6(1986سبتمبر  9الصادر بتاریخ  1020 -86عن جریمة إرهابیة بالقانون 

وقد قام المشرع الفرنسي بتقویة حقوق الضحایا في اإلجراءات الجزائیة وألزم 
ق الضحیة في كل مراحل اإلجراءات بإعالم وضمان حقو  السلطات القضائیة

                                                             
  .124، ص )س. د(العلم للجمیع، بیروت،  ، دار2، ط 5ج  ، الموسوعة الجنائیة،)عبد الملك بك( جندي )1(
  .693، ص 1، المرجع السابق، ج )مصطفى( العوجي )2(

(3) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit, p. 308. 
(4) Ibidem. 

  .18، المرجع السابق، ص )الطیب( سماتي )5(
(6) Stefani G, Levasseur. G, Bouloc. B, op.cit, p. 322. 
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الجزائیة،وأدخل على القسم الذي یؤدیه القاضي إضافة تتضمن مراعاة مصالح الضحایا 
  .)1(من قانون اإلجراءات الجزائیة المعدلة 304طبقا للمادة 

بتاریخ  466ومن التشریعات الالتینیة نجد دولة إیطالیا التي أصدرت قانون 
والذي ینص على تعویض ضحایا اإلرهاب على شكل جزافي، ونفس الشيء  31/3/1980

حیث نص المشرع اإلسباني على هذه المسؤولیة بموجب القانون رقم . )2(بالنسبة إلسبانیا
وقد قید القانون . بشأن قواعد تكفل تعویض المجني علیهم من اإلرهاب 1984لسنة  9

المذكور نطاق التعویض باألضرار الجسدیة الناتجة مباشرة أو بواسطة الجرائم اإلرهابیة 
سواء نتجت تلك األضرار عن األعمال اإلرهابیة ذاتها، أو عن عملیات الشرطة لردع أو 

  .)3( قمع تلك األعمال

مالي حكومي لتعویض ضحایا الجریمة أنشئ في نیوزیلندا عام إن أول نظام 
، وتم إنشاء أنظمة مالیة والئیة لتعویض 1964، وأنشئ نظام مماثل في بریطانیا عام 1963

حتى نهایة التسعینات من القرن  1965والیة أمریكیة ابتداء من  45ضحایا الجریمة في 
، وفي 1971لجریمة في السوید عام العشرین، وطرحت برامج مماثلة لمساعدة ضحایا ا

، وفي 1976، وفي الدانمارك والنرویج وألمانیا عام 1975، وفي هولندا عام 1972النمسا عام 
وتتابعت الدول األوروبیة في هذا االتجاه مؤكدة على التكافل . )4(1977فرنسا عام 

  .)5( االجتماعي وتضامن الدولة مع ضحایا الجریمة

ذا رجعنا إلى التش ریعات العربیة نلحظ أنها لم تتبن هذه األفكار بالشكل الذي وإ
ولكن هناك بعض الدول التي تبنت فكرة . )6(یجعلها مواكبة لنظیرتها األوروبیة واألمریكیة

تعویض الدولة لضحیة الجریمة منذ وقت مبكر مثل التشریع الكویتي الذي نص على ذلك 
                                                             

(1) Lazerges (Christine), le renforcement des droits des victimes par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000. 
www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2002, p. 17.  

  .387، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني( كروط )2(
، تعویض المجني علیهم عن األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، رسالة دكتوراه، كلیة )رباب(عنتر السید إبراهیم  )3(

  .217 ، ص2001الحقوق، جامعة المنصورة، 
  .75، 74، المرجع السابق، ص )محمد األمین(البشري  )4(
  .15المرجع السابق، ص ، )محمد أبو العال(عقیدة  )5(
  .217السابق، ص ،المرجع )رباب(عنتر السید إبراهیم  )6(

http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2002
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على أنه إذا وقع  ضرر على  256/1في المادة  1980لسنة  67في القانون المدني رقم 
النفس مما یستوجب الدیة وفقا ألحكام الشرع اإلسالمي وما یتضمنه جدول الدیات 

وتعذرت معرفة المسؤول عن تعویضه وفقا ألحكام المسؤولیة  251المنصوص علیه بالمادة 
التعویض على عن العمل غیر المشروع أو الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة وجب 

  .)1( الدولة

وهذا النص یقتصر على تعویض األضرار الجسدیة، وال یشمل األضرار المالیة   
البحتة أو األضرار األدبیة، ویحق مع ذلك للمضرور الرجوع على المسؤول األصلي ببقیة 

  .)2( عناصر الضرر األخرى على أساس المسؤولیة التقصیریة

جني علیهم في الجرائم غیر إطار تعویض المویظهر أن المشرع المغربي في 
قد أصدر قانونا یتعلق بتكوین صندوق مال الضمان یستفید منه بعض المصابین   العمد

بحوادث تلحقهم من السیارات، ویختص بتعویض كل أو جزء من األضرار التي تمس 
  .هؤالء في أبدانهم فقط دون باقي األضرار

الة التي یبقى المتسببون فیها مجهولین أو كما أن تعویض األضرار یكون في الح
مین أو بب عسرهم أوفي حالة عسر شركة التأغیر قادرین على دفع تعویض المصابین بس

  .)3( المؤمن

أنشئت بالمغرب هیئة تحكیم مستقلة للتعویض عن الضرر المادي  1999وفي عام 
والمعنوي لضحایا أصحاب الحقوق ممن تعرضوا لالختفاء واالعتقال التعسفي،وهي هیئة 

 .أنشئت إلى جانب المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان

  

                                                             
، ص 2007، تعویض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، )أحمد السعید( الزقرد )1(

163 .  
  . 229، المرجع السابق، ص )رباب(عنتر السید إبراهیم  )2(
  .394، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني( كروط )3(
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وقد تم في هذا اإلطار تعویض عدد من األشخاص، وبالتالي إعادة االعتبار 
قرار بمسؤولیة الدولة التي تبقى أقوى من أي شيء آخر لالعتراف بما جرىللضحایا    .)1(وإ

ماي  16وفي أعقاب األعمال اإلرهابیة التي وقعت في الدار البیضاء في 
،وتبین عجز القواعد العامة للقانون المغربي عن جبر األضرار التي لحقت 2003

اعدات مالیة لضحایا بالضحایا، أصدر مرسوم ملكي یقضي بتخصیص تعویض ومس
اإلرهاب وأسرهم، لسد الفراغ والعجز الذي تعرفه النصوص القانونیة المطبقة والمنظمة 

  .للتعویض

غیر أن هذا النص جاء بخصوص واقعة واحدة وهي أحداث الدار البیضاء دون 
ن لم یكن في . غیرها وهو على كل حال یشكل نوعا من االهتمام بالمجني علیهم وإ

  .)2(الیة، فإنه نوع من التعویض الجزئيالصورة المث

والمالحظ أن معظم التشریعات تعطي للضحیة دور الطرف الفاعل أمام القاضي 
الجزائي من خالل تخویلها حق ممارسة الدعوى المدنیة طلبا للتعویض عن الضرر 

بید أن بعض التشریعات منحت للضحیة وسائل جدیدة . الشخصي والمباشر للجریمة
لها على التعویض مثل التشریع التونسي الذي تبنى عقوبة التعویض الجزائي لتیسیر حصو 

، والذي یظهر أنه تأثر بالقانون الفرنسي 2009 أوت 12المؤرخ في  68بموجب القانون رقم 
، لكن هذه المؤسسة المستحدثة ال 2007الذي كرس عقوبة التعویض الجزائي في سنة 

من القانون المذكور أعاله  15/1تهدف مباشرة إلى تعویض الضحیة فقد جاء في المادة 
تهدف عقوبة التعویض الجزائي إلى استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعویض مالي «

  .)3( »یلزم المحكوم علیه بأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجریمة

                                                             
  .399 - 397، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني( كروط )1(
  406، ص ذاتهالمرجع  )2(
، التعویض الجزائي، رسالة لنیل شهادة ختم الدروس بالمعهد األعلى للقضاء، تونس،السنة القضائیة )فاتن( خالیفیة )3(

، خواطر حول اإلشكاالت التي یثیرها تطبیق عقوبة التعویض )محرز( الحواشي. 14،15، ص 2011 - 2010
، 10 ع، 52 س تصدر عن مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، وزارة العدل التونسیة، ،والتشریعالجزائي، مجلة القضاء 

  .66، 59، ص 2010دیسمبر 
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بق للتشریع التونسي أن تبنى آلیة الصلح بالوساطة في المادة الجزائیة التي وس
لسنة  93 مكرر لمجلة اإلجراءات الجزائیة بمقتضى القانون عدد 335أضیفت بالفصل 

والذي یهدف إلى ضمان جبر األضرار الحاصلة  2002أكتوبر  29، المؤرخ في 2002
به مع إذكاء الشعور لدیه بالمسؤولیة  من األفعال المنسوبة إلى المشتكى للمتضرر

  .والحفاظ على إدماجه في الحیاة االجتماعیة

ویالحظ أن كال من التعویض الجزائي والصلح بالوساطة یهدفان إلى تعویض 
  .)1(المتضرر من الجریمة، ومن الحد من العقوبة السجنیة قصیرة المدة

وهناك نصوص صلب قوانین مقارنة تسمح بأن یقوم ممثل النیابة العمومیة 
بالدعوى المدنیة في حق المتضرر القاصر أو المریض مرضا عقلیا، أو أن یقضى 

وهذا ما كان یقضي به . بالتعویض ولو لم یطلبه المتضرر، في حالة الحكم باإلدانة
إذا كان المجني علیه أو « تنص على أنهالتي  219النظام القضائي اللیبي القدیم بالمادة 

من لحقه ضرر من الجریمة مواطنا إیطالیا لیبیا یقدر القاضي تعویض األضرار حسب 
عرف أهل البالد ویحصل التقدیر حتى ولو لم یطلب المضرور ذلك صراحة ویقضى به 

وهو ما یفضي إلى القول بأن تعویض . »كقاعدة في نفس الحكم الصادر باإلدانة
ضرر من الجریمة جزء متمم للعقوبة واجب القضاء به إلى جانب تسلیط العقاب المت

  .)2(الجزائي

وقد أورد المشرع السوداني التعویض ضمن قائمة العقوبات التي توقعها المحاكم 
متى یحكم به إذ جرى  64/4وقد بینت المادة  ،)ط(64/1بموجب قانون العقوبات في المادة 

عویض كلما رأت المحكمة أن ضررا قد ترتب على المجني یحكم بالت« نصها على أنه
علیه أو آله من ارتكاب الجریمة ما لم ینص على ذلك صراحة في العقوبة المحددة 

  .»للجریمة

                                                             
  .16، 15، ص السابق، المرجع )فاتن(خالیفیة  )1(
  .4وانظر الهامش رقم . 9ص  ،السابق، المرجع )فاتن(خالیفیة  )2(
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. د ع .أ /64والتعویض هنا غیر الدیة الكاملة أو الناقصة الواردة في المادة 
إلى جانب العقوبة متى وجد أن ضررا قد  4 /64 فالقاضي یحكم بالتعویض طبقا للمادة

  .)1( حاق بالمجني علیه أو أسرته أو ورثته من جراء الجریمة

وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد أنشأ الصندوق الخاص بالتعویضات بموجب المادة 
والمتضمن قانون المالیة لسنة  1969دیسمبر  31المؤرخ في  69/107من األمر رقم  70

أجل تعویض ضحایا الحوادث الجسمانیة أو ذوي الحقوق، وذلك عندما ، وذلك من 1970
  .)2(تكون هذه الحوادث یترتب علیها حق في التعویض

وفیما یخص تعویض الضحایا، لم یتضمن قانون العقوبات أحكاما تفید بتعویض 
 1999-7-13المؤرخ في  08 -99ضحایا الجرائم اإلرهابیة، باستثناء ما جاء به القانون رقم 

منه على حق الضحایا وذوي  40المتعلق باستعادة الوئام المدني حیث نصت المادة 
  .الحقوق في تأسیسهم كطرف مدني للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بهم

وتضیف نفس المادة في فقرتها الثانیة أن التعویضات التي قد تمنح في هذه الحالة 
وال یفسر عدم . بدعوى الرجوع ضد المدین یكون دفعها على عاتق الدولة التي تحتفظ

النص على تعویض ضحایا الجرائم اإلرهابیة في قانون العقوبات على أن التشریع 
الجزائري ال یأخذ بمبدأ التعویض، غایة ما في األمر أن هذه المسألة عولجت في إطار 

یض تنظیمي حیث صدرت عدة نصوص تنظیمیة في هذا الشأن تتضمن تكفل الدولة بتعو 
  .ضحایا اإلرهاب وذوي الحقوق

السیما  1999وسنة  1994فقد صدرت أربع مراسیم تنفیذیة في هذا الشأن مابین سنة 
المتعلق بمنح تعویضات لصالح  1999- 2-13بتاریخ  47 -99المرسوم التنفیذي رقم 

                                                             
  .52، المرجع السابق، ص )محمد محیي الدین (عوض  )1(
ینشأ صندوق خاص للتعویض لضحایا حوادث " 107وهذا نص المادة . 19، المرجع السابق، ص )الطیب( سماتي )2(

السیر المسببة من السیارات ذات المحرك، ویكلف هذا الصندوق بتحمل كل أو جزء من التعویضات الممنوحة الحوادث 
عنها التعویض قد تسببت عن السیارات، وفي  عندما تكون هذه الحوادث التي یستحقون. الجسدیة أو لذوي حقوقهم

أو یكون  الضمان فيیكون حقه حین وقوع الحادث ساقطا  الحالة التي یكون فیها المسؤول عن األضرار مجهوال أو
دیسمبر  31الصادرة بتاریخ  ،110 ع، 6 س، ر .ج ."و یكون معسرا بصفة كلیة أو جزئیةغیر مضمون لحد الكفایة أ

  .1807، ص 1969
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األشخاص الطبیعیین ضحایا األضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بهم نتیجة أعمال 
وهو . ابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة اإلرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهمإره

والمراسیم التي سبقته وحل  1997-02 -12بتاریخ  49 -97المرسوم الذي ألغى المرسوم رقم 
  .)1( منه 117محلها، وذلك بمقتضى المادة 

من هذا  102 وقد أنشأ المشرع صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب  بموجب المادة
، 302 -075یفتح في كتابات أمین الخزینة الرئیسي حساب رقمه " المرسوم والتي نصت

المؤرخ  144-99وطبقا للمرسوم التنفیذي رقم  .»صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب« وعنوانه
المشار إلیه  08-99من القانون رقم  40یحدد كیفیات تطبیق المادة  1999جولیة  20في 

 –075على أنه تخصم التعویضات المدفوعة في الحساب رقم  6مادة حیث تنص ال. أعاله
ندوق تعویض ص«:المفتوح في كتابات أمین الخزینة الرئیسي الذي یحمل عنوان 302

  .»ضحایا اإلرهاب

  .)2(صدر مرسوم رئاسي یتعلق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة 2006وفي سنة 

بقي أن نشیر إلى أن المشرع الجزائري في إطار تحمیل الدولة مسؤولیة التعویض 
 10 -05مكرر بمقتضى  القانون رقم  140عن األضرار الجسمانیة قد أدرج نص المادة 

إذا انعدم « والتي نصت على أنه. یتضمن تعدیل القانون المدني 2005یونیو  20مؤرخ في 
تكن للمتضرر ید فیه، تتكفل الدولة بالتعویض عن المسؤول عن الضرر الجسماني ولم 

  .»هذا الضرر

وهو النص الذي یمكن تطبیقه على الجرائم التي تخلف أضرارا جسمانیة بالضحایا 
ویبقى الفاعل مجهوال كما هو الحال بالنسبة للجرائم اإلرهابیة وضحایا االختطاف 

                                                             
، 2009، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 8 ، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط)أحسن( بوسقیعة )1(

  :؛ وراجع بالفرنسیة1999فبرایر  17، 9 ع، 36 سر،  .ج، 47 -99؛  المرسوم رقم 47، 46ص 
Filali (Ali), l’indemnisation des victimes des troubles à l’ordre publique, p. 210. 

، بمناسبة الذكرى الخمسین الستقالل الجزائر، )فرنسا( ”pau“وجامعة  1منشور في كتاب مشترك بین جامعة الجزائر   
  . 2012نحو ظهور نظام تعویض جدید لألضرار الجسمانیة، : بعنوان

، مدونة الوئام المدني والمصالحة الوطنیة، دار هومة )سماعین( ، شامة)جلول( علیان: الموضوع راجعحول هذا  )2(
  .64و 34للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ص 
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أضرارا جسمانیة دون أن یتسنى لهم واالغتصاب التي تنتهي بوفاة الضحایا أو تسبب لهم 
  .التعرف على الفاعل

، وهي )1(هذه المادة، تضع مبدأ عاما لتعویض األضرار الجسدیة من طرف الدولة
وفق ما یراه البعض، كفیلة بإقرار المشرع الجزائري بضرورة تدخل السلطات العمومیة 

كتمال مفهوم الخطر بصدد تعویض بعض الحوادث المهددة للكیان االجتماعي كمعیار ال
  .)2(االجتماعي

وهي تذكیر وتأكید للحل الذي أخذت به كل التشریعات الخاصة المؤسسة لنظام 
خاص بتعویض بعض الضحایا، والتي ترمي أساسا إلى تعویض األضرار الجسمانیة دون 

  .)3( األضرار المادیة

ال في غیره من هذا الحكم استحدثه المشرع ولم یوجد له أثر في القانون الفرنسي و 
والمالحظ أنه لم یطبق منذ صدوره وهو ما یفرغه من كل محتوى له مادام أن . القوانین

وقد .المشرع لم یحدد إلى غایة الیوم مصادر تمویله وال كیفیة تطبیقه وال إجراءات ذلك
یكون هو النص الوحید الذي انفرد به المشرع عن المشرع الفرنسي في هذا المجال لكن 

  .)4(جدوى بقي دون

قانونا خاصا بتعویض  2004وأخیرا نشیر إلى أن المشرع العراقي تبنى في سنة 
ضحایا اإلرهاب، ویبدو أنه قانون خاص بتعویض الفئات المنتمیة لجهاز األمن 
والمواطنین الذین یقصدون االنخراط في صفوفهم وكذا بقیة المواطنین ممن یستشهدون أو 

میته قانون تعویض الشهداء والمصابین نتیجة األعمال كما یظهر من خالل تس. یصابون
                                                             

(1) L’article 140 ter pose un principe général de réparation du dommage corporel par l’état. Lahlou khiar, 
(Ghenima), Le droit de l’indemnisation entre responsabilité et automaticité, Enag Editions, Alger, 2013, p. 
173. 

، مدى تأثیر فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة للمهنیین، مذكرة ماجستیر في )معمر(بن طریة  )2(
  .1، هامش 130،  ص 2012، 2011القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

  .الهامش. 96، ص 2010، موفم للنشر، الجزائر، 2ویض، ط ، االلتزامات، الفعل المستحق للتع)علي(فیاللي  )3(
، أساس المسؤولیة التقدیریة بین الخطأ والضرر في القانون المدني، دكتوراه دولة في القانون، كلیة )بوبكر(مصطفى  )4(

تعویض الضرر المعنوي المتعلق  ،)أحمد(؛ شاعة 181، ص 2012، 2011الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .83، ص 2012، 1بالسالمة الجسدیة على ضوء القضاء الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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نظرا للدور الذي یقوم به أبناء (وجاء في سبب صدوره . 2004لسنة  10اإلرهابیة رقم 
القوات المسلحة وقوى األمن الداخلي في فرض القانون وتكریما لمن یستشهد منهم أو 

تعویض من یستشهد أو  یصاب أثناء تأدیته لواجبه أو بسببه، ورغبة من الحكومة في
یتعرض لإلصابة من المواطنین وهم یقصدون االنخراط في صفوف القوات المسلحة أو 
قوى األمن الداخلي، ولغرض تعویض المواطنین كافة ممن یستشهدون أو یصابون نتیجة 

  .)1()األعمال اإلرهابیة، فقد شرع هذا القانون

جریمة عرف تاریخیا بعض نخلص في نهایة هذا الفصل إلى أن تعویض ضحیة ال
فقبل نشأة الدولة كانت . التعرجات التي تتصل بتدخل الدولة في مجال التجریم والعقاب

الضحیة تستأثر بالتعویض الذي كان یعد حقا خالصا لها، واستمر الوضع لصالحها حتى 
ولم یؤد ظهور الدولة في البدایة إال أي تغییر في مسار العالقة بین . العصر الوسیط

إال بصفتها مراقبا في تنفیذ العقوبة، أو بوصفها ضامنة وحامیة  لجاني والمجني علیها
  .للترضیة المالیة أو التعویض باعتباره حقا خالصا للمجني علیه أو ورثته

غیر أن اتساع سلطان الدولة في مجال التجریم والعقاب أدى إلى تناقص مركز 
حق المطالبة بتعویض الضرر الذي  ضحیة الجریمة وأخذ في التقلص حتى اقتصر على

وصار زمام .ووقع الفصل بین الدعویین المدنیة والدعوى الجنائیة. لحقها من جراء الجریمة
الدعوى الجنائیة في ید الدولة، وأصبح اقتضاء الضحیة للتعویض متوقفا على جهودها 

تتدخل لحمایة  ولم تعد حصرت في توقیع العقاب على الجاني،الذاتیة، ألن سلطة الدولة ان
  .حقوق الضحیة

والتي اتخذت صورة المواثیق التي حصلت في القرن الماضي  وقد أدت التطورات
عالنات لمؤتمرات دولیة، إلى التأثیر على الدول من أجل ضمان  الدولیة، وتوصیات وإ

عادة التوازن بینها وبین الجاني الذي تركز  حصول الضحیة على جمیع الحقوق، وإ
  .ه منذ زمن طویلاالهتمام علی

                                                             
، التزام الدولة بالتعویض عن جرائم اإلرهاب في التشریع العراقي، مجلة العلوم اإلنسانیة، كلیة )عدنان فاضل(ركاب  )1(

  .369، ص  )دون عدد أو سنة(بصرة، القانون، جامعة ال
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ضرورة حمایة حقوق الضحیة في التعویض تركز االهتمام على فیما یتعلق ب
تحمیل الدولة مسؤولیة التعویض في بعض الجرائم التي یستحیل فیها التعویض من 

  .وضرورة إنشاء صنادیق خاصة لهذا الغرض الجاني،

تطور على ویتضح من خالل هذا العرض التاریخي لتعویض ضحیة الجریمة وقوع 
مستوى المفاهیم أیضا مما أدى إلى تغییر في مفهوم التعویض الذي كانت له في األنظمة 

وظلت بذلك طبیعة التعویض . ترضیة الضحیة، ومعاقبة الجاني: القدیمة طبیعة مزدوجة
وهذا ما حصل أیضا على مستوى مفهوم الضحیة في العصر . ملتصقة بفكرة العقاب

  .ن نعرض له في الخطوة الموالیةوهو ما نحاول أ. الحدیث
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  الفصل الثاني

  المفهوم الحدیث لتعویض ضحیة الجریمة

  

ریخي یثیر تعدد التسمیات التي أطلقت على الضحیة وتعویضها خالل التطور التا
فتئ رجال القانون من فقهاء وقضاة ومشرعین یبذلون الجهد العدید من الصعوبات التي ما

  .وتحدید مفهومهامن أجل ضبط مدلولها 

تتعلق هذه المفاهیم بلفظ ضحیة الجریمة الذي شاع تداوله في الفترة األخیرة،والذي 
وربما كان الشائع في القدیم  .یستعمل كمرادف أو بدیل عن بعض األلفاظ التي تتصل بها

. هو استعمال مصطلح المجني علیه والذي مازال یتم تداوله بكثرة حتى وقتنا الحاضر
  ). المبحث األول(د من تحدید مفهوم ضحیة الجریمة وكذلك المفاهیم المشابهة لهاوكان الب

كما أن لفظ التعویض الذي استقر كمصطلح في القانون ال یكاد الفقه یتعرض 
لمفهومه، وعندما یتم التطرق لبعض المفاهیم المشابهة كلفظ الدیة یضطرب الفقه القانوني 

  .حول وظیفتها التعویضیة

عة الحال مفهوم الضمان في الشریعة اإلسالمیة الذي هو قریب الصلة هناك بطبی
وهذه المصطلحات المتشابهة تدعو الحاجة إلى . من مفهوم التعویض في القوانین الحدیثة

المفاهیم ذات بحث مفهومها وذلك من خالل تحدید مفهوم التعویض وكذلك 
  ).المبحث الثاني(الصلة
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  المبحث األول

  مفهوم ضحیة الجریمة والمفاهیم 

  المشابهة لها
  

لفظ ضحیة الجریمة الذي صار تداوله شائعا الیوم، ودرج الفقهاء على استخدامه 
السیما في المجال الدولي للداللة على ضحایا السلوك المجرم، لم یكن مستخدما في 

  .القوانین القدیمة، ولم یتم استعماله في معاجم اللغة بهذا المعنى

لت مصطلحات المجني علیه والمضرور من الجریمة هي المتعارف علیها في وظ
  .التشریعات الوطنیة

هو الذي یتم تداوله بكثرة وقد تعرض الفقه والتشریع ضحیة إن لفظ ال
كانت هي  مشابهة لمصطلح الضحیةمفاهیم الفي حین أن ال ،)المطلب األول(لمفهومه

السائدة في الفقه والتشریع منذ القدیم ولم ینقطع استعمالها حتى الیوم ولها صلة بمفهوم 
  ).المطلب الثاني(الضحیة

  

  المطلب األول

  مفهوم ضحیة الجریمة
  

یستخدم لفظ الضحیة الذي أدرج في المفردات القانونیة للداللة على من تضرر من 
  .عمال في القوانین إلى وقت قریبالسلوك المجرم، وهو غیر مألوف االست

إن لفظ الضحیة من الناحیة التاریخیة واللغویة قد ال یكون له أي ارتباط بالشخص 
الذي وقعت علیه الجریمة، ولكنه یرتبط بمن یتعرض للمعاناة أو یتكبد خسارة ما السیما 

لضحیة  المدلول اللغوي والتاریخي األضرار الجماعیة لذلك كان البد من الرجوع إلى 
قد مر من خالل  والفقه ، وكان انتقال هذا المفهوم للقانون والقضاء)الفرع األول(الجریمة



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

93 
 

یتحول إلى مفهوم قانوني وقضائي وفقهي یرتبط بمن تضرر من لالمدلول اللغوي 
  ).الفرع الثاني(الجریمة
  

  الفرع األول

  المدلول اللغوي والتاریخي لضحیة الجریمة
  

ذات طابع دیني وهي مرادفة لمفهوم القربان أو الذبیحة التي الضحیة في اللغة هي 
  .)1(أضحیة وضحیة، والجمع أضاحي وضحایا: تعني الشاة التي تذبح یوم األضحى، یقال

 »victima« مأخوذة من الرومانیة »victime« أو »«victim في اللغة الالتینیة
دیني خالص یقصد بها تقدیم في اللغة اإلغریقیة، وهي ذات معنى  »thyma« وتقابلها

  .)2(حیاة إنسان أو حیوان كقربان إلى اإلله لصالح المدینة

م، مع  15ضمن مفردات اللغة الفرنسیة إال في القرن  »الضحیة« لم تدرج كلمة
ثم بدأ اللفظ في التطور لیتجرد من طابع القداسة ویتوسع . احتفاظها بإیحاءاتها الدینیة

وبعد تراجع البعد الكهنوتي للكلمة أصبح . یتعرض لإلیذاءمفهومه لیشمل كل شخص 
  .)3(القتیل أو الجریح مرادفا للشخص

قیل في رثاء عثمان بن عفان  وقد استعمل بهذا المعنى في اللغة العربیة، كما
  :عنه اهللا رضي

  ضحو بأشمط عنوان السجود به       یقطع اللیل تسبیحا وقرآنا           

                                                             
، دار القلم )ضحى(، مادة 1، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ج )أحمد بن محمد بن علي( الفیومي )1(

، دار الكتب العلمیة، 4ج  ،1، القاموس المحیط، ط )مجد الدین بن یعقوب بن إبراهیم( الفیروزآبادي ؛489بیروت، ص 
  .396، ص 1995بیروت، 

(2) Pignoux, (Nathalie), La réparation  des victimes d’infractions pénales, thèse présentée pour l’obtention du 
docteur en droit, université de Pau et de pays de l’Adour ,faculté de droit d’économie et de gestion, 2007, 
p.7. 
(3) Ibidem. 
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  .)1(أو قراءةهو استعارة : قیل

  .ویظهر أن هذا االستعمال ینحصر فیمن غدر به أو كان بریئا أو مظلوما

بأنها لم تستخدم في اللغة  وقد أهمل استعمال لفظ الضحیة بهذا المعنى حتى قیل
نما استخدمت للتعبیر عن الشاة  العربیة بمعنى المجني علیه أو المضرور من الجریمة، وإ

  .)2(وم األضحىالتي تذبح ضحوة وبها سمي ی

ضحا الرجل : ولكن ورد في اشتقاق الكلمة ما یدل على اإلصابة باألذى یقال
ا ﴿: ومنه قوله تعالى. وضحي ویضحى أصابته الشمس، أو حر الشمس َ ُأ ِفیه َأنََّك َال تَْظمَ وَ

َال تَْضَحىٰ  ال تصیبك شمس  »وال تضحى «: أي ال یؤذیك حر الشمس، وقال الفراء )3( ﴾وَ
  .)4(ضحا ظله إذا مات :ویقال .مؤذیة

أصل صحیح واحد یدل على بروز ) ضحى(وللضاد والحاء والحرف المعتل 
ضحي الرجل : الشيء، فالضحاء امتداد النهار، وذلك هو الوقت البارز المكتشف، ویقال

نما سمیت . یضحى إذا تعرض للشمس، وضحى مثله والضحیة معروفة وهي األضحیة،وإ
وضحا الطریق، إذا بدا . كون في ذلك الیوم إال وقت إشراق الشمسبذلك ألن الذبیحة ال ت

  .)5(فقد دلت هذه الفروع على صحة هذا األصل في بروز الشيء ووضوحه. وظهر

                                                             
دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،3، المجلد 1، المحكم والمحیط العظم، ط )أبو الحسن علي بن إسماعیل( ابن سیده )1(

  .471، 470، ص 2000
  . 14، المرجع السابق، ص )محمد عبد اللطیف(عبد العال  )2(
  .119سورة طه، اآلیة  )3(
، دار صادر للطباعة والنشر، 14، لسان العرب، مجلد )أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(بن منظور ا )4(

  .481 -474، ص 1968بیروت، 
، طبع اتحاد الكتاب 3عبد السالم محمد هارون، ج : ، مجمع مقاییس اللغة، تحقیق)أبو الحسین أحمد(ابن فارس  )5(

  .393 -391، ص 2002، )م.د( العرب
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وقد درجت بعض المعاجم . وقد یصدق هذا األصل على ضحیة الجریمة لظهوره
بشر أو أذى  كل مصاب"وأوسع من ذلك . )1(الحدیثة على استعماله بمعنى المجني علیه

  .)2("ناتج عن مكروه أو عدوان أو حادث

وقد استعملت الضحیة في الموسوعات والمعاجم األجنبیة لألشخاص الذین 
ثم انحرفت العبارة عن المعنى . یتكبدون أضرارا بدنیة جسیمة والتي تكون غالبا ممیتة

وسواء مس  لتطلق على كل شخص لحقه ضرر أیا كان الضرر جسمانیا أو مالیا أو أدبیا
  .)3(حقا له أو مصلحة أو عكر راحته

وفي أواخر القرن التاسع عشر استعمل لفظ الضحیة في میدان الحرب، وكثر 
استعماله في ضحایا الكوارث الطبیعیة، ودخل میدان القضاء والقانون مع بزوغ ضحایا 

تي تعیشها إساءة تطبیق أحكام العدالة واالعتقاالت التعسفیة بالتزامن مع المعاناة ال
  .)4(الضحیة

إلى اللغة العربیة ودرج القانون والفقه والقضاء على  »الضحیة«انتقلت كلمة 
استعمالها، ولكن دون تمییز في بعض األحیان بینها وبین المجني علیه الذي یبدو أنه 

وهذا یتطلب جهدا كبیرا لتحدید . األكثر شیوعا من حیث االستعمال في القوانین العربیة
 .مفهوم ضحیة الجریمة

   

                                                             
، ص 2006، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، 1، معجم العربیة الكالسیكیة والمعاصرة، ط )یوسف محمد(رضا  )1(

1009.  
  .77، ص 2005، مؤسسة الغني للنشر، الرباط، 1، معجم المصطلحات الدینیة، ط )عبد الغني(أبو العزم  )2(

(3) Cario (Robert), dictionnaire de sciences  criminelles, Dalloz, paris, 2004, p. 957. 
«par abus de langage, le sens commun à banalisé le concept à l’ensemble des personnes subissant un 
préjudice (par extension, un dommage) soit  une atteinte porté aux droits aux intérêts au bien être de 
quelqu’un». 
(4) Pignoux, (Nathalie), op.cit, p. 7. 
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  الفرع الثاني

 القانوني والقضائي والفقهيالمفهوم 

  لضحیة الجریمة
  

وقد تم هناك عدة محاوالت قانونیة وقضائیة وفقهیة لتحدید مفهوم ضحیة الجریمة، 
وقد ) الفقرة األولى(وانین الحدیثة وتعرض بعضها لمفهومهالقإدراج مصطلح الضحیة في 

الفقرة (یكون القضاء هو من سبق الستعمال هذا المصلح دون أن یتعرض لمفهومه 
  .)الفقرة الثالثة(لضحیة الجریمة مفهومفي حین نجد الفقه هو من حاول وضع )  الثانیة

  

  الفقرة األولى

 لضحیة الجریمة المفهوم القانوني
  

تحاشت التشریعات الداخلیة وضع تعریف دقیق لضحیة الجریمة تاركة ذلك للفقه 
التعریف، ومن هذه التشریعات والقضاء، ومن ثم بقیت كثیر من التشریعات خالیة من هذا 

  .)1(معظم القوانین العربیة واألوروبیة، مثل القوانین الفرنسیة واإلیطالیة والیونانیة

في قانون اإلجراءات الجزائیة الفرنسي إال  »victime«لم یظهر مصطلح الضحیة 
المتعلق بالرقابة القضائیة قبل أن یسطع  1970جویلیة 17من خالل القانون الصادر بتاریخ 

كما أن قانون العقوبات حافظ على الغموض ألنه لم یقدم أي . ظهوره في العدید من المواد
  .)2(تعریف

                                                             
  .59، المرجع السابق، ص)صالح(السعد  )1(

(2) Pignoux, (Nathalie), op.cit, p .9. 
   « Le droit pénal entretient l’incertitude dans la mesure où il n’en, fournit aucune définition». 
    v. aussi : Cario (Robert), op.cit, p  .  957. 
   « Le droit criminel français ne défini nullement la victime». 

بالرجوع إلى النصوص القانونیة وبصفة خاصة «. 21، المرجع السابق، ص )الطیب( سماتي: عكس هذا الرأي، راجع  
كل شخص (أو هي ) كل شخص تعرض إلى ضرر(إلى قانون العقوبات الفرنسي نجد أن الضحیة تعرف على أنها 

  .»تحمل ضررا ناجما عن جریمة
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وكانت اللجنة المكلفة بإعداد قانون العقوبات الفرنسي قد استبعدت كل تعریف  
والمغربي والمصري قد استنكف وهكذا نجد كال من التشریع الفرنسي  .یكون محط خالف

  .)1(اعبارة في قوانین هذه الدول جمیععن تعریف المجني علیه رغم ورود هذه ال

منه بأنه  40في المادة  1969بینما عرفته قوانین اإلجراءات الجنائیة لبولندا لسنة 
 صاحب المال القانوني أو الحقوق التي انتهكتها الجریمة مباشرة أو هددتها باالنتهاك«

في  1958، والجمهوریات االشتراكیة السوفیتیة لسنة »سواء كان شخصا طبیعیا أو قانونیا
یعتبر مجنیا علیه الشخص الذي تسببت الجریمة في إلحاق ضرر معنوي أو « 24المادة 

  .)2(»جسماني أو مالي به

هناك بعض التشریعات أعطت تعریفا لضحیة الجریمة، وهي قوانین بعض الدول 
ویمكن حصر هذه . األنجلوأمریكیة الخاصة بتعویض ضحایا الجریمة من األموال العامة

  :التعریفات في ثالثة اتجاهات

  التعریفات المضیقة لمفهوم ضحیة الجریمة: أوال

الشخص الذي أصیب بأضرار «یعرف الضحیة في قوانین نیویورك وفیكتوریا بأنه  
الشخص الذي قتل بفعل «أو هو . »الجریمة ضدهشخصیة مادیة كنتیجة مباشرة الرتكاب 

وهي تعریفات مستمدة في نظر البعض من . »إیجابي أو سلبي صادر من شخص آخر
  .)3(القانون الجنائي وهي ال تخرج عن المفهوم الجنائي العام للمجني علیه

  التعریفات الموسعة لمفهوم ضحیة الجریمة: ثانیا 

بتعویض ضحایا الجریمة من األموال العامة عرف قانون كالیفورنیا الخاص 
الشخص الذي حدثت له أضرار مادیة أو توفى نتیجة إحدى جرائم « الضحیة بأنها

العنف، أو أي شخص كان یعتمد من الناحیة القانونیة في معیشته على شخص آخر 
  .»نجمت له أضرار مادیة أو مات كنتیجة مباشرة لجریمة من جرائم العنف

                                                             
  .70، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني( كروط )1(
  .21، 20، المرجع السابق، ص )محمد محیي الدین(عوض  )2(
  .60، 59، المرجع السابق، ص )صالح( السعد ؛71، المرجع السابق، ص )محمد محیي الدین(عوض  )3(
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أي شخص قتل أو  «كیبك مفهوها أوسع لضحیة الجریمة إذ هو وأعطى قانون 
  :أصیب في الحاالت اآلتیة

  .إذا كان قد أصیب أو قتل بسبب فعل إیجابي أو سلبي صادر من شخص آخر

إذا كان قد أصیب أو قتل أثناء إلقاء القبض بصفة مشروعة أو محاولة إلقاء 
دة رجال السلطة العامة، وهم القبض على مجرم أو شخص مشتبه فیه، أو أثناء مساع

  .بصدد إتمام عملیة القبض على الجاني

أو  أو فعل یشتبه أن یكون جریمة إذا كان قد أصیب أو قتل أثناء ارتكاب جریمة، 
أثناء مساعدة رجال السلطة العامة في منع أو محاولة المنع الرتكاب جریمة أو فعل 

  .)1(»یشتبه أن یكون كذلك

التشریعات بأنها اعتبرت في حكم المجني علیه أشخاصا علق البعض على هذه 
حیث اعتبر المشرع في كالیفورنیا األقرباء الذین یعولهم المجني  لیسوا مجنیا علیهم حقیقة،

علیه المصاب في مرتبة المجني علیه، بینما هم مجرد أشخاص تضرروا من وقوع 
  .)2(الجریمة على عائلهم

أن هذه القوانین وقعت في الخلط بین المجني  یذهب البعض إلى االتجاهوفي ذات 
علیه والمضرور، وذلك راجع إلى أن نیة واضعیه لم تكن متجهة إلى تعریف المجني علیه 
بدقة، بقدر ما كانت تتعلق بتحدید األشخاص المستحقین للتعویض من المال العام 

  .)3(باعتبارهم ضحایا جریمة

ن مفهوم المجني علیه والمضرور من والحقیقة أن مفهوم ضحیة الجریمة أوسع م
الجریمة، ولیس هناك ما یدل على أن هذه التعریفات یقصد بها تحدید مفهوم المجني علیه 

وهذا ما جعل البعض یرى بأن هذا االتجاه الموسع في التعریف . ولیس ضحیة الجریمة

                                                             
  .60، المرجع السابق، ص )صالح( السعد )1(
، حق المجني علیه في الخصومة، دراسة مقارنة في الفقه الجنائي اإلسالمي والقانون )إسماعیل خلیل( جمعة )2(

  .28، ص 2000، )م.د(، دار الكتب المصریة، 1الجنائي الوضعي، ط 
  .73، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني(كروط  )3(
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 قصد به ضحایا الجریمة، مما یستوجب تعویضهم عما لحق بهم من أضرار، فهم في
الحقیقة مجني علیهم اعتباریا أو ظاهریا، وهذا المدلول یبتعد عن المدلول الضیق والدقیق 

  .)1(للمجني علیه في القانون الجنائي التقلیدي
  

  التعریفات ذات المفهوم الغامض لضحیة الجریمة: ثالثا

تنطبق على التعریفات التي وضعتها بعض القوانین في كندا حیث عرفت  
الشخص الذي یدفع له التعویض، أو الشخص الذي یمكن أن یحصل «الضحیة بأنها 

  .)2(»التعویض بمقتضى أحكام هذا القانون مثل هذا على

وهو تعریف غیر دقیق وغامض، فمن حیث أنه یرید تعریفه یعرفه بأنه من    
یستحق تعویضا، ویبقى السؤال حول تحدید الشخص المستحق للتعویض قائما، ولذلك قیل 

 )3(مصادرة على المطلوببأن فیه 

أما المشرع الجزائري فقد استنكف عن تعریف ضحیة الجریمة فیما صدر عنه من 
قوانین، سواء الموضوعیة منها أو الشكلیة رغم ورود هذا المصطلح في بضع مواد من 

  .)6(وقانون مكافحة الفساد ،)5(، وقانون العقوبات)4(قانون اإلجراءات الجزائیة

                                                             
، جامعة نایف العربیة للعلوم 1، تعویض ضحایا الجریمة في الشریعة والقانون، ط )محمد مؤنس( محب الدین )1(

  .17، ص 2010األمنیة، الریاض، 
  .60 ، المرجع السابق، ص)صالح( السعد )2(
  .28، المرجع السابق، ص )إسماعیل خلیل( جمعة؛ 76، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني(كروط  )3(
أما مصطلح الضحیة في قانون اإلجراءات «. 22، المرجع السابق، ص )الطیب( سماتي: عكس هذه القول راجع )4(

وانظر المواد التي » الجزائیة الجزائري فإننا نجد أن المشرع لم یستعمل مصطلح الضحیة بل استعمل مصطلح المضرور
  :ورد بها لفظ الضحیة فیما یلي

 14-04مضافة بالقانون  4مكرر  65. م ، و2006دیسمبر 20المؤرخ في  22- 06المعدلة بالقانون رقم  36م   
مكرر  531 .م و. 2001یونیو  26المؤرخ في  08-01المعدلة بالقانون رقم  123 .م ، و2004نوفمبر  10المؤرخ في 

  .2001یونیو  26المؤرخ في  08-01مضافة بالقانون رقم  1
 .م المعدلة بنفس القانون، و 299. م ، و2006دیسمبر 20المؤرخ في  23-06المعدلة بالقانون رقم  298 .م :انظر )5(

إن (المعدلة بنفس القانون  442 .م ، و331 .م ، و330 م مكرر، و 329 .م ، و1مكرر  303 .م مكرر، و 303
  ).ضعف الضحیة" سرقة بالعنفال"أو سهل ارتكابها (مكرر  350 م ، و)صفح الضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة

  .منه 45 .م )6(
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المواد نكاد نلمس أن المشرع لم یقصد من الضحیة إال المجني  وبالرجوع إلى تلك
السیما في الحاالت التي ال تظهر فیها الضحیة بأنها . علیه والمضرور من الجریمة معا

  .مجني علیها

كما نجد المشرع الجزائري استعمل مصطلح الضحیة في بعض القوانین واألوامر 
فبرایر  28المؤرخ في  93 -2006م الرئاسي رقم وقد تضمن المرسو . )1(والمراسیم التنفیذیة

والتي  2یتعلق بتعویض ضحایا المأساة الوطنیة تعریفا لضحایا المأساة في المادة  2006
یعتبر ضحیة المأساة الوطنیة ، كل شخص مفقود في إطار األحداث المذكورة في «تنص 

إثر عملیات البحث المیثاق وكان موضوع معاینة فقدان تعدها الشرطة القضائیة على 
یخول حكم التصریح بوفاة ضحیة المأساة « على أنه 3وتنص المادة  »التي قامت بها

  .)2 »الوطنیة الحق لذوي حقوقه في التعویض في مفهوم هذا المرسوم

  .وهو تعریف یتعلق ببعض فئات الضحایا، وبالتالي ال یعطي مفهوما عاما

ن لم یعرف المجني  علیه في القانون العام فقد عرف ضحیة والمشرع الجزائري وإ
كل شخص أصابه عمل إرهابي ارتكبه إرهابي أو عدة إرهابیین "  العمل اإلرهابي بأنها

  .)3("وأدى إلى الوفاة أو إلى أضرار جسدیة أو مادیة

وباستقراء نصوص التشریع المغربي في شقیها الموضوعي واإلجرائي معا یالحظ 
من القانون الجنائي فیما  487ورد في الفصل . دامها أحیانایجري استخ" الضحیة"أن كلمة 

، واستعمل في قانون المسطرة "إذا كان الفاعل من أصول الضحیة"یتعلق بانتهاك اآلداب 
إذا ارتكب جنایة أو جنحة وكان  "510في عدة مواد كما في المادة " الضحیة"الجنائیة كلمة 

                                                             
المتعلق بإلزامیة  31-88من القانون رقم  16/2 م: كأمثلة على ذلك. 23، المرجع السابق، ص )الطیب( سماتي )1(

 13المؤرخ في  47-99من المرسوم التنفیذي رقم  2 م و. 74/15من األمر رقم  8/1 م التأمین على السیارات، و
ضرار الجسدیة التي لحقت بهم نتیجة المتعلق بمنح التعویضات لصالح األشخاص الطبیعیین ضحایا األ 1999فبرایر 

  .أعمال إرهابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة اإلرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم
  .67، المرجع السابق، ص )سماعین( ، شامة)جلول( علیان )2(
الصادر في  49-97من المرسوم التنفیذي رقم  2 م  :وانظر ؛155، المرجع السابق، ص )ماهر سالم( الطراونة )3(

  .1999فبرایر 
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في الجنح، وكلمة " المتضرر"ل كلمة ویالحظ أن المشرع كان یستعم". ضحیتها حدث
  .)1(في الجنایات" الضحیة"

على عكس القانون الداخلي، فإن القانون الدولي درج على استعمال مصطلح 
 34 -40وقد ورد تعریف الضحایا في  القرار . الضحیة في المواثیق والمحافل الدولیة

لعالمي بشأن المبادئ الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة الخاص باإلعالن ا
ساءة استعمال السلطة األشخاص الذین «بأنهم  األساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإ

یصابون فردیا أو جماعیا بضرر، وباألخص بعدوان على سالمتهم البدنیة والعقلیة أو 
بضرر أدبي أو بخسارة مادیة أو بعدوان جسیم على حقوقهم األساسیة من جراء أفعال أو 
امتناعات تشكل انتهاكا للقوانین الجنائیة النافذة في الدول األعضاء بما فیها القوانین التي 

  .)2(»تجرم  اإلساءة  الجنائیة الستعمال السلطة

ووفقا لهذا اإلعالن یمكن اعتبار شخص ما ضحیة سواء تحدد مرتكب الجریمة أو 
فقط أو المضرور  لم یتحدد، فمصطلح الضحیة هنا أوسع وأشمل من المجني علیه

ویشمل المصطلح أیضا وفقا لهذا اإلعالن العائلة المباشرة للضحیة األصلیة أو . )3(فقط
معالیها المباشرین واألشخاص الذین أصیبوا بضرر جراء التدخل لمساعدة الضحایا في 

  .)4(محنتهم أو لمنع اإلیذاء

كضحیة أو  وبهذا النهج تفادى التعریف الوقوع في دائرة المجني علیه فقط
متهم،وتفادى كذلك اعتبار دور المجني علیه في وقوع الجریمة أو تسهیلها أو عدم احترازه 

  .)5(منها أو حتى عدم اإلبالغ عنها

                                                             
  .84، 83، 81، 79، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني(كروط  )1(
، تعویض ضحایا الجریمة على الصعیدین الوطني والدولي، المصریة للطباعة والتجلید، القاهرة، )نبیل محمود( حسن )2(

  Pignoux, (nattalie), op cit, p. 9 :وانطر. 20، ص 2008
  .20السابق، ص ، المرجع )نبیل محمود( حسن )3(
  .64، المرجع السابق، ص )صالح( السعد )4(
  .9، المرجع السابق، ص )محمد مؤنس( محب الدین )5(
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في القرار الصادر عن مجلس االتحاد  »الضحیة«وفي نفس السیاق عرفت 
 یة بأنهاالمتعلق بوضع الضحیة في إطار اإلجراءات الجزائ 2001مارس  15األوروبي في 

الشخص الذي أصیب بضرر بما في ذلك كل ما یمس سالمته البدنیة والعقلیة أو یسبب «
له ألما نفسیا أو خسارة مادیة ناتجة مباشرة من جراء أفعال أو أوجه اإلهمال التي تشكل 

  .)1(»انتهاكا للقوانین الجنائیة النافذة في الدول األعضاء

الذي یرجع critère normatif» «تستند هذه التعاریف إلى المعیار المعیاري   
إلى المخالفة الجنائیة المجرمة بالقانون الوطني المؤسسة على المعیار الموضوعي من 

الذي الوحید ورجوعا إلى المعیار القانوني . أصل اإلیذاء، لتجنب الوقوع في شرك الذاتیة
یستبعد من نطاقه ضحایا الكوارث الطبیعیة والحوادث التي ال یقید بشدة مفهوم الضحیة، و 

 .)2(تشكل جریمة
 

  الفقرة الثانیة

  المفهوم القضائي لضحیة الجریمة
  

لم یتطرق القضاء لتعریف ضحیة الجریمة، مكتفیا بتعریف المصطلحات التي درج 
  .المدنيالقانون على استعمالها كالمجني علیه والمضرور من الجریمة والمدعي 

فقد أصبح شائع االستعمال في القضاء، یمكن أن نلحظ  »الضحیة «أما مصطلح
موت «مثل  »الضحیة«ذلك في العدید من قرارات المحكمة العلیا التي تستعمل مصطلح 

                                                             
(1) V. Pignoux, (Nathalie), op.cit, p. 10. 
Selon la Décision-cadre du Conseil de l’Union Européenne relative au statut des victimes dans le cadre de 
procédures pénales, en date du 15 mars 2001, la victime est « la personne physique qui a subi un préjudice, y 
compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, 
directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale d’un Etat membre ». 
(2) Pignoux, (Nathalie), op.cit, p. 10 « Ces définitions reposent sur un critère normatif qui renvoie à 
l’infraction pénale telle qu’incriminée par la loi pénale nationale. Fondées sur le critère objectif de l’origine 
de la victimisation, elles ont l’avantage d’éviter l’écueil de la subjectivité. Et, en retenant le seul critère légal, 
elles restreignent considérablement le contenu de la notion de victime, excluant de son champ les victimes de 
catastrophes naturelles ou d’accidents non infractionnels». 
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حتى ولو لم «و »الضحیة فقدت سیطرتها على السیارة«و »جرح الضحیة«و »الضحیة
  .)1(»یلحق الضحیة أي ضرر

وقد استعمل القضاء لفظ الضحیة في ورقة األسئلة إذ وجد أن المحكمة وضعت 
 جریمة القتل المتمثلة في إزهاق.. مذنب الرتكابه..هل المتهم «: السؤال على النحو التالي

  .)2(»وهي الصیغة التي تراها المحكمة العلیا مطابقة للقانون. روح الضحیة عمدا

قراراتها بین صفة الضحیة والمجني  وقد جمعت المحكمة العلیا في بعض
ولما كان ثابتا في قضیة الحال أنه یتبین من ورقة طرح األسئلة ومن الحكم «علیه

هل إن المتهم مدان في یوم كذا : المطعون فیه أن السؤال المطروح  على الشكل التالي
ب علیه أنه قام بارتكاب جریمة اإلخالل بالحیاء مع العنف على الضحیة  الفعل المعاق

فإنه بطرح سؤال واحد في حق كل متهم جمعت فیه المجني علیهما ) ع.ق(235/2بالمادة 
  .)3(»..دون اإلشارة إلى حالة القصر في حقهما الذي هو ظرف مشدد

كما جمعت بین صفة الضحیة والطرف المدني في بعض قراراتها التي جاء 
 حقوقه یؤثر على صفته كضحیةني عن من المبادئ القضائیة أن تنازل الطرف المد«فیها

 .یتسبب في انقضاء الدعوى المدنیةویحرمه من االستفادة من التعویضات المدنیة، وأیضا 
أن هذا التنازل یؤثر على صفة الطرف المدني وعلى الدعوى المدنیة : وجاء في القرار

  .)4(»وحقیقة الضحیة تفقد صفتها كطرف مدني

     

                                                             
، دار الهدى للطباعة 2قضاء المحكمة العلیا في اإلجراءات الجزائیة، ج  ،)نبیل( صقر: انظر هذه القرارات في )1(

  .446و 253و 212و 40، ص 2008والنشر والتوزیع، عین ملیلة، 
، قضاء المحكمة العلیا في محكمة الجنایات، دار الهدى للطباعة والنشر )نبیل( صقر: انظر هذا القرار في )2(

  .161، ص 2008والتوزیع، عین ملیلة، 
ملف : وانظر كذلك. 177، ص السابقالمرجع ، )نبیل( صقر :، انظر26/11/1985قرار بتاریخ  43790ملف رقم  )3(

  .326، 325كمة العلیا في اإلجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص حقضاء الم. 08/11/1988قرار بتاریخ  51173رقم 
  .371، 370، ص ذاتهالمرجع . 20/3/1990قرار بتاریخ  68012ملف رقم  )4(
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هذا أن الضحیة هي المجني علیه وهي نفسها  ویستشف من صنیع المحكمة العلیا
  .الطرف المدني

وحسب رأي البعض فإن القضاء أكد في العدید من المرات على أن الشخص الذي 
وقعت علیه الجریمة یطلق علیه اسم الضحیة، وهذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا 

ن رفع الدعوى المدنیة األصل أ« والذي جاء فیه على أنه 1981فبرایر  24الصادر بتاریخ 
للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن الجریمة مقصور على المضرور أي الشخص الذي 

  .)1(»وقعت علیه الجریمة ویعبر عنه عادة بالضحیة

والواقع أن المضرور أعم من الشخص الذي وقعت علیه الجریمة والذي یعبر عنه 
بین صفة المضرور والمجني علیه  ویصح بذلك القول إن هذا القرار جمع. بالمجني علیه

  .والضحیة

وهناك في الفقه السوري من یرى أن الصفة الحقیقیة للضحیة، مثلها مثل صفة 
أي ال یطلق تعبیر الضحیة على . المجرم، ال یعترف بها إال عند االنتهاء من الدعوى

 .)2(الضحیة إال بعد أن یحكم بالقضیة حكما نهائیا
 

  الفقرة الثالثة

  الفقهي لضحیة الجریمةالمفهوم 
  

، والمضرور من الجریمة، "المجني علیه"ركز جل اهتمام الفقه على تعریف لقد ت
" الضحیة"ومع دخول مصطلح . ویرجع ذلك إلى شیوع هذا المصطلح في القوانین الداخلیة

  .واستعماله في القانون والقضاء بدأت تظهر بعض المحاوالت لتعریفه

                                                             
  .24، المرجع السابق، ص )الطیب(سماتي  )1(
  .33، الضحیة وحمایتها في القانون الجزائي وأصول المحاكمات الجزائیة، مرجع سابق، ص )بارعة(القدسي  )2(
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وقد اعتبرت الجمعیة المصریة للقانون الجنائي المجني علیه في الجریمة هو 
الضحیة المباشرة لها، حیث جاء في مطلع توصیات المؤتمر الذي انعقد بالقاهرة سنة 

 .)1("إیمانا منا بمصلحة المجني علیه في الجریمة الذي یعتبر الضحیة المباشرة لها: "1989

لضحیة أو المجني علیه في نطاق الفقه الجنائي وفي هذا السیاق یعرف البعض ا
ویذكر أن . اإلسالمي بأنه من وقعت الجریمة على نفسه أو ماله أو على حق من حقوقه

من الفقه یوسع من نطاق الضحیة ویرى أن الضحیة هو الشخص المتضرر  اهناك نفر 
أو هو الشخص الذي یعاني من أذى أو . بصفة عامة دون تقید بأسباب التضرر وطبیعته

  .)2(خسارة أو صعوبات ألي سبب كان

ویرى بعض الفقه أن تعبیر ضحایا الجریمة الوارد في إعالن األمم المتحدة یشمل 
علیه عام والفرد كمجني عیه خاص، وقد یشمل أسرة المجني علیه المجتمع كمجني 

الخاص في حالة قتله مثال، كما یشمل المتهم إذا مست حقوقه األساسیة أثناء سیر العدالة 
الجنائیة كما لو حبس تعسفا دون مبرر أو استجوب تحت تأثیر تعذیب أو أذى أو تحت 

ته ومحادثاته التلیفونیة وأحادیثه الشخصیة تأثیر عقاقیر مخدرة لیعترف، أو انتهكت مراسال
وحریة مسكنه وخصوصیاته، وقد تمس حقوقه شهوده أیضا، األمر الذي یعرضه آلالم 
بدنیة ونفسیة مع ضیاع لمصالحه المادیة وانتهاك لحیاته الخاصة،فضال عما قد تتعرض 

  .)3(له أسرته من اضطهاد وتعذیب للضغط علیه

. عالن المشار إلیه آنفا، ولیس من القانون الداخليینطلق هذا التعریف من اإل
وبالرجوع إلى ما جاء في توصیات مؤتمر الجمعیة المصریة نلحظ أن لفظ ضحیة 
الجریمة أوسع من لفظ المجني علیه إذ یعتبر هذا األخیر حسب وجهة النظر هذه أحد 

  .الضحایا، أي مع وجود ضحایا آخرین كالمضرور من الجریمة

                                                             
ه في اإلجراءات الجنائیة، دار النهضة حقوق المجني علی: انظر توصیات المؤتمر في أعماله المنشورة تحت عنوان )1(

  .607، ص 1990العربیة، القاهرة، 
، دار النهضة العربیة، 1، محاضرات في علم المجني علیه أو ضحایا الجریمة، ط)أحمد(هاللي عبد الاله  )2(

  .56، ص 2011،القاهرة
  .26، 25، المرجع السابق، )محمد محیي الدین( عوض )3(
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خرى لتعریف المجني علیه یقع خلط بین هذه المفاهیم، إذ جاء في في محاولة أ
بالضحیة والمتضرر هو من یقع علیه  هذا التعریف أن المجني علیه والمعبر عنه أیضا

االعتداء بفعل مادي یوصف في القانون الجنائي بكونه جریمة توجب عقاب 
ه شخصیا ویترتب علیه االعتداء ضرر مباشر یلحق المجني علی مرتكبها،ویتولد عن هذا
  .)1(حق المطالبة بالتعویض

یخلط هذه التعریف بین المجني علیه والمتضرر، ذلك أنه ال یشترط في المتضرر 
  .من الجریمة أن یكون مجنیا علیه

وهناك تعاریف تضیق من مفهوم الضحیة وترى بأنه عبارة عن الشخص العادي 
وهو تعریف أعطي كذلك للمجني . )2(الذي وقعت الجریمة على جسده أو على أمواله

علیه، ومن ثم فهو ال یمتد إلى المتضرر من الجریمة الذي لم تقع الجریمة على جسده أو 
  .ماله، وال یمتد إلى أسرة المجني علیه

ال یوجد توافق في اآلراء بشأن  «criminologie»ومن جانب بحوث علم الضحیة 
كل « تحدید مفهوم الضحیة، حیث یبرز اتجاه یتوسع في مفهوم الضحیة إذ یعرفها بأنها

شخص فردا كان أو جماعة تعرض إلى آالم مختلفة تسببت فیها عوامل متعددة ذات 
  .)3(»)كارثة طبیعیة( أصل مادي، نفسي، اقتصادي، سیاسي واجتماعي وأیضا طبیعي

  

  

                                                             
أعمال المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي،  حق المجني علیه في الدعوى العمومیة، ،)سعید( الهادي )1(

دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،1989مارس   14 -12یه في اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ لحقوق المجني ع: بعنوان
  .222، 221 ، ص1990

  .12، الضحیة وحمایتها في القانون الجزائي وأصول المحاكمات الجزائیة، مرجع سابق، ص )بارعة(القدسي  )2(
(3) V. Pignoux, (Nathalie), op.cit, p. 8. 
 la victime est « une personne se situant individuellement ou faisant partie d’une collectivité, qui subirait les 
conséquences douloureuses déterminées par des facteurs de diverses origines : (catastrophes) » physiques, 
psychologiques, économiques, politiques et sociales, mais aussi naturelles. 
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كل شخص یعاني «جد تعریف أكثر منه اتساعا حیث یعرف الضحیة بأنها ویو  
جسدیة أو صدمات  اتنتج جروح( فعلیة )كانت مباشرة أو غیر مباشرة(أیة معاناة شخصیة 

تنتهك القیم االجتماعیة ( غیر مقبولة اجتماعیا) جسمیة أو نفسیة أو خسائر مادیة
 التكفل باألشخاص المعنیین حسب الحالةوذات طبیعة تبرر  )األساسیة، أحداث مأساویة

بواسطة تقدیم العالج أو  »تدخل السلطة القضائیة، اإلداریة، الصحیة أو المدنیة(
 .)1(المساعدة النفسیة واالجتماعیة أو التعویض

أي شخص عانى من خسارة أو جرح نتیجة « وعرفت ضحیة الجریمة على أنها
للقانون بمن فیهم األفراد والمؤسسات وأقارب المجني ألي فعل یمثل اقترافه جریمة تبعا 

علیه والتابعین له الذین قد یكونون هم أنفسهم جرحوا أو قتلوا نتیجة للجریمة، ویشمل ذلك 
المارة في الشوارع إذا أصابهم الضرر وهم یحاولون منع الجریمة من الوقوع أو منع 

  .)2(»الجاني من الهرب

دم التمییز بین الضحیة والمجني علیه، ویحاول والفقه یتجه بشكل عام إلى ع
واتخذ تعریف األمم " المجني علیه أو الضحیة"البعض أن یقرن بین المفهومین دائما 

وهناك من یرى أن  .)3(المتحدة مرجعا أساسیا في تحدید مفهوم المجني علیه أو الضحیة
م، وهو في اتساعه تعریف ضحایا الجریمة أعم وأشمل من مصطلح المجني علیه أو المته

  .)4(یستوعبهما دون أن یقتصر علیهما

وزیادة في التوضیح ینبغي التعریج على المفاهیم األخرى ذات الصلة بمفهوم 
  .ضحیة الجریمة مثل المجني علیه والمضرور من الجریمة

 

                                                             
(1) Cario (Robert), op.cit. p. 959. 
V. Pignoux, (Nathalie), op.cit, p.8. « Doit être considérée comme victime toute personne en souffrance(s). De 
telles souffrances doivent être personnelles (que la victimisation soit directe ou indirecte), réelles (c’est-à-dire 
se traduire par des blessures corporelles, des traumatismes psychiques ou psychologiques et/ou des 
dommages matériels avérés), socialement inacceptables (transgression d’une valeur sociale essentielle ; 
événement catastrophique) et de nature à justifier une prise en charge des personnes concernées, passant, 
selon les cas, par la nomination de l’acte ou de l’événement 
(par l’autorité judiciaire, administrative, sanitaire ou civile), par des soins médicaux, un accompagnement 
psychologique, social et/ou une indemnisation ». 

  .14، المرجع السابق، ص )محمد عمرو(العروسي  )2(
  .58، المرجع السابق، ص )أحمد(هاللي عبد الاله  )3(
  .10، المرجع السابق، ص )محمد مؤنس( محب الدین )4(
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  المطلب الثاني

  تحدید المفاهیم المشابهة لمصطلح الضحیة
  

المصطلحات التي تبدو مرادفة أو مشابهة یتسع مفهوم الضحیة لیشمل بعض 
لها،وتستعمل للداللة علیها كمصطلح المجني علیه والمضرور من الجریمة والمدعي 
المدني، وهي المصطلحات األكثر شیوعا واستعماال في الفقه الداخلي على عكس 
مصطلح الضحیة الذي درج الفقه الدولي على استعماله للداللة على ضحایا السلوك 

  .جرمالم

من  .تحدید المفاهیم المرادفة والمشابهةالبد من استكماال لضبط مفهوم الضحیة 
  ).الفرع الثاني(ثم تعریف المضرور من الجریمة) الفرع األول(تعریف المجني علیهذلك 

    

  الفرع األول

  تعریف المجني علیه
  

التي اعتبر بعض الفقهاء أن المجني علیه هو نفسه الضحیة بالنسبة للجریمة 
ولتوخي الدقة یعتبر المجني علیه هو الضحیة المباشرة لها، ذلك أن . )1(وقعت علیه

  .مفهوم الضحیة أوسع

وقد جرى الفقه اإلسالمي على استعمال مصطلح المجني علیه للداللة على 
الشخص الذي وقعت علیه الجریمة تبعا للمعنى اللغوي، ذلك أن الجنایة في اللغة هي اسم 

ن الذنب، فهي مصدر جنى علیه جنایة، ویسمى مكتسب الذنب جانیا، ومن لما یكتسب م
  . )2(وقع علیه الذنب مجنیا علیه

                                                             
  .7، تعویض ضحایا الجریمة، مرجع سابق، ص )نبیل محمود( حسن )1(
  .مادة جني ، مختار الصحاح،)بن عبد القادر بكر ن أبيبمحمد ( الرازي )2(
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وقد استعملوا هذا المصطلح في الجنایات الواقعة على النفس واألطراف أكثر من 
 باب المجني علیه ومن له« استعمالهم له في جنایات األموال، وعنون ابن أبي عاصم

الفقهاء أركان القصاص ثالثة وهي الجاني وشرطه التكلیف والعصمة  وجعل .)1(»القود
واستعمل  .)2(والكفاءة، والمجني علیه وشرطه العصمة، والجنایة وشرطها العمد العدوان

أیضا في األموال إذ ذكروا بأنه لو شرع القصاص في األموال ردعا للجاني لبقي جانب 
وتورا غیر مجبور، والشریعة إنما جاءت بجبر المجني علیه غیر مراعى، بل یبقى متألما م

  .)3(هذا وردع هذا

وهناك محاوالت لباحثین في . لكن لم یتعرضوا لتعریفه لوضوح مدلوله في اللغة
من وقعت الجنایة على نفسه أو ماله أو على "الفقه اإلسالمي لتعریف المجني علیه بأنه 

الذي وقعت علیه الجریمة اعتداء الشخص "وقیل أیضا في تعریفه هو . )4("حق من حقوقه
على حق من حقوقه أو مصلحة من المصالح التي یشكل االعتداء علیها معصیة في 

  .)5("الشریعة اإلسالمیة

لم ینشغل القانون بوضع تعریف للمجني علیه، وهكذا لم یعرفه القانون الفرنسي 
هذا المصطلح في  وسائر القوانین العربیة، وتحاشى المشرع الجزائري تعریفه مع ورود

ولم یورد القانون البحریني شأنه شأن . )7(وقانون اإلجراءات الجزائیة .)6(قانون العقوبات
   .)8(القانون المصري تعریفا عاما للمجني علیه

                                                             
، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، 1عادل حسن علي، ط : تحقیق، كتاب الدیات، )أبو بكر( ابن أبي عاصم )1(

  .220ص ، 2005القاهرة، 
  .237ص  ،)س.م.د(، دار طبع الكتب العربیة، 4ج  ،وحاشیة الدسوقي ، الشرح الكبیر)أحمد( الدردیر )2(
، دار 1، أعالم الموقعین عن رب العالمین، ط )شمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر( ابن قیم الجوزیة )3(

  .375، ص 2004الكتاب العربي، بیروت، 
  .397ص ، 1ج ، المرجع السابق، )عبد القادر( عودة )4(
  .546، ص 2005، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1، المقاصد الشرعیة للعقوبات في اإلسالم، ط )حسني( الجندي )5(
  .380، 8و 7و 4فقرة  344 ،292، 276، 193: انظر المواد )6(
  .613، 591 ،531، 493، 43: انظر المواد )7(
  .54، المرجع السابق، ص )أحمد(ه لهاللي عبد اإل )8(



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

110 
 

في حمایة : التي جاءت تحت عنوان. ج.إ.ق 493ویمكن أن یستند إلى المادة 
إذا وقعت جنایة أو « األطفال المجني علیهم في جنایات أو جنح، حیث نصت على أنه

لتعریف المجني علیه وفقا للقانون الجزائري بأنه الشخص . )1(»جنحة على شخص قاصر
ون اإلجراءات وهكذا قیل بالنسبة لقان. الذي وقعت علیه الجریمة بفعل یعد جنایة أو جنحة

  .)2(التي وردت بها عبارات مشابهة 365الجنائیة المصري وفقا للمادة 

بینما ذهب القضاء في فرنسا إلى تعریف المجني علیه ویقصد به حسب محكمة 
النقض كل من أضرت به الجریمة ال المجني علیه فقط، أي كل شخص یلزم الجاني قبله 

بأنه الشخص الذي حكمة النقض في مصر وتعرفه م. )3(بتعویض الضرر الناشئ عنها
یقع علیه الفعل أو یتناوله الترك المؤثم قانونا، سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا بمعنى 

  .)4(أن یكون هذا الشخص هو نفسه محال للحمایة التي یهدف إلیها الشارع

ومفاد هذا القضاء أن تحدید المجني علیه في جریمة ما یستوجب الرجوع إلى نص 
القانون لتعرف الموضوع الذي یكون محال للحمایة، ومن ثم فصاحبه هو المجني علیه 

فمثال في القتل حیاة اإلنسان هي موضوع الحمایة وصاحبها مجني علیه،وفي السرقة  .فیه
  .)5(یكون هو صاحب المال موضوع حمایة القانون وهكذا

لزاویة التي ینظر وقد اختلف الفقه الجنائي  في تعریف المجني علیه، بحسب ا
منها إلیه، حیث نظر البعض إلى المجني علیه من زاویة القصد الجنائي، بینما اعتمد 
البعض على عنصر الضرر، ورجح غیرهم محل الجریمة، وعول فریق آخر على النتیجة 

 .)6(الجنائیة، مما یؤكد صعوبة وضع تعریف عام محدد للمجني علیه في الجریمة

                                                             
  .1982فبرایر  13المؤرخ في  03-82معدلة بالقانون رقم  493المادة  )1(
  .27، 26، المرجع السابق، ص )محمد محیي الدین( عوض )2(
أعمال المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة ، دور النیابة العامة في كفالة حقوق المجني علیه، )البشري( الشوربجي )3(

دار النهضة  ،1989مارس   14 -12یه في اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ لحقوق المجني ع: للقانون الجنائي، بعنوان
  .198، ص 1990العربیة، القاهرة، 

  .198، المرجع السابق، ص )البشري( الشوربجي )4(
  .288، المرجع السابق، ص )حسن صادق( المرصفاوي )5(
  .16، 15، المرجع السابق، ص )محمد مؤنس( محب الدین )6(
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نائي عرف بأنه الشخص الذي قصد بارتكاب الجریمة فمن زاویة القصد الج
ن لم یصبه ضرر، أو تعدى الضرر إلى غیره من األفراد وانتقد هذا . اإلضرار به أساسا وإ

  .)1(التعریف لعدم انطباقه على جرائم الخطأ التي ال یتوافر فیها القصد الجنائي

حقه أو مصلحته ورجح فریق آخر محل الجریمة وعرفه بأنه من وقع العدوان على 
فهو الشخص صاحب الحق أو . المحمیة مباشرة، سواء ترتب على ذلك نتیجة ضارة أم ال

المصلحة المحمیة التي حاق بها العدوان اإلجرامي أو هدفها أو عرضها للخطر سواء كان 
وفي تعریف آخر أكثر اختصارا عرف بأنه الشخص الذي . )2(شخصا طبیعیا أو معنویا

  .)3(على حق أو مصلحة یحمیها القانون یعاني من اعتداء

ویذكر صاحب التعریف األخیر بأن المجني علیه لیس هو الشخص الذي یعاني 
من السلوك المادي للجریمة بصورة دائمة، ألن هذا الشخص قد یختلف عن المجني علیه 
الذي هو صاحب المصلحة المحمیة موضوع الجریمة؛ فمن یعیب جسده للتخلص من 

ة العسكریة یعاني مباشرة من السلوك المادي للجریمة إال أنه ال یكون مجنیا أداء الخدم
علیه، والمجني علیه في هذه الجریمة هو الدولة لكونها صاحب الحق في الحصول على 

على  والشخص الذي یحرق سفینة یملكها للحصول. مساعدة أبنائها للدفاع عن الوطن
لجریمة، إال أنه ال یكون مجنیا علیه، والمجني مین یعاني من السلوك المادي لمبلغ التأ

  .)4(علیه في هذه الجریمة هو شركة التأمین

أما من عول على النتیجة اإلجرامیة فقد عرفه بأنه الشخص الذي وقعت علیه 
نتیجة الجریمة، أو الذي اعتدي على حقه الذي یحمیه القانون، وقد ال یصیبه ضرر 
مادي أو جسماني أو أدبي، وقد یصاب بشيء من ذلك ولكنه ال یطالب بالتعویض أمام 

                                                             
  .16، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )1(
  .20، المرجع السابق، ص )محمد( محیي الدین عوض )2(
  .222، 221المرجع السابق، ص ) عبود( السراج )3(
  .ذاتهالمرجع  )4(
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دعوى مدنیة ولكنه صاحب مصلحة في أن  وعندئذ ال یكون خصما في. المحكمة الجنائیة
  .)1(یقضى بإدانة المتهم

وعرف في ذات السیاق بأنه أي شخص مات أو أصیب بضرر شخصي كنتیجة  
وعیب هذا التعریف األخیر بأنه یغفل . مباشرة الرتكاب جریمة من جرائم العنف ضده

  .)2(طائفة من المجني علیهم وهي التي تقع ضحیة لجرائم األموال

ز فریق آخر على عنصر الضرر، وحاول البعض أن یحصر اختالف الفقه ورك
حول المفهوم في اتجاهین، حیث ركز االتجاه األول في تعریفه للمجني علیه على جانب 

وركز االتجاه الثاني على . الضرر فقط ورأى بأن المجني علیه هو من أضرت به الجریمة
رأى بأن المجني علیه هو من من أضرت به الجریمة أو عرضت مصالحه للخطر و 

وكأن هذا االتجاه ال یمیز بین مفهوم  .)3(أضرت به الجریمة أو عرضت مصالحه للخطر
  .المجني علیه ومفهوم المضرور من الجریمة على خالف ما یذهب إلیه معظم الفقه

ویالحظ أن تعریف بعض الفقه اإلسالمي الحدیث للمجني علیه یتناسق مع المعنى 
وأرادت بعض . صق به، فالمجني علیه هو من وقعت الجنایة علیه رأسااللغوي ویلت

تعریفات الفقه القانوني التي ركزت على محل الجریمة أن ترتبط بالمعنى اللغوي من جهة، 
وأن تتوسع في مفهومه لیشمل كل شخص تعرضت حقوقه أو مصالحه للعدوان علیها من 

حة، أو واقعا على النفس أو المال أو جهة أخرى، سواء كان ما وقع علیه جنایة أو جن
  .العرض مما یعد جریمة في قانون العقوبات

أما تلك التعاریف التي توسعت في مفهوم المجني علیه لیشمل كل من أضرت به 
الجریمة أو عرضت مصالحه للخطر فهي تلتقي مع التعاریف التي قیلت في الضحیة من 

  .من الجریمة من جهة أخرىجهة، ومع التعاریف التي قیلت في المضرور 

                                                             
  .222، 221 ص المرجع السابق،) عبود( السراج )1(
  .18، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )2(
  .59، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني( كروط )3(
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ولذلك فإن الفرق بین الضحیة والمجني علیه ال یتجلى إال بعد التعریف بالمضرور 
  .من الجریمة الذي نتوقف عنده في الخطوة الموالیة

  

  الفرع الثاني

  تعریف المضرور من الجریمة
  

بتعویض تمنح التشریعات اإلجرائیة المقارنة لمن تضرر من الجریمة حق المطالبة 
وبالتالي ظهور المضرور من الجریمة الذي ال یشترط أن یكون . )1( الضرر الناجم عنها

  .)2(مجنیا علیه، وهكذا اختفى المجني علیه في الدعوى الجنائیة وراء فكرة الضرر

ویقتضي أن نحدد مفهومه انطالقا من . ویحمل المتضرر صفة ضحیة الجریمة
ستعمال هذا المصطلح، مع ورود مصطلحات في النصوص القانونیة التي جرت على ا

  .سیاقات أخرى كالمدعي المدني والطرف المدني

وبالرجوع إلى النصوص القانونیة التي استخدم فیها لفظ المضرور أو المتضرر 
كما یجوز للطرف المضرور أن  « التي جاء فیها ج.ج.إ.ق 1/2من الجریمة كنص المادة 

من نفس  72وكذا نص المادة . »یحرك هذه الدعوى وفقا للشروط المحددة في القانون
أن . »یجوز لكل شخص متضرر من الجریمة أن یدعي مدنیا « القانون التي ورد فیها

بینما استخدم مصطلح المضرور باللغة ".  partie lésée"النص الفرنسي استخدم لفظ 
أو خطأ « 127 باللغة الفرنسیة في القانون المدني كنص المادة " victime"ولفظ  العربیة

أن ) أي القاضي(فله  « 131والمادة  »la faute de la victime»«صدر من المضرور
 le juge peut réserver»: وعبارة النص باللغة الفرنسیة هي »یحتفظ للمضرور بالحق

à la victime le droit de demander «  ذا كان المشرع الجزائري قد جمع بین وإ

                                                             
یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة "من قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري على أنه  2/1تنص المادة  )1(

  ."بالتعویض عن الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم ضرر مباشر تسبب عن الجریمة
  .62، المرجع السابق، ص )د اللطیفمحمد عب(عبد العال  )2(
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فإن مصطلح  .)1(مصطلح المضرور والمتضرر شأنه في ذلك شأن فقه القانون المغربي
، على عكس الفقه التونسي )2(المضرور هو الشائع االستعمال في القانون والفقه المصري

  .)3(الذي استعمل لفظ المتضرر

ن كانت ال ولم تتعرض قوانین الشكل التي استعملت  هذا المصطلح إلى تعریفه، وإ
المضرور هو من امتد " تختلف عن الوصف الذي ورد في التعریفات الفقهیة، والتي منها

المضرور من الجریمة "ر وفي تعریف آخ .)4("إلیه ضرر الجریمة أو تعدى إلیه ضررها
شخص  كل من أضرت به الجریمة، أو"أو هو .)5("هو من أضرت الجریمة به وأثرت فیه

ونلحظ أن التعریف األخیر في العبارة  .)6("یلزم الجاني قبله بتعویض الضرر الناشئ عنها
الثانیة قصر المضرور في الشخص الذي یلزم الجاني قبله بالتعویض،علما بأن المضرور 

  .قد یستحق التعویض من جهة أخرى مثل الدولة

ة شخصیا ومباشرا واشترطت بعض التعاریف أن یكون الضرر الناشئ عن الجریم
كل شخص أصابته الجریمة المرتكبة بأضرار شخصیة "ومحققا فعرفت المضرور بأنه 

  .)7("ومباشرة ومحققة

  

                                                             
مصطلح المثال بالنسبة للتشریع الجزائري استعمل على سبیل  .79، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني( كروط )1(

مكرر من القانون  140المضرور في المادة األولى من قانون اإلجراءات الجزائیة ومصطلح المتضرر في المادة 
  . المدني

  .10، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا(الصاوي  )2(
حقوق المتضرر أمام القضاء الجزائي، رسالة لنیل شهادة ختم الدروس في القضاء، المعهد ) عز الدین( عبیدي )3(

على أن المشرع التونسي ولئن أقر بهذه الدعوى للمتضرر، إال أنه لم یعرف ".14، ص 1996األعلى للقضاء، تونس 
. واقتصر على تحدید من له حق القیام بالدعوى، بل اعتبره كل من لحقه شخصیا ضرر من الجریمةمن هو المتضرر 

  ".وهو تحدید لم یكن بالدقة التي یتطلبها تعریف المصطلحات القانونیة
  .25، المرجع السابق، ص  )محمد عبد اللطیف(عبد العال  )4(
  .51ص ، الحمایة الجنائیة، مرجع سابق، )نبیل( محمود حسن )5(
  .9، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا( الصاوي )6(
  .12، المرجع السابق، ص )محمد( حنفي محمود )7(
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 .ج.إ.مكرر من ق 251وهذا یتوافق مع التشریع المصري الذي اشترط في المادة  
ومحققا سواء حاال  ومباشراأن یكون الضرر شخصیا  1998لسنة  147المعدلة بالقانون رقم 

على عكس التشریعین اإلماراتي والكویتي الذین لم  .)1(ومثله التشریع الجزائري .أو مستقبال
  .)2(ینصا على نوع تلك األضرار

المجني علیه في جریمة تحددها "وانتقد البعض تعریف المضرور من الجریمة بأنه 
تي تجرم اإلساءة الجنائیة الستعمال القوانین الجنائیة للدول األعضاء بما فیها القوانین ال

إذ قصرها هذا  ؛بأنه تعریف غیر جامع لمن یدخل تحت مصطلح المضرور". السلطة
التعریف على المجني علیه، بینما تشمل كلمة المضرور معنى أوسع من ذلك؛ إذ تشمل 

  .)3(من فقدوا عائلهم، وكذا من یعولهم المجني علیه، وأیضا المتطوع لمنع الجریمة

ویظهر من خالل هذا النقد أنه یتفق مع االتجاه الذي یرى التفرقة بین المجني 
أما  باعتبار أن هذا األخیر هو من أضرت به الجریمة، علیه والمضرور من الجریمة

  .المجني علیه فهو من وقعت علیه الجریمة ولو لم یكن متضررا منها

أنه لیس بالضرورة أن واألصل أن یكون المجني علیه هو الشخص المتضرر، إال 
یتحد شخص المجني علیه بشخص المتضرر بصورة دائمة، فالمجني علیه في جریمة 
سوء االئتمان هو المودع، أما المتضرر فهو المالك، وقد یكون المودع غیر المالك في 

  .)4(عقد الودیعة، وقد ال یصاب المودع بضرر یستوجب التعویض

تیجة مفادها أن االدعاء المباشر هو حق ویرتب بعض الفقه على هذه التفرقة ن
للمضرور من الجریمة، أما المجني علیه فلیس له هذا الحق إذا لم یكن قد أصابه من 

ومعنى ذلك أن المضرور من الجریمة هو الذي یولیه التشریع المقارن . الجریمة ضرر
  .)5(حمایة أكبر من المجني علیه بالنظر إلى األضرار التي أصابته

                                                             
  .ج.ج. إ.من ق 2/1المادة  )1(
  .12، المرجع السابق، ص )محمد( حنفي محمود )2(
  .10، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا( الصاوي )3(
  .221المرجع السابق، ص ) عبود( السراج )4(
  .13، المرجع السابق، ص )محمد( حنفي محمود؛ 197، 196، المرجع السابق ، ص )البشري( الشوربجي )5(
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نما یفترضه دائما وال  یرتب القانون الفرنسي للمجني علیه بوصفه كذلك أي حق، وإ
  .)1(صاحب حق مدني وال یقبله إال كذلك

ومؤدى ما تقدم أن المجني علیه ال یظهر في الدعوى الجنائیة إال بصفته مدعیا 
بحقوق مدنیة عن الضرر الذي لحقه من الجریمة، ال یمیزه شيء عن المضرور من 

إال ما تعلق بجرائم الشكوى التي یمتنع فیها عن النیابة العامة تحریك الدعوى الجریمة 
ولهذه المالحظة أهمیتها في تعریف المجني . الجنائیة إال بناء على شكوى المجني علیه

عما إذا كان مضرورا أو غیر  علیه استقالال عن فكرة الضرر، أي بصرف النظر
  .)2(مضرور من الجریمة

قة بینهما ذات أهمیة في أوضاع معینة؛ إذ إن رضا المجني علیه كما تبدو التفر 
  .)3(دون المضرور هو الذي یعتبر ذا أثر فعال في إباحة بعض الجرائم أو هدم أركانها

 18یضاف إلى ذلك أن نظام الصلح الذي أقره المشرع المصري طبقا للمادة 
جعل الصلح  1998لسنة  174المضافة إلى قانون اإلجراءات الجنائیة بالقانون رقم  .1مكرر

حقا للمجني علیه أو وكیله الخاص، فال یجوز للمضرور من الجریمة أن یستعمله إال إذا 
  .)4(كان مجنیا علیه

بوضع تعریف مستقل لكل من المجني  أما محكمة النقض المصریة فقد اكتفت
ثم عرفت المضرور من الجریمة بأنه  لجریمة، فعرفت المجني علیهعلیه والمضرور من ا

وهذا الضرر قد . كل شخص یصیبه ضرر ناتج عن الجریمة ولو كان غیر المجني علیه
  .یكون مادیا أو أدبیا فهما سیان في تبریر التعویض

ویتضح أن ثمة تفرقة بین المجني علیه والمضرور من الجریمة فقها وقضاء،ولكن 
بعض أن تقع الجریمة وال تلحق ضررا بالمجني علیه، فكل مجني علیه مضرور یأبى ال

ویرى أن المجني علیه یلحقه ضرر من الجریمة ولو . من الجریمة، وهو أول ضحایاها
                                                             

  .13، المرجع السابق، ص )محمد( حنفي محمود )1(
  .23، المرجع السابق، ص )محمد عبد اللطیف(عبد العال  )2(
  .53، الحمایة الجنائیة، مرجع سابق، ص )نبیل( محمود حسن )3(
  .145 - 137، المرجع السابق، ص )محمد عبد اللطیف(عبد العال  )4(
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وقفت عند حد الشروع، فإن كل جریمة ولو لم تتحقق نتیجتها تسبب للمجني علیه فیها 
ر، وأن الشروع الیسیر من الممكن أن ینتج إزعاجا واضطرابا كافیین لتمثیل عنصر الضر 

عنه اضطراب معنوي، وال محل لحرمان المجني علیه في هذه الصورة من تعویضه عما 
وقد ذهبت محكمة النقض المصریة إلى إجازة التعویض المدني عن . لحق به من ضرر

ج حادث إطالق عیار ناري لم یصب المجني علیه، وذلك لما أحدثته الجریمة من إزعا
ن لم یصب المجني علیه بضرر مادي مباشر إال أنه أصابه . وترویع فإطالق النار وإ

  .)1(بضرر معنوي یتمثل في الخوف والرعب الذي نتج عن إطالق النار

هو الذي یكفل عدالة أفضل " الضحیة"أو " المجني علیه"والتوسع في مصطلح 
نصافا لكل من أضیر بأثر الجریمة وأشمل بحیث یشمل صطلح الضحیة أعم وم. وإ

  .)2(المضرور والمجني علیه

كل من أصابه ضرر ارتبط بعالقة "أما المدعي المدني فقد قیل في تعریفه بأنه 
كل شخص ألحقت به "أو هو  .)3("السببیة بالفعل الذي یقوم به الركن المادي للجریمة

الجریمة ضررا مباشرا سواء كان شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا، وسواء كان الضرر 
وقد جرى . وال یبتعد هذا التعریف عن تعریف المضرور من الجریمة .)4("مادیا أم أدبیا

ففي قرار . القضاء في مصر والجزائر على هذا التعریف في بعض القرارات الصادرة عنه
كل "جاء تعریف المدعي المدني بأنه  01/07/1986ر عن المحكمة العلیا بتاریخ صاد

شخص لحقه ضرر شخصیا من الجریمة المرتكبة، سواء كانت جریمة أو جنحة أو 
حقه من قانون العقوبات، وسواء كان الضرر الذي ل 5مخالفة معاقب علیها طبقا للمادة 

النقض المصریة في قرارها الصادر  وعرفته محكمة"ضرر مادي أو جثماني أو أدبي 

                                                             
؛ 288، المرجع السابق، ص )حسن صادق( المرصفاوي ؛198، 197 ص ، المرجع السابق،)البشري( الشوربجي )1(

  .52، الحمایة الجنائیة ، مرجع سابق، ص )نبیل( محمود حسن
، المسؤولیة عن تعویض ضحایا اإلرهاب رؤیة )أحمد( علي مجاهد ؛199ص  ، المرجع السابق،)البشري( الشوربجي )2(

  .9، ص 2012، القاهرة، )د.د(أمنیة، 
  . 27، المرجع السابق، ص )الطیب(سماتي  )3(
، ص 1992،  اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )بغدادي( موالي ملیاني )4(

69 .  
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أصابه ضرر شخصي مباشر من الشخص الذي "على أنه  02/03/1970بتاریخ 
 .)1(الجریمة

وهناك تعاریف ربطت بین الشخص المضرور وحالة لجوئه للقضاء للمطالبة 
هو من "حیث قیل في تعریفه . بالتعویض وفي هذه الحالة فقط یطلق علیه المدعي المدني

الجریمة بضرر ما ارتبط بعالقة سببیة بالفعل الذي یقوم به الركن المادي أصابته 
وعرف أیضا  .)2("للجریمة، وقدم طلبه أمام القضاء الجنائي للتعویض عن هذه األضرار

كل من لحقه ضرر خاص مباشر من جراء الجریمة باعتبارها عمال غیر "على أنه 
ویعتبر طرفا في الدعوى المدنیة، طرفها مشروع مدنیا سواء كان المجني علیه أو غیره، 

وفي معظم األحیان یكون المجني  .تهم، وموضوعها المطالبة بالتعویضاآلخر هو الم
علیه هو المدعي بالحق المدني ألنه من وقع العدوان على حقه أو مصلحته المحمیة ومن 

 ولكن لیس من الضروري أن یكون المضرور من الجریمة هو .)3("لحقه ضرر منه
 .)4(الضحیة أو المجني علیه فیها، فقد یصیب الضرر أشخاصا أخرى غیر المجني علیه

 « partie civile »ویطلق على المدعي المدني في القانون الفرنسي مصطلح 
اسم یطلق على ضحیة الجریمة حینما تستعمل حقوقها " وعرفته المعاجم القانونیة بأنه

  .)5("المعترف بها لها أمام القضاء الجنائي

وعلیه فإن الشخص الذي یصیبه ضرر بسبب ارتكاب جریمة، سواء كان مجنیا 
علیه أو غیره من األشخاص، وتثبت له صفة المدعي المدني، یخوله قانون اإلجراءات 

، 2، 1الجزائیة حق تنصیب نفسه مدعیا مدنیا للمطالبة بحقه في التعویض طبقا للمواد 
م اإلصابة بمثل ذلك الضرر ال یخول الحق في وعلیه فإن عد .مكرر 337، 239/2، 72

                                                             
  .69السابق، ص المرجع  ،)بغدادي( ملیانيموالي  )1(
  .14، المرجع السابق، ص )محمد( حنفي محمود )2(
  .22، المرجع السابق، ص )محمد( محیي الدین عوض )3(
  .70،  المرجع السابق، ص )بغدادي( موالي ملیاني )4(

(5) « Non donné à la victime d’une infraction lorsqu’elle exerce les droits qui lui sont reconnus en cette 
qualité devant les juridictions répressives » v. Raymond (Guillien), Vincent (Jean), termes juridiques, 10e Ed. 
Dalloz, paris, p. 401. 
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االدعاء مدنیا أمام القضاء الجنائي، وهذا یعني أن وصف المدعي المدني ال یصدق 
  .)1(علیه

وعلى ضوء ما تقدم عرف المدعي في الدعوى المدنیة بأنه كل من یدعي أن 
 2 وهو تعریف مستوحى من نص المادة .)2(الجریمة قد ألحقت به ضررا شخصیا ومباشرا

 .من قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري

ویطلق القضاء الجزائري على المجني علیه أو المضرور من الجریمة الذي یتأسس 
أمام القضاء الجنائي للمطالبة بالتعویض تسمیة المدعي المدني أو الطرف المدني ویعبر 

  .)3(عنه عادة بالضحیة

إن المدعي المدني یشترط أن یكون ضحیة للجریمة، وأن یطلب وبصفة عامة، ف
وبذلك فإن ضحیة الجریمة تشمل . التعویض عن الضرر الذي لحقه من هذه الجریمة

المجني علیه مثل المقذوف والمختطف في جریمتي القذف واالختطاف، ومالك المال في 
. والضرب والجرح جریمتي النصب والسرقة، ومن تعرض جسمه للعنف في جرائم العنف

والذي یلحقه ضرر شخصي من الجریمة مباشرة دون أن یكون مجنیا علیه فیها كالزوج أو 
ویلحق بضحیة  األب الذي یلحقه ضرر أدبي من جراء االعتداء على الزوجة أو الولد،

  .)4(الجریمة ورثته الذین تنتقل إلیهم بعد وفاته حقوقهم في التعویض

  

                                                             
  .150، 149 بق، صلسا، المرجع ا)اهللا عبد( أوهایبیة )1(
، صفات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائیة في التشریعین الوضعي واإلسالمي، دار )عبد الحمید( عمارة )2(

  .257، ص 2010الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
ن تنازل الطرف المدني یؤثر من المبادئ القضائیة أ" 20/3/1990ورد في قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  )3(

الضحیة وحقیقة " وجاء فیه " ته كضحیة ویحرمه من االستفادة من التعویضات المدنیة أمام المحاكم الجزائیةفعلى ص
 ، مرجع سابق، ص2قضاء المحكمة العلیا في اإلجراءات الجزائیة، ج ، )نبیل( صقر .."تفقد صفتها كطرف مدني

370 .  
، 1999دار نشر المعرفة للنشر والتوزیع، الرباط،  ، 1 ج ،5، شرح قانون المسطرة الجنائیة، ط )أحمد( الخملیشي )4(

  .139 -137ص 
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یتضح في نهایة هذا المبحث أن مصطلح الضحیة ارتبط من الناحیة التاریخیة 
واللغویة بتقدیم القربان لآللهة، ولم یستعمل بمعنى الشخص الذي یتكبد أضرارا بدنیة 

وفي أواخر القرن التاسع عشر استعمل لفظ جسیمة والتي تكون غالبا ممیتة إال حدیثا، 
عماله في ضحایا الكوارث الطبیعیة، ودخل میدان الضحیة في میدان الحرب، وكثر است

القضاء والقانون مع بزوغ ضحایا إساءة تطبیق أحكام العدالة واالعتقاالت التعسفیة 
ثم درج القانون والفقه والقضاء على استعمال . بالتزامن مع المعاناة التي تعیشها الضحیة

ت له بعض القوانین مصطلح الضحیة، ولكن لم تتمكن من تحدید مفهومه، وقد أعط
والتعاریف الفقهیة مفهوما موسعا السیما القوانین الدولیة وفقه علم اإلجرام بحیث یشمل 

 أو جماعة ویشمل األسرة والمجتمع المجني علیه والمتضرر من الجریمة سواء كان فردا
وسواء كان الضرر مادیا أو معنویا وكل معاناة تعانیها الضحیة ولو كانت ذات أسباب 

  .یعیة مثل الكوارث الطبیعیةطب

تستعمل القوانین الجنائیة الحدیثة مصطلح الضحیة بالتزامن مع استعمال 
مصطلحات أكثر شیوعا مثل المجني علیه والمضرور من الجریمة والمدعي المدني،ویبدو 

  .أن مفهوم الضحیة أوسع هذه المفاهیم ویصح أن یستعمل بدلها دون العكس

في العدالة التقلیدیة تم التركیز على المضرور من الجریمة باعتباره هو صاحب 
الحق في التعویض، واختفى المجني علیه وراء فكرة الضرر، وال یتمیز المجني علیه عن 

التي یمتنع فیها عن النیابة العامة تحریك المضرور من الجریمة إال في جرائم الشكوى 
وبذلك یصبح مفهوم المجني علیه . ى شكوى المجني علیهالدعوى الجنائیة إال بناء عل

مستقال عن فكرة الضرر، أي بصرف النظر عما إذا كان مضرورا أو غیر مضرور من 
الجریمة، وكذلك فیما یتعلق برضا المجني علیه أو الصلح معه فال یجوز للمضرور من 

  .الجریمة استعمال ذلك إال إذا كان مجنیا علیه

قه ضرر من الجریمة دائما ولو وقفت عند حد الشروع، فإن كل والمجني علیه یلح
جریمة ولو لم تتحقق نتیجتها تسبب للمجني علیه فیها إزعاجا واضطرابا كافیین لتمثیل 

وال محل  عنصر الضرر، وأن الشروع الیسیر من الممكن أن ینتج عنه اضطراب معنوي،
  . حق به من ضررلحرمان المجني علیه في هذه الصورة من تعویضه عما ل
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وقد یكون المتضرر من الجریمة لیس هو المجني علیه فیها ولذلك یكون مفهوم 
المتضرر أوسع من مفهوم المجني علیه، فإذا لجأ أحدهما إلى القضاء للمطالبة بالتعویض 

ومن ثم . أطلق علیه تسمیة المدعي المدني أو الطرف المدني ویعبر عنه عادة بالضحیة
ة أوسع هذه المفاهیم، ویتقید مفهوم الضحیة بهذه المصطلحات الشائع كان مفهوم الضحی

وخاصة حینما تستعمل للمطالبة بالتعویض الذي یعتبر . تداولها في التشریعات الجنائیة
هو اآلخر أحد المفاهیم التي یستحق الوقوف عند تحدید مدلولها، والتي لم یكن شائعا 

نما    .استعملت بدال عنه بعض المفاهیم المشابهةاستعمالها في األنظمة القدیمة، وإ
 

  المبحث الثاني

  مفهوم التعویض والمفاهیم ذات الصلة
  

یرد مصطلح التعویض في القوانین الحدیثة ویراد به جبر الضرر أیا كان 
سببه،ومنه الضرر الناجم عن الجریمة، وقد استخدمت للداللة على هذا المعنى 

  .الجریمةمصطلحات ذات صلة بتعویض ضحیة 

لم یرد في القانون الوضعي ما یمكن اعتماده كأساس في تحدید الضرر وتقدیر 
التعویض مادیا، كما لم یرد بطبیعة الحال أي تعریف لمفهوم التعویض، وهو ما یفسر 
صعوبة تقدیر التعویض، السیما في ظل حدیث الفقه عن مبدأ التعویض 

الضرر الفعلي، كما یتم الحدیث عن المكسب،والتعویض الكامل وهو المساوي لقیمة 
مفهوم التعویض یتمیز ببعض  وهذا في حد ذاته یجعل. التعویض المسقف والجزافي
مصطلحات أخرى تستعمل للداللة على ذات المفهوم أو تدخل  الغموض، فضال عن ورود

وقد أورد الفقه محاوالت لتحدید مفهوم  .في مشتمالته مثل الرد والمصاریف القضائیة
  ).المطلب األول(عویضالت

ولئن كانت النظم القدیمة قد أخذت بقاعدة التعویض، فإنه لیس من المتیسر 
التمییز بین مفهوم التعویض ومفهوم العقوبة في تلك األنظمة، ولم یتسن للفقه أن یحدد 

ویمكن من  .صلة المصطلحات المستعملة بالتعویض، ولم یتفق على طبیعتها القانونیة
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یفات الفقه للمصطلحات المشابهة للتعویض التمكن من تقریب تلك المفاهیم خالل تتبع تعر 
  ).المطلب الثاني(للمفاهیم ذات الصلة بالتعویضمن مفهوم التعویض، وذلك بالتعرض 

  

  المطلب األول

  مفهوم التعویض
  

لم تتعرض القوانین لتعریف التعویض؛ ولعل ذلك یرجع لوضوحه، أو جریا على 
للفقه الذي تفادى بدوره في األغلب وضع أي تعریف، مكتفیا ببیان  عادتها في ترك ذلك

  . عناصره ووضع القواعد التي تتعلق بتقدیره

یبدو كذلك أن التعویض من الناحیة اللغویة لم یستعمل بمعنى جبر الضرر 
وینطبق ذلك على األلفاظ الشبیهة بالتعویض مثل الضمان والدیة وغیرها وهذا ما یدفعنا 

  .)الفرع األول(للتعویض اللغوي لمدلولللتعرض ل

نجد الفقه كذلك حین یتعرض لمفهوم التعویض من الزاویة االصطالحیة لم یعد 
یتوقف على مجرد جبر الضرر أو دفع المقابل المالي الذي یحصل علیه المتضرر كما 
ذهبت إلیه بعض التعاریف التقلیدیة، بل وسع في هذا المفهوم لیغطي كامل الضرر 

عادة التوازن الذي اختل بارتكاب الجریمة كما نرى من خالل ا  لتعریف الفقهيوإ
  ).الفرع الثاني(للتعویض

  

  الفرع األول

  المدلول اللغوي للتعویض
  

وهو " العوض" یرد لفظ التعویض في اللغة بمعنى البدل والخلف، ومنه
 .التعویض: عاض یعوض عوضا وعیاضا، واالسم العوض، والمستعمل: مصدر،یقال

إذا جاء طالبا للعوض : واعتاضني فالن. عوضته من هبته خیرا :تقول



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

123 
 

. اتخذ العوض: وتعوض منه واعتاض. )1(والصلة،واستعاضني، إذا سألك العوض
 .)2(أصاب منه العوض: وعاضه. سأله العوض: واعتاض منه، واستعاضه وتعوضه كله

  .)3(أعطاني العوض وهو البدل: وعوضني

هو السائد في اللغة القانونیة العربیة، بینما تستخدم باللغة الفرنسیة هذا المصطلح 
وتستعمل في )  , dédommager, réparation,indemnité( عدة مصطلحات، مثل

  .)4(اللغة للداللة عن التعویض أو إصالح الضرر

واستخدم لفظ التعویض لجبر " الضمان" والمستعمل في الفقه اإلسالمي هو لفظ
  .)5(القلیل النادرالضرر في 

ویبدو أن الفقهاء لم یستعملوا مصطلح التعویض كطریق لجبر الضرر، واكتفوا 
بلفظ الضمان الذي یعني االلتزام والمسؤولیة، ألنه یترتب على قیام المسؤولیة عن الضرر 
وجوب العمل بوجه عام على منع االستمرار فیه وجبره بالتعویض عنه أو بغیر ذلك من 

ي تناولها الفقهاء على نحو مشتت في مواطن متفرقة یفتقر إلى الترتیب الجوابر الت
  .)6(المنطقي والوضوح

لم یعتن الفقه اإلسالمي في بدایة تدوینه بضبط المصطلحات، ولذلك تعددت 
األلفاظ التي استعملوها للداللة على التعویض عن الضرر، ومن ذلك لفظ الدیة واألرش 

  .لى لفظ التعویضوالضمان والغرم، باإلضافة إ

                                                             
، دار 3، المجلد 1 ریاض زكي قاسم، ط :، معجم تهذیب اللغة، تحقیق)أبو منصور محمد بن أحمد( األزهري )1(

  .2283، ص 2000المعرفة، بیروت، 
  .292، ص 2، المرجع السابق، المجلد )أبو الحسن علي بن إسماعیل( ابن سیده )2(
  .599، المرجع السابق، ص)أحمد بن محمد بن علي( الفیومي )3(
، مجد المؤسسة الجامعیة 1، ج 1 ، معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة منصور القاضي، ط)جیرارد( كورنو )4(

  .511، ص 1998للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
  .229-227، ص 1994 س ،8 ع، 2، حوادث السیر، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ج )محمد عبد اهللا( عبد اهللا )5(
  .325، المرجع السابق، ص )محمد أحمد( سراج )6(
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وبالرجوع إلى القوامیس والمعاجم اللغویة نجد أنها ترجع إلى معاني متقاربة، فمن 
: ومن معاني الغرم. النقص، وأصله الفساد ثم استعمل في نقصان األعیان: معاني األرش

  .)1(وترجع جمیعها إلى ما یلزم أداؤه، وما یدفع بین السالمة والعیب. الخسارة

و التضمین الذي یكثر تداوله في فقه المذاهب یتشكل من الضاد ولفظ الضمان أ
: والمیم والنون ولها أصل صحیح، وهو جعل الشيء في شيء یحویه، ومن ذلك قولهم

ضمنت الشيء إذا جعلته في وعائه، والكفالة تسمى ضمانا من هذا، ألنه كأنه ضمنه فقد 
  .)2(استوعب ذمته

ي الذمة، ومؤدى ذلك أنه یستوعب ومعنى ذلك أن التضمین هو ما یدخل ف
  .المصطلحات األخرى كالتعویض والدیة واألرش والرد

  

  الفرع الثاني

  المفهوم االصطالحي للتعویض
  

لم یعرض جل فقهاء القانون المدني لتعریف التعویض بوضع نصوص محددة 
نما یتعرضون مباشرة لبیان طریقته وتقدیره عند تعرضهم للحدیث عن جزاء  تبین تعریفه، وإ

  .)3(المسؤولیة

   

                                                             
 ،)مجد الدین محمد بن یعقوب( أباديفیروز ال ؛610و  16، المرجع السابق، ص )أحمد بن محمد بن علي( الفیومي )1(

، الموسوعة الجنائیة اإلسالمیة المقارنة باألنظمة المعمول بها )سعود بن عبد العالي بن بارود( العتیبي ؛أرش وغرم ةماد
  .528و 68ه، ص  1424، مكتبة الرشد ناشرون، الریاض، 1 في المملكة العربیة السعودیة، ط

  .372، ص 3 ، المرجع السابق، ج)أبو الحسین أحمد(ابن فارس  )2(
، حق التعویض المدني بین الفقه اإلسالمي والقانون المدني، دار الجامعة الجدیدة للنشر، )محمد فتح اهللا( النشار )3(

  .35، ص2002اإلسكندریة، 
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تحققت  )خطأ وضرر وعالقة سببیة بینهما(فإذا توافرت أركان المسؤولیة 
المسؤولیة، وترتبت علیها آثارها، ووجب على المسؤول تعویض الضرر الذي أحدثه 

  .)1(ب على تحقق المسؤولیة، وهو جزاؤهفالتعویض إذن هو الحكم الذي یترت. بخطئه

نشأ عنه حق في تعویض الضرر الذي نجم عنه،أي فإذا وقع عمل غیر مشروع 
  .)2(مقابلة هذا الضرر بمال عوضا عنه

هو  یظهر أن هذا التعریف یحدد نشأة الحق في التعویض دون أن یحدد ما
ومما جاء في تعریف التعویضات أنها عبارة عن مبلغ من المال یمنح للمدعي . التعویض

  .)3(أو األدبي الناشئ عن الجریمة بالحق المدني تعویضا له عن الضرر المادي

یقصر هذا التعریف التعویض على المال الذي یمنح للمدعي بالحق المدني،وهذا 
  .یصدق على التعویض طبقا للقوانین التي تحصر الحق في التعویض في الدعوى المدنیة

المقابل الذي یطالب به المتضرر عن الضرر " یعرف التعویض أیضا على أنه
الحصول على مبلغ من "أو هو  .)4("موضوع الدعوى العمومیة من الجریمةالذي لحقه 

  .)5("النقود مقابل الضرر الناجم عن الجریمة

ترد في هذا التعریف األخیر عبارة مقابل الضرر، وهي أدق من مجرد التعویض 
في تعریف آخر للتعویض بأنه هذا وجاء  .أي بما یعادل الضرر عن الضرر بالمال

اقتضاء مبلغ من النقود یعادل الضرر الذي أصاب المدعي من الجریمة متمثال فیما لحقه 

                                                             
،منشورات 3 ط ،  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الثاني في مصادر االلتزام،)عبد الرزاق( السنهوري )1(

  .1037، ص 1998الحلبي الحقوقیة، 
  .35، المرجع السابق، ص )محمد فتح اهللا( النشار )2(
  .713، ص 3 ، المرجع السابق، ج)عبد الملك بك( جندي )3(
  .355، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني(كروط  )4(
، المسؤولیة الجنائیة في قانون العقوبات واإلجراءات الجنائیة،منشأة )عبد الحمید( ، الشواربي)عز الدین( الدناصوري )5(

  .1287، ص )س. د(المعارف، اإلسكندریة، 
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من خسارة وما فاته من كسب، ویدخل فیه بهذا المعنى قیمة الشيء الذي استولى علیه 
  .)1(الجاني، كما یجوز الحكم به إلى جانب الحكم بالرد إذا ترتب علیه ضرر

 یض الذي یعادل الضرر هو الذي یتوافق مع مبدأ الموازاة بین الضرروالتعو 
 ویجب principe de réparation intégrale أو مبدأ التعویض الكامل  .)2(والتعویض

بمقتضاه أن یغطي التعویض كامل الضرر بدون إفقار الضحیة،أي الضرر وحسب، 
الكامل عن الضرر المسبب على سبیل المثال یؤمن التعویض . وبدون إثراء الضحیة

بتسدید مصاریف إعادة الحالة السابقة إذا ما كان ذلك ممكنا، إذا كان ذلك  لشيء ما
  .)3(مستحیال، بدفع مبلغ من المال یمثل قیمة استبدالیة

والتعویض بهذا المفهوم یهدف إلى إعادة التوازن الذي أخل به الضرر، ویقضي 
كون فیها لو أن ذلك الضرر ة إلى الحالة التي تع الضحیإذا كان ذلك ممكنا بإعادة وض

أو بعبارة أخرى تصحیح التوازن الذي اختل وأهدر نتیجة وقوع الضرر إلى  .)4(لم یحدث
ما كان علیه، وذلك بإعادة المضرور على حساب المسؤول الملتزم بالتعویض إلى الحالة 

لم یقع الفعل  لو التي كان علیها أو من المفروض أو من المتوقع أن یكون علیها
 .)5(الضار

تتوقف هذه التعاریف عند الضرر الناشئ عن الجریمة، مع أن التعویض هو جبر 
وتركز في مجملها على المقابل المالي، والتعویض قد یكون نقدیا . الضرر أیا كان مصدره

 .أو غیر نقدي

                                                             
مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم  ، حقوق المجني علیه في القانون الجزائري،)بثینة( بوجبیر )1(

  . 120، ص 2002 -2001الجنائیة،جامعة الجزائر، 
،ص 1995، مكتبة لبنان، بیروت، 4 ، القاموس القانوني، ط)یوسف( ، شالال)إبراهیم(  ، نجار)أحمد زكي( بدوي )2(

159.  
  .511، المرجع السابق، ص )جیرار( كورنو )3(
  .ذاتهالمرجع  )4(
، تعویض الضرر الناشئ عن الجریمة،دراسة )زینة( مسیخ؛ 92ص ، المرجع السابق، )هشام محمد علي(سلیمان  )5(

  .85، ص 2010-2009سكیكدة، 1955أوث  20مقارنة، رسالة ماجستیر في قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، جامعة 
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به البدل الذي یلتزم "ومن التعاریف التي تحاشت ذلك، تلك التي عرفته بأنه 
جبر : "آخروفي تعریف . )1("المسؤول في المسؤولیة المدنیة تجاه من لحقه الضرر

  . )2(الضرر الذي لحق المصاب

ولكي یجبر الضرر فال بد وأن یقوم المسؤول عن الضرر بدفع تعویض عادل 
للمصاب من الجریمة، یجبر ما لحق به من خسارة وما فاته من كسب، أو ما تكبده من 

  .)3(وغیره نتیجة لما لحق به من إیذاءنفقات للعالج 

وهذا تعریف عام یشمل جبر الضرر عن طریق التعویض أو الرد ویشمل 
  .ویدخل فیه التعویض النقدي وغیر النقدي. المصاریف القضائیة

والتعویض إذا أرید به معناه الضیق فإنه ینصرف إلى الحكم بمقابل الضرر الذي 
في التعویض بمبلغ من المال یقدره القاضي حسب أصاب المدعي المدني، وعادة یحكم 

مقدار الضرر دفعة واحدة أو یرتبه إیرادا ألجل، غیر أنه قد تكون وسیلة التعویض في 
ذاعته في الجرائد أو تعلیقه في المحال العمومیة مثال   .)4(الضرر األدبي نشر الحكم وإ

أنه الحصول وفي ذات السیاق، قد یحمل التعویض على مفهوم خاص به یعرف ب
ویحكم به في هذا المفهوم سواء كان الرد . على مقابل الضرر المتمثل في مبلغ من المال

ممكنا أو متعذرا لفقدان الشيء في الفترة التي كان فیها تحت ید المتهم،أما التعویض 
 ریمة، إما بدفع مقابل مالي للضرربالمفهوم العام فهو إصالح الضرر الناشئ عن الج

ما برد ا ما بدفع ما تكبده من مصاریف مختلفة للحصول وإ لشيء إلى صاحب الحق فیه، وإ
  .)5(على حقه في التعویض

وتجدر اإلشارة إلى أن الرد یدخل في مفهوم التعویض، إال أن هناك فرقا بین الرد 
والتعویض من حیث داللة كل منهما أو مصدر كل منهما، فمصدر االلتزام بالرد أو 

                                                             
  .1الهامش  .13ص ، المرجع السابق، )ماهر سالم( الطراونة )1(
  .17،  ص 1956، دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة، 2 ، الفعل الضار ط)سلیمان( مرقس )2(
  . 9، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا(الصاوي  )3(
  .163، ص 1942، مطبعة االعتماد، مصر، 2 ،  أصول قانون تحقیق الجنایات، ط)محمد مصطفى( القللي )4(
  .65، ص المرجع السابق،  )بغدادي( موالي ملیاني )5(
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بق على ارتكاب الجریمة كحق ملكیة المجني علیه، بینما مصدر أساسه هو الحق السا
االلتزام بالتعویض هو الجریمة، ویترتب على هذه أن التعویض ال یقضى به القاضي إال 

، أما ج.ج.إ.ق 402، 316/1 ،357بناء على طلب المدعي وفي حدود ما طلبه وفقا للمواد 
مجرد إقرار لحق سابق على الجریمة الرد فاألصل فیه أن یقضى به دون طلب باعتباره 

  .)1(.ج.ج .إ .ق 406، و372، و 316/3وذلك طبقا لمقتضى المواد 

ویتضح أن البعض انطلق من التعریف اللغوي في تحدید مفهوم التعویض من 
الناحیة االصطالحیة حیث عرفه بأنه البدل الذي یلتزم به المسؤول في المسؤولیة المدنیة 

ولكن التعویض بالمفهوم القانوني قد یأخذ معنى أوسع من مجرد  .تجاه من لحقه الضرر
البدل، هذا األخیر الذي یعني دفع مقابل مالي للضرر، أو رد الشيء إلى صاحب الحق 
فیه، أو بدفع ما تكبده من مصاریف مختلفة للحصول على حقه في التعویض، ولكن 

أو  لسابقة إذا ما كان ذلك ممكنالة االبدل قد ال ینطبق على إصالح الضرر أو إعادة الحا
إعادة وضع الضحیة إلى الحالة التي تكون فیها لو أن ذلك الضرر لم یحدث، كما یشمل 
ذاعته في الجرائد أو تعلیقه  أیضا بعض أنواع التعویض العیني، ومن ذلك نشر الحكم وإ

  .في المحال العمومیة مثال

هو إصالح الضرر الناشئ ولذلك یفضل تعریف التعویض بمفهومه العام  الذي 
ما  ما برد الشيء إلى صاحب الحق فیه،وإ عن الجریمة، إما بدفع مقابل مالي للضرر، وإ
عادة الحالة  بدفع ما تكبده من مصاریف مختلفة للحصول على حقه في التعویض، وإ
السابقة إذا كان ذلك ممكنا بهدف تصحیح التوازن الذي اختل نتیجة وقوع الضرر إلى ما 

یه، على حساب المسؤول أو من یحل محله، إلى الحالة التي كان علیها أو من كان عل
المفروض أو من المتوقع أن یكون علیها لو لم یقع الفعل الضار، ویشمل ذلك بكل تأكید 

  .ما لحق الضحیة من خسارة وما فاتها من كسب

عویض بطبیعة الحال، هذا المفهوم الواسع للتعویض قد ال یكون بالضرورة هو الت
الذي عرفته التشریعات المختلفة من قبل، والتي استعملت للداللة علیه بعض المفاهیم 

  . المشابهة والتي لها صلة بمفهومه
                                                             

  .252، المرجع السابق، ص )عبد الحمید( عمارة )1(



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

129 
 

  

  المطلب الثاني

  المفاهیم ذات الصلة بالتعویض
  

من المفاهیم التي تستخدم للداللة على التعویض والتي وردت في اإلطار التاریخي 
وقد استعمل . كما أن مصطلح الضمان له وظیفة تعویضیة .بشكل الفت مفهوم الدیة

الفقه اإلسالمي مصطلح الدیة في األضرار الجسدیة، ومصطلح الضمان في األضرار 
  .المالیة أو المادیة

وقد استعملت الدیة كثیرا في النظم القانونیة القدیمة وربما استعمل بدلها مصطلح 
ن كانت الدیة تستعمل في األض رار الجسدیة والوفاة بصفة خاصة كما یكون الغرامة، وإ

  .)الفرع األول(بالتعویض لمفهوم الدیة أیضا صلة

للداللة على التعویض، وقد یعبر الضمان  أما الفقه اإلسالمي فقد استعمل مصطلح
عن الدیة أیضا بالضمان كما یظهر ذلك من خالل الوقوف على استعمالهم لمفهوم 

  ).رع الثانيالف(الضمان ووظیفته التعویضیة
  

  الفرع األول

  مفهوم الدیة وصلته بالتعویض
  

كما في مدلوله ) رة األولىالفق(الدیة بالتعویض في مدلوله اللغويیتصل مفهوم 
  ).الفقرة الثانیة(الفقهي
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  الفقرة األولى

  المدلول اللغوي للدیة وصلته بالتعویض
  ذ

ووردت في السنة وكتب اللغة ألفاظ أخرى  .)1(الدیة هي اللفظ الذي استخدمه القرآن
ودى القاتل : وترد الدیة في اللغة ویقصد بها األداء، یقال. لها ذات المعنى كالعقل واألرش

القتیل یدیه دیة، إذا أعطى ولیه المال الذي هو بدل النفس، ثم سمي ذلك المال دیة 
  .)2(تسمیة بالمصدر

نما اشتقت من األداء ألنها مال مؤدى ف ي مقابلة متلف لیس بمال وهو وإ
النفس،واألرش الواجب في الجنایة على ما دون النفس مؤدى أیضا، وكذلك القیمة الواجبة 
في سائر المتلفات، إال أن الدیة اسم خاص في بدل النفس ألن أهل اللغة ال یطردون 

  .)3(االشتقاق في جمیع مواضعه لقصد التخصیص بالتعریف

وسمیت . عقلت القتیل عقال أدیت دیته: ى األداء، یقالواستخدم العقل أیضا بمعن
الدیة عقال تسمیة بالمصدر ألن اإلبل كانت تعقل بفناء ولي القتیل، ثم كثر االستعمال 

  .)4(حتى أطلق العقل على الدیة إبال كانت أو نقدا

أن الدیة : أنها تعقل الدماء أن تراق، والثاني: سمیت الدیة عقال لوجهین، أحدهما
  .)5(ت إذا وجبت وأخذت من اإلبل تجمع فتعقل ثم تساق إلى ولي الدمكان

  

                                                             
ٰى َأْهلِهِ  ﴿في قوله تعالى  )1( َل ٌة ِإ َسلَّمَ ٌة مُّ ِدیَ   .92النساء، اآلیة  ﴾وَ
  .900، ص 2 ، المرجع السابق، ج)أحمد بن محمد بن علي( الفیومي )2(
  .334 ،333ص  ، المرجع السابق،)محمد ( أحمد سراج )3(
  .578  ، ص2 ، المرجع السابق، ج)عليأحمد بن محمد بن (  الفیومي )4(
، تصدر عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة بالكویت، طباعة دار السالسل، الكویت، 21الموسوعة الفقهیة، ج  )5(

  .44، ص 1992
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وهكذا صارت الدیة تطلق على المال المؤدى ولیس على األداء أو وسیلته، وهو 
أعطى : الدیة هي حق القتیل، ووداه: المعنى الذي اقتصرت علیه بعض كتب اللغة، فقیل

وهو المعنى الذي جاء  .(2)ما یؤدى: الدیة وانتقل إلى كتب الفقه بهذا المعنى فقیل. )1(دیته
حیث جاءت الدیة قبل األداء أو  ،)   ﴾)3﴿به النص القرآني

أوجب اهللا الدیة ماال یدفع لورثة المقتول عوضا عما فاتهم من : وقال أهل التفسیر. التسلیم
والدیة ما یعطى عوضا عن  .)4(نفسهم إلى االنتقاممنافعه وتطییبا لخواطرهم فال تتطلع أ

 .)5(مدفوعة مؤداة )مسلمة( دم القتیل إلى ولیه

 .)7(فهي ما یقدم من مال أو نحوه مقابل دم القتیل .)6(ویقال لما یعطى في الدم دیة
فهي اسم . أو هي المال المقدر عوضا عن النفس یعطاه أولیاء القتیل عوضا عن دمه

  .)8(للمال، ومصدر للفعل

ویسمي بعض الفقهاء ما أخذ في مقابلة النفس دیة، وال یسمي ما أخذ في مقابلة 
وبعضهم یسمي ما أخذ في مقابلة النفس أو األطراف أو الجراحات . ما دون النفس دیة

  .)9(المجني علیه حرا، أما إذا كان غیر حر فالمأخوذ یسمى قیمة دیة إن كان

                                                             
  .461، ص 4 ، المرجع السابق، ج)مجد الدین بن یعقوب بن إبراهیم( الفیروزآبادي )1(
، دار المعرفة، للطباعة والنشر  5 ج ، 2، كتاب االختیار لتعلیل المختار، ط)دعبد اهللا بن محمو ( الموصلي )2(

  .44، ص 2002والتوزیع، بیروت، 
  .92النساء، اآلیة  )3(
  .123 صمرجع سابق، ، تفسیر آیات األحكام، )محمد علي( السایس )4(
  .315 ص ،1964دار الكتب المصریة، القاهرة، الجامع ألحكام القرآن،  ،5، ج2ط، )أبو عبد اهللا محمد بن أحمد(القرطبي )5(
، دار القلم للطباعة والنشر 1 صفوان عدنان داودي، ط: ، مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق)الراغب( األصفهاني )6(

  .862، ص 1992والتوزیع، دمشق، 
  .77، ص مرجع سابق، معجم المصطلحات الدینیة، )عبد الغني( أبو العزم )7(
، ص 1994، دار الشروق، بیروت، 2 ، قاموس المصطلحات االقتصادیة في الحضارة اإلسالمیة، ط)محمد(عمارة  )8(

223.  
دار الغرب اإلسالمي،  ،2 ، ج1، فقه عمر بن الخطاب موازنا بفقه أشهر المجتهدین، ط)رویعي بن راجح(الرحیلي  )9(

  .381ص  ،1403بیروت، 
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: ویقال لما یعطى فیما دون النفس األرش، وجملة األروش في الجنایات ضربان
ما ورد الشرع بتقدیره، فینطلق علیه اسم الدیة واسم األرش، إال دیة النفس فال : أحدهما

ولم یبق مع تلف النفس ما یتالفى،فلم ق علیها اسم األرش، ألن األرش لتالفي خلل، ینطب
  .تسمى دیتها أرشا

وهي . )1(ما لم یرد بالشرع تقدیر أرشه، فالواجب فیه حكومة: والضرب الثاني
لى القضاة   .بطبیعة الحال تخضع لتقدیر أهل الخبرة وإ

  

  الفقرة الثانیة

  التعریف الفقهي للدیة وصلته بالتعویض
  

ي  لها، وافق في اآلراء حول المدلول الفقهوهناك تتعددت التعاریف الفقهیة للدیة، 
وحسب تعریف الحنابلة . بأنها هي المال الواجب بالجنایة على النفس أو فیما دون النفس

والخالف الوحید الذي یالحظ . هي المال المؤدى إلى مجني علیه أو ولیه بسبب جنایة
ي مقابلة النفس دیة، وما كان على هذه التعاریف أن الحنفیة یطلقون على المال الواجب ف

ویطلق بقیة الفقهاء على المال . في مقابلة طرف من األطراف یطلقون علیه األرش
  .)2(المقابل للنفس وما دون النفس اسم الدیة

وأسبغت طائفة من التعاریف الصفة التعویضیة على الدیة، فقیل في تعریفها هي 
أو هي بدل متلف حقا آلدمي  .)3(األموالعبارة عن بدل النفس اآلدمیة المتلفة كعوض 

                                                             
، دار الفكر 16محمود مطرحي، ج  :، الحاوي الكبیر، تحقیق)بن حبیب محمدأبو الحسن علي بن ( الماوردي )1(

  .111، ص 1994للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
دراسة  شریعة والقانون الجنائي السوداني، جریمة القتل شبه العمد وأجزیتها المقررة في ال)بدریة( عبد المنعم حسونة )2(

  .254، 253، ص 1999أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، الریاض،  ،مقارنة
ولم أجده ولعله منقول بالمعنى ألن الدیة عند  بدائع الصنائع من كتابه الكاساني نقلته عن. 259ذاته، ص  المرجع )3(

  .الحنفیة هي بدل النفس
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وفي تعریف بعض المالكیة هي مال یجب بقتل آدمي . )1(فكان متعینا كعوض األموال
  .)2(حر عوضا عن دمه

ویندر أن تجد في الفقه اإلسالمي من یضفي على الدیة صفة العقوبة، بینما 
صل بینهم توافق في الباحثون في الفقه اإلسالمي وبعض فقهاء القانون الجنائي لم یح

  .اآلراء حول طبیعة الدیة

یرى البعض فیما ألزم الشارع به من المال عند االعتداء على النفس أو طرف من 
وحسب هذا . أطرافها، وهو ما یعرف في الفقه باسم الدیات أو األروش، معنى العقوبة

ن كان جزاء م الیا یشبه أن الرأي فإن الجزاء المترتب على النفس من قبیل العقوبة، وإ
ویرى أن . تكون له صفة التعویض یعطى للمعتدى علیه عوضا عما أصابه من ضرر

ن لم یكن تعویضا كامال عادال، كما أن فكرة الزجر والردع  فكرة التعویض ماثلة فیه، وإ
  .(3)موجودة فیه وهي تقوم على اإلیالم بأخذ المال

شروع قانون القصاص والدیة ومن التعاریف التي تعتبر الدیة عقوبة ما ورد في م
وتستحق  بر الدیة عقوبة مالیة مقدرة شرعافي تطبیق أحكام هذا القانون تعت" 58في المادة 

ألولیاء الدم في القتل العمد في حاالت امتناع القصاص، كما تستحق لهم بصفة أصلیة 
سقاط الجنین   .)4("في القتل شبه العمد والقتل الخطأ وإ

                                                             
محمد شرف الدین خطاب، السید محمد : ، المغني، تحقیق)موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد( ابن قدامة )1(

  .461، ص 11، ج 2004السید، دار الحدیث طبع نشر توزیع ، القاهرة، 
  .231 ص، 1982دار الفكر، دون مكان، ، 2 ، شرح الرسالة، ج)أحمد بن محمد البرنسي( زروق )2(
، الحق في )حسن عبد الرحمن( قدوس: انظر. علي الخفیف ، الضمان في الفقه اإلسالمي: ینسب هذا القول ل )3(

 ،ص)س. د( التعویض مقتضیاته الغائیة ومظاهر التطور المعاصر في النظم الوضعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة
  .227الهامش  .348 ،347

، مؤسسة الزهراء للخیر والنور، 2 في اإلسالم مقارنا بالقوانین العضویة، ج ، نظام التجریم والعقاب)علي( منصور )4(
  .138، ص )سد، (نة المنورة، یالمد
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البحث في طبیعة الدیة وهل هي عقوبة أو بمثابة  ویرى واضع المشروع أن
تعویض ال جدوى منه؛ ألن في أحكامها شبها من كل منهما، واألنسب أن توضع 

  .(1)أحكامها في المشروع بحیث تتفق مع خصائصها الشرعیة

یتفق مع هذه النظرة طائفة التعاریف التي جمعت بین العقوبة والتعویض والتي 
الدیة هي التعویض المالي أو العقوبة المالیة عند االعتداء على «منها هذا التعریف 

  .)2(»دونها النفس أو ما

ویقرر هذا االتجاه أنه من الخطأ اعتبار الدیة تعویضا للتشابه القوي بینها وبین 
التعویض، إذ الدیة عقوبة جنائیة ال یتوقف الحكم بها على طلب األفراد، وكذلك من 

وأفضل ما یقال في الدیة . خالصة، وهي مال خالص للمجني علیه التجوز اعتبارها عقوبة
ذا عفا الجاني عنها  أنها عقوبة وتعویض معا؛ فهي عقوبة ألنها مقررة جزاء لجریمة، وإ

طلب  ىجاز تعزیر الجاني بعقوبة تعزیریة مالئمة، ولو لم تكن عقوبة لتوقف الحكم بها عل
وهي تعویض . تحل محلها عقوبة تعزیریة المجني علیه، ولما جاز عند العفو عنها أن

. (3)ألنها مال خالص للمجني علیه، وألنه ال یجوز الحكم بها إذا تنازل المجني علیه عنها
وتهدف الدیة وفق هذا الرأي إلى تحقیق وظیفة مزدوجة، فهي تهدف من ناحیة إلى زجر 

أخرى تهدف  الجاني وردعه وشفاء غلیل المجني علیه، كما في القصاص، ومن ناحیة
دخال السرور علیهإلى جبر الضرر الحاصل وترضیة المضرو  وذلك  ر وجبر خاطره وإ

بزیادة الجانب اإلیجابي في ذمته المالیة،وفي المقابل إنقاص هذا الجانب في ذمة الجاني 
نطوي على قدر كبیر من المال، إذا ما قورنت وذلك عن طریق الدیة، التي تالمالیة 

ل علیه المجني علیه في العصر الحدیث، وبالتالي فإن من شأن بالتعویض الذي یحص
   .(4)ذلك إعادة االستقرار والتوازن  في العالقات داخل المجتمع

                                                             
  .140ص ، مرجع سابق، ، نظام التجریم والعقاب)علي(منصور )1(
  .56، ص 1993 ، دار القلم، دمشق،1 ، النظریات الفقهیة، ط)محمد( الزحیلي )2(
  . 669، 668، ص 1 المرجع السابق، ج، )عبد القادر( عودة )3(
،  1 ، مشكالت تعویض األضرار الجسدیة في القانون المدني في ضوء الفقه والقضاء، ط)طه( عبد المولى إبراهیم )4(

  .61 ،60 ، ص2000دار الفكر والقانون، المنصورة،  
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وهناك من یرى في الدیة التجسید لفكرة العقوبة الخاصة التي تؤدي وظیفة 
  .(1)التعویض عن الضرر الناشئ عن الوفاة أو اإلصابة الجسدیة ذاتها

من الفقه بصفة ضمان أذى النفس التعویضیة، ویعرف التعویض في  ویسلم فریق
الشریعة اإلسالمیة بأنه المال الذي یحكم به على من أوقع ضررا على غیره في نفس أو 

وتعویض المال قاعدته المثل إن كان مثلیا والقیمة إن كان قیمیا، أما . مال أو شرف
أما نظریة اتحاد قدر الدیة . ة إلیهاتعویض النفس واألعضاء فهو الدیة وأجزاء منسوب

بالنسبة إلى جمیع الناس فهي مبنیة على أن الدیة في مقابلة الدم فقط،والناس في نظر 
الشریعة في هذه الحیثیة سواء، وهذا ال یمنع الحاكم من أن یقدر األضرار التي تصیب 

  .(2)االنتفاع به الورثة بموت مورثهم فیحكم بالنظر إلیها بما یعوض علیهم ما فاتهم من

وفي نفس السیاق یذهب البعض إلى أن الدیة، وكذلك األرش، تعویض موضوعي 
عناصر شخصیة مستمدة من الظروف الشخصیة لكل من الجاني  ةبحت ال تتخلله أی

 .(3)والمجني علیه

واعتبرت العدید من التعاریف الدیة بمثابة تعویض فقط، وقیل بأن الدیة تعویض 
وتعتبر الدیة من الحقوق المالیة التي  .(4)المجني علیه وهم األقارب والورثةیدفع ألسرة 

تجب للمجني علیه تعویضا عما أصابه من ضرر هو في طبیعته غیر مالي أصال،وهي 
  .(5) تطلق على المال الذي یدفع نظیر فقد المقتول حق الحیاة أو حقه في سالمة جسده

                                                             
  . الهامش 439، المرجع السابق، ص )حسن عبد الرحمن( قدوس )1(
  .36، 35، المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الشریعة اإلسالمیة، ص )محمود( شلتوت ذاته؛المرجع  )2(
  .64، 62، ص المرجع السابق، )محمد إبراهیم (دسوقي . 59، المرجع السابق، ص )طه( عبد المولى إبراهیم )3(
 لیبیا، مكتبة النور، طرابلس،، الحدود بین الشریعة والقانون والقصاص والدیات، )محمد( عارف مصطفى فهمي )4(

  .307، ص 1972
، الضرر األدبي، دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقانون، دار المریخ للنشر،الریاض، )عبد اهللا( مبروك النجار )5(

  .124ه، ص  1415
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وهي بمنزلة تعویض المتلفات . ألهل القتیلقیل بأن الدیة ترضیة وفي هذا السیاق 
فهي بمثابة تعویض عن الدم المهدور  .(1)جعلت عوضا لحیاة الذي تسبب القاتل في قتله

فقد ورد بأن . أو فقد الحیاة أو فقد عضو أو أكثر حسب ما ورد في عدد من التعاریف
وعرفت أیضا  .(2)"هي التعویض عن الفقد یعطى ألولیاء الدم من أسرة المقتول" الدیة
المال الذي یؤدیه الجارح أو القاتل إلى الجریح أو ورثة القتیل كعوض عن الدم " بأنها

هي المال الذي یدفعه الجاني أو عاقلته إلى المجني "وأدق من هذا التعریف  .(3)"المهدور
  .(4)"علیه أو ورثته عن الدم المهدور

كتعویض مالي یبتعد عن فكرة ومما یؤكد موضوعیة الدیة في الشریعة اإلسالمیة 
العقوبة أنها ال تتفاوت باختالف خطورة االعتداء ذاته، فالعمد وغیر العمد، والقتل دون 
خطأ أي تسبیبا، كل ذلك یوجب دیة موحدة، ولم یرد في كتب الفقه ذكر لتأثر الدیة في 

على مقدارها بمدى جسامة الفعل الضار، بالرغم من أن هذا الفقه عرف في الجنایة 
  .النفس عدة درجات

ولعله مما یؤكد اقتراب الدیة إلى جبر الضرر أكثر منها إلى العقوبة، أنها تجب 
كاملة لیس في القتل وحسب، بل في تعطیل منفعة عضو یؤثر على القدرة الجسمانیة في 
الكسب والسعي في الحیاة وتحصیل الرزق كاللسان أو الیدین أو العینین أو العقل،ولو 

ة العقوبة لها اعتبار جوهري في الدیة لوجب التفاوت في مقدارها حسب مدى كانت صف
  .(5)االعتداء

                                                             
، 160، ص 1997، دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس، 3، التحریر والتنویر، مجلد )محمد الطاهر( ابن عاشور )1(

161.  
  .375ص  مرجع سابق،، العقوبة، )محمد( أبو زهرة )2(
الدیة في الشریعة اإلسالمیة وتطبیقها في قوانین وعادات مصر الحدیثة، رسالة دكتوراه ، )علي صادق( أبو هیف )3(

  .26 ، ص1932، مطبعة علي عناني، القاهرة، 1منشورة، ط 
، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 1التوبة في القانون الجنائي، ط، نظریة )ناصر كریمش خضر( الجوراني )4(

  .191، ص 2009األردن، 
  .64، المرجع السابق، ص )محمد إبراهیم( دسوقي )5(
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ومع اختالف التعریف الفقهي للدیة وقع اختالف في التكییف القانوني لها بین 
كونها عقوبة فقط، أو تعویضا فقط، أو تجمع بین العقوبة والتعویض، وبكل ذلك قال 

  .(1)جانب من الفقه

                                                             
، )سعید(مقدم : راجع". العقوبة الخاصة"وأطلق علیها البعض اسم . ذهب قلة من الفقه إلى أن الدیة عقوبة فقط )1(

  :”peine privé“حول العقوبة الخاصة  وراجع بالفرنسیة .22المرجع السابق، ص 
kazimi-rached(ali), l’islam et la réparation du préjudice moral, librairie, Droz, Genève, 1990, p. 115. 

وتتمیز العقوبة الخاصة بصفات عكسیة لصفات العقوبة العامة، كما یقول محمد نصر رفاعي، فیجوز فیها العفو  
واإلبراء والصلح، واستیفاؤها متروك للمجني علیه أو لولیه، وال یجري فیها التداخل فیمكن تطبیقها بشكل متكرر،ویجري 

باستیفاء العقوبة بعد وفاته، ولكن ال یجري فیها اإلرث من جهة  فیها اإلرث بالنسبة للمجني علیه، فلورثته المطالبة
، الدیة بین العقوبة والتعویض في الفقه اإلسالمي )عوض أحمد(إدریس: مذكور في. الجاني فال یعاقب ورثته بعد وفاته

 .56، 54، ص المرجع السابق) حسن علي(الذنون ؛ 940، ص 1986،  دار مكتبة الهالل، بیروت، 1 المقارن، ط
ونحن نذهب إلى أن الصفة الغالبة في الدیة أنها عقوبة تحل محل القصاص إذا تم الصلح أو العفو في حالة : قال"

إال أنه یذهب إلى أن حكومة العدل هي تعویض حتى ولو كان هناك مقدار محدد في الشرع لما ینبغي . القتل العمد
 .قبل المشرع وبین كونه تعویضا على الفاعل دفعه إذ ال تنافر بین تحدید المبلغ من

، )عبد القادر( عودة: راجع. وذهب كثیر من الفقه إلى أن الدیة لها طبیعة مزدوجة لكونها تجمع بین العقوبة والتعویض
، دار الشروق، 3 ، الدیة في الشریعة اإلسالمیة، ط)أحمد فتحي( يسبهن؛ 669، 668ص ، 1ج المرجع السابق، 

، المقاصد الشرعیة )حسني( الجندي". ولكنها في الواقع جزاء یدور بین العقوبة والضمان". 15، ص 1984بیروت، 
میة واألنظمة الجنائیة ، العقوبة الرضائیة في الشریعة اإلسال)أحمد محمد( براك؛ 437للعقوبات، مرجع سابق، ص 

رمضان (الصاوي ؛ 692، ص 2009ة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهر  المعاصرة
سعد حماد ( القبائلي. 676، 3 ، السیاسة الجزائیة، ج)أحمد( الحصري ؛41، 36، المرجع السابق، ص )عبد اهللا
 الزحیلي. 11، ص 2004، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1 ، حق المجني علیه في القصاص من الجاني، ط)صالح

، )مصطفى أحمد( الزرقاء". والدیة عقوبة مالیة، وهي تعویض للمجني علیه. "57و  55، المرجع السابق، ص )محمد(
وهذه العقوبات المالیة تنطوي أیضا . " 620ص . 1968مطبعة طربین، دمشق،  ،2 ، ج10المدخل الفقهي العام، ط 

 ؛351، المرجع السابق، ص )هشام محمد علي(سلیمان  ؛"یض الضرر للمجني علیه أو لورثتهعلى معنى تعو 
، الشبكة العربیة لألبحاث 1 ، مسؤولیة المرء عن الضرر الناتج عن تقصیره، ط)محمد بن عبد اهللا بن محمد( المرزوقي

والظاهر أن المؤلف یرى بأن الدیة هي جزاء جابر للضرر، ولكن فیه قدر من . 454، ص 2009والنشر، بیروت، 
بأن القدر الزائد من العقوبة على المعنى الجابر  451فقد ذكر في الصفحة . العقوبة على التصرف ولیس للضرر

نما هو مقابل شائبة التجریم التي خالطت التصرف، فهذه العقوبة منظور فیها  للضرر لیس في مقابلة الضرر الواقع، وإ
  ".إلى التصرف، والجزاء منظور فیه إلى نتیجته، فال یتنافیان، وال یغیر أحدهما من طبیعة اآلخر

، الدیة بین العقوبة والتعویض، مرجع )عوض أحمد( إدریس: راجع. ن بأن الدیة هي تعویض ولیست عقوبةویؤید كثیرو 
وقد وفقنا اهللا في الوصول إلى التكییف الذي نراه صحیحا للدیة في الفقه اإلسالمي باعتبارها عنصرا . "605سابق، ص 

ولعل : "قال. 72المرجع السابق، ص ، )باحمصطفى مص(دبارة  ؛"من عناصر نظریة التعویض في الفقه اإلسالمي
فإن كانت بدیلة من القصاص واستحقت . الراجح أنها تعویض ال عقوبة، سواء كانت بدیلة من القصاص أو أصلیة
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لى أن الدیة لیست إال تعویضا للمتضرر في القصد األول من ویذهب رأي إ
شرعها، وتنطوي على معنى العقوبة بالقصد التابع، مثلما ینطوي الحكم بالضمان في 
ن غلب اعتبار معنى التعویض وجبر الضرر كذلك . إتالف المال على هذا المعنى، وإ

یجابها على  ویؤید تغلیب معنى التعویض في الدیة فرضها على العاقلة في غیر العمد، وإ
ویقطع استحقاق المتضررین لها الطریق على أي لبس أو غموض في  القادر من أفرادها

  .بیان المقصود من شرع الدیة

 م النفسیة التي تصیب المجني علیهویذهب رأي إلى أن الدیة فیها تعویض لآلال
فهي إذن تعویض لنوع من الضرر المعنوي الذي یصیب الشخص، ولكنه تعویض محدد 

أما التعویض المدني على العموم فهو یشمل ما رفع ما أصاب . المقدار وله أحكام خاصة
اإلنسان من ضرر أیا كان، سواء كان مادیا أو معنویا، ویجب فیه إثبات الضرر، وهو 

  .(1)خاضع لتقدیر القاضي

                                                                                                                                                                                        
والدیة تعویض ال جزاء جنائي، حتى إنه یصح أن یكون العفو على مال أو بدون . بسبب العفو، فالعفو مسقط للعقاب

ن كانت الدیة. مال نما الفعل موجب للتعویض بوصفه عمال  وإ جزاء أصلیا في القتل واإلیذاء الخطأ فال جریمة أصال، وإ
، دار النهضة العربیة، 1 ، حق المجني علیه في القصاص من الجاني، ط)سعد حماد صالح( القبائلي". غیر مشروع

ضمان أذى النفس، مجلة الحقوق، ، بعض اإلشكاالت التي یثیرها )خالد جاسم(؛ الهندیاني 6، ص 2004القاهرة، 
حیث قال وبتعریف أكثر تفصیال للدیة، . 95، 94، ص 2002، مارس 26 س، 1 عتصدر عن جامعة الكویت، 

یعرفها أحد فقهاء القانون على أنها المال الذي یؤدیه المسؤول عن الضرر الذي یصیب النفس إلى المضرور أو إلى 
فمصطلح الدیة یطلق شامال لكل ما یدفع تعویضا عن . تي تجب فیها الدیةورثته تعویضا عن الضرر في الحاالت ال

، تقدیر التعویض عن الضرر الجسدي في ضوء )محمد ربیع محمد(الدویك . الضرر الذي یلحق اإلنسان في جسمه
؛ 6، ص 2006 الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات الجامعیة، الجامعة األردنیة،

أن الدیة في التشریع اإلسالمي تعتبر عنصرا من عناصر التعویض الشرعي، أفرد لها المشرع : وذكرت إحدى الباحثات
 .276، المرجع السابق، ص )بدریة( عبد المنعم حسونة. تنظیما خاصا یختلف عن تنظیم غیرها من المتلفات

أن سردنا اآلراء المختلفة بصدد تحدید طبیعة الدیة یمكننا أن بعد . " 417، المرجع السابق، ص )عبد الرزاق(دربال
  ".نقرر بأن الدیة أو األرش أو حكومة العدل ال یمكن أن تكون إال تعویضا مدنیا عن اإلصابة الجسدیة

  .166، المرجع السابق، ص )محمد مصطفى( القللي )1(
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ذا كان یرى بأن في الدیة تعویضا لجانب مما یصیب الشخص من  هذا االتجاه وإ
ضرر، فهناك من یرى بأن الدیة هي تعویض مالي في جنایة غیر العمد، وعقوبة جنائیة 

  .(1)في العمد

وفي سیاق هذا الرأي األخیر ذكر البعض أن في الدیة عند وجوبها معنیین أو 
فصفة العقوبة للدیة تفسر أنها . والضمان صفتین في آن واحد، وهما العقوبة الخاصة

مقدرة تقدیرا شرعیا معینا، وأنه ال ینظر فیها إلى الضرر الحقیقي الواقع في كل قضیة من 
  .القضایا إال في دیات العبید

ورأى بأن ما ذكره في الدیة یصدق على جزئها أو األرش المقدر شرعا، وأن معنى 
ولكن أظهر ما یكون معنى الضمان . قالضمان یظهر في األرش بوجه أوضح وأد

والتعویض هو في حكومة العدل، فإن تقدیر القاضي فیها شبیه بتقدیر المتلفات من 
األموال المضمونة، فهو یقوم الضرر الحقیقي لجبر ما جناه الجاني،ولعل حكومة العدل 

التي ال هذه تصلح ألن تكون نواة لمبدأ عام للتعویض الحقیقي في الجنایات الجثمانیة 
  .(2)قصاص فیها وال دیة، على غرار المبدأ العام التي نراه في إتالف األموال

وهناك من یرى في طبیعة الدیة بأنها تعویض لكنه ذو طبیعة خاصة، أي أنه 
   .(3)یتضمن فلسفة خاصة في التعویض

                                                             
دراسة مقارنة، ماجستیر في  شركات التأمین المعاصرة، دفع الدیة من قبل )إبراهیم یوسف" محمد الخیر"( درادكة )1(

وهذا ما رأته أیضا اسمهان سالم عبد الجلیل في بحثها . 148، ص 2005الفقه وأصوله، جامعة الیرموك، إربد، األردن، 
غیر  للدكتوراه بأن الدیة ذات طبیعة خاصة، فهي عقوبة جنائیة من وجه وذلك في الجرائم العمدیة، وتعویض في الجرائم

، الدیة وأحكامها في الشریعة اإلسالمیة والقانون اللیبي، دكتوراه في )اسمهان( سالم عبد الجلیل. العمدیة من وجه آخر
وذكرت في الخاتمة بأن . 65، ص 2012، 2011العلوم اإلسالمیة، المعهد العالي ألصول الدین، جامعة الزیتونة، 

  .408صفحة، . ود المعنیین فیهاالدیة تدور بین العقوبة والتعویض، نظرا لوج
، دار العلم للمالیین، 1 ج ،2 ، النظریة العامة للموجبات والعقود في الشریعة اإلسالمیة، ط)صبحي(محمصاني  )2(

  .154، 153، ص 1972بیروت، 
، التعویض عن األضرار البدنیة الناشئة عن حوادث المرور، دراسة فقهیة مقارنة في )عبد المجید عامر( شیبوب )3(

  .61و  55، ص 2006ضوء أحكام قانوني الدیة والتأمین اإلجباري، دار الكتب القانونیة، القاهرة، 
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ن كانت في حد ذاتها  وفي رأي آخر أنها تعویض بالنسبة للمجني علیه دائما، وإ
، أو یغلب علیها جانب التعویض ألنها في جمیع صورها تحمل معنى التعویض عقوبة

بالنسبة للمجني علیه، وال تكون عقوبة إال حیث یتحملها الجاني وحده، أما حیث تتحملها 
العاقلة فإن معنى العقوبة ال یكون واضحا،فإن ثالثة دراهم في ثالث سنوات ال تعد 

  .(1)عقوبة

التي أقرت مبدأ الدیة، حیث نظرت إلیها بعض القوانین وكذلك فعلت القوانین 
باعتبارها عقوبة، ونظرت إلیها قوانین أخرى باعتبارها تعویضا ال عقابا، وقصدت أن تحل 

  .(2)محل التضمینات التي قررها القانون المدني إن شاء صاحب الحق استیفاءها

ب والتعویض، وفیها والحظ فیها القضاء في لیبیا عدة أوصاف، ففیها فكرة العقا
قواعد أخرى حیث تعتبر فیها دیون المیت، وتنفذ وصایاه، وینتفع بها ورثته، وكذلك فیها 

  .(3)تشابه مع التعویض المقرر وفقا ألحكام القانون المدني

                                                             
، مطبعة السعادة، القاهرة، 1 ي، ط، فلسفة القصاص في الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضع)فكري أحمد( عكاز )1(

  .8، هامش 141، ص 1973
ویسقط القصاص بالعفو ممن له الحق "ي نص في المادة األولى على أنه اللیب  1423لسنة  6الواقع أن القانون رقم  )2(

وانتقد البعض ذلك . وهو ما جعل بعض الفقه یذهب إلى أن الدیة عقوبة وفقا للقانون اللیبي". فیه  وتكون العقوبة الدیة
ن وصفها بذلك إال أنه نص على تحمل العاقلة لها في القتل الخطأ، وفي حالة  عدم وجودها یتوالها ألن المشرع وإ

وبرر البعض . المجتمع، فتكییف الدیة بأنها عقوبة یقودنا إلى القول بإمكانیة إنزال العقاب ممن لم یأت ذنبا كالعاقلة
ذلك بأن من أوكل إلیهم صیاغة القانون تأثروا ببعض المشاریع التي قننت الدیة فجاءت صیاغة القانون على هدي تلك 

المرجع ، )اسمهان( سالم عبد الجلیل. 60 -55، المرجع السابق، ص )عبد المجید عامر( شیبوب: راجع. التشاریع
بینما اعتبرت قوانین أخرى أقرت مبدأ الدیة على أساس أنها تعویض ولیس عقوبة مثل قانون تحقیق  .61ص  السابق،

 -164، المرجع السابق، ص )محمد مصطفى( القللي: راجع. قبل تعطیل العمل بها 56الجنایات المصري في المادة 
) أ( 77في المادة  1974وكذلك قانون العقوبات السوداني لسنة . 15 ، المرجع السابق، ص)أحمد فتحي( بهنسي؛ 166

ومن ثم . التي یتضح منها أن التعویض الذي یحكم به للمضرور ال عالقة له بالعقوبات التي یمكن أن توقع على المتهم
حثین إلى القول بأن الدیة في العرف والتشریع السوداني تعویض مدني محض لیس فیها أي صفة من خلص بعض البا

وقد اعتبر المشرع السوداني . 910و  906، المرجع السابق، ص )عوض أحمد( إدریس. صفات العقوبات الجنائیة
 عبد المنعم حسونة. بالتعویضالدیة بأنها تعویض، وأدرجها في الفصل الثالث من القانون، وهو الفصل الخاص 

  .276، المرجع السابق، ص )بدریة(
  .62، 61، المرجع السابق، ص )اسمهان( سالم عبد الجلیل )3(
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وقد اضطرب قضاء المحكمة العلیا في اإلمارات في تكییف الدیة بین كونها  
ولعل التكییف األخیر هو الذي . العقوبة والتعویض عقوبة فقط، وبین كونها دائرة بین

في حین أطلقت محكمة تمییز العراق  .(1)انتهت إلیه في أحدث القرارات الصادرة عنها
  .(2)اسم الدیة على التعویض في أحد قراراتها

وعلى أیة حال فإن الرأي الغالب في الفقه ینظر إلى الدیة على أنها تعویض،أو 
ومن رأى فیها شبها بالعقوبة لم ینف عنها الصفة التعویضیة من . تحمل معنى التعویض

جهة، كما عول على نفي شبهها بالتعویض المدني على أوصاف لم یقع توافق على 
مثل القول بأن الدیة مقدرة تقدیرا . اعتبارها من خصائص التعویض المدني من جهة أخرى
أو أنها ذات حد واحد فلیس  ،)3(شرعیا، بینما التعویض المدني متروك لتقدیر القاضي

أو أنها ال یتوقف الحكم بها على . )4(للقاضي أن ینقص منها شیئا أو یزید في مقدارها
ومثل القول بأن الدیة مال عظیم، فإذا دفعها الجاني وحده، فال شك في  ،)5(طلب األفراد

  .)6(تحمله هذا المال العظیم عقوبة وأي عقوبة ومهما كان غنیا

  

                                                             
إن الدیة في : ومن هذه القرارات . 272 -263، قضاء الحدود والقصاص والدیة، ص )حسن أحمد علي(الحمادي  )1(

، عقوبة أصلیة ذات حد واحد، للقتل والجرح شبه 1987لسنة  3رقم  الشریعة اإلسالمیة، وقانون العقوبات االتحادي،
، 53الطعن . (العمد، والخطأ، ولیس للقاضي أن ینقص منها شیئا أو یزید علیها، فمقدارها ثابت لكل جریمة ولكل حالة

عقوبة، فهي قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الدیة إلى جانب أنها ). 1989/ 25/1جزائي، جلسة  10لسنة  57
، جزائي، جلسة 15، لسنة 113الطعن (  .أشبه بالتعویض، لدخولها في مال المجني علیه، بغیة ترضیته أو ورثته

5/1/1993.(  
) 1971(رسالة ماجستیر . بحث مقارن میة والقانون، الدیة وأحكامها في الشریعة اإلسال)خالد رشید( الجمیلي )2(

 -جوان- حزیران 13بتاریخ  194/2913رقم القرار . 86، ص 2009، مكتبة دار البیان، دمشق، 1ج  ،1منشورة، ط 
  .210، ص 3 سمجلة القضاء، . 1943

  .14، المرجع السابق، ص )طه( عبد المولى إبراهیم ؛154، 153، المرجع السابق، ص )صبحي(محمصاني  )3(
، المرجع )بدریة( عبد المنعم حسونة؛ 264، قضاء الحدود والقصاص والدیة، ص )حسن أحمد علي(الحمادي  )4(

  .276السابق، ص 
  .669، 668، ص 1 ، المرجع السابق، ج)عبد القادر( عودة )5(
  .140، المرجع السابق، ص )فكري أحمد( عكاز )6(
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هو لمعنى خاص في المحل المضرور  مقدار الدیة محددا شرعا، فإنماأما كون 
وهو البدن، ألن سالمة البدن أمر یتساوى فیه الناس جمیعا، ویتساوون فیما یصیبه من 

 ذلك، وفیما یصیبه من جراح وشجاج نقص أو فقد لبعض أعضائه أو منافعه، وفي ألم
ومن هنا كان تقدیر . مایزت مواهبهمومهما اختلفت أوضاعهم، أو تفاوتت مراتبهم، أو ت

جزاء ما یلحق بالبدن من ضرر مقدرا بالنسبة للجمیع بحیث یتساوون فیه من غیر اعتبار 
  .)1(لفارق إال ما ورد الشرع باعتباره، كالدین والجنس ونحو ذلك

ویسلم البعض بما استنتجه السنهوري من حكومة العدل أنها تكاد ترسي أساسا 
إلسالمي إلیجاب التعویض بفرض قدر من المال یحدده القاضي عاما في الفقه ا

للمتضرر في أكثر أنواع األذى التي تصیب الجسم، سواء أكانت الجنایة عمدا أو غیر 
وال  .عمد؛ ألن أكثر أنواع الجراح والشجاج التي تلحق البدن مما ال تجري فیه المماثلة

لجنایات على النفس وما دونها اعتراض على هذا إال من جهة تقییده للتعویض في ا
باألرش غیر المقدر، فاألجزیة األخرى التي حدد الشارع مقدارها تفید التعویض كذلك،ألن 

ومفهومه أنه جزاء مالي یقع على المعتدي . عدم التقدیر ال یدخل في مفهوم التعویض
ر معین ویستحقه المتضرر جبرا لما أصابه، ال فرق في ذلك بین أن یقدره الشارع بمقدا

ذا كان للقوانین الحدیثة منطقها في ترك . من المال أو یترك أمر هذا التقدیر للقاضي وإ
تقدیر التعویض إلى القاضي عموما فإن للفقه اإلسالمي أسسه في تبني أسلوب مزدوج 

  .)2(یقوم على تقدیر التعویض أحیانا وترك ذلك إلى القاضي في أحیان أخرى

تقدیر التعویض عن األضرار الجسدیة في جمیع  وقد انتقد البعض ترك مسألة
عناصرها لتقدیر القاضي؛ ألن ذلك یؤدي إلى اختالف مبالغ التعویض من قضیة إلى 

  .)3(أخرى، بالرغم من اتحاد عناصر الضرر في كل منها

                                                             
  .450، المرجع السابق، ص )محمد بن عبد اهللا بن محمد( المرزوقي )1(
  .152، المرجع السابق، ص )محمد أحمد(  سراج )2(
  .14، المرجع السابق، ص )طه( عبد المولى إبراهیم )3(
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یضاف إلى ذلك، إن تقدیر الدیة ال یخرجها عن كونها تعویضا، فقد عرفت 
التعویض القانوني، كما أخذت بالتعویض المحدد بقیمة  القوانین التعویض المقدر، أو
  .)1(وكثیر من التعویضات في القوانین الوضعیة مقدرة. قصوى أو التعویض المسقف

وكون الدیة ال یتوقف الحكم بها على طلب األفراد ال یمكن التسلیم بذلك، إن كان 
إن كان  لیه أو ولیه، أماالمقصود أنه یجوز للقاضي أن یحكم بها ولو لم یطلبها المجني ع

المقصود أنه ال یتوقف أمر تقدیرها على طلب األفراد فیمكن التسلیم به باعتبار أن الدیة 
مقدرة شرعا، ومع ذلك فإنه یجوز للضحیة أو ولي الدم أن یطلب جزءا من الدیة أو یتنازل 

  .عنها بالكلیة

فال شك في تحمله هذا أما القول بأن الدیة مال عظیم، فإذا دفعها الجاني وحده، 
المال العظیم عقوبة، وألن فیها معنى زجر الجاني بحرمانه من جزء من ماله،وتصیبه في 

ومعلوم أن هذا المعیار في التمییز ینطبق على الترضیة أو التعویض وفقا . ذمته المالیة
  .)2(لما ذكره بعض فالسفة القانون

على النفس أوفي الجرائم على ما وقد خلص البعض إلى أن الدیة سواء في الجرائم 
دون النفس، تبدو بصورة واضحة أو تعبر عن فكرة التعویض المدني، ذلك أن الدیة في 
حقیقتها هي تعویض یدفعه الجاني للمجني علیه أو أولیائه مقابل ما نتج عن اعتدائه من 

  .ضرر

أحكامها  وذكر بأنه یمكن التأكید باطمئنان أن الشریعة اإلسالمیة قد تضمنت بین
ما تجري أو تحاول تقریره النظم الجنائیة المعاصرة، وقد حاول بعض الكتاب االنجلیز أن 
یدعم فكرته عن تعویض المجني علیه كأحد بدائل العقوبة أو للتخفیف منها، استنادا إلى 

                                                             
، 1999، مطبعة بابیرس، تونس، 1 ، التعویض عن الضرر البدني في القانون التونسي والمقارن، ج)محمد( اللجمي )1(

  .418، المرجع السابق، ص )عبد الرزاق(دربال  ؛395ص 
واعلم أن أحسن مال تؤخذ منه الترضیة مال المجرم؛ ألنها تكون في هذه الحالة : وفي ذلك یقول الفیلسوف بنتام )2(

  .226، مرجع سابق، ص 1أصول الشرائع، ج : انظر كتابه. ألیق بالمقام وأقرب ألن تكون عقابا
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عن الدیة في جرائم القتل والجرح في القانون الجنائي اإلسالمي  1980مقال نشر سنة 
  .)1(ت الدیة خطأ مدنیا أكثر من اعتبارها عقوبةحیث اعتبر 

 قاربات السابقة من التأصیل القويوعلى العموم فقد خلت، كما یقول البعض، الم
وذهبت بعیدا عن اجتهادات الفقهاء القدامى، واستندت إلى الضوابط المعتمد علیها تقلیدیا 

  .في القانون للتمییز بین العقوبة والتعویض

لفقه اإلسالمي القدیم، كما یقول، نجده ینظر إلى الدیة على أنها وبالرجوع إلى ا 
تعویض لإلصابة البدنیة، سواء أكانت جبرا لقتل النفس أو لقطع األطراف أو للجرح أو 

  .)2(إلذهاب منافع األعضاء، وهي ال تعد بحال عقوبة للجاني، بل تعویض خالص

إطالقهم یض الدیة بمثابة تعو ویظهر میل فقهاء المذاهب اإلسالمیة إلى اعتبار 
مصطلح الضمان علیها، وهو ما تبنته بعض القوانین التي أقرت مبدأ الدیة وفقا لما یأتي 

  .في الفرع الموالي
  

  الفرع الثاني

  مفهوم الضمان ووظیفته التعویضیة
  

 .وااللتزامیأتي الضمان في اللغة بعدة معان منها التحمل أو التكفل والمسؤولیة 
وضمن الشيء  .)3(أي ألزمته إیاه: وضمنته المال. أي التزمته: یقال، ضمنت المال

                                                             
، 269، ص 2010، دار الفكر العربي، القاهرة، 1، نحو نظام جنائي إسالمي متكامل، ط )رمزي ریاض(عوض  )1(

270.  
نهائها دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، ج )محمد(بلعتروس  )2( ، 1، حق المجني علیه في تحریك الدعوى الجنائیة وإ

امعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة، قسنطینة، دكتوراه، كلیة أصول الدین والشریعة والحضارة اإلسالمیة، ج
  .72، ص 2008، 2007

  .497، ص 2 ، المرجع السابق، ج)أحمد بن محمد بن علي( الفیومي )3(
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والضمان في  .)1(غرمته فالتزمه: وضمنته الشيء تضمینا، فتضمنه عنى .كفله: ضمانا
  .)2(المعاجم الحدیثة هو الكفالة وااللتزام

 .إطالقاتهأخص ویطلق الضمان في االصطالح الفقهي ویراد به الكفالة، وهو 
والمعنى العام للضمان هو شغل الذمة بما أوجب الشرع الوفاء به لسبب من األسباب التي 

وتقصره . ویقترب الضمان بهذا المعنى من مفهوم االلتزام في االصطالح القانوني. تنشئه
 .بعض التعریفات على أداء الواجب في الذمة للتعدي بارتكاب فعل أو ترك ضار بالغیر

أو هو  »واجب رد الشيء أو بدله بالمثل أو القیمة« ف الغزالي للضمان بأنهومنه تعری
  .)3(في التعریف الذي یستخلص مما أورده الشوكاني »أداء غرامة التالف«

وقد درج الفقه اإلسالمي عند التعبیر عن مسؤولیة الشخص بتعویض الغیر عن 
ان، فالضمان شرعا یعني الضرر الذي وقع له بخطئه، على تسمیة هذا االلتزام بالضم

وعلیه فالضمان هو االصطالح الشرعي . االلتزام بتعویض الغیر عن ضرر أصابه
  .)4(المرادف للمسؤولیة المدنیة في القانون

وهذا الترادف هو المعنى الواسع لكلمة الضمان أو المسؤولیة التي تنشأ عن عدم 
  .)5(إتمام العقد أو عن فعل ضار أو إهمال

  

                                                             
  .239، ص 4 ، المرجع السابق، ج)مجد الدین بن یعقوب بن إبراهیم( الفیروزآبادي )1(
، دار الشروق الدولیة، 4 الوسیط، وضع مجمع اللغة العربیة، طوآخرون، المعجم ) شعبان عبد العاطي( عطیة )2(

  .544، ص 2004مصر، 
؛ 28، 27، المرجع السابق، ص)محمد فتح اهللا( النشار ؛48 - 44، المرجع السابق، ص )محمد أحمد( سراج )3(

لثقافة والنشر بجامعة ، رسالة دكتوراه منشورة، إدارة ا)الكفالة(، نظریة الضمان الشخصي )محمد بن إبراهیم(الموسى 
  .26م، ص  1991ه  1411اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، المملكة العربیة السعودیة، 

  .53، المرجع السابق، ص )طه( عبد المولى إبراهیم )4(
(5) B.lewis, ch. Peliach, j. Schacht, encyclopédie de l’islam, 2e Ed . 2, imprimé au Pays-Bas, 1977, p. 107. 
Daman en droit musulman, responsabilité civil dans le sens le plus large de terme, qu’elle provienne du non-
accomplissement d’un contrat, d’un acte dommageable ou d’une négligence. 
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تعریفات حدیثة في هذا السیاق، حیث یعرف الضمان على أنه الحكم ووردت عدة 
 .)1(وهو أوضح تعریف وأقربه إلى لغة القانون. بتعویض الضرر الذي أصاب الغیر

  .)2(وقریب منه هو التزام بتعویض مالي عن ضرر للغیر

وعرفه البعض بما یتالءم مع نظریته الشاملة للمسؤولیتین المدنیة والجنائیة بأنه 
االلتزام بتعویض الغیر عما لحقه من تلف المال أو ضیاع المنافع، أو عن الضرر 

  .)3(الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس اإلنسانیة

وتلتقي هذه التعاریف على تعویض المضمون له لقاء ما أصابه من اعتداء أو 
یات وهو ضرر سواء كان بعقد أو بغیر عقد، وأن یكون التعویض بالمثل إذا كان من المثل

ما یحصره كیل أو وزن، أو بالقیمة إذا كان مما ال مثل له كالعروض والحیوان وكل ما 
  .)4(كان غیر مكیل وال موزون

 بر الضرر الناشئ عن مخالفة العقدلیشمل ج ویوسع البعض في مفهوم الضمان
هو شغل الذمة بحق مالي أوجب الشارع : "ویعرفه بأنه. أو الضرر الناشئ عن الجریمة

أداءه جبرا للضرر لحق بالغیر في ماله أو بدنه أو شعوره سواء نشأ هذا الضرر بمخالفة 
  .)5("العقد أو شرط من شروطه أو بارتكاب فعل أو ترك حرمه الشارع ذاتا أو ماال

التعویض بدل الضمان وعرفه وهناك من الفقه اإلسالمي الحدیث من استعمل لفظ 
 .)6("أوقع ضررا على غیره في نفس أو مال أو شرفالمال الذي یحكم به على من "بأنه 

  

                                                             
  .53، المرجع السابق، ص )طه( عبد المولى إبراهیم )1(
  .1032ص . 1968، مطبعة طربین، دمشق، 2 ، ج10، المدخل الفقهي العام، ط )مصطفى أحمد( الزرقاء )2(
،دار 3 ، نظریة الضمان أو أحكام المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة، ط)وهبة( الزحیلي )3(

  .15، ص 1998الفكر، دمشق، 
  .27، المرجع السابق، ص )محمد بن إبراهیم(الموسى  )4(
  .47، المرجع السابق، ص )محمد أحمد( سراج )5(
هذا . 35، ص 1955، المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الشریعة اإلسالمیة، مطبعة األزهر، القاهرة، )محمود( شلتوت )6(

  .1937الكتاب عبارة عن رسالة تقدم بها إلى مؤتمر القانون المقارن في دورته الثانیة في أوروبا عام 
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ویتلخص بأن الضمان یرادف في رأي البعض المسؤولیة وااللتزام، وقد ورد تعریف 
   .)1(للمسؤولیة بأنها تحمل المرء تبعة ما یصدر عنه، ومؤاخذته بذلك

واستعمل البعض التعویض بدال من الضمان، ویذكر رأي آخر أن الضمان شغل 
فنقول هذا الشخص ضامن أي ذمته مشغولة بشيء یجب الوفاء به سواء كان ماال الذمة؛ 

أو عمال،لذا فمن الخطأ أن نسمي التعویض ضمانا، فهو غیر واجب في الذمة في جمیع 
  .)2(األحوال رغم أنه األثر األكثر حدة واألكثر نطاقا ترتبا على الضمان

النظام القانوني بسبب بناء اإللزام وهناك من الباحثین من یرى بأن التعویض في 
به على اعتبارات تتصل بسلوك وحالة محدث الضرر النفسیة والذهنیة یفترض اتجاهه 

بینما تبني مفهوم غیر جزائي، یستتبع االرتباط الوثیق بین اإللزام  .)3(إلى الجزاء والزجر
بغض  یزالبالتعویض وحدوث الضرر، فالضرر یجب، باعتباره مساسا بحق الغیر، أن 

النظر عن حالة محدثه الذهنیة والنفسیة، لذا یبدو التعویض مجرد عوض متجه إلى إزالة 
ن كان یمثل بالنسبة إلى  ما ترتب، إثر تحقق الضرر، من اختالل بین الذمم، حتى وإ
محدث الضرر عبئا یثقل ذمته، فإنه یتقرر على سبیل الجبر، ویظل ضمانا لحق، إذ 

ضرر متى بدا تعدیا على حق، وهذا یجد موجبه في اعتبارات تتصل ینبغي عدالة إزالة ال
  .)4(بالحق المعتدى علیه، ال تلك المتصلة بشخص المعتدي

ویرى بأن الشریعة اإلسالمیة استلهمت، في بناء أحكام الحق في التعویض، مبدأ 
في  فاإللزام بالتعویض یتجه إلى جبر الضرر ال زجر محدثه، لذا أدرجه الفقه. الضمان

طائفة الجوابر؛ إذ هي مشروعة لجلب ما فات من المصالح، والغرض من الجوابر جبر 
ما فات من مصالح حقوق اهللا وحقوق العباد، وال یشترط في ذلك أن یكون من وجب علیه 

  .)5(آثما

                                                             
  .20، المرجع السابق، ص )محمد بن عبد اهللا بن محمد( المرزوقي )1(
  .36، 35ص ، المدخل لدراسة الضمان، دار مكتبة الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، )محمد سلمان( األحمد )2(
  .3، المرجع السابق، ص )حسن عبد الرحمن( قدوس )3(
  .4، ص ذاتهالمرجع  )4(
  .5، ص المرجع ذاته )5(
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وذكر بأن الضمان یتجه، في وظیفته األساسیة، إلى جبر الضرر ال زجر ما أدى 
ي أن یثور الشك حول الصفة التعویضیة لوظیفة الضمان وال ینبغ. إلیه من سلوك

ن كان الضرر في حقیقته إتالفا وجبره في حقیقته إصالحا، قد یتعذر  األساسیة، ألنه وإ
ذا ثبت ذلك فیصار إلى البدل رفعا للضرر بطریق  رفع الضرر بإصالح التالف، وإ

لضرر اقتضت،بالنظر العوض، فیقوم العوض مقام التالف، ولكن تهیئة العوض الجابر ل
إلى تباین المصالح الفائتة، التمییز بین ما یقبل التقویم منها وما ال یقبل، لذا تردد العوض 

فما هو بمال متقوم : الجابر للضرر في عنصره المعیاري بین فكرتي التقدیر والتقویم
  .)1(وأما ما لیس بمال فیضمن بما قدره الشرع. فیضمن بقیمته بالغة ما بلغت

قدره الشرع هو الدیة، وبذلك تدخل هذه األخیرة في مفهوم الضمان وفق هذا  وما
الرأي، على عكس ما ذهب إلیه البعض من أنه یجب عدم استعمال لفظ الضمان بإطالقه 
للداللة على الدیة الختالفهما في المعنى حیث أن الضمان یعني المسؤولیة والدیة تعني 

هذا من ناحیة،ومن ناحیة أخرى . تان بین المعنیینالمال المدفوع بدل النفس خاصة، وش
 الضمان یشمل كل حاالت المسؤولیة اتساع معنى الضمان وضیق معنى الدیة، حیث إن

  .)2(والدیة ال تعني إال المقابل المالي للضرر البدني

وعلى كل حال، فإن الفقه اإلسالمي في القدیم والحدیث استعمل لفظ التعویض 
ویبقى لفظ الضمان أعم بحیث یشمل التعویض وأنواع الضمان . نللداللة على الضما

بل إن بعض فقه المذاهب استعمل لفظ الضمان أثناء تعریفه للدیة، وهذا ما  .)3(األخرى
اسم لضمان یجب بمقابلة اآلدمي "ه الحنفي الذي عرف الدیة بأنها نقله البعض عن الفق

  .)4("أو طرف منه

                                                             
  .440 -437ص ، المرجع السابق، )حسن عبد الرحمن( قدوس )1(
  .41، 40، الدیة بین العقوبة والتعویض، مرجع سابق، ص )عوض أحمد( إدریس )2(
  .27، المرجع السابق، ص )محمد بن إبراهیم(الموسى  )3(
  . 380، المرجع السابق، ص )رویعي بن راجح(الرحیلي  )4(
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ویطلق  .)1(، وما في معناها"یضمن الدیة"الفقهیة عبارة وتتردد كثیرا في المذاهب 
 المال، ویطلق على غرامة المتلفاتكفالة : الضمان في االصطالح لیشمل المعاني اآلتیة

كالدیات ضمانا : كما یطلق على ما یجب بإلزام الشارع بسبب االعتداءات
  .)2(لألنفس،واألروش ضمانا لما دونها

یطلق على ضمان، وهذا الضمان یفهم في ویتضح أن الدیة اسم مخصوص 
اإلطار العام لمفهوم الدیة، بأنه ضمان مالي، وهو یتحتم في مقابلة اآلدمي، أي عوض 

 .)3(عن إزهاق نفس اآلدمي، أو أحد أطراف اآلدمي

وقد رجع صاحب االعتراض السابق إلى القول بأن فقهاء المذاهب اإلسالمیة 
عبروا عن الدیة بكلمة الضمان في كثیر من األحوال، كما ذكر أن معنى الضمان باتفاق 
فقهاء المذاهب اإلسالمیة هو التعویض ولیس العقوبة، وقد عبروا عن الدیة بهذه الكلمة 

رن أنفسهم مع فقهاء المذاهب اإلسالمیة على أن كلمة كثیرا، ویتفق شراح القانون المقا
  .)4(الضمان تعني التعویض فقط

  

                                                             
. فقد قالوا بجواز ضرب الزوجة الناشز فإن تلفت من ضربه ضمن دیتها على عاقلته إال أن یتعمد قتلها فیقاد بها )1(

، دار الكتاب العربي، 3 السلطانیة في الوالیات الدینیة، ط، األحكام )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب( الماوردي
وجوب : وجوب الكفارة، والثاني: أحدهما: له حكمان: الخطأ وقال ابن عبد السالم في القتل. 389، ص 1999بیروت، 
عة ، دار ابن حزم للطبا1 ، قواعد األحكام في مصالح األنام، ط)عز الدین عبد العزیز( ابن عبد السالم .الضمان

وقال ابن . لم أسمع أحدا ضمن العاقلة من دیة العمد شیئا: وقال مالك. 378 ، ص2003والنشر والتوزیع، بیروت، 
وقد بلغني أن عمر ابن عبد العزیز، في أكثر ظني، ضمن رجال دفع آخر من بین یدیه وهو یصلي، فكسر : عبد البر

أبو عمر یوسف بن (  ابن عبد البر: وانظر. جامع العقلباب ،  العقولالموطأ ،  كتاب . أنفه، دیة ما جنى على أنفه
  .351 ص، 2ج ، مرجع سابق، التمهید لما في الموطأ من المعاني والمسانید، )عبد اهللا بن محمد

، )محمد بن إبراهیم(الموسى ؛ 523، ص ، مرجع سابق، الموسوعة الجنائیة)سعود بن عبد العالي بن بارود( العتیبي )2(
أن الضمان لفظ عام یطلق على ما یشمل ضمان المال وضمان :" حیث قال في الخاتمة. 630المرجع السابق، ص 

  ".النفس والعقد واإلتالف والید، وأن الضمان الشخصي هو ما یطلق على الكفالة فقط
  .20، المرجع السابق، ص )اسمهان( سالم عبد الجلیل )3(
  .960، 959، الدیة بین العقوبة والتعویض، مرجع سابق، ص )عوض أحمد( إدریس )4(
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ولم تمیز بعض القوانین التي أقرت مبدأ الدیة بین هذا المصطلح ومصطلح 
إذا وقع ضرر على " مدني على أنه 256الضمان، وذلك طبقا لما ورد في نص المادة 
ع اإلسالمي، وما یتضمنه جدول الدیات النفس مما یستوجب الدیة وفقا ألحكام الشر 

، وتعذرت معرفة المسؤول عن تعویضه وفقا ألحكام 251المنصوص علیه في المادة 
المسؤولیة عن العمل غیر المشروع أو التزم بضمانه وفقا للمادة السابقة وجب الضمان 

معرفة  على الدولة، وذلك ما لم یثبت أن المصاب أو أحدا من ورثته أدى بخطئه إلى عدم
  .)1("المسؤول أو الضامن

وهكذا تبنى المشرع الكویتي مفهوما للدیة على أنها بمثابة تعویض مدني عن 
وقد أكد القضاء في الكویت بأن الدیة في . الضرر، المتمثل في حدوث الوفاة أو اإلصابة

صریح ما أفصح عنه القانون الوضعي تعویض مدني عن الضرر المتمثل في حدوث 
 .)2(اتهااإلصابة ذ

والدیة ال تخرج في ماهیتها عن فكرة الضمان، كل ما في األمر أن عناصر 
 أیضا مقدر شرعاالضرر في شأن الدیة قد حددت من قبل الشارع، وتقدیر هذا الضرر 

  .)3(وهذا وجه الخالف بین الضمان والدیة

خالصة ما تقدم أن لفظ الضمان یشمل التعویض والدیة، فكل منهما عبارة عن 
أداء ما وجب في الذمة بسبب ارتكاب فعل ضار بالغیر سواء في النفس أو المال،ولكن 
یطلق على ما یدفع مقابل االعتداء على الجسم دیة، ویطلق في الغالب الضمان على ما 

والدیة تطلق على ما یدفع مقابل النفس، ویقال لما یعطى فیما دون النفس . أصاب المال
عا یطلق علیه اسم الدیة واسم األرش، ودیة النفس ال یطلق األرش، فإذا كان مقدرا شر 

فلم تسم  علیها اسم األرش، ألن األرش لتالفي خلل، ولم یبق مع تلف النفس ما یتالفى،
                                                             

  .226، المرجع السابق، ص )رباب( السید إبراهیمعنتر  )1(
عبد المجید (شیبوب  ؛17، تعویض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، مرجع سابق، ص )أحمد السعید(الزقرد  )2(

أن تعویض الدیة عن ( اء في حكم لمحكمة االستئناف العلیا دائرة التمییز حیث ج. 61، المرجع السابق، ص )عامر
  ).كل ضرر یصیب النفس

، 2283، ص 2008، دار الكتب القانونیة، مصر، 4، الموسوعة القضائیة في التعویض، ج )حسن محمد(هند  )3(
2284.  
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ذا كان األرش غیر مقدر یطلق علیه حكومة عدل، ألن تقدیرها یخضع . دیتها أرشا وإ
  .للسلطة التقدیریة للقاضي ولتقویم أهل الخبرة

ة بهذا المفهوم هي تعویض لألضرار الجسمانیة، والضمان تعویض یشمل والدی
نما أطلق اسم الدیة على تعویض األضرار الجسمانیة دون . األضرار الجسمانیة والمالیة وإ

وال یؤثر الخالف في طبیعة الدیة في كونها نوعا من أنواع . المالیة تكریما وتشریفا لآلدمي
عدة صور حیث یرد في القوانین ذكر التعویض المقدر  التعویض، ذلك أن التعویض یأخذ

  .والجزافي والمسقف والتعویض الكامل، وتدخل الدیة في بعض هذه الصور

نستنتج في نهایة هذا الباب أن تعویض ضحیة الجریمة كان دائما موضع اهتمام 
وانین كثیر من رجال الفكر والفلسفة والقانون، وموضع اعتناء التشریعات السماویة والق

  .الوضعیة داخلیة أو دولیة عبر كل الحقب التاریخیة

فكرة التعویض في العصور القدیمة، وتمثلت مالمح ذلك لدى المجتمعات  ظهرت
البدائیة في استعمال رئیس الجماعة لسلطته ونفوذه لكي یحافظ على حسن العالقات بین 

تستبدل بالدم المطلوب ذهبا  أفراد جماعته لیحمل األسرة الراغبة في األخذ بالثأر على أن
لتقدیر الطرفین، وهو یختلف تبعا لمركز  وكان التعویض في البدایة یخضع. أو متاعا

تحدد  إجباریا ثم أصبح .الجاني والمجني علیه، ومقدار ما أصاب المجني علیه من ضرر
دفع وكانت جماعة الجاني تتضامن معه في . السلطة العامة مقداره وتلزم الطرفین بقبوله

  .التعویض للضحیة

نین القدیمة في شكل قواعد وقد تجسدت فكرة التعویض في كثیر من القوا
وقد جمعت قوانین بالد الرافدین بین القصاص والتعویض إال أن قانون أورنمو .مكتوبة

في كل المواد المتعلقة  بمبدأ التعویض بدال من القصاص وهو أول قانون مكتوب أخذ
  .بالعقوبات

شریعة حمورابي مقدار العقوبات المالیة، دون أن تترك للقاضي أیة سلطة حددت 
وقد . للمجني علیه أن یختار بین القصاص أو الدیة في بعض الحاالت ویمكن. تقدیریة

بإلزام الدولة بمسؤولیة التعویض للمتضررین من الحوادث التي لم  تفردت هذه الشریعة
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وهو ما اعتبر من . ائم القتل المرتبطة بالسرقةوكذا جر . یكتشف فاعلها، كالسرقات مثال
  .مظاهر الرقي التي لم تعرفها حتى الحضارات الحدیثة

في مصر الفرعونیة تقوم العقوبات أساسا على العقوبات البدنیة، ولكنها أخذت 
بالتعویض في جرائم القتل الخطأ، وفي السرقة نصت على عقوبة في شكل غرامة تتناسب 

  .مسروقمع قیمة المال ال

لدى اإلغریق لم یتم التطرق إلى تعویض ضحیة الجریمة، إال أن القانون كان یجیز 
للضحیة أن تعفو عن القاتل، قبل أن تلفظ أنفاسها، فإن هذا العفو یحول دون اتخاذ أي 

وكان القانون الیوناني القدیم  .إجراء ضد الجاني سواء كان العفو بمقابل أو دون مقابل
ه أو لورثته طلب القصاص من الجاني أو قبول التعویض المالي؛ إنما یجیز للمجني علی

  .كان یشترط في حالة القتل موافقة جمیع أقارب المجني علیه إلنهاء الدعوى بالتصالح

 أن مر العقاب بها بمراحل تاریخیةفي روما أقر مبدأ تعویض ضحیة الجریمة، بعد 
وفي هذه المرحلة األخیرة . مرحلة الدیة من االنتقام الشخصي إلى مرحلة التصالح ثم إلى

كان الطرفان في أغلب األحیان یتفقان على أن یتنازل المجني علیه عن الثأر في مقابل 
ولیس هذا المال یقتصر به الجاني على تعویض الضرر الذي . دیة یدفعها إلى الجاني

  .حد الضررأصاب المجني علیه، بل هو ملحوظ فیه معنى العقوبة ألنه قد یزید على 

وقد أقر القانون الروماني مبدأ التعویض في الجرائم التي تمس باعتبار الشخص 
كالقذف، وكان یلزم الجاني  بدفع ضعف قیمة الشيء المسروق أو ثالثة أو أربعة أضعافه 

وحینما أصبحت السرقة تعتبر من الجرائم العامة، أعطي المسروق منه . حسب كل حالة
ى العمومیة بطلب توقیع عقوبة بدنیة على السارق وبین طلب الخیار بین رفع الدعو 

وفي حالة اإلضرار بأموال الغیر كإتالف شيء مملوك للغیر تفرض على . الغرامة المالیة
  .المعتدي غرامة تساوي قیمة الضرر فقط

كانت كقاعدة عامة تتجاوز قیمة الضرر وهو ما یضفي علیها نوعا  والغرامة المالیة
نائیة، ومع ذلك فإن هذه الغرامة لم تكن تخلو من بعض خصائص  تقترب من الصفة الج

بها من فكرة التعویض القائم على جبر الضرر، فهذه الغرامة تطورت في القانون الروماني 
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من مبلغ محدد بنص القانون بتسعیرة محددة لكل جریمة بنوعها إلى مبلغ یضع القانون 
رر، وهو ما یتبین من أن الغرامة أصبحت أساس تقدیره بحیث یتفاوت حسب مدى الض

ومع ذلك فإن  .في جریمة االعتداء تقدر حسب مدى الضرر بجانب سوء نیة الجاني
القانون الروماني لم یعرف حتى آخر عصوره قاعدة عامة توجب التعویض عن كل عمل 

  .ضار

 فیما یخص الشرائع السماویة، فالقاعدة العامة في الیهودیة هي األخذ بقاعدة
القصاص وعدم اإلقرار بالدیة ورفض التصالح بشأنها سواء في القتل العمد أو الخطأ،أما 

 لضارا المتسبب في الفعل في غیر جرائم القتل كالضرب غیر المفضي إلى الموت فإن
  .شفائه یه إلى حیناإلنفاق علبتعویض عطلة المضروب، و  یلتزم

تالف مال الغیرسرقة  مثالوالقاعدة العامة في جرائم األموال  فإن السارق یلتزم  وإ
خمسة أمثال قیمة الشيء المسروق في أو أربعة أمثال  للمسروق منه مقداره تعویضبدفع 

 في حالة یخفض التعویض إلى مثلي قیمته في حالتي السرقة بدون تلبس أو. حالة التلبس
  .إخفاء األشیاء المسروقة

التعویض، ویفسر ذلك على أن في المسیحیة خلت األناجیل من النص على مبدأ 
ن كان ال یوجد اتفاق على ذلك وفي . الدیانة المسیحیة تعتبر امتدادا للدیانة الیهودیة، وإ

حرمان وال یصح التصالح بین الجاني والمجني علیه،  نم حالة وجود اعتداء فإنه ال مانع
ن الحق حرمانه م كما هو معروف لدى المسیحیة ثمالمجني علیه من الثأر والقصاص 

  .في التعویض والدیة أیضا؛ ألنه لیس من المنطق حرمان الشخص من حقه عینا وبدال

وحینما جاءت الشریعة اإلسالمیة أقرت مبدأ التعویض عن الجرائم، ومیزت بین 
التعویض عن الجرائم الماسة بسالمة البدن فعوضت عن ذلك بالدیة، وعوضت عن جرائم 

لماسة بالبدن التي یتفاوت تقدیرها بأرش یقدره القاضي أو وعن الجرائم ا األموال بالضمان،
  .حسب تقویم أهل الخبرة
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وأقرت الشریعة اإلسالمیة مبدأ التزام الدولة بتعویض جرائم القتل في الحالة التي ال 
وتتفق في جزء من ذلك مع قانون . یعرف فیها الجاني، أو حالة إعساره وعدم مالءته

  .حمورابي

ن الروماني والدیانة الیهودیة التي تقر بتعویض مضاعف في وتختلف مع القانو 
وهو ما أدى إلى القول بأن القوانین القدیمة كانت ال تمیز بین العقوبة . جرائم السرقة

  .والتعویض

وكانت قیمة التعویض منذ العصور البدائیة وفي األنظمة القانونیة وفي الشرائع 
من أجل ذلك اعتبرت هذه الفترة بمثابة  أسرته، السماویة تؤول دائما إلى المجني علیه أو

  .عصر ذهبي للضحیة

تضاءل مركز الضحیة في المراحل التي تلت، وتأثر معه حقها في التعویض أین 
وقد بدأ التقلیص . أصبح یذهب جزء منه إلى غیر الضحیة، سواء إلى الملك أو الدولة

والملك أو الدولة من جهة التدریجي للتعویض حیث یتم تقسیمه بین الضحیة من جهة 
  .أخرى، ثم تزاید الجزء الذي یذهب لغیر الضحیة بالتدریج حتى استغرق الدیة كلها

أدى ذلك إلى فصل الدعوى الجنائیة عن الدعوى المدنیة، وأصبح ینظر إلى 
وذلك منذ القانون الفرنسي القدیم وبقي هذا الفصل . التعویض على أنه مسألة مدنیة صرفة

واقتصر النظر إلى الضحیة باعتبارها طرفا في الدعوى المدنیة إذا كان . الیومساریا إلى 
وصار اقتضاء المجني علیه للتعویض متوقفا على . قد لحقها ضرر شخصي مباشر

  .جهوده الذاتیة ألن سلطة الدولة انحصرت في توقیع العقاب على الجاني

یة حصلت تطورات في العصر الحدیث ونتیجة للمعاناة التي تعرضت لها الضح
نشاء صنادیق تعویض الضحایا من أموال الدولة،  حثیثة في میدان التعویض، والسیما وإ

وفقا لمقترحات . لتعویض األضرار الناجمة عن جرائم القتل والمساس بسالمة الجسم
 التي سبق إلیها بنتام وغاروفالو مارغري فراي في الخمسینیات، التي أبرزت األفكار

التشریعات في أوروبا وأمریكا، وأكد علیها إعالن المبادئ األساسیة بشأن وتبنتها عدید 
  .1985الذي أقرته الجمعیة العامة لألمم المتحدة عام  ضحایا الجریمةتوفیر العدالة ل
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لقد أدت التطورات في مجال تعویض ضحایا الجریمة إلى التطور على مستوى 
القوانین الجنائیة ودرج الفقه والقضاء المفاهیم أیضا، حیث أدرج مصطلح الضحیة في 

على استعماله، وهو أوسع من مفهوم المجني علیه والمضرور من الجریمة بحیث یشملهما 
وبإقرار إلزام الدولة بتعویض ضحایا الجریمة صار لزاما إدراج مفهوم التعویض . معا

  .العادل والتعویض المسقف وغیرها من المفاهیم

ثة لهذه التطورات حصل تغییر الفت على مستوى تعویض وبتبني التشریعات الحدی
ضحیة الجریمة سواء من حیث مبدأ حق الضحیة في الحصول على التعویض من 

  .الجاني، أو من أي جهة أخرى
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  الثانيالباب 

  مبادئ حق ضحیة الجریمة

  في التعویض
  

 یقوم حق الضحیة في اقتضاء التعویض على مبدأ بسیط وهو أن یقع عبء ذلك
 التشریعات لم تستقر ومع ذلك، فإن. على من كان بنشاطه سببا في إلحاق الضرر به

حدة لتحدید الجهة المسؤولة عن تعویض ضحیة الجریمة، وقد یؤدي بها اعلى قاعدة و 
العجز أحیانا عن إیجاد أیة جهة تتحمل التعویض فتقرر إسقاط هذا الحق وتترك الضحیة 

 .ثار االعتداء علیها، ومرة من جراء تركها بال تعویضمرة من تحملها آل: تعاني مرتین

من حیث التمییز بین الجرائم  ،وعلى خالف ما كان علیه األمر في النظم القدیمة
حینما یتحمل الجاني وحده مسؤولیة التعویض عن النوع األول،بینما یقوم  ،المالیة والبدنیة

التعویض عن النوع الثاني على أساس التضامن العائلي، فإن القاعدة في التشریعات 
ویحق للضحیة . الحدیثة أن الجاني وحده هو من یتحمل مسؤولیة أصلیة عما اقترفت یداه

  .)الفصل األول(ضها من طرف الجانيالتي تتضرر من الجریمة المطالبة بتعوی

هذا المبدأ الذي یجعل من الشخص مسؤوال جنائیا متى كانت له عالقة 
بالجریمة،ویتحمل مسؤولیة فعله مدنیا ویلتزم بتعویض الضرر الذي سببه للغیر، هو الذي 
ینشىء األمل للضحیة في أن الدعوى ستحل لها مشاكلها بتمكینها من الحصول على 

مناسب، ولكنها تفاجأ بأن مشاكلها مازالت مستمرة في حاالت عدیدة عندما یتم التعویض ال
ویؤدي هذا الوضع إلى أن تبقى . االمتناع عن التنفیذ أو في حالة إعسار المحكوم علیه

  .الضحیة التي تكبدت األضرار ضحیة مرة أخرى من جراء الدعوى التي رفعتها

وهناك حاالت كثیرة تتعرض فیها الضحیة لألذى والضرر وال تتمكن من الحصول 
على التعویض، وذلك في الجرائم مجهولة الفاعل وأیضا في الجرائم اإلرهابیة التي ال 
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یمكن للفاعل حتى في حالة القبض علیه القیام بتعویض الضحایا بسبب ما یخلفه هذا 
  .النوع من الجرائم من أضرار

رغم من تفاقم وضع الضحایا بسبب هذه الجرائم فإن التشریعات ظلت وعلى ال
وال تزال بعض التشریعات ال . عاجزة عن توفیر الحمایة لهؤالء الضحایا لفترات طویلة

  .تقترح أیة حلول لتعویض المضرورین من جرائم اإلرهاب أو من الجرائم المجهولة

 الضحیة بمصیر الفاعلوز ربط مصیر في حین حاولت تشریعات أخرى أن تتجا
وذلك بإیجاد جهة تتحمل مسؤولیة التعویض، وبالضرورة فإن الجهة التي لها القدرة على 
تحمل التعویض هي الدولة، وذلك من خالل تدخل هذه األخیرة، أو عن طریق أشخاص 

، وهو ما یسمح للقول بقیام أو جمعیات تتشكل لمساعدة وتعویض الضحایا بمعرفة الدولة
  .)الفصل الثاني(الضحیة في الحصول على تعویض من الدولة مبدأ حق
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  الفصل األول

  حق الضحیة في الحصول على التعویضمبدأ 

  من الجاني 
  

المبدأ المسلم به في القوانین الحدیثة أن الشخص یكون مسؤوال جنائیا متى كانت 
 تبعة فعله مدنیامتواطئا، ویتحمل له عالقة بالجریمة بصفته فاعال أصلیا أو شریكا أو 

وفي حالة تعدد المسؤولین یكون التعویض فیما . ویلتزم بتعویض الضرر الذي سببه للغیر
  .بینهم متضامنین

وترتب القوانین المسؤولیة عن أفعال الغیر من حیث التعویضات المدنیة، وهي ال 
نما على اإلهمال أو التخلي عن الواجب وعدم  تقوم على أساس الخطأ الشخصي وإ

  .حتیاط، وتوصف ألجل ذلك بأنها مسؤولیة فرعیةاال

واألصل أن یكون الجاني هو المسؤول عن تعویض من تسبب له في ضرر من 
جراء الجریمة التي ارتكبها، وهذا هو المعبر عنه بمبدأ التزام الجاني بتعویض الضحیة في 

  ).المبحث األول(القانون

ن مسؤوال جنائیا متى كانت له تتفق الشریعة من حیث المبدأ على أن الشخص یكو 
كما  الضرر الذي سببه للغیر من جرائهاعالقة بالجریمة، ویتحمل مسؤولیة التعویض عن 

  .تتفق من حیث تحمیل مسؤولیة التعویض بصفة فرعیة للغیر

وفي الجرائم الماسة بسالمة جسم اإلنسان والتي یقضى فیها بالدیة یقع حمل الدیة 
  .وقد اختلف الفقه حول أساس تحمیل العاقلة الدیة. جاني وحدهعلى العاقلة ولیس على ال

التي واألضرار ومن جهة أخرى هناك خالف حول نطاق التعویض، أي الجرائم 
  .یحق للضحیة طلب التعویض عنها من طرف الجاني في الشریعة وفي القانون
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بضمان وعلى كل حال فإن األصل في الشریعة اإلسالمیة أن الجاني هو من یلتزم 
ما تسبب فیه من ضرر للغیر بغض النظر عما یرد على ذلك من استثناءات، وبذلك فإن 

  .)المبحث الثاني(في الشریعة اإلسالمیة المبدأ هو التزام الجاني بتعویض الضحیة
  

  المبحث األول

  ضحیة تعویض مبدأ التزام الجاني ب

  في القانونالجریمة 
  

یتحمله الجاني، وترد على هذا المبدأ أن التعویض المستحق للضحیة  المبدأ
الجاني التعویض تكون مسؤولیته أصلیة، أما إذا تحمله الغیر  وعندما یتحمل .استثناءات

ویرجع اختالف المسؤولیة في الحالتین إلى طبیعة الجریمة . فإن مسؤولیته تكون فرعیة
ندئذ بشأن المقترفة، حیث یتدخل أكثر من شخص في الفعل الضار، ویثور التساؤل ع

المسؤول عن الضرر الناتج عنها، حیث تكون القاعدة بالنسبة لكل الجرائم أن الجاني هو 
المسؤول عن تعویضها، وتستنى من ذلك بعض الجرائم التي یتحمل مسؤولیة التعویض 

الجنائیة الحدیثة وهو ما استقر علیه العمل في  هذا ما تقره القوانین. عنها غیر الجاني
 بتعویض ضحیة الجریمة الجاني التزاممبدأ  ویتعین ألجل ذلك تحدید. اءالفقه والقض

من حیث الجرائم  لى كلوأن هذا المبدأ ینطبق بصفة عامة ع ،)المطلب األول(وأساسه
  .)المطلب الثاني(نطاق التعویض
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  المطلب األول

  ضحیة التزام الجاني بتعویض مبدأ تحدید 

  وأساسه الجریمة
  

للضحیة أن تطلب الحكم لها بالتعویض ضد المدعى علیه، وهو المتهم یمكن 
  .كأصل عام، واالستثناء أن تتقدم بالطلب ضد الورثة أو المسؤولین عن الحقوق المدنیة

وبما أنه ترد على مبدأ التزام الجاني بالتعویض بعض االستثناءات فإنه كان من 
أساس  استعراضثم ) الفرع األول(االستثناءات الواردة علیهالالزام القیام بتحدید المبدأ وكذا 

  .)الفرع الثاني(الضحیةتعویض التزام الجاني ب
  

  الفرع األول

  بالتعویضالجاني  التزاممبدأ تحدید 

  واالستثناءات الواردة علیه
  

المبدأ المتفق علیه في كل التشریعات أن طلب التعویض یكون ضد المتهم، وال 
وقد قررت القوانین هذا المبدأ . یمنع ذلك أن یقدم الطلب ضد أشخاص تربطهم صلة به

وبما أن  ،)الفقرة األولى(تعویضالالتزام الجاني ب وتطرق إلیه أیضا الفقه وتم تحدید أصول
ن تحمله من طرف الغیر فإن القوانین والفقه أیضا أوردت التعویض قابل لالنتقال ویمك

  .)الفقرة الثانیة(المبدأهذا استثناءات على 
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  الفقرة األولى

  تعویض التزام الجاني بالمبدأ تحدید 
  

وذلك وفقا  ،)1(األصل أن الجاني هو المسؤول األول عن تعویض المجني علیه
ومن المقرر أن . للقاعدة العامة أن اإلنسان حتى في الشؤون المدنیة ال یسأل إال عن فعله

كل خطأ یسبب ضررا للغیر ینشأ عنه حق للمضرور في التعویض قبل المتسبب في 
  .)2(الضرر

وقد تكرس هذا المبدأ فقهیا بحیث یكون الشخص مسؤوال جنائیا متى كانت له 
بصفته فاعال أصلیا أو شریكا ویتحمل مسؤولیة تبعیة فعله مدنیا ویلتزم عالقة بالجریمة 

  .)3(بتعویض الضرر في حالة ثبوت إدانته قضائیا

وهو مبدأ مسلم به قانونا وقضاء إذ إن كل عمل یرتكبه المرء یسبب ضررا للغیر 
یلتزم صاحبه بالتعویض بقدر ما أحدثه من ضرر، وهو المبدأ المقرر في جمیع الشرائع 

كل فعل أیا "حیث تنص هذه المادة على أن  .)4(124وأخذ به المشرع الجزائري في المادة 
بب ضررا للغیر، یلزم من كان سببا في حدوثه یرتكبه الشخص بخطئه، ویس كان

  .)5("بالتعویض

  

                                                             
  .180، المرجع السابق، ص )ماهر سالم(الطراونة  )1(
أعمال المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون ، دعوى التعویض أمام المحكمة الجنائیة، )محمد صبحي( نجم )2(

دار النهضة العربیة،  ،1989مارس   14 -12یه في اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ لحقوق المجني ع: الجنائي، بعنوان
  .421و 409، ص 1990القاهرة، 

  .168، ص )س.م.د.د(، 1راءات الجزائیة، ج، الموسوعة في اإلج)علي(جروة  )3(
  .189، ص ذاتهالمرجع  )4(
یتضمن القانون المدني،المعدل  1975 سبتمبر 26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 -75أمر رقم  )5(

  .2005یونیو  20مؤرخ في  10 - 05بالقانون رقم 
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وقد أخذ القضاء بهذا المبدأ وورد في عدة قرارات للمحكمة العلیا، أنه من المبادئ 
المستقر علیها قانونا أن العمل الشخصي المسبب ضررا للغیر یرتب المسؤولیة ویلزم 

وأخذت به محكمة النقض المصریة في العدید من قراراتها والتي  .)1(صاحبه بالتعویض
 253أن الدعوى المدنیة التي تقام ضد المتهم نفسه تحكمها الفقرة األولى من المادة : منها

ترفع الدعوى المدنیة بتعویض الضرر على المتهم "إجراءات والتي تنص على أنه 
  .)2("بالجریمة إذا كان بالغا

حكمة الدستوریة الجاني عن فعله قیمة دستوریة تتجلى فیما أكدته المولمسؤولیة 
أن األصل في الجریمة، أن عقوبتها ال یتحملها إال من أدین كمسؤول  العلیا في مصر من

بما مؤداه وطأتها مع طبیعة الجریمة موضوعها عنها، وهي بعد عقوبة یجب أن تتوازن 
نال ة الجریمة ال یؤخذ بها إال جناتها، وال یأن الشخص ال یزر غیر سوء عمله، وأن جریر 

مرتبطان بمن " تناسبها مع الجریمة محلها"و" عقوبةیة الشخص"عقابها إال من قارفها، وأن 
یعد قانونا مسؤوال عن ارتكابها، ومن ثم تفترض شخصیة العقوبة التي كفلها الدستور 

تالزمهما، ذلك أن الشخص ال ، شخصیة المسؤولیة الجنائیة، وبما یؤكد 66بنص المادة 
. یكون مسؤوال عن الجریمة، وال تفترض علیه عقوبتها إال باعتباره فاعال لها أو شریكا فیها

ه المحكمة الدستوریة هذا المبدأ في قولها بأن األصل في الجریمة أن عقوبتها ال توأكد
وأن جریرة یتحمل بها إال من قارفها، بما مؤداه أن الشخص ال یزر غیر سوء عمله، 

  .)3(الجریمة ال یؤخذ بها إال جناتها

ومبدأ شخصیة العقوبة یرتقي إلى مرتبة المواثیق والعهود الدولیة، ولذلك تحرص 
وقد نص . الدساتیر على النص علیه ضمن تأكیدها عل احترام الحقوق األساسیة لإلنسان

باإلضافة . 169مادة في ال 1976، ودستور 142علیه الدستور الجزائري الحالي في المادة 
  .)4(إلى أن قانون العقوبات قد نص علیه في مادته األولى

                                                             
  ، 1983 -01 -05الصادر في 29009رقم  05قرار )1(
،  قانون اإلجراءات الجنائیة مع تعلیق فقهي تحلیلي للنصوص ومبادئ محكمة )حسن( عالم .4/3/1963نقض  )2(

  .453 ، ص1982، مؤسسة روزالیوسف، 1 النقض، ج
  .205 ،204ص  ،2006، دار الشروق، القاهرة، 4 ، القانون الجنائي الدستوري، ط)أحمد فتحي( سرور )3(
  .531و 524، المرجع السابق، ص )أحمد( مجحودة )4(
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العام الذي تقوم علیه  وینسجم مبدأ التزام الجاني بالتعویض مع األساس
أي كما ال یعاقب المرء  .)1(إذ تتحد معها في تطلب فكرة الخطأ بمعناها العامالمسؤولیة؛

إال بسبب فعله الشخصي وهو مبدأ قضائي أیضا رددته محكمة النقض الفرنسیة أكثر من 
فإن هذا ما ینطبق أیضا على مسؤولیة الشخص عن الضرر الذي یتسبب فیه  .)2(مرة

واألصل أن اإلنسان ال یسأل سواء من الوجهة الجنائیة أو من الوجهة . بخطئه الشخصي
علما بأن مبدأ شخصیة العقوبة ال یسمح بعقوبة من . )3(إال عن أعماله الشخصیةالمدنیة 

لم یساهم من قریب أو من بعید في ارتكاب الجریمة، بعكس التعویض الذي یمكن أن 
  .یتحمله الغیر

ن یدفع التعویض بما ومن المناسب هنا التأكید على أهمیة أن یكون المخطئ هو م
ق ؤخذ منه الترضیة مال المجرم، ألنها تكون في هذه الحالة ألیأن أحسن مال ت"ذكره بنتام 

 .)4("بالمقام، وأقرب ألن تكون عقابا

ویعد مبلغ التعویض المقضي به دینا یعمر ذمة مرتكب الجریمة یتوجب علیه 
الوفاء به، ولضمان خالصه یعتبر المشرع أن األشخاص المحكوم علیهم متضامنون حتما 

تبر المشرع الجزائي أن كل األشخاص المحكوم علیهم متضامنون ویع. في قیمة التعویض
 المجلة الجزائیة 21الفصل ( حتما في دفع الخطیة والعوض وقیمة الضرر والمصاریف

وعلیه فإن مرتكبي الفعل اإلجرامي الواقع تتبعهم جزائیا متضامنون بحكم . )التونسیة
مساهمة كل واحد منهم في القانون في الوفاء بدین التعویض مهما كان حجم 

ومهما كان شكلها، وبموجب التضامن یخول للمتضرر  )فاعل أصلي، شریك(االعتداء

                                                             
  .523ص ، المرجع السابق، )أحمد( مجحودة )1(
  .539، ص ذاتهالمرجع  )2(
  .633، مرجع سابق، ص 3، الموسوعة الجنائیة، ج )عبد الملك بك(جندي  )3(
المطبعة األمیریة، القاهرة،  ،1ج  ، 1أحمد أفندي فتحي زغلول، ط :  ، أصول الشرائع، ترجمة)جیرمي( بنتام )4(

  .303ه، ص 1309
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مساءلة أي واحد منهم بتمام التعویض شریطة أن یكون المطلوب ممن وقعت إدانته 
  .)1(بصدور الحكم علیه

متضامنین إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا "أنه  ج.م 162وتقرر المادة 
في إلزامهم بتعویض الضرر، وتكون المسؤولیة بینهم بالتساوي إال إذا عین القاضي 

وأحیانا قد تعین المحكمة نسبة مسؤولیة كل متهم " نصیب كل منهم في االلتزام بالتعویض
  .)2(یه  في التعویض، وهو ما یعرف بتقسیم المسؤولیةلأو مدعى ع

تعویض الضرر كله بالتضامن بینهم أنه ولیس معنى التزام كل من الفاعلین ب
بل المقصود أنه یجوز له أن . یجوز للمصاب أن یتقاضى من كل منهم تعویضا كامال

یطالب أیهم، ولكن حقه ینقضي وتبرأ منه ذمة الفاعلین جمیعا بمجرد قیام أحدهم بدفع 
ال فإن حصل المصاب قیمة التعویض مرتین مثال وجب علیه رد ما أخذه  التعویض له، وإ

  .)3(من زیادة عن قیمة الضرر

ولیس المقصود ببراءة ذمة الفاعلین اآلخرین أن من دفع منهم التعویض یتحمله 
  .)4(نهائیا دون اآلخرین، بل یكون له حق الرجوع على كل منهم بقدر نصیبه من الدین

ذا طلب المجني علیه التعویض من المتهمین متضامنین، فمعنى ذلك أنه یطالب  وإ
منهم بمبلغ التعویض، فإذا كان المتهمون أربعة، وطلب المجني علیه الحكم له بمبلغ كال 

ثالثمائة جنیه على سبیل التعویض، فبرأت المحكمة ثالثة منهم،وقضت على المتهم الذي 
جنیها على أساس أنه هو وحده الذي أحدث العاهة المستدیمة بالمجني  150أدانته بمبلغ 

  .)5(علیه فال مخالفة للقانون في ذلك

                                                             
، التعویض عن الضرر الناشئ عن الجریمة، رسالة لنیل شهادة الدراسات المعمقة في الحقوق، )عیاض( البجاوي )1(

  .118، ص 1998 -1997شعبة العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تونس، 
  .77 ص ،جع السابقالمر ، )بغدادي( موالي ملیاني )2(
  .125، 124، ص المرجع السابق، )سلیمان( مرقس )3(
  .ذاتهالمرجع  )4(
، المسؤولیة المدنیة، التعویض في )إبراهیم( سید أحمد. ق 8 س 45طعن رقم  17/1/1937نقض جنائي  )5(

  .90، ص 2006المسؤولیتین التقصیریة والعقدیة، دار الكتب القانونیة، مصر، 
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ویفید هذا الحكم أن من رأي الطاعن أن المجني علیه طلب تعویضه بمبلغ 
ثالثمائة جنیه من المتهمین متضامنین، ومن ثم إذا برأت المحكمة ثالثة منهم فإنه لم یبق 

 150، فإذا قضت على المتهم بمبلغ )جنیه 75(تعویض الذي طلبه إال ربعهلمن مبلغ ا
وأفاد الحكم بأن هذا الوجه غیر سدید ألن . جنیها تكون قد قضت بما لم یطلبه الخصوم

  .معنى التضامن أنه یطالب كال منهم بمبلغ التعویض

 ویهدف التضامن بین المتهمین إلى ضمان تحصیل التعویض للمتضرر، ألنه من
 .)1(حقه أن یطالبهم جمیعا أو أفرادا بما حكم له

ویعتبر قیام الجاني بدفع التعویض عن الضرر عنصرا هاما للضحیة من ناحیة أن 
وعندما تأمر . هذا التعویض یعد اعترافا باإلیذاء الواقع على الضحیة من جانب المجرم

وقد یكون لهذا . بالضحیةالمحكمة بهذا التعویض فإنه یكون أیضا رمزا الهتمام الدولة 
، وقد یؤدي أیضا إلى زیادة ةالنوع من االعتراف أثر هام في التئام جروح الضحیة المعنی

  .)2(في نظام العدالة الجنائیة اثقته
  

  لفقرة الثانیةا

  التزام االستثناءات الواردة على مبدأ 

  الجاني بالتعویض
  

األصل أن الشخص ال یسأل إال عن أخطائه الشخصیة، إال أن هناك حاالت 
خاصة قد یرتب فیها القانون المسؤولیة عن أفعال الغیر من حیث التعویضات المدنیة 
وهي مسؤولیة مبنیة على اإلهمال والخطأ في الرقابة والتوجیه، وهذه األخطاء تكون 

تي تمس الذمة المالیة للمسؤول مفترضة یتحمل صاحبها مسؤولیة التعویضات ال
  .)3(المدني

                                                             
  .119، ص 1982، جامعة الكویت، 3 ، الوسیط في اإلجراءات الجزائیة الكویتیة، ط)الوهابعبد ( حومد )1(
نصاف ضحایا الجریمة وانتهاكات حقوق اإلنسان، ص -وثائق األمم المتحدة، الفصل الخامس عشر )2(   .691حمایة وإ
  .172، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )3(



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

166 
 

وهي مسؤولیة ذات طبیعة خاصة لكون األصل فیها أن المرء ال یسأل إال عن 
فعله الشخصي، وال یتحمل تبعة فعل غیره، إال أن تطبیق هذا المبدأ قد یكون في بعض 

الخطأ  األحیان شدید الوطأة على الضحیة، كأن یكون الفاعل غیر ممیز، فال یمكن إثبات
من جانبه ومن ثم ال یسأل، أو یكون تابعا ال مال له فال تتحصل الضحیة على 

مما جعل المشرع یفرض على بعض األشخاص كاألب والمعلم والمتبوع . التعویض
  .)1(مسؤولیة ذلك دون حاجة إلى إثبات خطئهم

رقابة، إن هذه المسؤولیة یتحملها المسؤول المدني، وقد حددها القانون في متولي ال
بمعنى أن المسؤول المدني هو شخص آخر غیر . ومسؤولیة المتبوع عن فعل التابع

المتهم، یلتزم قانونا بتعویض الضرر عن جریمة ارتكبها سواه لوجود عالقة قانونیة بین 
  .)2(المسؤول المدني والمتهم، یرى فیها القانون وجوب إلزامه بالتعویض

األول عندما یكون هذا الشخص : والشخص یسأل مدنیا عن فعل الغیر في فرضین
األشخاص المسؤولین عن  135وقد حدد القانون المدني في مادته . مسؤوال عن رقابة غیره

األم واألب عن األوالد القصر الساكنین معهما، والمعلمون والمؤدبون وأرباب : الرقابة وهم
  .)3(نون في الوقت الذي یكونون فیه تحت رقابتهمالحرف عن تالمیذهم والمتمر 

یونیو  20المؤرخ في  10 -05غیر أنه بعد إلغاء هذه المادة بموجب القانون رقم 
المعدلة والذي یطبق على كل من یجب  134مكتفیا بالمبدأ العام الذي ورد بالمادة  2005

بسبب حالته العقلیة أو  قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصر أو
لغاء المادة . الجسمیة التي كانت تعالج مسؤولیة اآلباء والمعلمین والمؤدبین وأرباب  135وإ

الحرف عن أفعال أوالدهم وتالمذتهم والمتمرنین ال یعني بتاتا أن هناك تراجعا فیما یخص 
مجرد صور مسؤولیة هؤالء، ألن مسؤولیة متولي الرقابة تشمل هذه الحاالت التي هي 

  .)4(لمسؤولیة متولي الرقابة

                                                             
  .الهامش. 96، ص سابقمرجع ، االلتزامات، )علي( فیاللي )1(
  .78، المرجع السابق، ص )بغدادي( موالي ملیاني )2(
  .161، المرجع السابق، ص )عبد اهللا( وهایبیةأ ذاته؛المرجع  )3(
  . 100، ص االلتزامات، مرجع سابق، )علي( فیاللي )4(



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

167 
 

من القانون المدني الفرنسي  134وال شك أن المشرع الجزائري استوحى نص المادة 
التي حددت األشخاص الذین یمكن مساءلتهم مدنیا مثل األب واألم  .)1(1384المادة في 

  .)2(وأرباب الحرف والمعلمین وغیرهم

 136والفرض الثاني عندما یكون الغیر تابعا له بحكم القانون وفقا لما تحدده المادة 
مدني من مسؤولیة المتبوعین عن أعمال تابعیهم، متى كان الضرر واقعا منهم في حالة 

  .)3(تأدیتهم لوظیفتهم أو بسببها أو بمناسبتها

ة في القانون وهذا محل اتفاق في التشریعات، فالمسؤولون عن الحقوق المدنی
م (المصري هم من یقع علیهم مسؤولیة قانونیة عن فعل المتهم، سواء بسبب عالقة تبعیة

 .)4()ج.م 173م (، أو لإلخالل بواجب الرقابة)ج.م 174

وهذه المسؤولیة تكون بالنسبة للشخص الطبیعي كما تكون بالنسبة للشخص 
األضرار التي یحدثها بمقتضى ذلك یكون رب العمل مثال مسؤوال عن . المعنوي

العامل،كما تكون اإلدارة مسؤولة عن األضرار التي یحدثها الموظفون أثناء تأدیة وظائفهم 
  .)5(وهو مبدأ عام مقرر في القانون العام والخاص. أو بمناسبتها

في هذین الفرضین، عندما یقع من أحدهما خطأ مادي ویحدث ضررا لآلخرین 
ذا كان المشرع قد أجاز للمضرور رفع الدعوى . یسأل الشخص مدنیا عن فعل غیره وإ

المدنیة عن المسؤول عن الحقوق المدنیة عن فعل المتهم، إال أنه اشترط لذلك رفعها 
ابتداء على المتهم نفسه، وذلك أمام المحكمة الجزائیة التي تفصل في موضوع الجریمة 

لزامها بالتعویض معها لتبعیة على المسؤول مدنیا ویجوز رفع الدعوى المدنیة ا. ذاتها وإ
  .)6(دون رفعها ابتداء على المتهم

                                                             
  .523، المرجع السابق، ص)أحمد( مجحودة )1(

(2) Ce sont exclusivement ceux qui sont énumérés par l’article 1384 du code civil (père et mère, artisans, 
maîtres et commettants). v. Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc Bernard), op.cit. p. 245. 

  . 161، المرجع السابق، ص )عبد اهللا( وهایبیةأ ؛78، المرجع السابق، ص )بغدادي( موالي ملیاني )3(
  .49، المرجع السابق، ص )عصام(ملیجي ؛253، المرجع السابق، ص )حسن( عالم )4(
  .172، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )5(
  .78ص  ، المرجع السابق،)بغدادي( موالي ملیاني )6(
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غة احتیاطیة،ویفید ــادة في اإلیضاح فإن المسؤولیة في هذین الفرضین ذات صبـوزی
ذلك أنه یمكن للضحیة أن تدعي في كل الحاالت المسؤولیة عن األعمال الشخصیة 

لیة عن عمل الغیر إذا كانت باعتبارها الشریعة العامة، ولها أیضا أن تستنجد بالمسؤو 
  .مصلحتها تقتضي ذلك

مدني مثال،وتوفرت  124فإذا تعذر على الضحیة إثبات خطأ المسؤول طبقا للمادة 
في نفس الواقعة شروط المسؤولیة عن عمل الغیر فلها أن تستنجد بهذه المسؤولیة التي ال 

  .)1(یشترط لقیامها إثبات الخطأ

لتي یعتد بها في عالم القانون ال بد من وجود لكن حتى تقوم هذه المسؤولیة ا
عالقة تبعیة بین الفاعل والمسؤول المدني المتمثلة في سلطة الرقابة والتوجیه والعالقة 

  .السببیة بین الفعل والضرر

وبناء على ذلك، فإن مسؤولیة الوالد تعتبر قائمة مادام الولد القاصر تحت رعایة 
ذه الرقابة لرعایة جمعیة أو هیئة نظامیة أو شخص آخر ورقابة والدیه، لكن إذا أوكلت ه

  .بموجب عقد أو قرار قضائي أو اتفاق فال مسؤولیة على الوالدین

وفي هذا الصدد رتب القضاء مسؤولیة المدرسة عن التلمیذ أثناء وجوده بداخلها 
بالنسبة لألفعال التي یرتكبها إضرارا بغیره، ومع ذلك فإن األخطاء التي تعود في األساس 
إلى سوء التربیة وانعدام األخالق یتحملها الوالدان وحدهما حتى ولو كان الطفل في رعایة 

جویلیة  3هذا ما أقره المجلس األعلى في القرارین الصادرین في و . هیئة أو شخص آخر
  .)2(1986دیسمبر  2، و1967

  

  

                                                             
  .50، 49، االلتزامات، مرجع سابق، ص )علي( فیاللي )1(
  .173، 172، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )2(
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ولكن إذا وقع من شخص غیر ممیز ولم یوجد من هو مسؤول عنه، أو تعذر 
الحصول على تعویض من المسؤول المدني جاز للمحكمة الحكم على من وقع منه 

من  125خصوم عمال بأحكام المادة الضرر بتعویض عادل مراعیة في ذلك مركز ال
  .)1(القانون المدني

، ویرى الفقه بأن 164وتقابل هذه المادة في القانون المدني المصري، المادة 
المسؤولیة هنا مشروطة، وشرطها أال یجد المضرور سبیال للحصول على التعویض من 

على معنى أن ال یكون مسؤوال  وهي مسؤولیة مخففة. عدیم التمییز شخص آخر غیر
حتما عن تعویض ما أحدثه من الضرر تعویضا كامال، باعتبار أن مسؤولیته ال تقوم 

نما على تحمل التبعة ومن ثم ال یمكن تحمیله التبعة عن أعماله الضارة . على الخطأ وإ
ه ومن ثم یمكن ل. والقاضي یراعي مركز الخصوم من الغنى والفقر. إال في حدود عادلة

أو یقضي . أن یقضي بتعویض كامل إذا كان عدیم التمییز ثریا وكان المضرور فقیرا
للمضرور ببعض التعویض إذا كان عدیم التمییز میسرا للعیش من غیر وفر،وكان 

وقد ال یقضي بتعویض إذا كان عدیم التمییز ال مال . المضرور في حاجة إلى تعویض
الحكم بالتعویض جوازي ال وجوبي على كل  له وكان المضرور في سعة من العیش، ألن

  .)2(حال

   

                                                             
  .170، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )1(
، ص 1995، التعویض بین الضرر المادي واألدبي والموروث، منشأة المعارف، اإلسكندریة، )محمد أمین( عابدین )2(

29 ،30.  
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سالفة الذكر، ویرى البعض  125وقد ألغى المشرع الجزائري الفقرة الثانیة من المادة 
أنه وفق في ذلك، حیث تجنب كل تحریف للمبادئ التي استقر علیها نظام المسؤولیة 
المدنیة، ویرى أنه یمكن التكفل بهذه الحالة في إطار النظام الجدید للتعویض، السیما 

  .)2(أي أن الدولة تتكفل بالتعویض عن هذا الضرر .)1(مدني 1مكرر 140المادة 

أن من حق من أصابه ضرر من الجریمة في التعویض یقابله التزام أو دین ویبقى 
في ذمة الجاني أو المسؤول مدنیا، وعلى ذلك إذا توفى الجاني أو المسؤول المدني ظل 

ولم  .)3(دینه في ذمة خلفه العام كالورثة یؤدونه من التركة إذ ال تركة إال بعد سداد الدیون
لكن القواعد . یة في المادة الثالثة صراحة إلى صفة الورثةیشر قانون اإلجراءات الجزائ

العامة في المسؤولیة الرامیة إلى طلب التعویض تمتد إلى الذمة المالیة التي أصبحت 
تحت مسؤولیة أشخاص آخرین بصفتهم من الخلف الخاص أو العام، ومن باب أولى أن 

 .)4(یكون الورثة مسؤولین عن الضرر

 لیس دینا جنائیا ذا طبیعة شخصیة ته في فكرة أن التعویضیجد هذا الحل مبررا
ولكن هو دین مدني یثقل الذمة المالیة لمرتكب الفعل المجرم ویشكل عنصرا سلبیا 

والحال أن الورثة الذین یستقبلون العنصر اإلیجابي من التركة لهم أن . لمجموع دیونه
برین على أداء التعویض تماما مثل یقبلوا بما یثقلها من دین، وبالتالي یجدون أنفسهم مج

ما أن یلجأوا إلى استعمال وسائل الدفاع التي كان یمكن لمورثهم أن  المتهم قبل وفاته، وإ
  .)5(یستعملها، مثل خطأ الضحیة أو تقادم الدعوى المدنیة

                                                             
  .79، االلتزامات، مرجع سابق، ص )علي( فیاللي )1(
إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر ید فیه، تتكفل الدولة بالتعویض " 1مكرر  140المادة  )2(

  ".عن هذا الضرر
  .138، 137، ص1942، مطبعة االعتماد، مصر، 2 ، أصول قانون تحقیق الجنایات، ط)محمد مصطفى( القللي )3(
  .174، 173، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )4(

(5) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit. p. 243, 244. 
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أمام القضاء الجنائي أو  تابع الدعوى المدنیة ضد الورثةویمكن للضحیة أن ت 
الطریق الوحید المفتوح هو الطریق المدني، واالستثناء أن یبقى الطریق  المبدأ أن .المدني

  .)1(الجنائي مفتوحا إذا كان قد صدر قرار من القضاء الجنائي بالمتابعة في حیاة المورث

نما  ومن ذلك یتبین أن الذمة المالیة للورثة لیست هي الضامنة لدین التعویض، وإ
المتهم دون أن یترك تركة سقط التزام الوارث ومن ثم إذا توفى . هي ذمة مورثهم

   .)2( ض، وبالتالي ال یجوز اختصامه أصلبالتعوی

ذا تعدد الورثة فال یلزم كل منهم إال بنسبة  ویكون التعویض في حدود التركة، وإ
فإذا أعسر . أي أنهم ال یعتبرون متضامنین في سداد التعویض. حصته في المیراث

له بنصیب المعسر على الباقین؛ وذلك ألن مبنى التضامن أحدهم فال یرجع المحكوم 
نما . وجود وحدة في الخطأ أو خطأ مشترك، والورثة لم یشتركوا مع المورث في الخطأ وإ

  .)3(توزع تكالیفه علیهم مقابل الغنم الذي وزعوه بینهم

وبصفة عامة، فإن المسؤولیة بالنسبة للمسؤول المدني في المادة الجزائیة تعتبر 
 361وقد أشارت إلى ذلك المادة . مرا مسلما به في الفقه والقضاء باعتبارها مسألة قانونیةأ

من قانون اإلجراءات الجزائیة حین نصت بأنه إذا وجد لصالح المتهم مانع من العقاب 
 367كما نصت المادة . قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنیة

ل حكم یصدر بإدانة المتهم وعند االقتضاء المسؤول المدني ینبغي من نفس القانون بأن ك
وكذلك الشأن بالنسبة . أن ینص على إلزامهما بالحقوق المدنیة والمصاریف لصالح الدولة

لإلعفاء من العقوبة ما لم تقض المحكمة بقرار خاص مسبب بإعفاء المتهم والمسؤول 
ائیة كلها أو بعضها فضال عما جاء من المدني من الحقوق المدنیة أو المصاریف القض

  .أحكام القانون المدني

                                                             
(1) Fourment (François), procédure pénale, 13e éd, groupe de Boeck, Bruxelles, 2012, p. 207. « En principe, 
seule la voie civile lui est ouverte. Par exception, la voie pénale lui demeure ouverte si une décision sur le 
fond d’une juridiction répressive a été rendue du vivant de la personne poursuivie ». 

  .162، المرجع السابق، ص )عبد اهللا( وهایبیةأ )2(
  .138، المرجع السابق، ص )محمد مصطفى( القللي )3(
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ومن خالل القراءة األولیة لهذه النصوص یظهر جلیا أن المشرع یتجه إلى األخذ 
بمبدأ التعویض في الدعوى المدنیة حتى في حالة عدم قیام المسؤولیة الجزائیة للفاعل 

  .)1(األصلي أو الشریك

فیها إلزام المسؤول المدني بالتعویض، فإن القواعد ولكن في الحالة التي یجوز 
العامة في القانون تقتضي أن یسمح له بالتدخل في الدعوى من تلقاء نفسه في أیة مرحلة 
كانت علیها الدعوى أمام القضاء الموضوعي للدفاع عن مصالحه، ألنه إذا لم یسمح له 

باإلضافة . العكس فیما بعدبذلك وصدر حكم على ثبوت الخطأ في حقه فال یقبل إثبات 
إلى أن إدخال أو تدخل  المسؤول عن الحقوق المدنیة ال یخلو من فائدة بالنسبة له 
وللمتهم وكذا المدعي بالحقوق المدنیة، حیث أن دفاعه لن ینحصر في بحث عناصر 
نما ینصرف إلى نفس وقوع الجریمة ونفي نسبتها للمتهم، توصال لدرء  المسؤولیة المدنیة وإ

لمسؤولیة المدنیة عنه، وهو ما ال یملكه المسؤول عن الحقوق المدنیة أمام القاضي ا
المدني بعد ذلك إذا ما فصلت الجهة الجنائیة في الدعوى، فیقتصر دفاعه على محاولة 
نفي العالقة بینه وبین المحكوم علیه جنائیا أو محاولة إثبات أنه لم یقصر في المراقبة 

  .)2(والتوجیه
  

  لثانيالفرع ا

  أساس  مبدأ التزام الجاني بالتعویض
  

ال بد أن یكون المشرع الذي ألزم الجاني، أو من ینوب عنه بالتعویض قد حدد 
 .ترتب علیه نتائج مختلفة عن اآلخروكل أساس ت. األساس الذي بنى علیه هذا اإللزام

  .وحسب هذه النتائج یتم تقویم األساس ویقضى بقبوله أو رفضه

الفقرة (لتعویض على أساس محدد في القانونالتزام الجاني باویرتكز مبدأ 
،بینما قد تتعدد األسس التي یلزم بها المسؤول عن الحقوق المدنیة ممن لیس له )األولى

                                                             
  .169، 168 ، المرجع السابق، ص)علي(جروة  )1(
  .162، 161، المرجع السابق، ص )عبد اهللا( وهایبیةأ )2(
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عالقة بارتكاب الجریمة بالتعویض، والتي قد تعود إلى خطأ الجاني، أو إلى خطئه هو 
هماله   ).الفقرة الثانیة(ل عن التعویضأساس التزام المسؤو  ومن ثم وجب تحدید. وإ

  

  الفقرة األولى

  تحدید أساس التزام الجاني بالتعویض
  

مدنیة في حالة الفعل غیر إذا كان األساس الذي تقوم علیه المسؤولیة ال
هو الخطأ والضرر والعالقة السببیة بینهما، وأساس ) المسؤولیة التقصیریة(المشروع

فإن أساس التزام  .)1(المادي والركن المعنوي للجریمةالمسؤولیة الجنائیة هو توافر الركن 
ففي حالة كون الخطأ یشكل فعال . الجاني بالتعویض یقوم على أساس خطئه الشخصي

غیر مشروع فإن هذا النوع من الخطأ یحمل صاحبه مسؤولیة التعویض على أساس أحكام 
  .)2(من القانون المدني حتى ولو قضت المحكمة ببراءة المتهم 124المادة 

من القانون المدني في القسم األول من الفصل الثالث جاء  124ذلك أن المادة 
وهي تشیر إلى أن المرء یسأل عن فعله . معنونا بالمسؤولیة عن األفعال الشخصیة

وهي تشترط صراحة خطأ الفاعل، وال شك أن المشرع بقي متأثرا بالنص  .)3(الشخصي
، التي أخذت بالتصور الشخصي للمسؤولیة المدنیة عن الفعل مدني 1382الفرنسي للمادة 

" المرء"بل ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك، فبدل لفظ . الشخصي وقوامها الخطأ الشخصي
لیة الشخصیة لیست قاصرة على اإلنسان، أي باعتبار أن المسؤو " الشخص"استعمل عبارة 

وال جدال الیوم في إمكانیة مساءلة . الشخص الطبیعي، فهي تعني كذلك الشخص المعنوي
مدني، بمعنى أنه ال حرج في إسناد خطأ  124األشخاص المعنویة على أساس المادة 

  .)4(شخصي لهؤالء األشخاص

                                                             
  .581، ص مرجع سابق، مبدأ مسؤولیة الدولة عن تعویض المجني علیهم، )خیري أحمد( الكباش )1(
  .169، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )2(
  .48، االلتزامات، مرجع سابق، ص )علي(فیاللي  )3(
  .52، ص المرجع ذاته )4(
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مدني فرنسي من حیث  1382مدني جزائري ترجع إلى المادة  124إن المادة 
األصل، وقد أقر أحد الفقهاء المشرفین على تحریر القانون الفرنسي بأنه متى وقع ضرر 
بخطأ شخص معین، فإن عملیة الموازنة بین مصلحة المضرور ومصلحة محدث الضرر 
توحي بأنه من العدل أن یعوض هذا الضرر من قبل فاعله، وحتى یكون ضرر ما محال 

أن یكون نتاج خطأ أو إهمال من شخص، فإن لم یكن كذلك فإنه ال یعدو للتعویض وجب 
إال أن یكون نتاج القدر والذي یقع على المتضرر تحمل عواقبه، ولكن إذا وجد خطأ أو 

  .)1(إهمال ومهما خف تأثیرهما في إلحاق الضرر أو اشتد وجب التعویض

  

معیارا  المدنیة یعد، من جهة،ومن هذا یتبین أن الخطأ كأساس لنظام المسؤولیة 
جعل عبء دین التعویض على عاتق المتسبب في ) أخالقیة(أساسیا یبرر بصفة مثالیة

الضرر، ألنه األساس األمثل الذي یكاد یجمع علیه رجال القانون وغیرهم، لیحكم تعویض 
األضرار التي تلحق باألشخاص في المجتمع، وأنه من جهة أخرى أساس یضمن 

فهو یحقق بصفة فعالة . في المجتمع إذ یقي من ارتكاب األفعال الضارةاالستقرار 
  .)2(وظیفتین للمسؤولیة المدنیة بمفهومها المعاصر وهما التعویض والوقایة

إن مبدأ ال مسؤولیة بدون خطأ نظام شبه عالمي ال یقتصر على النظام الالتیني 
أن یكون الشخص مسؤوال ما لم  بل أخذت به دول أمریكیة وأوروبیة وعربیة وأنه ال یمكن

  .)3(وهي تعتمد تأسیسا ذاتیا وأخالقیا للمسؤولیة المدنیة جوهره الخطأ. یرتكب خطأ

وقد أخذ القضاء في الجزائر بأن التعویض یستمد أساسه من الجنایة نفسها، وأن 
ن و  .كز أساسا على وجود الخطأ الجزائيالمطالبة بهذا التعویض أمام القضاء الجزائي ترت إ

                                                             
، مدى تأثیر فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة للمهنیین، مذكرة ماجستیر في )معمر(بن طریة  )1(

  .26، 25،  ص 2012، 2011القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
  .26، ص السابق، المرجع )معمر(بن طریة  )2(
  .27، 26، ص تهالمرجع ذا )3(
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انعدام مثل هذا الخطأ یجعل القاضي الجزائي غیر مؤهل من حیث االختصاص للفصل 
  .)1(في الدعوى المدنیة

ن كان أساس التعویض بوجه عام هو الخطأ والضرر وما یربطهما من عالقة  وإ
وال یختلف أساس التعویض باختالف الجهة القضائیة التي . 124سببیة طبقا لنص المادة 

ما یمیز دعوى التعویض التي تباشر أمام المحكمة الجزائیة أن للخطأ وكل . تقضي به
فیها طابعا خاصا، فهو لیس مجرد خطأ مدني ولكنه في الوقت نفسه خطأ جزائي ارتكبه 
الجاني، وتخصیص الخطأ على هذا النمط هو مبرر مباشرة دعوى التعویض أمام القضاء 

  .)2(الجزائي تبعا للدعوى المرفوعة أمامه
  

  

  

  الفقرة الثانیة

  أساس االلتزام في حاالت االستثناء
  

المبدأ أن الشخص ال یسأل إال عن أخطائه الشخصیة، واالستثناء أن یتحمل 
المسؤولیة شخص آخر غیر المتهم، مثل متولي الرقابة، والمتبوع عن فعل التابع، وهي 

التخلي عن مسؤولیة تقوم على أساس الخطأ المستمد من الفعل السلبي المتمثل في 
الواجب أو التهاون وعدم االحتیاط الذي یؤدي إلى وقوع حادثة مضرة بالغیر، حیث تعتبر 

وهي قرینة تجعل الخطأ مفترضا یقع . الحادثة في حد ذاتها قرینة على اإلخالل بالواجب
  .)3(فیها عبء إثبات العكس على الطرف المواجه

                                                             
، ملف رقم 23/12/1997والقرار الصادر في . 21603، ملف رقم 1985/ 14/5قرار جنائي صادر بتاریخ  )1(

، ج 1، قضاء النقض في القضایا الجزائیة والجمركیة طبقا لقرارات المحكمة العلیا،  ط )عبد الرزاق(حمودي . 165139
  .269و  220، ص )س.م.د.د(، 2
  .63، المرجع السابق، ص )بغدادي(موالي ملیاني  )2(
  .172، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )3(
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ب الرقابة هو أساس وهناك إجماع فقهي حول أن الخطأ المفترض في واج
  .)1(المسؤولیة، وحسب تعبیر بعض الفقه عندنا أن ال أحد ینازع في ذلك

وقرینة الخطأ جعلها الشارع على عاتق أشخاص مطالبین برقابة لو أدوها على 
فوقوع الجریمة من الغیر یعد . الوجه األكمل ألمكنهم أن یمنعوا الجریمة وما یترتب علیها

وهذا الخطأ الشخصي من جانب من . لذي لم یتمكن من منعهادلیال على خطأ الشخص ا
ومن الواضح أن . أسند إلیه یفسر المسؤولیة المدنیة ویعلل امتداد االلتزام بتعویض الضرر

عدم الرقابة الذي هو نوع من اإلهمال ال یمكن أن یكون مساویا لإلرادة اآلثمة، ولذلك 
  .)2(تد إلى العقوبةتتعلق المسؤولیة بالتعویضات المدنیة وال تم

والخطأ المفترض قد یرجع إلى الخطأ في الرقابة فقط، وقد ینضم إلیه الخطأ في 
حیث یذهب جانب كبیر من الفقه في مصر ومعه بعض أحكام محكمة النقض . التربیة

هناك إلى أن هذه المسؤولیة تقوم على افتراض خطأ مزدوج، وهو خطأ في التربیة وخطأ 
اآلخر إلى أن هذه المسؤولیة ال تقوم إال على  ویذهب البعض. في المالحظة أو المراقبة

وحجته في ذلك أن الفقرة الثالثة . أساس افتراض الخطأ في المالحظة أو الرقابة وحدها
ویستطیع المكلف بالرقابة أن یخلص من المسؤولیة إذا " نصت على أنه  173من المادة 

وهذان األمران یفصح عنهما التردد من . ثبت أنه قام بهذا الواجب بما ینبغي من العنایة
ویظهر ذلك في قرارین لمحكمة النقض، األول  .جانب محكمة النقض في بعض أحكامها

المشروعة التي تقع من ابنه المكلف بتربیته یذكر أن مسؤولیة الوالد عن األعمال غیر 
ورقابته وهي مسؤولیة مبنیة على خطأ مفترض افتراضا قابال إلثبات العكس، ال ترفع إال 

. إذا أثبت الوالد أنه لم یسئ تربیة ولده، وأنه قام بواجب الرقابة علیه بما ینبغي من العنایة
سأل فیها الشخص عن فعل الغیر وجاء في القرار الثاني أنه في كل الحوادث التي ی

افتراض الخطأ ابتداء، ألن وقوع الحادث یفید في ذاته قرینة على اإلخالل بواجب الرقابة 
  .)3(والمالحظة

                                                             
  .124، 123، االلتزامات، مرجع سابق، ص )علي(فیاللي  )1(
  .634، 633، مرجع سابق، ص 3ج  ، الموسوعة الجنائیة،)عبد الملك بك(جندي  )2(
  .75، 74، المرجع السابق، ص )محمد أمین( عابدین )3(
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وهذا ما یؤیده أحد قرارات المجلس األعلى عندنا تم الجمع فیه بین واجب الرقابة 
ض فیه أنه أهمل مراقبة والتربیة، إذ یؤكد بأن مسؤولیة األب تقوم على أساس خطأ مفتر 

. وتربیة ولده، وال تسقط هذه القرینة إال إذا أثبت األب أنه قام بواجب الرعایة والتوجیه
حیث إن ارتكاب هتك العرض من قبل ولد قاصر ممیز یثبت بصفة قطعیة إهمال األب 

  .)1(تربیة ابنه

خطأ في  هناك جانب من الفقه رأى أن مسؤولیة المكلف بالرقابة تقوم على أساس
وهو رأي لم یلق رواجا واسعا في الفقه لمرونته، كما أنه ال یستقیم ألنه أصبح من . التربیة

العسیر في العصر الحدیث أن یراقب الوالدان أوالدهما السیما األم في حالة وفاة 
  .األب،وأصبح الشاب مستقال في تفكیره ومختلفا أشد االختالف في نمط حیاته عن والدیه

لفقه عن هذا التأسیس، واستعاض عنه بأساس آخر وهو الخطأ في وقد عدل ا
وأساس . حیث تقوم مسؤولیة المكلف بالرقابة على أساس الخطأ في المراقبة. الرقابة

وهو  مسؤولیة المكلف بالرقابة في القانون الجزائري هو خطأ مفترض قابل إلثبات العكس،
اضع للرقابة فعال یصیب الغیر بضرر ومعناه أنه بمجرد ما یأتي الخ. خطأ في الرقابة

  .)2(تقوم قرینة قانونیة بسیطة على مسؤولیته یمكن دحضها

ولكن في فرنسا، لم یعد بإمكان األب أو األم أن یتخلص من المسؤولیة بإثبات أنه 
لم یكن بمقدوره منع وقوع الضرر، فمنذ القرارات التي صدرت عن محكمة النقض في 

أما  .)3(ألم من المسؤولیة إال القوة القاهرة أو خطأ الضحیةال یعفى األب أو ا 1997
ین في حالة اقتراف خطأ من الموظفین أو تبوعافتراض الخطأ بالنسبة للمعلمین والم

 .)4(من القانون المدني الفرنسي 1384العاملین فإنه ال یقبل إثبات العكس وفقا للمادة 

                                                             
 ،1، ج 1 ، االجتهاد الجزائري في القضاء المدني، ط)جمال( سایس. 02/03/1983، بتاریخ 30064قرار رقم  )1(

  .237 -235، ص 2013منشورات كلیك، الجزائر، 
 .100 -98المرجع السابق، ص ، )بوبكر(مصطفى  )2(

(3) Mais il n’en est plus ainsi depuis les arrêts des 26 mars 1997, car seul la force majeure ou la faute de la 
victime peut exonérer le parent. V. Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit.p. 46. 
(4) Cette présomption ne peut pas être renversée par la preuve contraire qu’ils n’ont pu empêcher le fait 
dommageable. V. ibid. 
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بإصالح الضرر على شخص لم یتسبب ویستساغ بمفهوم القانون المدني أن یحكم 
فیه شخصیا، كالحكم على األب بإصالح الضرر الذي تسبب فیه ابنه القاصر،أو الحكم 
على رب العمل بإصالح األضرار التي تسبب فیها عماله، وتحمل أعباء مالیة تصیب 

  .)1(ثروته بسبب ما یطلق علیه بالجرم المدني الذي ارتكبه ابنه أو مستخدمه

أساس مسؤولیة المتبوع عن فعل تابعه، فقد تعددت اآلراء بشأنها  أما بشأن
وانقسمت، ففریق یرى أنها تقوم على قرینة الخطأ المفترض في المتبوع لسوء اختیار تابعه 

وقال البعض . ویرى البعض اآلخر أنها تستند إلى فكرة تحمل التبعة. أو إهمال مراقبته
وقد انحاز . ان، أو المسؤولیة عن فعل الغیراآلخر أن أساس هذه المسؤولیة هو الضم

. الفقه والقضاء المصري إلى أنها تقوم على أساس الضمان، أي أن المتبوع یكفل التابع
وتفریعا على ذلك یجوز للمضرور أن یرجع على . االتفاق والكفالة هنا مصدرها القانون ال

وع مسؤوال عن تابعه وال وفكرة الضمان تجعل المتب. المتبوع قبل أن یرجع على التابع
یستطیع التخلص من هذه المسؤولیة، ولو أثبت أنه كان یستحیل علیه أن یمنع العمل 
غیر المشروع الذي سبب الضرر فالتزامه إنما هو التزام بتحقیق نتیجة ولیس التزام ببذل 

 .)2(عنایة

على عكس ذلك، یذهب البعض في مصر إلى عدم وجود فرق بین مسؤولیة 
عن أعمال تابعه، ومسؤولیة متولي الرقابة، ففي المسؤولیتین یفترض القانون خطأ  المتبوع

المسؤول غیر المباشر عن تعویض المجني علیه، ویؤسسه على قرینة اإلخالل بواجب 
فمجرد ارتكاب هذا . الرقابة واإلشراف بالشكل الذي یحول دون وقوع الجریمة من المتهم

ض القانون أن المسؤول عن الحقوق المدنیة لم یقم األخیر للفعل غیر المشروع یفتر 
  .)3(بواجب اإلشراف والرعایة

                                                                                                                                                                                        
من بین األشخاص الذین بإمكانهم التخلص من المسؤولیة  7-1384وهذا هو سبب عدم ذكر المتبوع في المادة  

 .176، المرجع السابق، ص )علي( فیاللي: انظر. المترتبة علیهم لمجرد أنهم لم یرتكبوا خطأ
  .523، المرجع السابق، ص )أحمد( مجحودة )1(
  .77، 76، المرجع السابق، ص )محمد أمین(عابدین  )2(
  .78، المرجع السابق، ص )محمد عبد اللطیف(عبد العال  )3(
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ومع أنه، حسب ما ذهب إلیه البعض، لم یتمكن حتى اآلن من إیجاد أساس سلیم 
إال أنه یعتقد أن نظریة تحمل التبعة هي . یبرر ویفسر األحكام التي تدیر هذه المسؤولیة

لو أنها تتعارض مع بعض األحكام التي تدیرها حالیا األصلح كأساس لمسؤولیة المتبوع، و 
وهي تقوم على أن الشخص یتحمل مخاطر أفعاله سواء أكانت خاطئة أو . هذه المسؤولیة

ومفاد ذلك أن المتبوع ینتفع من خدمات تابعه،ومن ثم وجب علیه تحمل . غیر خاطئة
وع عندما یستحدث وهناك من یرى أن المتب. األضرار التي قد تنجر عن نشاط التابع

نشاطا معینا فإنه یستحدث في نفس الوقت مخاطر جدیدة، ومن ثم وجب علیه تحمل 
  .)1(مسؤولیة األضرار الناتجة عن هذا النشاط

وعلى كل حال، فلیس هناك رأي ینسب خطأ معینا إلى المتبوع، لذلك فإن جوهر 
الخطأ، وأنها مسؤولیة ذات أفكار الفقه یدور حول القول بأن هذه المسؤولیة ال تستند إلى 

هدف اجتماعي هو ضمان حق المضرور قبل الفاعلین الذین یعملون عادة لحساب 
غیرهم، ولیست لدیهم القدرة المالیة لمواجهة التعویضات الناتجة عن أخطائهم المتعلقة 

  .)2(بوظائفهم

ردیة ولكن هذا ینطبق على الخطأ الیسیر، أما إذا كان الخطأ جسیما أو عمدا فإن ف
التعویض تتدخل، كمقابل لجماعیة التعویض، فیتقرر حق الرجوع للشخص االعتباري 

  .)3(الخاص على تابعه بما أداه من تعویض نتج عن الخطأ الموصوف من جانب التابع
  

  المطلب الثاني

  تعویض الضحیةالتزام الجاني بنطاق 
  

المبدأ أن من یلتزم بتعویض الضحیة هو الجاني، إذ هو المسؤول المباشر عن 
تعویض كل من لحقه ضرر من جریمته، ومع ذلك یظل تعویض المجني علیه رهنا 

                                                             
  .177 -169، المرجع السابق، ص )علي(فیاللي  )1(
  .265، 264، المرجع السابق، ص )محمد إبراهیم( دسوقي )2(
  .507، المرجع السابق، ص )محمد إبراهیم( دسوقي )3(
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بیسار المسؤول، ما دام االلتزام بالتعویض هو التزام شخصي یقع على عاتق فاعل 
عوى المدنیة على المسؤولین ومع ذلك وضمانا لحقوق الضحیة یجوز رفع الد. الضرر

المباشرین عن الحقوق المدنیة عن فعل المتهم للحصول على التعویض سواء أكانت 
  .مرفوعة ابتداء على المتهم أم ال

،وأن )الفرع األول(ویشترط للمطالبة بالتعویض أمام القضاء الجنائي حصول جریمة
ك الجریمة بعد إسناد یكون الضرر الذي یطالب الضحیة بالتعویض عنه ناشئا عن تل
  ).الفرع الثاني(الخطأ للجاني أو المسؤول ووجود عالقة سببیة بین الخطأ والضرر

  

  الفرع األول

  التزام الجاني بالتعویض عن كل الجرائم
  

حتى تقوم الدعوى المدنیة المرتبطة بالدعوى العمومیة ینبغي وجود جریمة، وهي 
علیه بمقتضى قانون العقوبات یكون مصدر ذلك الفعل الذي یجرمه القانون ویعاقب 

  .)1(الضرر

ویحق للمتضرر من الجریمة أن یطالب المتهم أن یعوضه عن األضرار التي  
 2/1لحقته بسبب الجریمة سواء كانت جنایة أو جنحة أو مخالفة، وفي ذلك تنص المادة 

جنایة أو یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن "ج .إ
  .)2("جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة

ذا كانت الدعوى المدنیة ناشئة عن فعل غیر إجرامي فال یمكن مباشرتها أمام  وإ
القضاء الجنائي، وكذلك بعض الدعاوى ذات المنشأ اإلجرامي والتي ال یكون موضوعها 

ناشئة عن جریمة الزنا، ودعوى الحرمان من التعویض عن الضرر كدعوى التطلیق ال
اإلرث الناتجة عن قتل المورث، ودعوى النفقة الناتجة عن إهمال األسرة إذ كلها ال 
تستهدف الحصول على التعویض المدني جبرا للضرر وبالتالي لیست دعاوى مدنیة تبعیة 

                                                             
  .179، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )1(
  .144، المرجع السابق، ص )عبد اهللا( وهایبیةأ )2(
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فها جبر أي عدم اختصاص القضاء الجنائي بها رغم منشئها اإلجرامي لعدم استهدا
  .)1(الضرر بالتعویض عنه فیختص بها القضاء المدني

وتكون الدعوى المدنیة الناجمة عن الجریمة مرتبطة بها دائما من حیث الفعل الذي 
یكون مصدر الدعویین المدنیة والجزائیة معا، ویرتب الفقه على ذلك بعض النتائج 

  :القانونیة

هو ما یعبر عنه بوقائع و  ال توجد دعوى مدنیة إال في ظل وجود جریمة
غیر أن حق طلب التعویض لیس مرتبطا دائما بالجریمة حیث یمكن للمحكمة أن االتهام؛

تقرر حق التعویض حتى في حالة عدم ثبوت الجریمة متى كان الضرر ناجما عن خطأ 
من قانون اإلجراءات  316المتهم الذي یستخلص من الوقائع طبقا لمقتضیات المادة 

  .الجزائیة

إذ الجزائیة من حیث اختصاص المحكمة؛  تكون الدعوى المدنیة مرتبطة بالدعوى
ال یمكن لهذه األخیرة النظر في الدعوى المدنیة إال مع الدعوى العمومیة حیث یترتب 
على سقوط الدعوى العمومیة أو انقضائها حتما انفصال الدعویین ال یمكن معه للشخص 

 أمام القضاء المدني وفقا لإلجراءات المدنیة وقواعد المتضرر ممارسة الدعوى المدنیة إال
  .)2(اإلثبات المقررة في القانون المدني

وبالرجوع إلى مبدأ التعویض عن أحكام البراءة والذي یعني عدم قیام الجریمة،فإن 
المبدأ المسلم به فقها وقضاء أن الحكم بالتعویض على إثر الحكم بالبراءة في المواد 

وهذا ما ذهب إلیه  .)3(من قانون اإلجراءات الجنائیة 316طبقا ألحكام المادة  الجنائیة جائز

                                                             
  .144، 143، المرجع السابق، ص )عبد اهللا( وهایبیة أ)1(
  .181، 180، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )2(
  .235، ص ذاتهالمرجع  )3(
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من  328والمادة  .)1(من قانون اإلجراءات الجزائیة المعدلة 364المشرع الفرنسي في المادة 
  .)2(من قانون العقوبات أیضا 148قانون األصول الجزائیة اللبناني والمادة 

لجنائیة المصري أن من حق المحكمة الجنائیة أن وال خالف في قانون اإلجراءات ا
تفصل في الدعوى المدنیة برغم الحكم الصادر بالبراءة، والسبب في ذلك أنه من 
المصلحة، بعد أن سارت المحكمة في تحقیق الدعوى، وكونت فیها رأیا، أن تحكم في 

مطالبة ساسا لالدعوى المدنیة، وتبث في الضرر الناشئ عن الجریمة، وهكذا فإذا وجدت أ
ت له به، أما إذا لم تجد له سندا رفضت دعوى المدعي المدني بالتعویض قض

 .)3(التعویض

إن هذا المبدأ هو في األصل من خلق القضاء قبل أن یتدعم بالقانون، وكان ذلك 
الذي یقضي  1928مارس  11على إثر صدور قرار من محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

بصحة الحكم القاضي بقبول الدعوى المدنیة في قضیة تحریض قاصرة على الفسق وفساد 
األخالق بالرغم من حكم البراءة النعدام عنصر االعتیاد، حیث اعتبرت المحكمة بأن 

. الخطأ المرتكب في حق أولیاء القاصرة من قبل المتهم یشكل ضررا یستوجب التعویض
بقبول دعوى التعویض في أحكام البراءة الصادر في قضیة زنا  وصدر قرار الحق یقضي

لعدم ثبوت التهمة، غیر أن المحكمة اعتبرت العالقة الغرامیة القائمة بین الزوجة وعشیقها 
  .)4(یعد خطأ في حق الزوج مستوجبا للتعویض

في هذا االتجاه سار القضاء الجزائري، وفي أحدث قرار للمحكمة العلیا قضت من 
المبدأ بأن ثبوت الخطأ المدني، یرتب المسؤولیة المدنیة، حتى ولو استفاد المتهم حیث 

وذلك في قضیة اختالس أموال عمومیة فبالرغم من صدور . بالبراءة في الدعوى الجزائیة
حكم البراءة إال أن قضاة محكمة الجنایات في تصدیها للحكم في شقه المدني، عللوا 

قد خسرت من الصندوق الذي كان یشرف علیه  مواصالتمهم بأن إدارة البرید والحك
                                                             

  .334، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )1(
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 1الجزائیة، ط  ، أصول المحاكمات)جالل( ، ثروت)سلیمان( عبد المنعم )2(

  .326، 325، ص 1996والتوزیع، بیروت 
  .المرجع ذاته )3(
  .239، 238، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )4(
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ن لم توجد مسؤولیة جزائیة إال أن ثمة  60المتهم مبلغا قدره  ملیونا سنتیما، وأنه حتى وإ
خطأ مدنیا تترتب عنه المسؤولیة المدنیة كون المتهم لم یراقب ولم یتحقق من وجود رصید 

  .)1()ق( في حساب

ات ظل التعویض عن أحكام البراءة مسألة جدلیة وبالنسبة لقضایا الجنح والمخالف
في الفقه والقضاء عندنا، أما الفقه اللبناني فقد حسم األمر بعدم التعویض عن البراءة 
بالنسبة لمحكمة الجنح ألن من شأن ذلك فتح الطریق أمام المتضررین للخالص من 

یسوق المدعي  صالحیة المحاكم المدنیة ومن طرق اإلثبات لدیها ویكفي في ذلك أن
إال أن المادة . الشخصي أوصافا جزائیة كي یجري الدعوى مباشرة أمام القضاء الجزائي

من قانون العقوبات اللبناني أجازت للمحاكم ولمحكمة االستئناف أن تنظر في هذه  143
  .)2(الدعوى عندما تكون الجریمة إحدى الجنح المنصوص علیها في فعلي التقلید واإلفالس

ض الكتاب عندنا بین ما إذا كانت الجریمة المطلوب التعویض عن یفرق بع
الضرر الناتج عنها یحكمها القانون العام مثل قانون العقوبات، وبین ما إذا كانت یحكمها 

فإذا كانت الجریمة من النوع األول وكانت . القانون الخاص المسمى بقانون المرور
م االختصاص بالنسبة إلى الدعوى المدنیة المحكمة قد حكمت بالبراءة فإنها ستحكم بعد

التبعیة في الجنح، أما في الجنایات فیبقى لها االختصاص ویجب علیها الفصل في 
من النوع الثاني  وتبقى أیضا مختصة إذا كانت الجریمة. الدعوى المدنیة سلبا أو إیجابا

الجنائي الذي رفعت ور، ولكن التعویض هنا ال یقوم على أساس الخطأ ر مأي من جرائم ال
نما یقوم على أساس نظریة المخاطر   .)3(بسببه الدعوى الجنائیة، وإ

                                                             
مرجع ، 3، االجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي، ج)جمال( سایس، 20/07/2004، بتاریخ 297025قرار رقم  )1(

  .1281، 1280ص سابق، 
  .326، 325، المرجع السابق، ص )جالل( ، ثروت)سلیمان( عبد المنعم )2(
،  دار هومة للطباعة والنشر 3 ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة، ط، إجراءات )عبد العزیز( سعد )3(

قضى فیه  15/12/1998، بتاریخ 197248وفي هذا اإلطار صدر قرار رقم  .159، ص 2008والتوزیع، الجزائر، 
م ببراءة المتهم بنقض قرار صادر عن مجلس باتنة تضمن الحكم بعدم االختصاص في الدعوى المدنیة التبعیة بعد الحك

 31 -88استنادا إلى عدم ثبوت الخطأ الجزائي في جانب المتهم، وجاء في حیثیات هذا القرار أنه بموجب األمر رقم 
أصبح نظام تعویض ضحایا حوادث المرور یخضع إلى نظریة المخاطر ولیس إلى  15 - 74المعدل والمتمم لألمر رقم 
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بالنسبة للقضاء الجزائري، فقد كان للمجلس األعلى في بدایة األمر نظرة إیجابیة 
تمیل إلى ضرورة تطبیق مبدأ التعویض في أحكام البراءة حتى بالنسبة لقضایا الجنح، وقد 

   .)1(مجال قانون المرور والمخالفات الجمركیةوردت تطبیقات لذلك في 

ولكن برزت اجتهادات أخرى موازیة صادرة عن نفس الجهة تتبنى رأیا معاكسا 
  .لألول مستبعدا تطبیق هذا المبدأ بخصوص الجنح والمخالفات

وكانت هذه االجتهادات الموازیة محل رفض من البعض، ذلك أن المنطقیة 
هاد قضائي متواتر تفید أن القاضي الجنائي عندما یفصل القانونیة للنصوص في ظل اجت

في الدعوى المدنیة المرتبطة بالدعوى العمومیة یكون أكثر إلماما بواقع الدعوى بما له من 
دور إیجابي في التحقیق والتدقیق وتقصي الحقائق على خالف القاضي المدني الذي 

عدى حدود االدعاءات والدفوع التي یكون له عند نظره للدعوى المدنیة دورا سلبیا ال یت
مبدیا أن االتجاه القضائي الحدیث یتجه إلى إقرار مبدأ القضاء الكامل . یبدیها الخصوم

وهي القاعدة التي نأمل . في جمیع القضایا الجزائیة والحكم بالتعویض عن أحكام البراءة
ة تحقیقا للعدل أن تتحقق ویتوحد بشأنها الرأي القضائي ویتدعم بنصوص قانونیة واضح

  .)2(واإلنصاف

                                                                                                                                                                                        
وأن الحكم ببراءة المدعي ال یمنع قضاة الموضوع . من هذا األمر 08المادة نظریة الخطأ الجزائي، وذلك تطبیقا لنص 

ولما كان القضاة قد صرحوا بعدم االختصاص بالفصل في الدعوى المدنیة . من الفصل في الدعوى المدنیة التبعیة
وفي قرار آخر صادر عن الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الثالث،  .یكونون قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض

من  8لما كان أساس المسؤولیة في حوادث المرور هو نص المادة " 41078، ملف رقم 09/12/1986الصادر في 
وأن هذا النص یوجب التعویض التلقائي مهما كان مصیر الدعوى العمومیة،  30/01/1974المؤرخ في  15/74األمر 

ن القضاء الجزائي یبقى مختصا بالفصل في التعویض رغم الحكم ببراءة المتهم وذلك ربحا للوقت وتجنبا لكثرة فإ
  .291، ص 2، قضاء النقض في القضایا الجزائیة، مرجع سابق، ج )عبد الرزاق(حمودي . المصاریف

 21بتاریخ  80065ن المحكمة العلیا رقم وقد صدر قرار ع في المخالفات الجمركیة تعتبر اإلدارة طرفا مدنیا ممتازا )1(
لیقرر مبدأ الحكم بالتعویض لفائدة اإلدارة الجبائیة في مادة المخالفات الجمركیة بالرغم من حكم البراءة في  1991جوان 

ن حكم البراءة في الدعوى الجزائیة ال یؤثر على الدعوى المدنیة الخاصة لجزائي حیث رأت المحكمة العلیا بأالجانب ا
  .241 ، المرجع السابق، ص)علي(جروة . بإدارة الجمارك أثناء االستئناف

  .246 -239، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )2(
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وهكذا قضت المحكمة العلیا بمبدأ التعویض عن أحكام البراءة في القضایا الجنائیة 
وقضایا المسؤولیة عن المخاطر في حوادث المرور وفي المخالفات الجمركیة باعتبار 

وقضت أیضا بالتعویض رغم حكم البراءة في جنحتي التهدید . اإلدارة طرفا مدنیا ممتازا
   .)1(من قانون العقوبات 299و  285والسب طبقا للمادتین 

وكذلك في جنحة خیانة األمانة وبررت ذلك بأن البراءة إذا كانت غیر مسببة فإن 
الدعوى العمومیة تحوز على قوة الشيء المقضي فیه إذا لم تستأنف النیابة، ویبقى المتهم 

ة المجلس وهو ما عاینه قضا. مستفیدا بهذه البراءة، ویبقى المجال مفتوحا للدعوى المدنیة
في القرار المطعون فیه وأعادوا النظر في الدعوى المدنیة فقط، واستخلصوا العناصر التي 
تمكنوا من خاللها بالفصل في الدعوى المدنیة وقد سببوا قرارهم تسبیبا صحیحا یتماشى 

وجاء في حیثیات هذا القرار أن هناك . وأحكام القانون واالجتهاد القضائي الساري المفعول
ئن قویة على أخذ المتهم المبلغ المطالب به، وعلیه فهناك دعامة قویة لقیام الدعوى قرا

المدنیة رغم القضاء ببراءة المتهم، وبناء على ذلك فإن المجلس قرر االستجابة لطلب 
لزام المدعى علیه بأن یدفع للمدعي مبلغ   .)2(دج الذي استلمه منه 70.000الضحیة وإ

  .بالتعویض عن أحكام البراءة في جمیع القضایا الجزائیةویبقى األمل أن یحكم 

وبطبیعة الحال فإن الجاني ال یتحمل التعویض بمجرد حصول جریمة ما لم تتوافر 
  .أركان المسؤولیة من خطأ وضرر وعالقة سببیة

  

   

                                                             
أشهر حبس مع وقف التنفیذ  على المتهم بعقوبة ثالثة حیث جاء في قرار للمحكمة العلیا أن محكمة مستغانم حكمت )1(

من قانون العقوبات، وحكمت بدینار رمزي إلى فائدة الطرف  299و  285طبقا للمادتین الرتكابه جنحتي التهدید والسب 
المدني، وبناء على استئناف المتهم قرر مجلس قضاء مستغانم ببراءته دون الفصل في الدعوى المدنیة مع العلم أن 

نه وبما أن المجلس ملزم بالفصل في الدعوى المدنیة حتى في حالة الحكم بالبراءة فإ. الضحیة كانت حاضرة أمامه
ج ، قضاء المحكمة العلیا في اإلجراءات الجزائیة، )نبیل( صقر. 19/05/1992، بتاریخ 88185قرار رقم . یتعین نقضه

  .242، 241ص ، مرجع سابق، 2
  .314 - 312المرجع السابق، ص  ،)نبیل( صقر )2(
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  الفرع الثاني

  التزام الجاني بالتعویض حال توافر

  أركان المسؤولیة 
  

وفقا للقاعدة العامة فإن تعویض الضرر الذي أحدثه المسؤول بخطئه یتوقف على 
  . توافر أركان المسؤولیة من خطأ وضرر وعالقة سببیة بینهما

حینما ألزم القضاة بمراعاة القواعد العامة  وهذا ما قرره قضاء المحكمة العلیا
وعالقة سببیة بینهما  للقانون المدني وذلك بمناقشة عناصر المسؤولیة من فعل وضرر

وال تقوم المسؤولیة مهما كان نوعها إال بتوافر هذه  .)1(واعتبر ذلك بمثابة مقیاس للتعویض
  .)2(األركان الثالثة

والخطأ المراد هنا هو الخطأ الجنائي ویتحقق عند اإلخالل بواجب قانوني تكفله 
وهو الفعل الذي یجرمه القانون ویعاقب علیه بمقتضى قانون  .)3(القوانین العقابیة

وقد ینتج عن الفعل الواحد خطأ جنائي یرتب المسؤولیة الجنائیة، وخطأ مدني . العقوبات
یرتب المسؤولیة المدنیة مثل السرقة فهي ترتب المسؤولیة الجزائیة كون السارق خالف 

وقد . الضرر الذي ألحقه بالمسروق عقوبات، وترتب مسؤولیة مدنیة بسبب 350المادة 
یتحد الخطأ الجنائي والمدني، فالجروح أو القتل غیر العمد یتكون من نفس العناصر التي 

ومن ثم فإن الخطأ الجزائي هو نفسه ). خطأ بإهمال أو بتقصیر(یتضمنها الخطأ المدني

                                                             
 ج ،1 الجنائي،ط، االجتهاد الجزائري في القضاء )جمال( سایس. 29/02/2000بتاریخ  232002قرار رقم  )1(
مدني في الحكم  124أن عدم ذكر المادة :" وجاء في قرار آخر .833، 832، ص 2013،منشورات كلیك، الجزائر، 2

ال یؤثر في سالمة الحكم طالما كان تقدیر التعویض مؤسسا على الضرر الذي هو أساس الحكم، ومقیاس التعویض 
. وهذا ما تضمنه الحكم المطعون فیه. خطأ وضررا وعالقة سببیة والذي یتضمن بحد ذاته اإلحاطة بأركان المسؤولیة

مرجع ، 2ج ، قضاء المحكمة العلیا في اإلجراءات الجزائیة، )نبیل( صقر. 07/04/1992، بتاریخ 82643قرار رقم 
  .161ص سابق، 

  .50، االلتزامات، مرجع سابق، ص )علي( فیاللي )2(
  .25 ص ، المرجع السابق،)محمد أمین( عابدین )3(
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الضار بأنه كل  م الفعل.من ق 124وبذلك فسرت المحكمة العلیا المادة  .)1(الخطأ المدني
ویكون الفعل الضار خطأ . تصرف یقوم به المرء ویسبب ضررا للغیر كان بقصد أو بدونه

فقط دون خطأ مدني، أو  افي آن واحد، كما یمكن أن یكون خطأ جزائی اأو جزائی امدنی
  .)2(خطأ مدني دون خطأ جزائي أو حتى بدون خطأ

  

بالدعوى العمومیة، ویؤدي إلى أن وهذا ما یبرر القول بارتباط الدعوى المدنیة 
تكون تابعة لها في اإلجراءات بحیث تخضع لقانون اإلجراءات الجزائیة ولیس قانون 
اإلجراءات المدنیة، وتابعة لها من حیث المصیر ففي حالة رفع الدعوى أمام الجهة 

  .)3(الجزائیة یجب علیها الفصل في الدعویین معا بحكم واحد

وبطبیعة الحال فإن الخطأ هو قوام المسؤولیة وعلیه یتوقف وجودها هذا ما یتبین 
جزائري بحیث إذا انتفى الخطأ فال  124مصري وتقابله المادة  163صراحة من نص المادة 

فإذا كانت الواقعة غیر ثابتة في حد ذاتها أو في مواجهة المتهم  .)4(مسؤولیة وال تعویض
ولكن إذا . التعویض ما دام لم یثبت في جانبه أي نوع من الخطأفال یمكن الحكم علیه ب

كانت الواقعة ثابتة غیر أنه لیس معاقبا علیها في القانون فإن هذا ال ینفي من كونها 
واقعة تشكل فعال ضارا غیر مشروع یكون من حق الشخص المتضرر طلب التعویض 

  .)5(را في عمر النزاعأمام المحكمة الجنائیة وهذا خدمة للطرف المدني وتقصی

                                                             
، وهذا أیضا ما جاء في قرار للمحكمة العلیا حیث اعتبر أن 10، االلتزامات، مرجع سابق، ص )علي( فیاللي )1(

، 56959قرار رقم . م.من ق 124الضرب والتعدي یشكل في نفس الوقت جریمة جنائیة وفعال ضارا بمفهوم المادة 
  .565، مرجع سابق، ص 2 في القضاء المدني، ج، االجتهاد الجزائري )جمال( سایس. 19/10/1988بتاریخ 

، مرجع 4، االجتهاد الجزائري في القضاء المدني، ج )جمال( سایس. 20/12/2006، بتاریخ 349762قرار رقم  )2(
  .1357، 1354سابق، ص 

  .145، المرجع السابق، ص )عبد اهللا( وهایبیةأ )3(
  .20، 19، المرجع السابق، ص )محمد أمین( عابدین )4(
  .248، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )5(
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ویقع عبء إثبات الخطأ على المضرور من الجریمة، كما یقع على المدعي 
ال كانت دعواه غیر مقبولة، ما لم تكن النیابة  المدني إثبات الفعل المكون للجریمة وإ

  .)1(العامة قد توصلت إلى اكتشافه عن طریق التحقیقات القضائیة

لفعل الضار تكمن في أن ثبوت مسؤولیته وأهمیة إثبات الخطأ في حق مرتكب ا
عن الخطأ المشروع، تعد شرطا الزما لتحقق مسؤولیة الغیر ممن ألزمه القانون أو العقد 

وقد جرى قضاء النقض في مصر على أن . بدفع التعویض كالمتبوع أو المؤمن لدیه
الذي یحدثه  من القانون المدني یكون مسؤوال عن الضرر 1/ 174المتبوع وفقا لنص المادة 

  .)2(تابعه بفعله غیر المشروع متى كان واقعا منه حال تأدیته وظیفته أو بسببها

قضت محكمة النقض في مصر بمسؤولیة شركة لألغذیة عن األضرار التي 
أحدثها تابعها بعمله غیر المشروع وهو القتل الخطأ، وكان المتهم مستخدما لدیها في 

ه ذلك السالح لمقتضیات وظیفته وتركته یحمل وظیفة ضابط أمن، وأن الشركة سلمت
السالح في جمیع األوقات، وال یؤثر في قیام هذه المسؤولیة حضور المتهم العرس بصفته 

  .الشخصیة مادام الضرر الذي وقع منه كان نتیجة عبثه بسالح تسلمه بحكم وظیفته

لیقوم ومن الواضح أن ضابط األمن لم یكن لیعدم وسیلة في الحصول على سالح 
. بفعلته، بحیث یمكن القول بأن الوظیفة لم تكن ضروریة فیما وقع من خطأ وال داعیة إلیه

ویمكن حمل هذا القضاء على میل محكمة النقض إلى ضمان حصول المجني علیه على 
التعویض عن الضرر الذي أصابه من الجریمة، كلما كانت هناك فرصة للرجوع على 

  .)3(عویضالمسؤول غیر المباشر عن الت

ولكن حتى تقوم الدعوى المدنیة یشترط وجود ضرر شخصي قد أصاب الضحیة 
وهذا ما نصت علیه المادة الثانیة من . ونجم عن فعل یوصف بجریمة معاقب علیها قانونا

                                                             
  .179، المرجع السابق، ص )علي(؛ جروة 26، المرجع السابق، ص )محمد أمین( عابدین )1(
  .249، 248، المرجع السابق، ص )طه( عبد المولى إبراهیم )2(
  .77، المرجع السابق، ص )محمد عبد اللطیف( عبد العال )3(
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قانون اإلجراءات الجزائیة حین تقضي بأن الدعوى المدنیة تتعلق بالمطالبة بالتعویض عن 
  .)1(الجریمة الضرر المباشر الناجم عن

 ذي نشأ عن الجریمة مهما كان نوعهال فهوالتعویض  أما المقصود بالضرر محل
تقبل " إجراءات جزائیة 4/ 3سواء كان ضررا مادیا أو جثمانیا أو معنویا، وذلك طبقا للمادة 

دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادیة أو جثمانیة أو أدبیة 
  .)2("ة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیةمادامت ناجم

ویشترط للحصول على التعویض أن یكون الضرر ناشئا عن جریمة كما یجب أن 
  .)3(یكون شخصیا ومحققا ومباشرا

والضرر الشخصي هو الذي یصیب طالب التعویض شخصیا، فلیس له أن یطالب 
وقد تترتب عن الضرر  .)4(بتعویض عن ضرر أصاب غیره إال إذا كان خلفا للمصاب

أضرار أخرى تصیب الغیر كالتي تلحق الخلف بسبب قتل السلف، فقد یكون الخلف 
یعیش على نفقة السلف، ومن ثم فإن وفاة السلف تلحق به خسارة مالیة،باإلضافة إلى 
األضرار المعنویة باعتبار المشاعر والعواطف التي یكنها الخلف للسلف، وهو ما یطلق 

  .)5(وجل القوانین تقر التعویض عنه. لمرتدعلیه الضرر ا

والضرر المرتد یطلق علیه البعض الضرر المتجاوز الحد فإذا وقع على شخص 
وتجاوزت آثاره إلى شخص آخر فله الحق في طلب التعویض بقدر الضرر الذي لحقه 

  .)6(سواء كان ضرر مادیا أو معنویا

في جسمه قد یكون مصدرا  وال جدال في أن موت المصاب أو إصابته بضرر بالغ
وهذا هو . ألضرار متعددة تلحق أشخاصا آخرین غیر من كان ضحیة الفعل الضار

                                                             
  .181، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )1(
  .145، 144، المرجع السابق، ص، )عبد اهللا( وهایبیةأ )2(
  .98، المرجع السابق، ص )عبد الوهاب( حومد )3(
  .59، المرجع السابق، ص )محمد أمین( عابدین )4(
  .299، 298، االلتزامات، مرجع سابق، ص )علي( فیاللي )5(
  .195، 194، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )6(
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فإذا ما أصاب   prejudice par ricochetالضرر المرتد الذي یعبر عنه بالفرنسیة 
الفعل الضار شخصا من األشخاص ووقع ضرر هذا الفعل على شخص أو أشخاص 

والمثل البارز لهذا النوع من . )الضرر المرتد(األخیر آخرین فإننا نسمي هذا الضرر
ولم یعرض أي . الضرر ذلك الضرر الذي یصیب عائلة المتوفى إثر حادث یودي بحیاته

تشریع عربي لهذا النوع من الضرر صراحة باستثناء قانون الیمن الشعبیة قبل الوحدة إذ 
إلى أنه إذا مات المضرور نشأ الحق في تعویض الضرر عند فقد  734نص في المادة 

العائل لألشخاص الذین لهم في یوم وفاة المضرور الحق في تقاضي نفقة منه وكذلك 
ویعوض هؤالء بقدر نصیبهم الواجب . للحمل المستكن متى ولد حیا بعد وفاة المضرور

  .)1(وفقا لقواعد المعاشات ومكافئات نهایة الخدمة

القضاء هذا المبدأ ورتب علیه الحق في التعویض عن كافة أوجه الضرر  طبق
الناتجة عن الوفاة، حیث یحق لذوي الضحیة المطالبة بالتعویض عما أصابهم من ضرر 

ویثبت التعویض المادي والمعنوي معا لمن كان في كفالة . مادي أو معنوي بسبب الوفاة
ال استحقوا التعویض عن . الضحیة ونفقته الضرر المعنوي فقط ویشمل ذلك أقارب وإ

  .)2(المیت بمن فیهم اإلخوة

                                                             
  .235، 234، ص 2006، المرجع السابق، )حسن علي(الذنون  )1(
جاء في قرار للمحكمة العلیا أنه متى كان من المقرر أن الضرر یكون مادیا ومعنویا، ومن ثم فإن  حكم محكمة  )2(

الجنایات التي قضى بإبطال دعوى والد الضحیة في حقه وحق أوالده القصر في التعویض عن وفاة ابنه، یعد قضاء 
لعة الحكم المطعون فیه أن القضاة أسسوا قضاءهم حیث یتبین من مطا. وجاء في حیثیات القرار. منتهكا للقانون

وحیث إن الضرر یكون إما . إلبطال دعوى والد الضحیة كون هذه األخیرة كانت تحت نفقتها وأنه لم یلحقه أي ضرر
وعلیه فإنهم لم یحیطوا بالدعوى . وحیث أن القضاة راعوا في الدعوى الحالیة سوى الجانب المادي فقط. مادي أو معنوي

 سایس. 1986/ 08/07، بتاریخ 42308قرار رقم . جمیع جوانبها وجاء بذلك قضاؤهم ناقصا، وعلیه فالوجه مؤسسمن 
  .303، 302، مرجع سابق، ص 1، االجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي، ج )جمال(

وفي قرار آخر ردت المحكمة العلیا على أحد أوجه الطعن التى ذكرت بأن التعویضات الممنوحة لإلخوة الذین لم یلحقهم 
قالت المحكمة العلیا حیث أن هذا الوجه غیر . م. ق 124ج وكذلك للمادة .إ.من ق 3و  2ضرر وهذا مخالف للمادة 

ى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجه الضرر سواء كانت ج تنص على قبول دعو . إ.من ق 3مؤسس، ذلك أن المادة 
مادیة أو اجتماعیة أو أدبیة مادامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیة وبالرجوع إلى الحكم الفاصل في 

وقالت في مضمون القرار أن قضاة . الدعوى الجزائیة، یتبین أن األطراف المدنیة فقدت بموت الضحیة االبن واألخ
م فإنهم بقضائهم . ق 124ج والمادة . إ. ق 3وضوع لما قضوا بالتعویض لكل األطراف المدنیة طبقا ألحكام المادة الم
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وال یقتصر التعویض عن الضرر المرتد على الحاالت التي تؤدي إلى موت 
المصاب فحسب، بل عن األضرار التي تقع على المضرور وتؤدي إلى إصابته بعاهة 

بقائه على قید  من العاهات أو من تشویه في خلقته أو من جروح تصیبه على الرغم من
  .الحیاة، أو من انتهاك عرضه أوشرفه

لم یستقر القضاء في فرنسا على رأي فهناك أحكام تقبل التعویض عن هذا الضرر 
من ذلك ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة بالتعویض لألبوین . ویمیل البعض إلیها

یض الزوج عن وكذلك تعو . عما أصابهما من ضرر من جراء العاهة التي أصابت طفلهما
الضرر الذي أصابه من جراء التشویه الذي أصاب زوجته من الحادث الذي كانت 

  .)1(ضحیته

قد یكون من الصعب تمییز الضرر المرتد في هذه الحالة عن الضرر المعنوي،ولم 
وقد رجع المؤلف وذكر في مكان . یتبین لي الفرق بینهما من خالل النموذجین المنوه بهما

األدبي الذي أصاب أقارب المتوفى وذویه فهو ضرر مباشر نشأ لهم  آخر بأن الضرر
  .)2(ابتداء، فهو صورة من صور الضرر المرتد

ضرر الموت، أو اإلصابة الجسدیة الممیتة من حیث حق المتوفى في فیما یخص 
یدخل في الذمة المالیة للمتوفى  فإن القوانین لم تتعرض له، إن كان ذلكالتعویض عنها 

  .للورثة من بعده ومن ثم یطلق علیه الضرر الموروثوینتقل 

وبطبیعة الحال فإن ضرر الموت هو الذي یصیب المتوفى ذاته، یتمیز عن 
حیث أو الضرر المنعكس؛ الضرر المرتد والذي یسمى أیضا بالضرر الشخصي بالتبعیة

 یترتب على وفاة المضرور األصلي أضرارا تلحق األشخاص الذین تربطهم بهم روابط
معینة مادیة أو أدبیة كأن یكون المضرور هو رب األسرة فتنقطع عن األسرة وسائل 

                                                                                                                                                                                        
،االجتهاد الجزائري في )جمال( سایس. 23/01/1997، بتاریخ 155403قرار رقم . كما فعلوا طبقوا صحیح القانون

  .767، 766، مرجع سابق، ص 2 القضاء الجنائي، ج
  .235، 234، المرجع السابق، ص )حسن علي(الذنون  )1(
  .295المرجع ذاته، ص  )2(
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الكسب المعتادة وهو ضرر مادي، وكذلك ما یشعرون به من ألم وحزن وهو ضرر 
  .)1(أدبي

بالنسبة للتعویض عن ضرر الموت، وهو الذي ینشأ نتیجة االعتداء على المجني 
یعارضون التعویض عنه فال المجني علیه وال ورثته علیه فإن أكثر شراح القانون المدني 

من بعده یستحقون التعویض عنه بحجة أن شخصیة اإلنسان تنتهي بوفاته وتزول معه 
صالحیته الكتساب الحقوق، وال یتصور أن یقوم حق لشخص میت، وأن المیت ال یصاب 

لحظة التي بأي ضرر، وأصبح بموته هو والعدم سواء، وأن الضرر ال ینشأ إال في ال
  .)2(تعقب الموت، كما أن الحیاة البشریة ال تقبل التقویم النقدي

وعلى العكس من ذلك، ذهب فریق آخر إلى أنه من المتعین االعتراف للمجني 
علیه بالتعویض عن وفاته مادام أن الموت كان نتیجة للفعل الضار الذي ینشأ قبل 

سبب نتیجته، وفي تلك اللحظة یتعلق الموت، والبد أن یسبقه ولو بلحظة كما یسبق كل 
  .)3(حق المجني علیه في التعویض عن األضرار التي أصبحت محققة

على هدي الرأي األول،وكذلك  ،)6(ولیبیا ،)5(والعراق ،)4(وسار القضاء في األردن
في مصر قبل أن یحول االتجاه إلى اعتبار الموت ضررا مستقال، وقد استقر على هذا 

                                                             
، دار الثقافة للنشر 1، ضمان ضرر الموت في القوانین المدنیة والتطبیقات القضائیة المقارنة، ط )هیثم فالح(شهاب  )1(

  .122 -120، ص 2010والتوزیع، عمان، 
  .40 -35، المرجع السابق، ص )هیثم فالح( شهاب ؛ 102 - 100، المرجع السابق، ص )طه( عبد المولى إبراهیم )2(
  .104 - 102، ص السابق ، المرجع)طه( عبد المولى إبراهیم )3(
  .51، المرجع السابق، ص )هیثم فالح(شهاب )4(
إن : "یعبر أحد القضاة عن ذلك بالقول. ال تقر غالبیة الفقه والقضاء العراقي التعویض عن ضرر الموت بحد ذاته )5(

ن التعویض عن ضرر أفكرة التعویض عن ضرر الموت لم تسلم من الجدل الفقهي ومهما تكن اآلراء التي قیلت في ش
 ذنون". الحاضرت في تطبیقاته القضائیة في الوقت قضي بالتعویض عن ضرر المو یالموت، فإن القضاء العراقي ال 

، منشورات 1، تعویض األضرار الواقعة على حیاة اإلنسان وسالمة جسده، دراسة مقارنة، ط )یونس صالح المحمدي(
  .226 ، ص2013زین الحقوقیة واألدبیة، صیدا، لبنان، 

قرار . صدر في لیبیا قرار عن المحكمة العلیا بالدوائر مجتمعة یفید بعدم أحقیة الورثة في المطالبة بالضرر الموروث )6(
العدول  فلهذه األسباب قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة: وجاء في نص القرار. 30/04/2002، بتاریخ 183/44رقم 

عن المبادئ  التي قررت جواز تعویض الورثة عن الضرر المادي الذي لحق المورث بسبب وفاته، واألخذ بالمبادئ 
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یشذ عنه حتى اآلن سواء من محاكم الموضوع على اختالف درجاتها أو المبدأ دون أن 
  .)1(محكمة النقض بدوائرها

وذكر البعض بأن القضاء الجزائري قد أید االتجاه الثاني مستندا إلى قرار صدر 
یقضي بتعویض الولد الذي كان جنینا وقت  10/10/1984عن المجلس األعلى بتاریخ 

الحادث الذي أودى بحیاة والده، وبما أنه ولد حیا فإنه یستحق التعویض كسائر األوالد 
واستنتج منه بأن القضاء الجزائري قد أخذ بالتعویض عن الوفاة ورأى بأن . اآلخرین

كثرت  التعویض عن ضرر الموت ضرورة فرضت نفسها السیما في هذا العصر الذي
  .)2(وتعددت فیه األضرار وبالتالي الوفاة

والواقع أن هذا الرأي لم یفرق بین التعویض عن الوفاة أو ضرر الموت أي اعتبار 
والذي یبدو أن القضاء . الموت كضرر مستقل، والتعویض عن الضرر الناتج عن الوفاة

نم ا یعوض عن الضرر الجزائري قد انحاز إلى الرأي األول الذي ال یعوض عن الوفاة، وإ
وال . وهو ضرر شخصي منعكس أو مرتد .)3(الحاصل بسبب الوفاة أو الناتج عن الوفاة

یعتبر التعویض إرثا ولیس من عناصر التركة في نظر المجلس األعلى الذي قضى بأنه 

                                                                                                                                                                                        
موقع الیسیر للمحاماة . التي قررت عدم جواز تعویض الورثة عن  الضرر المادي الذي لحق المورث بسبب موته

  .29/08/2014: تاریخ الزیارة .alyassir.com. واالستشارات واألعمال القانونیة، أحكام قضائیة 
أقرت الدائرة الجنائیة لمحكمة النقض بأن من یفقد حیاته بفعل فاعل، ویحرم منها بسبب ذلك، فإنه وال شك یلحقه  )1(

ضرر محقق، وبأنه مهما كانت سرعة الموت غیر الطبیعي فالبد أن تمر لحظة بینه وبین االعتداء الممیت، وفي تلك 
المجني علیه ما یزال صالحا لتعلق حق التعویض به، لیس عن الجروح التي لحقته في جسمه فحسب،  اللحظة یكون

ولكن عن الحرمان من الحیاة الذي أدت هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها، ومن ثم فإن حق التعویض ال ینشأ 
  .107، 105السابق، ص ، المرجع )طه( عبد المولى إبراهیم. لمیت، بل ینشأ لحي في طریقه إلى الموت

، التعویض عن األضرار الجسمانیة بین األساس التقلیدي للمسؤولیة المدنیة واألساس الحدیث، )الشریف(بحماوي  )2(
وقد كرر ذلك في رسالته، . 32 ،  ص2008 - 2007مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق،جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

كلیة ، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، )دراسة مقارنة(التعویض عن األضرار الناجمة عن األخطار العالجیة 
، االجتهاد )جمال(سایس: راجع القرار أیضا في. 124، ص 2013، 2012الحقوق،جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

  .290 -288رجع سابق، ص ، م1الجزائري في القضاء المدني، ج 
. من المقرر قانونا أنه ال یعوض في حوادث المرور إال على الضرر الجسماني أو الضرر الناتج عن الوفاة: المبدأ )3(

، مرجع سابق، 2، االجتهاد الجزائري في القضاء المدني، ج )جمال( سایس. 11/06/1990، بتاریخ 69743قرار رقم 
  .546ص 
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من المبادئ المعروفة أن تعویض ذوي الحقوق ال یعتبر إرثا؛ ألن اإلرث هو ما خلفه 
ال كان قد جمعها حال حیاته بأي طریق من طرق التملك، ومن ثم فإن المتوفى من أمو 

وتقدیره یكون حسب الضرر، ال  .طى لكل من تضرر ولو كان غیر وارثالتعویض یع
  .)1(حسب الفروض الشرعیة المعمول بها في المیراث

وهو الذي حصل فعال وتجسدت آثاره في . ویشترط في الضرر أن یكون محققا
بر عنه بالضرر الحقیقي وهو الذي یكون ثابتا عند وقوع الجریمة، أو عند ویع ،)2(الواقع

وقد یختفي مثل هذا الضرر ومع ذلك فهو مستوجب . طلب التعویض على األقل
ویشمل الضرر المستقبل طالما كان وقوعه مستقبال  .)3(للتعویض مثل حالة العجز المؤقت

أمرا محققا وأكیدا، وذلك إذا قامت أسبابه، غیر أن نتائجه أو بعضها قد تراخت إلى 
ومثاله الضرر الدائم المؤدي إلى  .)4(المستقبل مما یقتضي تعویضه ولو بصفة مؤقتة

والبعض الباقي یقع  عاهة مستدیمة، فبعض الضرر یقع في الحال عقب الحادثة مباشرة،
  .)5(مستقبال، ویبقى ما بقي المصاب حیا، وكال الضررین محقق ویصلح أساسا للتعویض

وال یجوز أن یمنح التعویض على أساس ضرر احتمالي، وقد یحدث من الناحیة 
العملیة أن یكون الضرر غیر محقق وقت ارتكاب الجریمة ثم یتحقق فیما بعد، أو بعد 

إلى آراء الخبراء حیث یتعین انتظار وقت تحققه بتأجیل الفصل فیه  فترة طویلة استنادا
وحفظ الحق في طلب التعویض أو المراجعة في حالة احتمال تفاقم األضرار في المستقبل 
بسبب الحادثة، وفي هذه الحالة یبقى تقدیر الضرر وتعویضه متوقفا على الحالة المتجددة 

  .)6(في أحكام القضاء عامة المحتملة الوقوع، وهو االتجاه السائد

                                                             
، مرجع 2، االجتهاد الجزائري في القضاء المدني، ج )جمال( سایس. 1982/ 14/04، بتاریخ 24770قرار رقم  )1(

  .171 -169سابق، ص 
  .294، 293، االلتزامات، مرجع سابق، ص )علي(فیاللي )2(
  .184، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )3(
  .294، االلتزامات، مرجع سابق، ص )علي( فیاللي )4(
  .58، المرجع السابق، ص )محمد أمین( عابدین )5(
  .187، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )6(
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أما الضرر المباشر فیقصد به األذى الناجم عن الجریمة، ویكون قد أصاب 
  .)1(المدعي مباشرة

ویعتقد البعض أن تحدید الضرر المباشر وغیر المباشر یتم في ضوء عالقة  
السببیة ما بین الضرر والخطأ أو الفعل الضار، فمتى كان بین الضرر والخطأ أو الفعل 

  .)2(الضار عالقة سببیة كافیة كان الضرر مباشرا

لكن هذا الرأي یجعل العالقة السببیة غیر متمیزة أو مستقلة عن الضرر، وهذا ما 
رفضه قرار للمحكمة العلیا حیث جاء فیه بأن القضاة لم یبینوا العالقة السببیة بین الخطأ 

المنسوب للعارض،والضرر والضرر التي تستوجب قیام عالقة سببیة مباشرة بین الخطأ 
الذي یكون قد نال المطعون ضده، ذلك أن القضاء قد استقر على أن العالقة السببیة هي 
الركن الثالث من أركان المسؤولیة، وهي مستقلة عن ركن الخطأ، فحیث تنعدم السببیة 

  .)3(سنعدم في الوقت ذاته الضرر

من أركان المسؤولیة ومفاد وبصفة عامة، فإن العالقة السببیة هي الركن الثالث 
لحاق ضرر بالمضرور ال  ذلك أن وجود خطأ من جانب الشخص المراد مساءلته، وإ
یكفیان لقیام المسؤولیة المدنیة، بل البد من وجود عالقة بین الخطأ والضرر، أي أن 

وبعبارة أخرى یجب لكي  .)4(یكون الخطأ هو الذي أنشأ الضرر الذي یدعیه المضرور
  .)5(لخطأ المسؤول اؤولیة أن یكون الضرر الذي أصاب السائل ولیدتتحقق المس

وضرورة البحث عن العالقة السببیة مرده إلى أن الضرر قد ینتج عن أسباب 
في تحقیق الضرر، ومنها من تشارك أو مختلفة بحیث تلعب بعض األسباب دورا رئیسا 

وقد اعتمد الفقه والقضاء معیارین . تساعد في حصوله، وأسباب أخرى تكون بعیدة عنه

                                                             
  .184، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )1(
  .297، االلتزامات، مرجع سابق، ص )علي( فیاللي )2(
، مرجع 4 ، االجتهاد الجزائري في القضاء المدني، ج)جمال( سایس. 22/03/2006، بتاریخ 323451قرار رقم  )3(

  .1555 - 1553سابق، ص 
  .312، االلتزامات، مرجع سابق، ص )علي( فیاللي )4(
  .59، المرجع السابق، ص )محمد أمین( عابدین )5(
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یضیق أحدهما من نطاق عالقة السببیة بحیث ال یأخذ بعین االعتبار إال األسباب القریبة 
عالقة لتشمل كل والمرتبطة بشكل واضح بالنتیجة الجرمیة، ویوسع الثاني من نطاق هذه ال

  .)1(العوامل القریبة والبعیدة في التسلسل السببي لحدوث النتیجة

والمعیار المضیق هو الذي أخذ بنظریة السبب المنتج أو المالئم وتسمى كذلك 
ففي  .)2(بنظریة السبب الفعال، والتي اعتمدها الفقه والقضاء في الجزائر وفرنسا ومصر

حكمة لم تقض إال بإدانة متهم واحد من مجموع أربعة قرار للمجلس األعلى قضى بأن الم
بتهمة القتل، بینما الباقي تمت إدانتهم على أساس جریمة عدم تقدیم مساعدة لشخص في 
حالة خطر، ورغما عن ذلك قضت في الدعوى المدنیة بالتضامن فیما بینهم بدفعهم 

والمعنویة التي لحقت بهم لألطراف المدنیة عدة مبالغ مالیة تعویضا عن األضرار المادیة 
من جریمة القتل دون توضیح للعالقة السببیة بین أفعال عدم تقدیم المساعدة لشخص في 
حالة خطر، واألضرار الناتجة عنها لتعویضها، وتعیین األضرار بصفة واحدة بالنسبة لكل 
مدع بالحقوق المدنیة، وبهذا فإن حكم المحكمة جاء مشوبا بنقص التعلیل ویستوجب 

  .)3(نقضه

واستخلص البعض من هذا القرار أن القضاة استبعدوا نظریة تكافؤ األسباب 
واعتنقوا نظریة السبب المنتج، فإذا كان موقف المتهمین الثالثة والمتمثل في امتناعهم عن 
مساعدة الضحیة التي كانت في خطر قد ساهم في إحداث وفاتها، إال أنه لم یكن هو 

لقتل الذي أقدم علیه المتهم األول هو الذي یعد سببا بل فعل ا. السبب المنتج
فعاال،فالقضاة لم یأخذوا بعین االعتبار كل األسباب التي لوالها لما توفیت الضحیة كما 
نما اقتصروا على تلك التي كانت منتجة للوفاة، أي فعل  تقول نظریة تكافؤ األسباب، وإ

  .)4(القتل العمد

                                                             
،  النظام القانوني للخطأ غیر العمدي في جرائم العنف، رسالة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق )عز الدین( طباش )1(

  .99، ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .318، 317، االلتزامات، مرجع سابق، ص )علي( فیاللي )2(
، مرجع 2 ، االجتهاد الجزائري في القضاء المدني، ج)جمال( سایس. 20/12/1988، بتاریخ 61380قرار رقم  )3(

  .613سابق، ص 
  .319، 318، االلتزامات، مرجع سابق، ص )علي( فیاللي )4(



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

197 
 

الجزائیة، أما في المسؤولیة المدنیة فقد نقض المجلس هذا في جانب المسؤولیة 
األعلى الحكم ألنه لم یوضح عالقة السببیة بین جریمة عدم مساعدة شخص في حالة 
خطر، واألضرار التي تم تعویضها ولم یتم تعیینها بصفة واضحة بالنسبة لكل مدع 

  .بالحقوق المدنیة

تكافؤ األسباب بحیث تعتبر األسباب أما المعیار الموسع فقد أخذ بنظریة تعادل أو 
التي تدخلت في إحداث الضرر كلها متكافئة، أي أن العبرة تكون لكل األسباب التي 
لوالها لما حصل الضرر، وال یجب التمییز بین العامل القوي والعامل الذي لم یلعب إال 

ولقدرتها على  ویمیل بعض الباحثین عندنا إلى األخذ بهذه النظریة لبساطتها،. دورا هینا
منح القاضي فرصة لإللمام بجمیع األخطاء التي ساهمت في إحداث النتیجة، وألنها تبقي 

  .)1(الحق في التعویض محفوظا دائما

ولكن هذه النظریة توسع من دائرة المسؤولیة الجنائیة لتشمل أشخاصا لم یقوموا 
یة المدنیة فقد یكون من أما في المسؤول. بدور في درجة األدوار التي قام بها اآلخرون

وقد استخلص الفقه من بعض قرارات للمحكمة العلیا أن . المقبول توسیع دائرة المسؤولیة
القضاء الوطني یمیل إلى األخذ بنظریة السبب المنتج أو الفعال في تأسیس المسؤولیة 

  .)2(الجنائیة، ونظریة تعادل أو تكافؤ األسباب في المسؤولیة المدنیة

   

                                                             
  .125، 124،  المرجع السابق، ص )عز الدین( طباش )1(
 ، 2009المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،  ،شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، )عبد اهللا( وهایبیةأ )2(

  .239ص 
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الفقه، فإن عالقة السببیة تنتفي في بعض الجرائم التي یطلق علیها وفي رأي 
الجرائم الشكلیة، أو جرائم الخطر، أو جرائم غیر ذات النتیجة تمییزا لها عن الجرائم 
المادیة، وهي جرائم ال تحدث بطبیعتها نتیجة مادیة ضارة كجرائم حمل السالح بدون 

یفة، فإنه ال محل لبحث عالقة السببیة في هذه ترخیص، وحیازة المخدرات، وحیازة نقود مز 
  .)2(ومن ثم ال محل للمطالبة بالتعویض عنها .)1( الجرائم

وجرائم الشروع مثل الشروع في السرقة أو القتل دون تحقق النتیجة فإن الجاني 
یسأل عن ذلك جنائیا، ولكنه ال یلزم بأي تعویض، إذا كان لم یتأثر بالمحاولة التي كانت 

وهناك من ذهب إلى أن كل جریمة تقع تلحق  .)3(ضده ولم یلحقه منها ضرر موجهة
ضررا ولو بدرجة ما بالمجني علیه، أي بمن وقعت علیه، ویرى أن المجني علیه مضرور 

ویؤید هذا ما ذهبت إلیه محكمة النقض المصریة التي أجازت . من الجریمة بكل حال
ر الناري الذي أطلق علیه، لما تحدثه هذه تعویض المجني علیه، ولو أنه لم یصب بالعیا

  .)4(الجریمة من إزعاج وترویع

والخالف بین الفقه في هذه المسألة معروف ففي حین ینفي البعض وجود ضرر 
في جرائم الشروع، یذكر رأي آخر أن المجني علیه في الجریمة یلحقه ضرر منها ولو 

تیجتها تسبب للمجني علیه فیها وقفت عند حد الشروع، فإن كل جریمة ولو لم تتحقق ن
إزعاجا واضطرابا كافیین لتمثیل عنصر الضرر، وأن الشروع الیسیر من الممكن أن ینتج 
عنه اضطراب معنوي ورعب ومساس بالصحة واضطراب عصبي، وال محل لحرمان 

  .)5(المجني علیه في هذه الصورة من تعویضه عما لحقه من ضرر بمبلغ من المال

                                                             
؛ 253، 252، ص 2007، شرح قانون العقوبات القسم العام، منشورات جامعة دمشق، دمشق، )عبود( سراج )1(

  .172، المرجع السابق، ص )أكرم نشأت(إبراهیم
إذا كانت الجریمة في بعض األحیان ال تحدث ضررا مخصوصا لشخص معین، كما في صورة جریمة حمل سالح  )2(

، منشورات مجمع 2 ، دروس في اإلجراءات الجزائیة، ط)علي( كحلون. أو مخالفة مرور، فال تقوم الدعوى المدنیة
  .147، ص 2013األطرش للكتاب المختص، تونس، 

  .34، المرجع السابق، ص )سلیمان( مرقس )3(
  .19، المرجع السابق، ص )محمد عبد اللطیف( عبد العال )4(
  .198، 197 ، المرجع السابق، ص)البشري(الشوربجي  )5(
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أن مسألة معرفة ما إذا كان من وقع علیه شروع  الفقه الفرنسيبعض رواد ویرى 
لوقائع ال في جنایة أو جنحة یقبل منه رفع دعوى مدنیة أم ال هي مسألة متعلقة با

روع أثرا ضارا كاضطراب في صحة المجني علیه، وهذا یعد بالقانون، فقد یحدث الش
  .)1(ضررا مترتبا على الشروع ومرتبط به مباشرة

نهایة هذا المبحث إلى أن الضحیة لكي تحصل على التعویض فإنها  نخلص في
من حیث المبدأ ترفع الدعوى المدنیة على الجاني أو المتهم الذي یتحمل مسؤولیة فعله 
. مدنیا ویلتزم بتعویض الضرر الذي سببه للغیر، وأساس التزامه هو خطؤه الشخصي

ولها . دون رفعها ابتداء على المتهمویحق للضحیة رفع هذه الدعوى على المسؤول مدنیا 
ألنه ال یشترط  124أن تستنجد بها في حالة تعذر إثبات الخطأ على المسؤول طبقا للمادة 

ولكن یتعین أن یسمح . لقیامها إثبات الخطأ إذ إن أساس المسؤولیة هو الخطأ المفترض
للدفاع عن حقوقه للمسؤول عن الحقوق المدنیة التدخل في أي مرحلة تكون علیها الدعوى 

ویشترط حتى تقوم هذه المسؤولیة التي یعتد بها في عالم القانون . أو درء المسؤولیة عنه
وجود عالقة تبعیة بین الفاعل والمسؤول المدني المتمثلة في سلطة الرقابة والتوجیه 

كمل یمكن للضحیة أن ترفع هذه الدعوى ضد الورثة . والعالقة السببیة بین الفعل والضرر
نما هي ذمة مورثهم المالیة هي الضامنة لدین التعویضولكن لیس ذممهم  ومن ثم إذا . وإ

توفى المتهم دون أن یترك تركة سقط التزام الوارث بالتعویض، وبالتالي ال یجوز 
ویجبر الورثة بأداء دین التعویض تماما مثل مورثهم ولهم أن یلجأوا إلى . اختصامه أصال

لتي كان یمكن لمورثهم أن یستعملها، مثل خطأ الضحیة أو تقادم استعمال وسائل الدفاع ا
  .الدعوى المدنیة

وهكذا یكون الملتزم بالتعویض من حیث المبدأ هو الشخص المسؤول جنائیا ویكون 
من حق الضحیة أن ترفع الدعوى ضده في كل األحوال، ویجوز بصفة احتیاطیة أن 

حیة في التعویض یمكن مواصلة الدعوى ترفعها ضد المسؤول المدني، وضمانا لحق الض
  .المدنیة ضد الورثة في حدود الذمة المالیة لمورثهم المدان بالتعویض

                                                             
  .603، ص 3، المرجع السابق، ج )عبد الملك بك(جندي  )1(
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ویحق للضحیة المطالبة بالتعویض بالنسبة لكل الجرائم متى توفرت أركان 
المسؤولیة من خطأ وضرر وعالقة سببیة بینهما، إذا كانت الجریمة من الجرائم المادیة أي 

  .ضارة، بما فیها جرائم الشروع التي یمكن أن تنجم عنها أضرار ولو معنویة ذات نتیجة
  

  المبحث الثاني

  الجریمة  ضحیةتعویض مبدأ التزام الجاني ب

  في الشریعة اإلسالمیة
  

المبدأ في الشریعة اإلسالمیة أن الشخص ال یسأل إال عن أفعاله، ویلتزم بضمان 
وقد یسأل الشخص عن فعل . وسائر حقوقهالضرر الذي سببه للغیر في جسمه وماله 

  .غیره إذا لم یقم بواجب الرقابة والتوجیه

وفي الجرائم التي تخلف أضرارا جسدیة تحمل الشریعة أداء الدیة للعاقلة في حالة 
  .القتل والجروح الخطأ

تطرق فقهاء المذاهب إلى مسألة من یتحمل دین التعویض ولم یهتموا بوضع 
التزام مبدأ  بتحدیدالمبادئ واألسس التي یقوم علیها، وبذلك یمكن للفقه الحدیث القیام 

  .)المطلب األول(الضحیةتعویض ب الجاني

والقاعدة في الشریعة اإلسالمیة هي وجوب التعویض عن كل ضرر إال أن الفقه 
سالمي لم یضع قاعدة عامة في ذلك، ویكون الجاني هو الملزم بالتعویض عنها، اإل

  .)المطلب الثاني(التعویضالتزام الجاني بنطاق  وبذلك یتوسع
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  المطلب األول

  الضحیةتعویض ب التزام الجانيمبدأ تحدید 
  

األصل أن الضمان أو التعویض یلتزم به من كان بنشاطه سببا في اإلتالف،وأن 
والبد حینئذ من . الدیة تجب على القاتل أو الجارح في ماله ألن سبب الوجوب وجد منه

  ).الفرع األول(مبدأ التزام الجاني بالتعویض تأصیل

أن التعویض ال یتضمن معنى والمعروف في فقه الشریعة اإلسالمیة  
كما في حاالت القتل  مكن أن ینتقل االلتزام به إلى غیر الجانيمن المفإنه  ،ولذلكالعقوبة

  .)الفرع الثاني(الخطأ، واستثناء في هذه الحالة تلتزم العاقلة بتعویض الضحیة
  

  الفرع األول

  ضحیة المبدأ التزام الجاني بتعویض  تأصیل
  

أسانید قررتها نصوص ثابتة في التزام الجاني بالتعویض على عدة أصل یستند 
وأساس ذلك هو الخطأ الذي ارتكبه الشخص أو بتعدیه،أو ) الفقرة األولى(القرآن والسنة
  .)الفقرة الثانیة(بسبب تقصیره

  

  الفقرة األولى

  مبدأ التزام الجاني بتعویض الضحیةأسانید 
  

 أرش تقضي المبادئ العامة في الشریعة أن بدل المتلف یجب على المتلف، وأن
  .)1(الجنایة یجب على الجاني في ماله

                                                             
  .210، المرجع السابق، ص )طه( عبد المولى إبراهیم )1(
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وقد تقرر فقها أن الذي یتولى الوفاء بالتعویض هو المعتدي نفسه في األضرار 
المالیة، وكذا في األضرار الجسدیة التي لم تتجاوز ثلث الدیة في المذهب المالكي، أو 
التي تقل عن ثلث الدیة في المذهب الحنبلي، أو التي تقل عن نصف العشر في المذهب 

لقاالضرر في هذویعني رفع . الحنفي  ه على عاتق المتسبب فیهؤ ه األحوال نقله وإ
وألن األصل في كل  .)1(في منصوص القاعدة الفقهیة )الظالم أحق بالحمل علیه(ألن

إنسان أن یسأل عن أعماله الشخصیة، سواء من الناحیة المدنیة بضمان اإلتالفات، أم 
وهذا حكم من اهللا تعالى نافذ  .)2(وبة الجرائم، وال یسأل عنها غیرهمن الناحیة الجنائیة بعق

  .)3(خرة، وهو أال یؤاخذ أحد بجرم أحدفي الدنیا واآل

هذا المبدأ العام المقرر بصدد األضرار التي تلحق األموال هو مساءلة الجاني 
في هذا األصل العام  ویدخل. عما یتلفه من أموال الغیرمسؤولیة فردیة في أمواله 

صابة الجسدیة كنفقات العالج واألدویة، یتحملها كلها األضرار المالیة الناشئة عن اإل
  .الجاني في ماله الخاص

 .)4(نایة جنایته فال یسأل عنها غیرهویرجع سبب تحمیل الجاني للتعویض أن الج
لذي أن كل جان جنایته علیه إال ما قام بخالفه الدلیل ا: وقد عبر الفقهاء عن ذلك بالقول
  .)5(ال معارض له من إجماع أو سنة

  

  

  

                                                             
: راجع. وردت في كتاب المدونة" الظالم أحق أن یحمل علیه"وقاعدة  .89، المرجع السابق، ص )محمد أحمد( سراج )1(

  .639، ص 1994، دار الكتب العلمیة، بیروت، 4 ، ج1 مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ط
  .544، الدیة، الموسوعة القضائیة المتخصصة، المجلد الثالث، ص )وهبة( الزحیلي )2(
  .764، ص )س. د( ، دار الجیل، بیروت، 2علي محمد البجاوي، ج : ، أحكام القرآن، تحقیق)أبو بكر(ابن العربي  )3(
  .327، المرجع السابق، ص )عبد الرزاق(دربال  )4(
  .381ص  ، مرجع سابق، 3،ج ، التمهید)أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد( ابن عبد البر )5(
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وأسانید مبدأ مسؤولیة الشخص عن تعویض الضرر الناتج عن تقصیره مستمدة 
ةٌ  من النصوص الشرعیة العامة كقوله تعالى﴿ ِهینَ ا َكَسبَْت رَ مَ ْفٍس ِب ا  وآیة﴿ )1(﴾ ُكلُّ نَ ا مَ َ ه َل

ْت  ا اْكتََسبَ ا مَ َ ه یْ َعَل هِ و﴿  )2(﴾َكَسبَْت وَ ْجَز ِب ُ ا ی ْل ُسوءً ْعمَ ن یَ ةٌ ِوْزرَ و﴿  )3( ﴾ مَ اِزرَ َال تَِزرُ وَ وَ
ىٰ  والتي ترسي في مجموعها مبدأ المسؤولیة الشخصیة، وتدل على مشروعیة  )4(﴾ُأْخرَ

  .)5(الضمان من حیث إنه نوع جزاء على تعدي المرء واكتسابه

وفي التعویض بسبب اإلتالف یذكر حدیث عائشة التي كسرت إناء الطعام الذي 
ي ثم دفع النب" إناء مثل إناء: "اهللا علیه وسلم فقال لهاأرسلته صفیة إلى النبي صلى 

وقد أوجب الرسول برد إناء عوضا عن اإلناء  .)6(القصعة الصحیحة، وحبس المكسورة
  .)7(التالف، وهذا التعویض الواجب بالضمان

وفي التعویض عن األضرار الجسدیة یلتزم الجاني بدفع الدیة إلى الضحیة في 
هُ ِمْن َأِخیِه ﴿ أولیاء المقتول كما ورد في النص القرآنيحالة العمد إذا عفا  ْن ُعِفيَ َل فَمَ

ِإْحَسانٍ  ِه ِب یْ َل َأَداٌء ِإ وِف وَ ْعرُ اعٌ ِباْلمَ اتِّبَ وتفید أنه إذا عفي للجاني عن القصاص  )8(﴾َشْيٌء فَ
  .)9(إلى الدیة، فلیؤد ما وجب علیه بإحسان

                                                             
  .38اآلیة  ،سورة المدثر  )1(
  .286سورة البقرة، اآلیة  )2(
  .123اآلیة ، النساءسورة  )3(
  .15سورة اإلسراء، اآلیة  )4(
  .75، المرجع السابق، ص )محمد(أحمد سراج  )5(
فتح ، )أحمد بن علي( ابن حجر العسقالني .إذا كسر قصعة أو شیئا لغیره: بابأخرجه البخاري، كتاب المظالم،  )6(

: قال األلباني. من حدیث عائشةوأبو داود، . 2481رقم الحدیث  .152، 151، ص 5ج مرجع سابق، الباري، 
،إرواء )محمد ناصر الدین(األلباني : راجع. وصحح الحدیث. والصحیح أن صاحبة الطعام هي أم سلمة رضي اهللا عنها

  .ویرى ابن حجر أنها وقعت لحفصة أیضا .1523رقم  . 360، 359، ص 5الغلیل، مرجع سابق، ج 
، مسؤولیة المرء عن الضرر )محمد بن عبد اهللا بن محمد(؛ المرزوقي 76، المرجع السابق، ص )محمد(أحمد سراج  )7(

  .35، ص 2009، الشبكة العربیة لألبحاث والنشر، بیروت، 1الناتج عن تقصیره، ط 
  .178سورة البقرة، اآلیة  )8(
، )منشورة(الدیة في الشریعة اإلسالمیة، ماجستیر في الفقه  ، مسؤولیة حمل)فهد بن عبد الكریم بن راشد( السنیدي  )9(

  .34، ص 2005 - 1426كلیة الشریعة بالریاض، 
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والمأثم، ویوافقه في أنه  )القصاص(القودوذكر الفقهاء أن العمد یخالف الخطأ في 
لما كان قضاء رسول اهللا في كل امرئ فیما لزمه إنما هو في ماله : وقالوا. تكون فیه دیة

دون مال غیره إال في الحر یقتل خطأ قضینا على العاقلة في الحر یقتل خطأ ما قضى 
كان كل ما فیه رسول اهللا، وجعلنا الحر یقتل عمدا إذا كانت فیه دیة في مال الجاني، كما 

جنى في ماله غیر الخطأ، ولم نقس ما لزمه من غرم بغیر جراح خطأ ما لزمه بقتل 
  .)1(الخطأ

أال ال یجني " یة الشخصیة في الجنایات في حدیثوورد النص على مبدأ المسؤول
ذا كان كذلك  .)2("جان إال على نفسه وهو یدل على أن الشخص مسؤول عن جنایته، وإ
وسلم ألبي رمثة وقد قال الفقهاء استنادا لقول النبي صلى اهللا علیه  .)3(فإنه یلزمه موجبها

بأن األب ال یحمل جنایة  ،)4("أما إنه ال یجني علیك وال تجني علیه: "وكان معه ابنه
وهذا ما دلت علیه اآلیة . االبن، أي ضمانها، وأن االبن ال یحمل ضمان جنایة األب

نما تؤخذ كل نفس بجریرتها الكریمة، فإن اإلنسان ال یحمل ذنب غ یره كائنا من كان، وإ
ا اْكتََسبَْت  ﴿ :التي اكتسبتها كما قال تعالى ا مَ َ ه یْ َعَل ا َكَسبَْت وَ ا مَ َ ه   .)5(﴾َل

واألصل عند الفقهاء أن ضمان المتلف یكون على المتلف في ماله حاال كسائر 
وهذا  بمنزلة غرامات األموال،المتلفات، وقالوا بأن ضمان اإلتالف على المتلف دون غیره 

   .)6(أولى ألن جنایة المتلف في إتالف النفس أعظم من جنایته في إتالف األموال

                                                             
دار الكتاب العربي، بیروت،  خالد السبع العلمي، زهیر شفیق الكلبي: تحقیق، الرسالة، )محمد بن إدریس(الشافعي  )1(

  .347، ص 2004
،ص 7، إرواء الغلیل، مرجع سابق، ج )محمد ناصر الدین(األلباني : راجع. حدیث صحیح عن عمرو بن األحوص )2(

  .2303رقم  . 322
  .36، 35، المرجع السابق، ص )فهد بن عبد الكریم بن راشد( السنیدي  )3(
، 7، إرواء الغلیل، مرجع سابق، ج )محمد ناصر الدین(األلباني : راجع. حدیث صحیح عن عمرو بن األحوص )4(

  .2303رقم  . 322ص 
  .240، فقه عمر بن الخطاب موازنا بفقه أشهر المجتهدین، المجلد الثالث، ص )رویعي بن راجح(الرحیلي  )5(
،  ص )س.د(لبنان، ، دار المعرفة، 26، ج 13، المجلد 2 ، المبسوط، ط)أبو بكر محمد بن أبي سهل( السرخسي )6(

  .92و 65
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وهناك اتفاق بین الفقهاء على أن جنایة العمد في حالة عدم القصاص یكون 
التغلیظ، : األرش فیها في مال الجاني، وذلك أن دیة العمد المحض تختص بثالثة أحكام

  .)1(والوجوب في مال الجاني والتعجیل،

ال یجني جان إال "وبنى الفقهاء هذا األصل على قول النبي صلى اهللا علیه وسلم 
وذلك ألن موجب الجنایة هو أثر فعل الجاني، فیجب أن یختص بضررها كما " على نفسه

یختص بما یترتب علیها من آثار أخرى قیاسا على كسب اإلنسان لنفسه،فإن اإلنسان لو 
 وقد ثبت هذا. نفعا كان له دون غیره من الناس فكذلك آثاره ومسؤولیاته الجنائیةكسب 

هذا هو األصل في هذه  .الحكم في سائر الجنایات، كما ثبت أیضا في سائر األكساب
  .)2(المسألة

ووقع .على الرجل في خاصة ماله )الدیة(وقد تطرق الفقه إلى ما یوجب العقل 
هُ ِمْن َأِخیِه َشْيٌء االستدالل بالنص القرآني ﴿ ْن ُعِفيَ َل ﴾ على أن العاقلة ال تؤدي دیة فَمَ

بل إن . الذي یعود على الجاني دون غیره" له"، ویعرف ذلك من الضمیر في )3(عمد
ًأ  الظاهر من آیة القتل الخطأ ﴿ الَّ َخَط ا ِإ ِمنً ؤْ ْقتَُل مُ ِمٍن َأن یَ ؤْ ا َكاَن لِمُ مَ أن التعویض  )4(﴾وَ

 وهو األصل في المسؤولیة كما یقتضیه قوله. ا هو على الجانيفي النفس إنم

                                                             
، دار الفكر 16، الحاوي الكبیر، تحقیق، محمود مطرحي، ج )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب( الماوردي )1(

  .128، و6 ،5، ص 1994للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
عبد (الذیباني؛466، 465ص  ،11ج  ،مرجع سابق، المغني، )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد( ابن قدامة )2(

، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع واإلعالن، مصراته، 1 ، التشریع الجنائي اإلسالمي المقارن، ط)المجید عبد الحمید
  .277 -275ه، ص 1428

 عائشةمحمد بن الحسین السلیماني،: علیق، المسالك في شرح موطأ مالك، ت)أبو بكر محمد بن عبد اهللا( ابن العربي )3(
  .70، ص 2007دار الغرب اإلسالمي، بیروت،  ،7، مجلد 1 ط: بنت الحسین السلیماني

  .92سورة النساء، اآلیة  )4(
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ىٰ ﴿)1(تعالى ةٌ ِوْزرَ ُأْخرَ اِزرَ َال تَِزرُ وَ وهو ما رآه بعض المفسرین أن ظاهر اآلیة . )2(﴾وَ
  .)3(وجوب التحریر والدیة على القاتل، ألنه مستقرأ في الكتاب والسنة

حالة العمد سواء كان ال یتحمل ومبدأ التزام الجاني شخصیا بالدیة مقصور على 
. القصاص من مبدأ األمر، أو كان یجب فیه القصاص لكن عدل عنه إلى الدیة بالصلح

أما في غیر العمد بأنواعه فإن الجاني ال یتحمل وحده عبء الجریمة وال یدفع الدیة من 
ن ا تدفع عنه الهیئة التي ینتمي إلیها كافة والتي یطلق علیها مماله الخاص، وإ

  .)4("العاقلة"لفظ

وهذا ما دل علیه الكتاب والسنة وما لم یختلف المسلمون فیه أنه في مال الرجل 
بحق وجب علیه هللا، أو أوجبه اهللا علیه لآلدمیین، بوجوه لزمته، وأنه ال یكلف أحد غرمه 

وال یجوز أن یجني رجل ویغرم غیر الجاني، إال في الموضع الذي سنه رسول اهللا . عنه
  .)5(خاصة من قتل الخطأ وجنایته على اآلدمیین خطأفیه 

ویلتزم الجناة بالتعویض متضامنین في حالة تعددهم، وعلیهم دیة واحدة للقتیل 
ذا وقع العفو عن بعض الجناة  تقسم علیهم بعددهم، وال یلتزم كل منهم بدیة مستقلة، وإ

ته فقط من الدیة على الدیة واقتص من البعض اآلخر فعلى المعفو عنهم كل منهم حص
  .)6(مقسمة على عدد رؤوس القاتلین من اقتص منهم ومن عفي عنه

اختلف الفقه حول من یتحمل الدیة في حالة كون القاتل مجنونا أو صغیرا،حیث 
أوجبها الشافعي في مالهما، وأوجبها مالك في مال الصغیر خاصة إذا لم تتجاوز الجنایة 

ال فهي دین علیه، ولی وفي المذهب الحنبلي أن . س على أبیه منها شيءثلث الدیة، وإ
ولیس إلقاء . الولي هو الذي یتحمل الواجب على الصبي والمجنون إن كانا معسرین

                                                             
  .15سورة اإلسراء، اآلیة  )1(
  . 37، ص 1955، المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الشریعة اإلسالمیة، مطبعة األزهر، القاهرة، )محمود( شلتوت )2(
، 1993،  دار الكتب العلمیة، بیروت، 3 ج ،2 ، تفسیر البحر المحیط، ط)محمد بن یوسف( أبو حیان األندلسي )3(

  .335ص 
  .55، ص المرجع السابق، )علي صادق(أبو هیف  )4(
  .349، 348، الرسالة، مرجع سابق، ص )محمد بن إدریس(الشافعي  )5(
  .210 ، المرجع السابق، ص)طه( عبد المولى إبراهیم )6(
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الضمان على الولي في هذه الحالة لمكان التعدي بل هو للمصلحة وحفظ األموال 
لتعویض ء الواجب وهو اویفید الضمان الواقع على الولي مفهوم أدا. وتعویض المتضرر

  .)1(لمسؤولیة، التي تربط بمناطها وهو التعدياال معنى 

لصبي والمجنون خطأ بینما ذكر صاحب المغني وهو في الفقه الحنبلي أن عمد ا
وألنه قتل  ألنه ال یتحقق منهما كمال القصد، فتحمله العاقلة كشبه العمد،؛ تحمله العاقلة

 .)2(لعمد، وبهذا فارق ما ذكروهال یوجب القصاص ألجل العذر فأشبه الخطأ وشبه ا
فة تجب على العاقلة في ثالث والقول الثاني عند الشافعیة إن عمده كالخطأ، والدیة مخف

وجنایات الصبي والمجنون عند الحنفیة عمدها  .)3(ألن العاقلة ال تتحمل إال مؤجال سنین
 ففي أموالهم كانت أقل من خمسمائةوخطؤها كلها على العاقلة إذا بلغت خمسمائة، فإن 

واإلتالف الموجب للمال یتحقق من هؤالء  ألن ما دون الخمسمائة في معنى ضمان المال،
  .)5(وقال مالك أیضا إنه یحمل كله على العاقلة .)4(كما یتحقق من العقالء البالغین

  

  

  

  

  

  
                                                             

المنتقى شرح موطأ  ،)أبو الولید سلیمان بن خلف( الباجي ؛210ص  ، المرجع السابق،)طه( المولى إبراهیمعبد  )1(
؛ 75، 74، ص 2009دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،9 المجلد، 2 عبد القادر أحمد عطاء، ط: مالك، تحقیق

  .104، المرجع السابق، ص )محمد أحمد(سراج
  .479ص ، 11ج ، المرجع السابق، )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد( ابن قدامة )2(
  .126، ص 16، الحاوي، مرجع سابق، ج )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب( الماوردي )3(
  .86، المرجع السابق، ص )أبو بكر محمد بن أبي سهل( السرخسي )4(
دار ، 4ج ، 2مجلد ، فرید عبد الغني الجندي: بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، تحقیق) أحمد بن محمد( ابن رشد )5(

  .195، ص 2004، القاهرة، الحدیث
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ویظهر أنه قد حصل شبه اتفاق على أن العاقلة هي التي تتحمل دیة الصبي 
مد والخطأ غیر أن الحنفیة والمالكیة یقولون إذا بلغت حدا معینا وهو والمجنون في الع

السدس عند الحنفیة والثلث عند المالكیة، ووجود االختالف راجع إلى تردد فعل الصبي 
بین العامد والمخطئ، فمن غلب علیه شبه العمد أوجب الدیة في ماله، ومن غلب علیه 

  .)1(شبه الخطأ أوجبها على العاقلة

افعیة یرون أن محل الخالف في عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ إذا كان والش
ال فهو خطأ قطعا فالجمهور القائلون بوجوب الدیة على العاقلة ألن  .)2(له نوع تمییز، وإ

عمد الصبي خطأ لم یفرقوا بین ممیز وغیر ممیز، بینما رأى الشافعیة بأن عمد الصبي 
الممیز عمد تجب الدیة في ماله ألن العمد یتحقق بالقصد، والممیز من أهله، فیلزمه حكم 

یدل على أنه عمد، فأشبه القتل  العمد وهو الدیة في ماله، وألن جواز تأدیبه على القتل
  .الواقع من البالغ

ویرجح رأي الجمهور ألن ما یتحقق به العمد من كامل القصد وحقیقة العلم واإلرادة 
ونظرة الفقه إلى عمد الصبي والمجنون على أنه خطأ بمعنى  .)3(منتف في جانب الحدث

صد أو كمال القصد ألن یجري مجرى الخطأ في األحكام، یفسره أنه ال یتحقق منهما الق
  .)4(ذلك یعتمد العلم، والعلم بالعقل والمجنون عدیم العقل والصبي قاصر العقل

                                                             
في الصبي الذي ال مال له والمرأة : ؛ قال مالك في الموطأ.195ص  المرجع السابق، ،)أحمد بن محمد( ابن رشد )1(

مال لها إذا جنى أحدهما جنایة دون الثلث إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة، إن كان لهما مال ال التي 
ال فجنایة كل واحد منهما دین علیه لیس على العاقلة منه شيء، وال یؤخذ أبو الصبي بعقل جنایة الصبي  أخذ منه وإ

، )جالل الدین(السیوطي . على الرجل في خاصة مالهذكره في كتاب العقول، باب ما یوجب العقل . ولیس ذلك علیه
ذكر : ؛ وفي كتاب المدونة687، ص 2003تنویر الحوالك شرح على موطأ اإلمام مالك، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 

ن كان أقل من الثلث ففي أموالهم ، أن عمد الصبي والمجنون خطأ كله تحمله العاقلة إذا كان مبلغ الثلث فصاعدا، وإ
ن لم یكن لهم مال كان ذلك دینا علیهم یتبعون به ، دار الكتب العلمیة، 4 ، ج1 المدونة الكبرى، طمالك ین أنس، . وإ

  .630، ص 1994بیروت، 
دمشق،  ، دار النوادر،2 ، طرسالة دكتوراه مطبوعةجرائم األحداث في الشریعة اإلسالمیة،  ،)محمد ربیع( صباهي )2(

  .173، ص 2011
  .176، 175، ص السابقالمرجع ، )محمد ربیع( صباهي )3(
  .405، المرجع السابق،  ص )حسن عبد الرحمن(قدوس  )4( 
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وذهب الظاهریة إلى أنه ال قصاص على مجنون أو صبي وال دیة وال ضمان وهم 
وهذا القول یؤدي إلى إهدار حقوق ذوي الضحیة وهو ینافي الحكمة التي  .)1(والبهائم سواء

  .ا الدیة وهو مواساة أولیاء المقتول بدفعهاشرعت من أجله
  

  الفقرة الثانیة

  مبدأ التزام الجاني بتعویض الضحیة أساس
  

النصوص الشرعیة التي تجعل المرء  مستمد منتعویض الأساس التزام الجاني ب إن
والتي تفید في وضوح وجالء تامین أن  .مؤاخذا بأفعاله، وأنه ال یؤخذ أحد بجریرة غیره

اإلنسان یتحمل نتیجة عمله وال یتحمل عنه، بل وال یشاركه غیره هذا التحمل ولو كان 
وهذا منطق عادل أقرته النصوص وترتضیه العقول بل وتأبى غیره . أقرب الناس إلیه

هذا هو األصل العام في المسؤولیة، وتحدیدا في المسؤولیة المدنیة، أما  .)2(وتنكره
المسؤولیة الجنائیة فإن الشریعة راعت عرف العرب في ذلك فأوجبت الدیة على عاقلة 

وهي مسألة موضع اختالف، . وهذا بناء على رأیه بأن الدیة عقوبة .)3(القاتل تضامنا معه
ي بعض الفقه في حالة سقوط القصاص بالنسبة لمن وقد تتقرر في مسألة جزئیة على رأ

یقول بأن الضحیة تستحق الدیة تلقائیا؛ ألنها هنا تكون بدیال عن القصاص وهو عقوبة 
  .باتفاق

ویرجع أساس االلتزام إلى الفعل الشخصي للجاني، وقد تقرر في التشریع 
عبء هذه اإلسالمي أن الشخص مسؤول عن عمله وخطئه الشخصي، وعلیه وحده یقع 

المسؤولیة وتحمل آثارها ونتائجها حتى تتهیأ عنده الخشیة من العقاب قبل اإلقدام على أي 
  .فعل من األفعال، فال یسأل شخص عن آخر، وال یتحمل امرؤ تبعة شخص آخر

                                                             
  .164، ص السابقالمرجع ، )محمد ربیع( صباهي )1(
  .178، المرجع السابق، ص )فكري أحمد( عكاز )2(
دار ، 3 ط أو أحكام المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة، ، نظریة الضمان)وهبة( الزحیلي )3(

  .97، 96، ص 1998الفكر، دمشق، 
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وعلى هذا فمن تعدى على مال غیره، فأتلفه أو عطل منفعته أو أحدث فیه خلال 
  .)1(ویض عن الضرر الذي ألحقه بغیرهأو نقصا، وجب علیه ضمانه والتع

ویقضي مبدأ الضمان الفردي أن كل شخص یضمن فعله الشخصي وال یضمن 
وكذلك  فعل غیره، وتأبى الشریعة اإلسالمیة أن یسأل أحد عن ضرر ال ید له في إحداثه،

العقوبة في الفقه اإلسالمي، فهي شخصیة، تصیب الجاني وال تتعداه إلى غیره، فال یسأل 
  .)2(الجرم إال فاعله، وال توقع عقوبة مفروضة على شخص على غیره عن

وقد أخذ بهذا األساس مشروع القانون المدني المصري طبقا ألحكام الشریعة 
كل فعل سبب ضررا للغیر، یلزم من ارتكبه "أن  169اإلسالمیة، إذ جاء في المادة 
ؤولیة بالتعدي، سواء كان فهذا النص العام ینیط المس "بالتعویض، ولو كان غیر ممیز

  .)3(المتعدي ممیزا أو غیر ممیز

وبالنسبة ألساس التعویض، فقد اتفق الفقهاء على مبدأ التعویض، وعلى أن أساس 
  .)4(ذلك هو الضرر

ویتجه الفقه في التضمین نحو النزعة الموضوعیة المادیة التي تجعل كل شخص 
بضمان األفعال الجنائیة في إتالف مسؤول عن فعله، بما في ذلك الصبي فإنه یؤاخذ 

كالتقصیر في  إال إذا صدر منه ما یوجب الضمان وال یسأل أحد عن فعل غیره. األموال
ومن ثم فإن الفقه اإلسالمي ال یأخذ . الحفظ أو اإلغراء باإلتالف أو التسلیط على الضرر

المسؤولیة  بالمسؤولیة عن فعل الغیر، ألن المبدأ العام في الشریعة اإلسالمیة هو

                                                             
  .252 ،251 ، صالسابقالمرجع ، )وهبة( الزحیلي )1(
، ضمان أذى النفس دراسة مقارنة في القانون المدني مقارنا بالفقه اإلسالمي، دار الفكر )محمد السعید (رشدي  )2(

  .21، 20، ص 2015الجامعي، اإلسكندریة، 
  .105، المرجع السابق، ص )محمد أحمد(سراج  )3(
اإلسالمي والقانون الوضعي،  ، حق المجني علیه في التعویض عن ضرر النفس في الفقه)زكي زكي حسین(زیدان  )4(

  .43، ص )س. د(دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، 
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الشخصیة، إال أنه مراعاة لمبدأ العدالة ودفعا للضرر عن المتضرر، فإن المتسبب في 
  .)1(إحداث الضرر یسأل عن فعله

غیر أن الفقه الحنفي ذكر بعض الحاالت التي یسأل فیها المتبوع عن عمل تابعه 
العمل الذي  إذا كان هناك عقد إجارة بینهما، وكان الضرر الواقع من التلمیذ في حدود

یشتركان في إنجازه بحسب العرف الشائع، أو كان مأمورا به من معلمه صراحة أو 
ومثال ذلك إذا تلف شيء بید تلمیذ . ضمنا،فإذا لم یتحقق الشرطان فال ضمان على المعلم

نما الضمان على معلمهاألجیر كالنجار والحداد ونحوهم فال ضم ألنه هو  ان علیه، وإ
ومن هنا یعتبر . الناس، فكأنه فعل الضرر بنفسه، ألن التلمیذ نائبه المسؤول عن أمتعة

  .)2(أساس هذه المسؤولیة هو جعل خطأ التلمیذ خطأ األستاذ

هذا یوضح أن مبدأ الضمان الفردي یمثل القاعدة العامة غیر المطلقة لوجود 
  .)3(بعض حاالت االستثناء

وعند  .على المتبوع دون التابعولیة تقع أما الضرر الذي یصیب النفس، فإن المسؤ 
وكذلك لو وقع شيء من متاعه على . الحنفیة إن أصاب إنسانا فقتله كان الغالم ضامنا

إنسان فقتله، فإن الضمان علیه، ألن الجنایة في بني آدم موجبة األرش على العاقلة، فال 
  .)4(یمكن اعتبار العقد فیه، بخالف ما سوى ذلك من األموال

ضمان المرء لفعله الشخصي یعد من المبادئ التي جاءت الشریعة  بذلك یتبین أن
اإلسالمیة لتبطل بها ما كان مقررا لدى العرب في الجاهلیة من التضامن القبلي الذي كان 

 .)5(وفقا له تسأل القبیلة مسؤولیة جماعیة عما یرتكبه أحد أفرادها من جرم
  

  

  

  

  

                                                             
  .255، 254، نظریة الضمان، مرجع سابق، ص )وهبة(الزحیلي  )1(
  .257، 256، ص ذاتهالمرجع  )2(
  .الهامش. 22 ، صالمرجع السابق، )محمد السعید (رشدي  )3(
  .319، 318ص ، المرجع السابق، )محمد بن عبد اهللا بن محمد( المرزوقي )4(
  .22 ، صالمرجع السابق، )محمد السعید (رشدي  )5(
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  الفرع الثاني

  ضحیة الجریمةمبدأ التزام العاقلة بتعویض 

  كحالة استثناء
  

األصل أن تعویض ضحیة الجریمة یقع على عاتق الجاني یؤدیه من ماله،وتتحمله 
العاقلة عنه في بعض الحاالت عن طریق التعاون والتخفیف، أو بسبب التقصیر في منع 

  .وقوع جرائم القتل

بعض  ونظام التعقیل له في الفقه مفاهیم وقواعد وأسس مضبوطة على الرغم من
  .المظاهر الخالفیة التي ال تؤثر علیه كنظام

الفقرة (أسانید التزامها بتعویض الضحیةبین مفهوم نظام العاقلة و  وقد حدد الفقه
على أكثر من أساس وحصروا نطاقه التزام العاقلة بتعویض الضحیة  وقد ارتكز) األولى

  .)الفقرة الثانیة(في جرائم محددة
  

  الفقرة األولى

  العاقلة وأسانید التزامها  مفهوم نظام

  بتعویض الضحیة
  

یدور حول المنع والربط " العقل"العاقلة في اللغة جمع عاقل وهو دافع الدیة، ولفظ 
یدل على  لقاف والالم أصل واحد منقاس مطردوذكر أهل اللغة أن العین وا. ومنه العقال

ومنه العقل، وهو الحابس عن ذمیم القول أو . حبسة في الشيء أو ما یقارب الحبسة
. ومن الباب العقل وهي الدیة. المعقل وهو الحصن، وجمعه عقول: ومن الباب. الفعل
وسمیت الدیة عقال، ألن اإلبل التي . عقلت القتیل، أعقله عقال، إذا أدیت دیته: یقال

ن كانت  كانت تؤخذ في الدیات كانت تجمع فتعقل بفناء المقتول، فسمیت الدیة عقال وإ
  .سمیت عقال ألنها تمسك الدم: وقیل. دراهم ودنانیر
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: ویقال. عقل الظبي یعقل عقوال، إذا امتنع في الجبل: وذكر من هذا الباب أیضا
أن  والعقل أیضا، .)1(والعقول من الدواء، ما یمسك البطن. عقل الطعام بطنه، إذا أمسكه

  .)2(تعقل البعیر، وهو أن یشد وظیفه إلى ذراعه

  :وقد ذكر الفقهاء عدة أوجه لتسمیتها بهذا االسم

  .العقل اسم للدیة: األول

سموا عاقلة؛ ألنهم یقودون إبل الدیة فیعقلونها على باب المقتول، ثم كثر : الثاني
  .االستعمال حتى أطلق العقل على الدیة ولو لم تكن إبال

ولذلك  .العقل: ل، أي یمنعون عنه، والمنعموا عاقلة؛ ألنهم یعقلون القاتس: الثالث
وألنها أیضا تعقل الدماء من أن . سمي العقل في الناس عقال ألنه یمنع من القبائح

  .)3(تراق

والعاقلة في مفهومها االصطالحي ال تختلف عن المعني اللغوي الذي یحصرها في 
حیث  دید األشخاص الذین یتحملون الدیةحول تحولكن وقع االختالف . دافعي الدیة

یحصرهم البعض في العصبة، ویتوسع البعض اآلخر بحیث تشمل عنده كل من تتحقق 
وعلى هذا . ومنهم من یجعل الجاني من ضمن العاقلة ومنهم من ال یدخله. بهم النصرة

  .تباینت تعریفاتهم

عرفوها  حیث. العصبةنذكر من تعریفات الفریق األول الذي یحصر العاقلة في 
  .)4("هم ضمناء الدیة ومتحملوها من عصبات القاتل: العاقلة" :بقولهم

                                                             
  .72 - 69، ص المرجع السابق، )أبو الحسین أحمد( ابن فارس )1(
، مكتبة لبنان 1 فخر الدین قباوة، ط: ، إصالح المنطق، تحقیق)أبو یوسف یعقوب بن إسحاق( ابن السكیت )2(

  .97 ، ص2006ناشرون، بیروت 
، )عبد اهللا بن محمود( الموصلي ؛156، الحاوي، مرجع سابق، ص )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب( الماوردي )3(

  .294، ص 12، فتح الباري، ج )أحمد بن علي بن حجر( العسقالني ؛72، 71، ص 5 كتاب االختیار، ج
  .156السابق، ص ، المرجع )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب( الماوردي )4(
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هي عصبة القاتل كلهم، قریبهم وبعیدهم من النسب والموالي "وعرفت أیضا بأنها  
عاقلة " :وفي تعریف آخر .)1("إال الصبي والمجنون والفقیر ومن یخالف دینه دین القاتل

وهي تشمل عشیرة الرجل، فیبدأ بفخذه األدنى، . قبل األب وهم عصبتهقراباته من : الرجل
فإن عجزوا ضم إلیهم األقرب إلیهم، وهي على الرجال األحرار البالغین أولي الیسار 

  .)2("منهم

:        عن هذا السیاق نذكر هذا التعریف ومن التعاریف الحدیثة التي ال تخرج
أقارب الجاني من جهة األب، أي عشیرته من الرجال المقصود بالعاقلة هنا العصبة، وهم "

من إخوته وبني جده، الذین یلزمون شرعا بالمساهمة في أداء دیة القتل الخطأ المرتكب 
  .)3("من قریبهم، وذلك تضامنا مع الجاني ومواساة للمجني علیه

وقیل في تعریفها أیضا بأنها عبارة عن نظام یتحمل بمقتضاه أقارب الفاعل من 
  .)4(العمد ة أبیه نتائج فعله الخاطئ أو شبههج

وعلى هذا یدخل في العاقلة سائر العصبات مهما بعدوا، ألنهم عصبة یرثون المال 
إذا لم یكن وارث أقرب منهم، وال یشترط أن یكونوا وارثین في الحال، بل متى كانوا یرثون 

بینما یرى . ومعنى ذلك، أن العاقلة مبنیة على أساس رابطة المیراث .)5(لوال الحجب عقلوا
  .)6(الفریق اآلخر من الفقه، أنها مبنیة على أساس رابطة النصرة

  

  

                                                             
، 590ص ، 2002دار الكتاب العربي، بیروت ، العدة شرح العمدة، )موفق الدین عبد اهللا بن أحمد( ابن قدامة )1(

591.  
  .294، ص 12، فتح الباري، ج )أحمد بن علي بن حجر( العسقالني )2(
، 1999، مطبعة بابیرس، تونس، 1 الضرر البدني في القانون التونسي والمقارن، ج، التعویض عن )محمد( اللجمي )3(

  .35ص 
  .433، المرجع السابق، ص )حسن علي(الذنون  )4(
  .673، ص 1، المرجع السابق، ج )عبد القادر(عودة  )5(
  .53، ص المرجع السابق، )إبراهیم یوسف" محمد الخیر("درادكة  )6(
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وفي هذا السیاق قیل بأن العاقلة هي أسرة الشخص الذین ینتمي إلیهم عن طریق 
ى أظهر األقوال في الفقه واآلباء واألبناء یدخلون في العصبات عل. ال تتوسط قرابتهم أنثى

اإلسالمي، وهو مذهب األئمة  األربعة، خالفا لبعض األقوال عند الحنابلة 
نون من ذلك،وهم أولى ثوالشافعیة،والحجة فیه أن األبناء واآلباء أقرب العصبات وال یست

وقد روي أن النبي صلى اهللا علیه وسلم قضى أن عقل المرأة بین . من غیرهم بالمعاونة
  .ا من كانوا ال یرثون منها شیئا إال ما فضل عن ورثتهاعصبته

والرأي اآلخر یعتمد على أن النبي صلى اهللا علیه وسلم جعل دیة المقتولة على 
واستثناء الزوج واضح ألنه لیس عصبة، ولعل الولد كان . العاقلة وبرأ منها زوجها وولدها

قى من الفرائض، بل إنها من أصحاب بنتا فال تعد عصبة بنفسها، وال یكون میراثها بما یتب
  .)1(الفرائض

الفریق الثاني في تعریف العاقلة فیرى أن المعتبر هو النصرة، ففي حق  ویتوسع
كل قاتل یعتبر ما به تتحقق النصرة، وتناصر أهل الدیوان یكون بالدیوان، فإن كان القاتل 

  .)2(من قوم یتناصرون بالحلف فذلك هو المعتبر

ن لم یكن من أهل وعلى هذا فإن  كان القاتل من أهل الدیوان فهم عاقلته، وإ
الدیوان فعاقلته قبیلته، وهم عصبته من النسب، لما روي أنه صلى اهللا علیه وسلم أوجب 

ویقصد بأهل الدیوان الذین لهم رزق في بیت المال،وهم أهل . الدیة على عصبة القاتل
وذلك ألن العرب كانوا یتناصرون  ؛ةالزمان، لكل رایة دیوان على حد العسكر في ذلك

بأسباب منها القرابة والوالء والحلف وغیر ذلك، وبقوا على ذلك إلى زمن رسول اهللا صلى 
اهللا علیه وسلم، فلما جاء عمر ودون الدواوین صار التناصر بالدواوین، فأهل كل دیوان 

ن كانوا من قبائل متفرقة هللا عنه فرض وقد صح أن عمر رضي ا. ینصر بعضهم بعضا وإ
  .)3(العقل على أهل الدیوان، وذلك بمحضر من الصحابة فكان إجماعا منهم

  
                                                             

  .438، 437، ص سابق ، العقوبة، مرجع)محمد(أبو زهرة  )1(
  .126، ص 27 ، المرجع السابق، ج)أبو بكر محمد بن أبي سهل( السرخسي )2(
  .74 ،73، المرجع السابق، ص )عبد اهللا بن محمود( الموصلي )3(
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هي من یتحمل مع الجاني : العاقلة" وقد وردت عدة تعاریف في هذا السیاق، منها
من  اهي كل من ثبتت نصرته للجاني، سواء أكانو "أو  .)1("ما وجب علیه في الدیة

العصبة أو غیرهم، وكذلك أهل الدیوان، وهم جماعة أثبتت أسماؤهم في جریدة الستحقاقهم 
العطاء من الدولة، فإنهم یعقلون عن الجاني المدون اسمه معهم في ذلك الدیوان، ألنهم 

  .)2("أهل نصرته

وفي هذا السیاق ما ذهب إلیه بعض المالكیة من أن العاقلة هي التي تحمل الدیة 
وعرفها  .)3(العصبة وأهل الدیوان والموالي األعلون واألسفلون فبیت المال: عدة أموروهي 

القضاء في دولة اإلمارات على مذهب المالكیة الواجب التطبیق في الدولة بأنها عندهم 
هم العصبات من أهل القبیلة، أو الدیوان، فهم عشیرة الشخص وقومه، من الرجال "

  .)4("البالغین مع الیسار

یرجح أكثر الفقه الحدیث التوسع في مفهوم العاقلة وهم من كانوا من أهل و 
وذلك  النصرة، سواء أكانوا هم العصبة، أم الموالي، أم أهل الدیوان، أم المسلمین جمیعا،

  .)5(بحسب حال كل زمان ومكان

عندما  سن تلخیص، حسب ما نقل عنه البعضوكان ابن تیمیة قد لخص ذلك أح
 هم من ینصره ویعینه من غیر تعیینأصل ذلك أن العاقلة هم محددون بالشرع، أو : قال

جعل  ومن قال بالثاني. عاقلة على عهدهفمن قال باألول لم یعدل عن األقارب، فإنهم ال
فلما كان  .العاقلة في كل زمان ومكان من ینصر الرجل ویعینه في ذلك الزمان والمكان

ى اهللا علیه وسلم إنما ینصره ویعینه أقاربه كانوا هم العاقلة، إذ لم یكن في عهد النبي صل
فلما وضع عمر الدیوان كان . على عهد النبي صلى اهللا علیه وسلم دیوان وال عطاء

                                                             
، دار الفكر للطباعة والنشر محمد ثالث سعید الغاني: ، التلقین في الفقه المالكي، تحقیق)عبد الوهاب( ابن نصر )1(

  .6، هامش 479، ص 2000والتوزیع، 
  . 248، 247، ص 3، المرجع السابق، المجلد )رویعي بن راجح(الرحیلي  )2(
  .282، مرجع سابق، ص 4، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،ج )محمد عرفة( الدسوقي )3(
، قضاء الحدود والقصاص والدیة، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة االتحادیة )حسن أحمد علي(الحمادي  )4(

  .298اآلن، ص  ىالعلیا منذ إنشائها وحت
  .103، ص المرجع السابق، )خالد رشید( الجمیلي ؛60، المرجع السابق، ص )إبراهیم یوسف" محمد الخیر(" درادكة )5(
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ن لم یكونوا أقارب فكانوا هم العاقلة . معلوما أن جند كل مدینة ینصر بعضه بعضا، وإ
  .)1(الف األحوالوهذا أصح القولین، وأنها تختلف باخت

ویدخل في عداد العاقلة كل من كان من أهل النصرة من الرجال البالغین ذوي 
الیسار منهم، إذ مبناها المشاركة والمعاونة والمواصلة، ألنها إنما تكون على سبیل التحمل 

وقد اتفق  .)2(والعون على ما لزم من العزم، فیجب أن یختص بذلك أهل الیسار واإلمكان
على عدم دخول النساء والصبیان والمجانین ضمن العاقلة، والراجح أن الفقیر ال  الفقهاء

یعقل؛ ألن العاقلة تتحمل لدفع الضرر عن الجاني، والضرر ال یزال بالضرر فال یجوز 
وال تتأثر نظریة العاقلة بوجود اختالف جزئي بین  .)3(تكلیف الفقیر بشيء من الدیة
  .العاقلة أو ال یعتبرالفقهاء في من یعتبر من عداد 

وقد أجمل القرآن من یجب علیه دفع الدیة وبینته السنة بأنهم هم العاقلة، وذلك 
وحاول بعض الفقه أن یرجع حكم العاقلة إلى . )4(تقریر لما كان علیه األمر قبل اإلسالم

والدلیل على أن العاقلة تتحمل : عموم النصوص القرآنیة التي تحث على التعاون فقال
ىٰ ﴿ یة قول اهللا تعالىالد التَّْقوَ رِّ وَ ى اْلِب وا َعَل نُ اوَ تَعَ ل العاقلة من جملة البر  )5(﴾وَ وتحمُ

  .)6(والتقوى، فدخل في عموم اآلیة

                                                             
  .317ص ، المرجع السابق، )محمد بن عبد اهللا بن محمد( المرزوقي )1(
  .298، قضاء الحدود والقصاص والدیة، ص )حسن أحمد علي(الحمادي  )2(
، ص 2010، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، 1 ، دراسات في الفقه الجنائي اإلسالمي، ط)عوض محمد( عوض )3(

227 ،228.  
، 159، ص 1997، دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس، 3، التحریر والتنویر، مجلد )محمد الطاهر( ابن عاشور )4(

160.  
  .2سورة المائدة، اآلیة  )5( 
  .159، الحاوي الكبیر، المرجع السابق، ص )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب( الماوردي )6(



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

218 
 

ن كانت قلیلة، تقضي بأن النبي صلي اهللا علیه وسلم  ووردت أحادیث معتمدة، وإ
على كل : "، وورد أیضا)1("وقضى أن دیة المرأة على عاقلتها"قضى بالدیة على العاقلة، 

  .)2("بطن عقولة 

وال : وقد وقع االتفاق على ما تضمنته هذه النصوص، وقال بعض الفقه في هذا
أجمع على هذا كل من نحفظ : قال ابن المنذر. نعلم خالفا في أن دیة الخطأ على العاقلة

وقد اعتمدوا في ذلك على النصوص النبویة، وعلى األصول العامة  .)3(عنه من أهل العلم
ولم یخالف في أصل نظریة  التعقیل غیر قلة من الفقه مثل عثمان  .)4(والمبادئ الكلیة

  .)5(البتي وأبي بكر األصم وابن علیة وأكثر الخوارج

حر ووجدنا عاما في أهل العلم أن رسول اهللا قضى في جنایة الحر المسلم على ال
وهذا استثناء من . المسلم خطأ بمائة من اإلبل على عاقلة الجاني كما قرره الشافعي

فقد ذكر أنه وجد عاما في أهل العلم أن ما جنى الحر المسلم من جنایة . األصل العام
وما كان من جنایة في . عمد أو فساد مال ألحد على نفس أو غیره، ففي ماله دون عاقلته

وال یجوز أن یجني رجل ویغرم : "ناء بالقولوعبر عن االستث .)6(نفس خطأ فعلى عاقلته
غیر الجاني إال في الموضع الذي سنه رسول اهللا فیه خاصة من قتل الخطأ وجنایته على 

  .)7("اآلدمیین خطأ
                                                             

وابن أبي . جنین المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد ال على الولد: أخرجه البخاري، كتاب الدیات، باب )1(
؛ وورد من حدیث عمرو بن شعیب عن 288، رقم 276ص . عاصم، من حدیث أبي هریرة، كتاب الدیات، باب العاقلة

األلباني : راجع. حدیث حسن" مرأة عصبتها من كانوا النبي صلى اهللا علیه وسلم قضى أن یعقل عن ال أبیه عن جده أن
  .2302رقم  . 322، ص 7، إرواء الغلیل، مرجع سابق، ج )محمد ناصر الدین(
. 291رقم . 278كتاب الدیات، باب على البطون ال الدیوان، ص من حدیث جابر رضي اهللا عنه، ابن أبي عاصم،  )2(

ومعناه أن الدیة في قتل الخطأ وعمد : " النووي في شرح مسلم ونقل عن. حدیث صحیح: قال المحقق في الهامش
  ".الخطأ تجب على العاقلة

  .472، مرجع سابق، ص 11، المغني، ج )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد( ابن قدامة )3(
  .216، المرجع السابق،  ص )عوض محمد( عوض )4(
السرخسي، : انظر. وقد رد في المبسوط على أبي بكر األصم بالسنة وبالمعقول. 217، 216المرجع ذاته، ص  )5(

  .66، ص 26المبسوط، ج 
  .337، 336، الرسالة، مرجع سابق، ص )محمد بن إدریس(الشافعي  )6(
  .349، ص ذاتهمرجع ال )7(
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  الفقرة الثانیة
  أساس التزام العاقلة بتعویض الضحیة 

  

بالجرائم التي لم یتعمد فیها  إن التزام العاقلة بتعویض ضحیة الجریمة یتحدد نطاقه
نما ، الجاني إلحاق األذى بالمجني علیه، فال تتحمل العاقلة عمدا وال صلحا وال اعترافا وإ

واألصل في إیجاب الدیة على العاقلة في الخطأ . تجب علیها الدیة في الخطأ وشبه العمد
  .)1(وشبه العمد قضاء رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

أو التكافل، أو على  أ التزام العاقلة بالدیة إلى فكرة التضامنویرجع أساس مبد
وفقا الختالف وجهات  أساس مسؤولیة المتبوع عن عمل تابعه في العمل غیر المشروع،

  .النظر بهذا الخصوص

بالنسبة لألساس األول، یذكر أن مبدأ تحمل العاقلة عبء ما یأتیه أحد أفرادها 
أفراد القبیلة أو األسرة في المسائل الجنائیة؛ تلك الفكرة التي یرجع إلى فكرة تضامن جمیع 

كانت متأصلة في عادات العرب لدرجة أن الشارع اإلسالمي لم یشأ أن یغض النظر عنها 
وقد . ویعدل كثیرا في تلك العادات حتى یكون تشریعه مقبوال لدى من هو مقرر لحكمهم

ة القصوى، ولذا فال یكون جدیرا بتخفیف رأى من جهة أن الجاني المتعمد یستحق العقوب
عبء الجریمة عنه بأن یتحملها معه ذووه وأقرباؤه؛ فأوجب علیه ضمانها وحده ومنعه من 

ثم وجد الشارع من جهة أخرى أن من یرتكب جریمة خطأ . االلتجاء شرعا لمساعدة قبیلته
لجأ بذلك إلى فكرة وفي إیجاب الكل علیه تشدید للعقوبة، ف. یستحق التخفیف ألنه معذور

  .)2(تضامن القبیلة، وأوجب على العاقلة جمیعا دفع دیة الخطأ تحقیقا لذلك التخفیف

  

                                                             
  .124، ص 27ج  ،14، المرجع السابق، المجلد )أبو بكر محمد بن أبي سهل(السرخسي  )1(
  .55، المرجع السابق، ص )علي صادق( أبو هیف )2(
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بأن العاقلة حملت  :وقد تكرر هذا المعنى في الفقه كثیرا وعبروا عنه بوضوح كامل
وأن  .)1(تخفیفا عن الجاني ومواساة له ألنه لم یكن منه ما یوجب القود دیته في الخطأ

 ابها على الجاني في ماله یجحف بهت الخطأ تكثر، ودیة اآلدمي كثیرة؛ فإیججنایا
فاقتضت الحكمة إیجابها على العاقلة على سبیل المواساة للقاتل، واإلعانة له، تخفیفا عنه 

وألن العقل في كالمهم المنع، وقد كانت العرب في الجاهلیة  .)2(إذ كان معذورا في فعله
عوض منه منعهم عنه  هم، فلما منعهم اإلسالم من السیففیمنعون عن القاتل بأسیا

موال، وقتل الخطأ بأموالهم؛ ولذلك انطلق اسم العاقلة علیهم، وألن النفوس مغلظة على األ
إما استئصال ماله إن : وفي إیجاب الدیة على القاتل في ماله أحد أمرین یكثر بین الناس،

ما إهدار الدم إن كان معدوماكان واحدا، وقل أن یتسع لتحمل الدیة مال ا وفي . لواحد؛ وإ
وهذا أدعى إلى . تحمل العاقلة عنه مواساة تفضي إلى حفظ الدماء واستبقاء األحوال

المصلحة وأبعث على التعاطف، وألنه لما تحمل بالنسب بعض حقوق اهللا تعالى في 
وهو دیات األموال وهو زكاة الفطر، جاز أن یتحمل بعض حقوق اآلدمیین في األموال 

ویحتمل أن یكون السر فیه أنه لو أفرد بالتغریم حتى یفتقر آلل األمر إلى  .)3(الخطأ
اإلهدار بعد االفتقار، فجعل على عاقلته؛ ألن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر 
الجماعة، وألنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذیره من العود إلى مثل ذلك من جماعة أدعى 

  .)4(إلى القبول من تحذیره نفسه

وهذا ما یردده الفقه الحدیث، ویظهر للبعض على وجه الیقین أن تحمیل الدیة على 
العاقلة ال یتضمن معنى العقوبة في القصد األول من شرعه، فالقاعدة أن كل نفس بما 
كسبت رهینة وال تزر وازرة وزر أخرى، إنما وجبت الدیة على العاقلة من باب المواساة 

                                                             
دار الكتب العلمیة،  ،2 ، ج1 ، المعونة على مذهب عالم المدینة، ط)أبو محمد عبد الوهاب( القاضي ابن نصر )1(

  .267،  ص 1998بیروت، 
  .472، مرجع سابق، ص 11، المغني، ج )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد( ابن قدامة )2(
  .159، ص 16، الحاوي، مرجع سابق، ج )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب( الماوردي )3(
  .294، مرجع سابق، ص 12، فتح الباري، ج )أحمد بن علي( ابن حجر العسقالني )4(
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ویصیر القصد األول من . ان وصول الحق إلى صاحبهللجاني والتخفیف عنه، وضم
  .)1(تحمیل الدیة على العاقلة وشرعها هو جبر الضرر الواقع على المجني علیه

نما یتحمل أقرب الناس إلى الجاني جانبا  مسئولیة الخطأ وهو نوع من من وإ
س وله حكمة تتمثل في إحساس الناس جمیعا ولی. التعاون على البر ألزم به الشارع

ومن شأن . الجاني فحسب بمغبة الخطأ، وتعاونهم في إزالة أثره والتعویض عن نتائجه
  .)2(ذلك أن ینمي بین الناس روح التناصح والتعاون على البر

ال شك أن إیجاب المواساة : "بیر عنه في كتب التفسیر بالقولوهذا المعنى ورد التع
المتلفات، والذي وجب على  على العاقلة خالف قیاس األصول في الغرامات وضمان

  .)3("العاقلة لم یجب تغلیظا، وال أن وزر القاتل علیهم ولكنه مواساة محضة

حقیقة  دیات الخطأ یؤكد وبطریقة مطلقةویذهب بعض الفقه إلى أن تحمل العاقلة 
فمع وجوب التعقیل تتأكد ما للدیة من وظیفة . الضمان وما یتجه إلیه من جبر للضرر

وال شك في أن نظام التعقیل یجسد ما . العوض الجابر، وتنتفي عنها داللة العقاب
یقتضیه العدل االجتماعي من تكافل، فهو یحول دون استقرار تبعة الضمان في ذمة 

  .)4(اجتماعیا یكفل توزیعها امحدث اإلتالف، ویهیئ إطار 

وتذهب بعض اجتهادات القضاء إلى أن أساس مسؤولیة العاقلة عما یفعله أحد 
أفراد هذه العاقلة هو نفسه مسؤولیة المتبوع عن عمل تابعه، وذلك لعدم قیامها بواجبها في 

. رعایته، والعنایة به، وتوجیهه لیرتدع عن اقترافه اآلثام، وارتكاب الذنوب المضرة بالغیر
یه الكبیر الكاساني الحنفي في معرض مناقشته آلراء الفقهاء في وقد نقل ذلك عن الفق

َس لِْإلِنَساِن ﴿وأما اآلیة الشریفة : مسؤولیة العاقلة وتابعها القاتل أو الجاني مانصه یْ َأن لَّ وَ
ىٰ  ا َسعَ الَّ مَ ىٰ ﴿و ﴾ِإ ةٌ ِوْزرَ ُأْخرَ اِزرَ فنقول بموجبها، لكن لم قلتم أن الحمل على  ﴾َأالَّ تَِزرُ وَ

 ته، فإذا لم یحفظوا لقد فرطوا بهالعاقلة أخذ بغیر ذنب، فإن حفظ القاتل واجب على عاقل
                                                             

  .365، المرجع السابق، ص )محمد أحمد( سراج )1(
  .81ص  المرجع السابق، )علي( منصور )2(
  .315 ص المرجع السابق، ج ،، )أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري(القرطبي  )3(
  .405، المرجع السابق،  ص )حسن عبد الرحمن(قدوس  )4(
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 ، فكانوا كالمشتركین له في القتلوالتفریط منهم ذنب، وألن القاتل إنما یقتل بظهر عشیرته
 یشاركه العاقلة في التحمل تخفیفاوألن الدیة مال كثیر، فإلزام الكل القاتل إجحاف به، ف

وبهذا فارق ضمان المال، ألن ضمان المال ال یكثر . وهو مستحق التخفیف ألنه خاطئ
  .)1(عادة فال تقع الحاجة إلى التخفیف

ولعل من هذا الرأي من جعل مسؤولیة العاقلة ضمن مسؤولیة المرء عن خطأ 
 وبین أنه توجد. غیره، حیث ذكرها فیمن یتحمل المسؤولیة عن غیره لوجود رابطة بینهما

 بعضهم بموجبها تابعا للبعض اآلخرصور من العالقات والروابط بین الناس یكون 
وخاضعا لوالیته وتوجیهه، ما یجعل من الممكن نسبة الخطأ الواقع من أحد طرفي تلك 

وهذه الرابطة إما أن یكون مبناها على الوالیة . الرابطة إلى تقصیر الطرف اآلخر
  .)2(وذكر العاقلة ضمن رابطة الوالیة والنصرة. لمهنةوالنصرة، أو یكون منشؤها العمل وا

والواقع أن هذا القول ردده بعض الحنفیة غیر الكاساني دون إهمال منهم لواجب 
أن مثل هذا "ومن ذلك قول صاحب المبسوط . التكافل والمواساة والتعاون كما سبق ذكره

فإنما "  ".ر الظاهر بین الناسالفعل یقصده القاتل بزیادة قوة له، وذلك إنما یكون بالتناص
یكون تمكن الفاعل من مباشرتهم بنصرتهم فیوجب المال علیهم زجرا لهم عن غلبة 

هذا في  .ائهم لكي ال تقع مثل هذه الحادثةسفهائهم، وبعثا لهم على األخذ على أیدي سفه
غیر  وكذلك في الخطأ، ألن مثل هذا األمر العظیم قلما یبتلى به المرء من. شبه العمد

  .)3(قصد إال لضرب استهانة وقلة مباالة تكون منه، وذلك بنصرة من ینصره

وقد أكد هذا المعنى في موضع آخر بأن مثل هذا الفعل ال یحصل إال بضرب 
نما یك وذلك  ون ذلك بقوة یجدها المرء في نفسهاستهانة وقلة مباالة وتقصیر في التحرز، وإ

نما ینصره ع ن لم . اقلته فضموا إلیه في إیجاب الدیة علیهمبكثرة أعوانه وأنصاره، وإ وإ
یجب لهذا المعنى، وكل أحد ال یأمن على نفسه أن یبتلى بمثله، وعند ذلك یحتاج إلى 

                                                             
عالء الدین أبو بكر ( الكاساني، 300 -298، قضاء الحدود والقصاص والدیة، ص )حسن أحمد علي(الحمادي  )1(

  .314، مرجع سابق، ص 10 ، بدائع الصنائع، ج)مسعود
  .312، 311ص ، المرجع السابق، )محمد بن عبد اهللا بن محمد( المرزوقي )2(
  .66ص مرجع سابق، ، 26، ج 13، المبسوط، المجلد )أبو بكر محمد بن أبي سهل( السرخسي )3(
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كما هو العادة بین . فینبغي أن یعین من ابتلي لیعینه غیره إذا ابتلي بمثله. إعانة غیره
ة وجبلة قوم قوامین بالقسط شهداء فهذا هو صورة أمة متناصر . الناس في التعاون والتوادد

  .)1(أمر اهللا تعالى األمة هذه تعاونین على البر والتقوى، وبههللا م

ولكن هذه المسؤولیة تختلف بال شك عن مسؤولیة المتبوع عن تابعه التي ورد 
. إذ تقتصر مسؤولیة العاقلة عن جرائم القتل الخطأ دون العمد في القوانین؛ النص علیها

  .كما أنها ال تمتد إلى الجرائم األخرى

ویرجح بعض الفقه أن دیة الخطأ على الجاني ابتداء ثم تحملها العاقلة عنه على 
حیث یذكر أن احتمال . ویتضمن في ذات الوقت الرد على األساس الثاني. أساس التكافل
یدخل في باب التكافل، وهذا الحكم ألیق بشریعة أمرت بالتعاون على البر العشیرة له 

واعتبار التكافل أساسا یبنى علیه . والتقوى، وجعلت هذا التعاون ركیزة من أبرز ركائزها
. العقل ال یقتضي أن تكون مسؤولیة العاقلة عنه ذاتیة؛ ألن الخطأ واقع من الغیر ال منها

لتقصیر مفترض من جانبها في رقابته وتوجیهه؛ ألن هذا  وهي ال تسأل عن خطأ الغیر
االفتراض إنما یسوغ، شرعا وعقال، حیث یكون الفاعل في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره 
أو بسبب حالته العقلیة أو الجسمیة، أو حیث یكون تابعا لغیره یأتمر بأمره ویخضع في 

ي كل حال سواء كان الفاعل قاصرا والرأي متفق على أن العاقلة  تحمل ف. عمله لسلطانه
كذلك . أم بالغا، مجنونا أم عاقال، زمنا أو سالما، یعمل لمصلحة نفسه أو تحت إمرة غیره

فإن العاقلة ال تسأل عن فعل الغیر من باب تحمل التبعة، أي عمال بمبدأ الغرم 
ر والغنم؛ألن شرط ذلك أن یكون الضرر الموجب للتعویض قد نشأ عن عمل كان الغی

یؤدیه لمصلحة من یراد تحمیله تبعة هذا العمل، بغض النظر عن اقتران هذا العمل 
والمتفق علیه أن العاقلة ال تحمل الدیة إال إذا ثبت أن الخطأ في . بالخطأ أو تجرده منه

                                                             
  .125ص مرجع سابق، ، 26، ج 13، المبسوط، المجلد )أبو بكر محمد بن أبي سهل( السرخسي )1(
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جانب الجاني، وأنها تحملها في كل حال عند ثبوت الخطأ، سواء كان الجاني یعمل 
  .)1(نفسه لمصلحة العاقلة أو لمصلحة

ن الشارع عندما أمر بتحمیل العاقلة الدیة في جنایة الخطأ قد یكون مخصصا  وإ
أو أنه لیس من تحمیل الجنایة للعاقلة بل . للحكم العام من أنه ال تزر وازرة وزر أخرى

  .)2(هو من باب التعاضد والتناصر فیما بین المسلمین

إنشاء  والتعاون فإن البعض یقترحوبناء على قیام نظام العاقلة على أساس التكافل 
صنادیق تعاونیة یتعاون في تمویلها مجموعة من الناس، وتتحمل ما یجب على أي منهم 
بسبب ما یعرض له من الحوادث، ویرى أن من المتوجه النظر في اعتبار هذه الصنادیق 

ومن : "میةول الثاني، كما قال ابن تیبمثابة العاقلة استنادا إلى مفهومها لدى أصحاب الق
قال بالثاني جعل العاقلة في كل زمان ومكان من ینصر الرجل ویعینه في ذلك الزمان 

  ". والمكان

ومما یقوي هذا النظر إلى هذا الجانب أن من المعاني الملحوظة في تحمیل العاقلة 
 والواجب فیه كثیر جدا الدیة حفظ حق المضرور من الضیاع، ألن الخطأ یكثر وقوعه

فلو لم تتحمله عنه ذمم جماعیة متعاونة ألدى ذلك . ویعجز الجاني عن تحمله في الغالب
 .)3(إلى عسر الحصول منه على حق المضرور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
وكان قد نشره من قبل مجلة . 257، دراسات في الفقه الجنائي اإلسالمي، مرجع سابق، ص )عوض محمد( عوض )1(

رؤیة معاصرة في ضوء . نظام العقل في الفقه اإلسالمي: تحت عنوان 2008، 33 س، 129 عالمسلم المعاصر، 
  .249انظر هامش الصفحة . نظریة المقاصد

، 1220، ص )سد، ( ، دار الجیل، بیروت، 3، سبل السالم شرح بلوغ المرام، ج )محمد بن إسماعیل( الصنعاني )2(
1221.  

  .318، 317ص ، المرجع السابق، )محمد بن عبد اهللا بن محمد( المرزوقي )3(
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  المطلب الثاني

  التزام الجاني أو العاقلة نطاق 

  تعویض الضحیة ب
  

رر ینشأ عن ال توجد قاعدة في الشریعة اإلسالمیة توجب التعویض عن كل ض
ن كان ذلك  "ال ضرر وال ضرار" الزما عن كل ضرر طبقا للقاعدة العامة الجریمة، وإ

  .وهي تتسع لتشمل األضرار الناتجة عن الجریمة

وتطرق الفقه لقاعدة التعویض عن بعض الجرائم من دون وضع أحكام توجبه عن 
ضحیة الذي كل جریمة كما هو الحال في التشریعات اإلجرائیة الحدیثة التي تمنح الحق لل

  .یتضرر من جریمة مطالبة المتسبب فیه بتعویضه عن الضرر

 التعویض عنها إلى ثالثة أقسام، ولم یتطرقوا إلى مسألةلجرائم اقسم الفقهاء لقد 
في النفس أو البدن، وبینوا ما یجب من دیة أو تعویض في  جرائم القصاصفتعرضوا ل

  .)الفرع األول(حالة المساس بهما

وبینوا ما یجب فیهما من عقوبة وبشأن  جرائم الحدود والتعزیر وفصلوا أحكام
التعویض لم یضعوا قاعدة عامة في ذلك، ولكن نلمس في كل جریمة على حدة تعرضهم 

  .)الفرع الثاني(لتعویض الضرر الذي قد یصیب الضحیة
  

  الفرع األول

  تعویض الضحیة عن جرائم القصاص
  

یقصد بجرائم القصاص جرائم القتل والجروح العمدیة، وهي التي وردت تسمیتها في 
ُكمُ اْلِقَصاُص ِفي ﴿: في قوله تعالىالقرآن بهذا االسم  یْ وا ُكتَِب َعَل نُ ِذیَن آمَ ا الَّ َ ا َأیُّه یَ
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ى َل تْ وَح ِقَصاٌص ﴿وقوله . )1(﴾اْلقَ اْلُجرُ التي على حاالت القتل، والجروح هذا ینطبق و  .)2(﴾وَ
ال تفضي إلى الموت، وتعرف الحالة األولى في االصطالح الشرعي بالقصاص في 

  .النفس، وفي الحالة الثانیة بالقصاص فیما دون النفس

لیس للولي إال : األول. اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد على رأیین قدل
بین أخذ القصاص  الولي بالخیار: والثاني. القاتل ىبرضالقصاص، وال یأخذ الدیة إال 

ن لم یرض القاتل   .والدیة وإ

وظاهر آي القرآن بما تضمنه من بیان المراد من غیر اشتراك في اللفظ یوجب 
ال یحل مال " وبمثله ورد األثر عن النبي صلى اهللا علیه وسلم. القصاص دون المال

ب نفسه فمتى لم یرض القاتل بإعطاء المال ولم تط ،)3("امرئ مسلم إال بطیب نفس منه
  .)4(فماله محظور على كل أحد

ومن حجج الفریق الثاني أن النفس محترمة بحرمتین، وفي إتالفها هتك الحرمتین 
وجزاء حرمة حق اهللا تعالى . جمیعا، حرمة حق اهللا تعالى، وحرمة حق صاحب النفس

و كان ولكن رد على هذا القول بأنه ل. العقوبة زجرا، وجزاء هتك حرمة العبد الغرامة جبرا
  .)5()أي القصاص والدیة(صحیحا لوجب أن یجمع بینهما

والخالف هنا هو حول الموجب األصلي فوفقا للرأي األول هو القصاص، وفي 
وتتفق اآلراء في حال تراضي الجاني والضحیة أو . الرأي الثاني هو القصاص أو الدیة

  .ورثته على أخذ المال، وبذلك ال یترتب على الخالف كبیر أثر

ومما یترتب عن الخالف المذكور في حالة العفو عن القصاص، فإن وقع العفو 
ال لم : إلى الدیة ثبتت الدیة على الرأیین، وقیل إن كان موجبه أحد شیئین ثبتت الدیة وإ

                                                             
  .178البقرة، اآلیة سورة  )1(
  .45المائدة، اآلیة سورة  )2(
، إرواء الغلیل، )محمد ناصر الدین(األلباني : راجع. وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس. صحیح )3(

  .1459رقم  . 282 - 279، ص 5مرجع سابق، ج 
  .210، ص )س. د(، المكتبة التجاریة، مكة المكرمة، 1 ، أحكام القرآن، ج)أبو بكر أحمد بن علي(الجصاص  )4(
  .64 و 61، ص  26 ، ج13، المرجع السابق، المجلد )أبو بكر محمد بن أبي سهل( السرخسي )5(
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یثبت شيء بدون تراض منهما، فیكون القود باقیا بحاله ألنه لم یرض بإسقاطه إال بعوض 
  .ولم یحصل له

ن عف وعلى  موجبه القصاص عینا فال شيء له، كر ماال، فعلى القول بأنا ولم یذوإ
  .القول اآلخر ثبت المال

أما إن عفا عن القود إلى غیر مال مصرحا بذلك سقط القصاص والمال 
  .)1(جمیعا،وقوله على الرأي األول لغو

وكذلك في حالة الصلح عن موجب الجنایة فعلى الرأي األول بأنه القود وحده فله 
  .الصلح عنه بمقدار الدیة وبأقل وأكثر منها إذ الدیة غیر واجبة بالجنایة

. أما على الرأي الثاني ففیه خالف فقیل ال یصح أخذ أكثر من الواجب من الجنس
  .)2(وأطلق األكثرون جواز الصلح بأكثر من الدیة

ة فإذا رفضه الجاني لم یبق أمام الضحییخضع التعویض هنا إلى إرادة الطرفین، 
 التعویض على الرأي اآلخر تستحق الضحیةو غیر القصاص على رأي من یشترط رضاه، 

  .لم یرض رضي الجاني أم

وتكتسي الدیة المستوجبة للقتل العمد كبدیل للقصاص المتنازل عنه من المجني 
من  .ئیة أكثر من صبغة التعویض المدنيعلیه، في نظر البعض، صبغة العقوبة الجزا

دائها للمجني علیه من ماله لى الجاني شخصیا فیلزم شرعا بأذلك أنها تحمل ع
وقد  .واجبة علیه كبدیل لعقوبة القصاص وذلك باعتبار أن الدیة في هذه الحالة،؛الخاص

  .)3(كان القصاص واجبا في نفسه، فانتقل إلى ماله

                                                             
، دار الكتب 1 محمد علي البنا، ط: القواعد الفقهیة، تعلیق ،)أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد( ابن رجب الحنبلي )1(

وقد ذكر ابن رجب رحمه اهللا عدة حاالت یترتب عنها الخالف المذكور وفقا  .372 ،371، ص 2008العلمیة، بیروت، 
  .للمذهب الحنبلي فراجعه

  .375 ،374، ص ذاتهالمرجع  )2(
  .32 ، المرجع السابق، ص)محمد( اللجمي )3(
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ومن المعلوم أن التعویض المدني یحمل أیضا على الجاني شخصیا، ویلزم بأدائه  
  .إلى الجاني من ماله الخاص

أما فیما یتعلق بالقتل الخطأ فالواجب فیه هو الدیة، وهي تمزج بین مفهوم العقوبة 
والتعویض وأن معناها یستوعب المفهومین معا، بحیث یمكن القول بأن ضحیة القتل 

وجرائم االعتداء على النفس وما دون النفس حقها في الحصول على التعویض بأنواعه 
  .مكفول وفقا لنظام الدیة

 مصلحة المتضرر، ـیحق له مباشرتهوالدیة مثل التعویض باعتبار أنه حق مقرر ل
  .)1(أو التنازل عنه، أو التصالح بشأنه

يء آخر من والقصاص، في حالة تطبیقه، عقوبة ال تجتمع معها الدیة، وال ش
ن كانت شبیهة  الضمان أو المال على اإلطالق، وتعلیل ذلك أن عقوبة القصاص، وإ
بالعقوبة العامة من أوجه، إال أنها في األصل عقوبة خاصة وضعت ضمانا 

ن لم یكن هذا التعویض ذا قیمة مالیة   .)2(زاجرا،واعتبرت تعویضا بحد ذاتها، وإ
وجب الدیة وال شيء آخر في تركته عند وعند سقوط القصاص بوفاة الجاني، ال تت

الحنفیین والمالكیین، ولكن عند الشافعي وابن حنبل تجب الدیة في هذه الحال وتدفع من 
  .)3(تركة الجاني إن ترك ماال

  

  

  

                                                             
  .19ص ، المرجع السابق، )محمد( اللجمي )1(
دار العلم للمالیین،  ،1 ، ج 2 ، النظریة العامة للموجبات والعقود في الشریعة اإلسالمیة، ط)صبحي(محمصاني  )2(

كانت الشریعة اإلنجلیزیة القدیمة تعتبر أن الجنایات الجثمانیة : حیث قال) 2(وانظر هامش . 153، ص 1972بیروت، 
دعاوى التعویض الناتجة عنها تسقط بوفاة الجاني أو بوفاة ال تسبب ضررا مالیا للمجني علیه، وكانت من ثم تعتبر 

  .وهذه القاعدة قدیمة عندهم وال تزال باقیة، على الرغم من االستثناءات العدیدة التي أدخلت علیها. المتضرر نفسه
  .ذاتهالمرجع  )3(
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من المتفق علیه أن الدیة تجب في القتل العمد في مال القاتل، فال یحملها غیره 
نایة على العامة التي تقضي بأن أرش الجوهذا یتفق مع مبادئ الشریعة . عنه

بي صلى اهللا علیه وقول الن ،)1("أال ال یجني جان إال على نفسه"الجاني،وعمال بالحدیث 
ومضت السنة في القتل العمد حین یعفو أولیاء . )2("هل لك ما تؤدي دیته: "وسلم للقاتل

العاقلة عن طیب نفس  المقتول أن الدیة تكون على القاتل في ماله خاصة إال أن تعینه
  .)3(منها

  .)4(وقد نقل إجماع أهل العلم على ذلك

ویتحمل الجاني مسؤولیة تعویض الضحیة من ماله الخاص في جرائم القتل الخطأ 
ت بالصلح، أو كان أقل التي تثبت بإقرار الجاني، وكذلك إذا كان الواجب من الدیة قد ثب

الجاني مسؤولیة أداء الدیة للضحیة من ماله ي تتحمله العاقلة، حیث یتحمل ذمن الحد ال
  .)5(إذا كانت أقل من الثلث عند الحنابلة والمالكیة، أو أقل من نصف العشر عند الحنفیة

یضاف منها إلى ما سبق، حالة القتل  .)6(ویتحمل الجاني الدیة في خمسة مواضع
ن بالعدد الكافي، فإن الخطأ ولم تكن للجاني عاقلة أصال أو كانت عاقلته فقیرة، أو لم تك

                                                             
  .210 ، المرجع السابق، ص)طه( عبد المولى إبراهیم )1(
وصححه المعلق في . 249رقم  .240ص مرجع سابق، ، كتاب الدیات، من حدیث وائل بم حجر ابن أبي عاصم )2(

شرح منتقى األخبار، ط . ، نیل األوطار من أحادیث سید األخیار)محمد بن علي بن محمد(الشوكاني : وراجع. الهامش
نفسك؟ وهذه الروایة سكت هل لك من شيء تؤدیه عن : ولفظه. 33، ص 1995دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،7، ج 1

  .عنها أبو داود والمنذري وعزاها إلى مسلم والنسائي، ولعله باعتبار اتفاقها في المعنى هي والروایة األولى
  .ما یوجب العقل على الرجل  في خاصة ماله: أخرجه مالك بن أنس، الموطأ، كتاب العقول، باب )3(
موفق (ابن قدامة ؛465، مرجع سابق، ص 11، ج ، المغني)بن أحمدموفق الدین أبو محمد عبد اهللا ( ابن قدامة )4(

فهد بن عبد الكریم بن ( السنیدي؛ 583ص مرجع سابق،  ، العدة شرح العمدة، )الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد
  .42، المرجع السابق، ص )راشد

  .361 ، المرجع السابق، ص)محمد أحمد( سراج )5(
، مطبعة السعادة،  القاهرة، 1 فلسفة القصاص في الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، ط، )فكري أحمد( عكاز )6(

  . 173، ص 1973
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الدیة كلها أو الباقي منها تجب في مال الجاني في رأي، وفي رأي آخر تجب في بیت 
  .)1(المال كلها أو الباقي إن كان الموجود بعض العاقلة

  

  الفرع الثاني

  تعویض الضحیة عن جرائم الحدود والتعزیر
  

جرائم غیر مقدرة، وهي التي م إلى جرائم مقدرة وهي الحدود، و قسم الفقهاء الجرائ
وبشأن األضرار . ترك أمر تقدیرها لإلمام أو الحاكم، والتي یطلق علیها جرائم التعازیر

تعویض الضحیة عن نتلمس أقوالهم بالنسبة لالتي تلحق بالضحیة من جراء هذه الجرائم 
  ).الثانیةالفقرة (رتعویض الضحیة عن جرائم التعزیثم ) الفقرة األولى(جرائم الحدود

  

  الفقرة األولى

  تعویض الضحیة عن جرائم الحدود
  

. تشمل جرائم الحدود الزنا والقذف والسرقة والحرابة والبغي والردة وشرب الخمر
وهي ال ترجع إلى صنف واحد، فمنها ما یكون الفعل الموجب للحد حقا خالصا هللا دون 

منها ما یكون و . دون أن یصاب به أحد من الناس حق العبد، وهو ما كان ضرره عاما
  .حقا خالصا هللا، ولكن فیه أیضا حق للعبد، وقد یكون حق العبد هو الغالب

كما  للحد حقا خالصا هللا دون حق العبدومن الطبیعي أنه إذا كان الفعل الموجب 
في شرب الخمر والردة العادیة عن اإلسالم، فال یكون ألحد أن یطالب الفاعل بالضمان 

وكذلك إذا اجتمع في الفعل حق اهللا وحق العبد، ولم یكن الضرر مادیا . على اإلطالق
متقوما، كما في الزنا والقذف، فالحد یعتبر كافیا كعقوبة عامة عن حق اهللا كحق عن حق 

  .)2(ال ضمان على الفاعل غیر ذلكالعبد المتضرر، و 

                                                             
  .175، ص السابق،المرجع )فكري أحمد( عكاز )1(
  .132، المرجع السابق، ص )صبحي(محمصاني  )2(
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أما لو كان الفعل المحرم الموجب للحد قد سبب خسارة مادیة ألحد الناس فإن 
فاعله یضمن تعویضه عن الضرر في رأي بعض الفقه كما في االغتصاب والسرقة 

  .والحرابة والبغي

تطرق الفقه، بشأن ضحایا االغتصاب، إلى بعض حقوق المرأة المغتصبة مثل 
  .واستحقاق الدیة أو األرش في حالة إلحاق األذى بجسدها ،قاق المهراستح

وفي ذلك روى مالك أن عبد . أوجب الفقه للمكرهة على الزنا الحق في الصداق
قال . الملك بن مروان قضى في امرأة أصیبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها

أو ثیبا، إنها إن كانت حرة فعلیه األمر عندنا في الرجل یغتصب المرأة بكرا كانت : مالك
ن كانت أمة فعلیه ما نقص من ثمنها ویرى بأن الحد والصداق  .)1(صداق مثلها، وإ

وعمدته في ذلك أنه یجب علیه حقان، حق اهللا وحق اآلدمي فلم  .)2(یجتمعان على الرجل
  .)3(یسقط أحدهما اآلخر

ال یجتمع الحد والمهر،فإنه على هذا اتفق رأي الفقه، إال ما ذكر عن الحنفیة بأنه 
أما في إزالة عذرة الفتاة بطریق الخطأ فیجب علیه المهر . إذا أوجب الحد فال شيء علیه

  .)4(في ماله وعلیه التعزیر

  

                                                             
  .مالك بن أنس،  الموطأ،  كتاب األقضیة، باب القضاء في المستكرهة من النساء )1(
وقد قال مثل قول مالك في الحد والغرم " وجاء فیها . 509، ص 4 جمرجع سابق، مالك بن أنس، المدونة الكبرى،  )2(

  ".علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وسلیمان بن یسار، وربیعة، وعطاء
، دار 4مجلد  ،1 عبد اهللا العبادي، ط: شرح بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، تحقیق) بن محمد أحمد( ابن رشد )3(

  .2017ص ، 1995السالم للنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة، 
، المؤسسة الجامعیة 1 ، جریمة االغتصاب في ضوء الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي، ط)فهمي( القاطرجي )4(

، بدایة المجتهد، مرجع )أبو الولید أحمد بن أحمد( بن رشد ا؛160، ص 2003والتوزیع، بیروت،   للدراسات والنشر
، مرجع سابق، ص 16، الحاوي الكبیر، ج "مهر المثل إن أكرهها ویلزمه: "قال الماوردي الشافعي . 2017سابق، ص 

طائعة كانت  ال یجتمعان) المهر(العقر الحد معولكن  من إیجاب حد أو غرامةال یخلو الوطء  أن ةیفحنالمذهب و . 39
دار الكتب ، 10 ج، 2ط ، في ترتیب الشرائع ، بدائع الصنائع)عالء الدین أبو بكر مسعود( الكاساني. أو مستكرهة

  .445، 444 ص، 2003بیروت، ، العلمیة



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

232 
 

ذا ترافق مع عملیة االغتصاب وقوع جنایة على الضحیة، مثل وقوع إفضاء   وإ
ة لها الحق في الدیة أو حتى صارت ال تمسك الولد أو ال تستمسك من البول فإن الضحی

وورد في ذلك أن رجال استكره امرأة فأفضاها فضربه عمر الحد، وغرمه ثلث . جزء منها
  .)1(دیتها

وهي التي یترك تقدیرها (ویتراوح مقدار الدیة بین الثلث والدیة الكاملة وحكومة عدل
ألن مصیبتها فإذا كانت ال تمسك البول ففیه الدیة الكاملة باتفاق المذاهب، . )للقاضي

أعظم من الشفرین وقد نصوا على وجوب الدیة فیهما، وهو نظیر قطع الذكر بل هو 
منها بذلك، ثم  بأنه على الرجل األرش لعدم الرضى وقد لخص ذلك بعض الحنفیة. أعظم

ن كانت ال تستمسك ففیه الدیة كاملة  إن كانت تستمسك من البول ففیه ثلث الدیة، وإ
وفي الفقه الحنبلي إن أكره امرأة على الزنا فأفضاها لزمه ثلث  .)2(لوجود إتالف العضو

دیتها، ومهر مثلها؛ ألنه حصل بوطء غیر مستحق، وال مأذون فیه، فلزمه ضمان ما تلف 
  .)3(به كسائر الجنایات

وفي ذلك استرداد للكرامة اإلنسانیة للمرأة المغتصبة من جهة، وفیه تعویض عن 
  .)4(ة أخرىاألذى الذي لحق بها من جه

                                                             
ورجاله ثقات، لكنه  .426ص ،6ج ، مرجع سابق، المصنفمن حدیث عمرو بن شعیب أخرجه ابن أبي شیبة )1(

  .2300رقم  . 331، ص7إرواء الغلیل، مرجع سابق، ج وضعفه األلباني، . منقطع بین عمرو وعمر
ونقل عن محمد بن . 445، مرجع سابق، ص 10 ، بدائع الصنائع، ج)عالء الدین أبو بكر مسعود( الكاساني )2(

. 105، الحاوي الكبیر، مرجع سابق، ص )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب( الماوردي الحسن بأن لها المهر والدیة؛
، حاشیة )محمد عرفة( الدسوقي ؛"إن كانت مكرهة، وجب لها مهر ودیة اإلفضاء، وفي وجوب أرش البكارة وجهان"قال، 

كومة،  وفي ذكر أن مذهب المدونة في اإلفضاء ح" .278، 277، ص 4 الدسوقي على الشرح الكبیر، مرجع سابق، ج
، كتاب )أبو بكر( ابن العربي ؛"وعلل بأنه یمنعها من اللذة وال تمسك الولد وال البول. قول ابن القاسم الدیة، وهو األقرب

  .998، ص 1992، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 3 ، ج1 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ط
وقال في موضع  .640، مرجع سابق، ص 11، المغني، ج )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد( ابن قدامة )3(

ومن استكره امرأة على الزنا فعلیه الحد دونها ألنها معذورة وعلیه مهرها وهو قول مالك والشافعي وذلك ألنها : آخر
  .67، 66 ، ص7المغني، ج . مكرهة على الوطء الحرام ویجب أرش البكارة مع المهر

  281، المرجع السابق، ص )فهمي( القاطرجي )4(



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

233 
 

قطع الطریق لسلب أموال (على أنه في جریمة السرقة والحرابة ویتفق فقه المذاهب
إذا كانت األموال باقیة فإنها ترد إلى مالكها ولو أقیمت  )الناس باستعمال القوة والعنف

 و قطع أو نفي  أو صلب في الحرابةالحدود على الجناة، من قطع في السرقة،  وقتل أ
على الید ما أخذت "ولما ورد في السنة . ألن إقامة الحد حق هللا، ورد المال  حق للعبد

  .)3("وجد عین مال عند رجل فهو أحق به من" )2(حدیثو ، )1("حتى تؤدیه

ولكن إذا تلفت األموال بالهالك أو باالستهالك، في السرقة أو الحرابة، وفي كل 
ال یقطع فإنه یضمن ما أتلفه، وال یسقط هذا من أتلف إلنسان شیئا مما یقطع فیه أو 

والضمان حق العبد، فالحد استیفاء حق اهللا الضمان بإقامة الحد، ألن في السرقة حق اهللا و 
   .)4(استیفاء حق العبد، وال یمنع وجود أحدهما من لزوم اآلخر

وهو . وسواء تقدم الغرم على القطع أو تأخر عنه، وسواء كان موسرا أو معسرا
وهو مذهب مالك، ویجب رد المال إن لم یقطع لمانع  .)5(الشافعي وأحمد بن حنبل مذهب

                                                             
، المرجع السابق، )محمد بن إسماعیل(الصنعاني . ن جندب وصححه الحاكمرواه أحمد واألربعة من حدیث سمرة ب )1(

  .1576رقم  . 349، 348، ص 5إرواء الغلیل، مرجع سابق، ج وضعفه األلباني، . 898،  ص 3ج 
أیما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعینه فهو أحق : "أخرجه مالك عن أبي هریرة بلفظ" من وجد عین مال " حدیث )2(

التمهید لما في الموطأ من المعاني  وصححه ابن عبد البر،. ، كتاب األقضیة، باب ما جاء في إفالس الغریم"به 
قد علم بالضرورة من : " بن القیم هذا الحدیث وقالوذكر ا .194رقم . 363 - 356، ص  4والمسانید، مرجع سابق، ج 

 ، أعالم الموقعین عن رب العالمین،  مرجع سابق، ص)معنى لكل ما كان مماثال للمذكورخطاب الشارع تعمیم ال
276، 277.  

و  350، نظریة الضمان، مرجع سابق، ص )وهبة(الزحیلي ؛ 133، المرجع السابق، ص )صبحي(محمصاني  )3(
352.  

  .133، المرجع السابق، ص )صبحي(محمصاني  )4(
وبه قال من : " قال. 221، الحاوي الكبیر، مرجع سابق، ص )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب(الماوردي  )5(

براهیم النخعي، والزهري: التابعین األوزاعي، واللیث بن سعد، وابن شبرمة، وأحمد بن : ومن الفقهاء. الحسن البصري، وإ
دار الكتب  ،11 ، ج1 ، التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، ط)محمد بن عمر بن الحسین( الدین الرازي؛ فخر  "حنبل

وذكر أن حجة الشافعي رحمه اهللا أن السرقة توجب القطع وقوله صلى اهللا علیه . 180، ص 1990العلمیة، بیروت، 
في السرقة فوجب أن یجب القطع  وقد اجتمع األمران. یوجب الضمان" على الید ما أخذت حتى تؤیده: "وسلم

. 318، 317، مرجع سابق، ص 12، المغني، ج )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد(ابن قدامة ؛ ". والضمان
ن كانت : قال ذا أخذ المحاربون المال، وأقیمت فیهم حدود اهللا تعالى، فإن كانت األموال موجودة ردت إلى مالكها، وإ وإ

  .367وراجع ص  .وهذا مذهب الشافعي. ضمانها على آخذها تالفة أو معدومة وجب
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ق أو تلف كعدم كمال نصاب السرقة مطلقا، أي في حالتي الیسر والعسر،  بقي المسرو 
إال أنه ال یوجب الضمان على السارق المعسر ولم یغرمه إن  وكذلك إذا قطع السارق

  .)1(حكم السارق أیسر بعد ذلك، وحكم المحارب في ذلك

وهي عین یجب ضمانها بالرد لو كانت باقیة فیجب ضمانها إذا كانت تالفة كما لو 
لم یقطع، وألن الغرم والقطع حقان یجبان لمستحقین فجاز اجتماعهما كالجزاء والقیمة في 

  .)2(الصید الحرمي المملوك

أثناء قیامه وأكثر من ذلك، فإن بعض الفقه أشار إلى ما یتلفه السارق أو غیره 
جاء في . بالسرقة أو الحرابة فأوجب علیه أن یعید ما خرب، أو أن یضمن أرش نقصه

ن تلف، فمثُل مثلٍي،  منتهى اإلرادات أنه یجتمع القطع والضمان، فیرد ما سرق لمالكه، وإ
 .)3(یضمن أرش نقصه: والقیاس. وقیمة غیره، ویعید ما خرب من حرز

 لها حق التتبع إذا ظفرت بالجناة ن السلطة التيوذهب بعض الفقه الحنبلي إلى أ
وقد أخذوا األموال التي للناس، أن تستخرج منهم األموال وتردها على أصحابها مع إقامة 

فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته علیهم، عاقبهم . الحد علیهم، وكذلك السارق
یحضره، أو اإلخبار  بالحبس والضرب حتى یمكنوا من أخذه، بإحضاره أو توكیل من

وهذه المطالبة والعقوبة، حق . بمكانه، كما یعاقب كل ممتنع عن حق وجب علیه أداؤه
لرب المال، فإن أراد هبتهم المال، أو المصالحة علیه، أو العفو عن عقوبتهم، فله ذلك 
 بخالف إقامة الحد علیهم، فإنه ال سبیل للعفو عنه بحال، ولیس لإلمام أن یلزم رب المال

  .)4(بترك شيء من حقه

                                                             
أبو عمر یوسف (؛ ابن عبد البر 347، 346، ص 4، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،ج )محمد عرفة(الدسوقي  )1(

وال . " 583، ص )س. د(، الكافي في فقه أهل المدینة المالكي، دار الكتب العلمیة، بیروت، )بن عبد اهللا بن محمد
  ).تبعة على المحاربین فیما استهلكوا بعد إقامة هذه الحدود علیهم، إال أن یكونوا موسرین كالسراق سواء

  .318، مرجع سابق، ص 12، المغني، ج )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد(ابن قدامة  )2(
بن عبد المحسن التركي، : ، منتهى اإلرادات مع شرحه حاشیة المنتهى، تحقیق)تقي الدین محمد بن أحمد(الفتوحي  )3(

  .158ص 
، )س. د(، السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة، قصر الكتب، البلیدة، الجزائر، )تقي الدین أحمد(ابن تیمیة  )4(

  .88، 87ص 
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واختار الحنفیة عدم وجوب أي ضمان على السارق أو المحارب في حالة القطع 
عند هالك المسروق أو استهالكه، ألن الحد والضمان ال یجتمعان، وسندهم في ذلك أن 
آیة السرقة حیث سمت القطع جزاء، والجزاء یبنى على الكفایة، فلو ضم إلیه الضمان لم 

فلو وجب  .الجزاء، ألنه ذكره ولم یذكر غیرهل یكن القطع كافیا، وأنه جعل القطع ك
إذا قطع السارق فال غرم " )1(كما استندوا إلى حدیث. الضمان لصار القطع بعض الجزاء

  .)2("علیه

وال  .)3(وهذا القول یستند إلى حدیث ضعیف، وفیه حرج على الناس وضرر كبیر
ولذلك قالوا . كل ضرریتفق مع القواعد العامة ومقاصد الشریعة التي حرصت على نفي 

أما الحنفیة فاإلرسال لیس . كیف یؤخذ به في مقابل العصمة الثابتة لمال المسلم قطعا
وقد ربط الفقهاء الضمان بمقدار الفساد الالحق باألعیان . )4(عندهم بجرح وهو حجة

فإن كان  یئا من العروض واألمتعة ینظر فیهوالمنافع حتى قالوا كل من أفسد لرجل ش
ن كان فسادا كبیرا، ثم كان عل)جمعه وأصلحه( د یسیرا وفاه وشعبهالفسا  یه ما نقصه، وإ

ن شاء ضمنه ما نقصه   .)5(كان صاحبه بالخیار، إن شاء ضمنه قیمته، وإ

ولعل هذا ما دفع محمد بن الحسن صاحب أبي حنیفة إلى األمر برد قیمة ما 
محظورا بغیر حق، وكذلك قطاع استهلكه، في الفتوى دون القضاء، وذلك ألنه أتلف ماال 

ذا سقط القطع لشبهة ضمن ألن أخذ مال الغیر موجب للضمان   .)6(الطریق، وإ

  

                                                             
مرسل ولیس : وقال. ال یغرم صاحب السرقة إذا أقیم علیه الحد:  أخرجه النسائي عن عبد الرحمن بن عوف بلفظ )1(

وقال . 93، ص )س .د(إحیاء التراث العربي، بیروت، دار ، 8سنن النسائي بشرح جالل الدین السیوطي، ج . بثابت
  .1304،  ص 4 المرجع السابق، ج ،)محمد بن إسماعیل(  الصنعاني: راجع. هو منكر: أبو حاتم

  .341، 340، مرجع سابق، ص 9 ، بدائع الصنائع، ج)عالء الدین أبو بكر مسعود(الكاساني  )2(
  .134، المرجع السابق، ص )صبحي(محمصاني  )3(
  .93، مرجع سابق، ص 8راجع حاشیة السندي على سنن النسائي، ج  )4(
، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، 1، مقاصد الشریعة الخاصة بالتصرفات المالیة، ط )عز الدین(بن زغیبة  )5(

  .121، ص 2001
  .134، ص 4، كتاب االختیار، ج )عبد اهللا بن محمود( الموصلي )6(
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ویمیل الفقه الحدیث إلى مراعاة حق اهللا تعالى بقطع السارق، ومراعاة حق العبد 
بضمان المال مطلقا، أي سواء كان موسرا أو معسرا، ألن ضمان حق الغیر ال یتوقف 

ةٌ ﴿من أو عسره، ولكن یتوقف األداء على الیسر، على یسار الضا ٍة فَنَِظرَ إِن َكاَن ُذو ُعْسرَ وَ
ةٍ  َسرَ یْ ٰى مَ َل وعسره ال یسقط الضمان، بل یجب المال في ذمته، ولم یسقط عنهم ما  .)1(﴾ِإ

على الید ما أخذت (هللا علیه وسلمنا وقد قال صلى اترتب في ذممهم من حقوق فكذلك هه
  .)2(أبو داود والترمذي وابن ماجهرواه ) حتى تؤدیه

ولئن كان ابن القیم قد استحسن الرأي الوسط لفقهاء المدینة، مالك وغیره، الذین 
ن لم یكن له مال فال ضمان علیه، ورأى قربه : قالوا إن كان له مال ضمنها بعد القطع، وإ

لي فهو فإن البعض یرى أنه مجرد استحسان یفتقر إلى دلیل وبالتا. من محاسن الشرع
  .)3(یأخذ برأي الجمهور

ویرد بعض الفقه على الحنفیة بأن قطع الید هو مجموع الجزاء، بأنه إن كان 
المقصود مجموع العقوبة فصحیح، فإنه لم یبق علیه عقوبة ثانیة، ألن الضمان لیس 

كمن أتلف مال غیره خطأ أو إكراها،أو : بعقوبة للسرقة، ولهذا یجب في حق غیر الجاني
ة نومه، أو أتلفه إتالفا مأذونا له فیه كالمضطر إلى أكله، أو المضطر إلى إلقائه في حال

  .في البحر إلنجاء السفینة، ونحو ذلك، فلیس من العقوبة في شيء

ویعلق البعض على ذلك بأن مجموع الجزاء العقابي للسارق هو القطع، والقول 
یسقط الضمان لتفاوت الحقین  بتضمینه ال دخل له في العقوبة؛ لهذا فإن سقوط الحد ال

                                                             
  .280سورة البقرة، اآلیة،  )1(
، حد السرقة بین اإلعمال والتعطیل وأثره على المجتمع اإلسالمي، دراسة فقهیة مقارنة، )فارس عبد الرحمن( القدومي )2(

بكر بن (أبو زید ؛130، ص 1984، دار التوفیقیة للطباعة باألزهر، القاهرة، 1 ، ط1977رسالة ماجستیر مطبوعة، 
ه،  1415، دار العاصمة للنشر والتوزیع، الریاض، 2ط  ، الحدود والتعزیرات عند ابن القیم دراسة وموازنة،)عبد اهللا

  .96ص ، 6 ج، المرجع السابق، الفقه اإلسالمي وأدلته، )وهبة( الزحیلي ؛428ص 
  .428، 427، الحدود والتعزیرات ، مرجع سابق، ص )بكر بن عبد اهللا( أبو زید )3(



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

237 
 

وألن الحقین مختلفان فإن القطع  .)1(األول حق اهللا، والثاني حق العبد: بتفاوت جهتهما
  .)2(وال یخفى قوة هذا القول. بحكمة الزجر، والتغریم لتفویت حق اآلدمي كما في الغصب

الفقه والقول بأن السرقة یتعلق بها حكمان هما القطع والضمان هو الذي یتفق مع 
وكذلك بالنسبة لقطع الطریق . الحدیث حیث یجمع بین الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة

یتعلق أحدهما بوجوب الحد واآلخر یتعلق بالمال وهو وجوب الرد إن كان المال قائما 
بعینه، ولصاحبه أن یأخذه أینما وجده في ید المحارب أو في ید من ملكه المحارب ببیع 

ن لم یكن المال قائما ضمنه قاطع الطریق بمثله أو قیمته. لكأو هبة أو غیر ذ   .)3(وإ

وفي حالة التوبة في جریمة الحرابة قبل القبض على المحاربین، اتفق الفقه على 
وا ﴿ سقوط الحد والعقوبة لآلیة الصریحة في هذا المعنى ْقِدرُ ِل َأن تَ وا ِمن قَبْ ُ اب ِذیَن تَ الَّ الَّ ِإ

ِهمْ  یْ مُ  ۖ◌ َعَل اْعَل َ َغفُورٌ رَِّحیمٌ فَ ولما لم تتعرض اآلیة إلى غرم ما أتلفه بحرابته  .)4(﴾وا َأنَّ اللَّه
علم أن التوبة ال تؤثر في سقوط ما كان قد اعتلق به من حقوق الناس من مال ودم؛ ألن 

نما قیل بأن حقوق اآلدمیین ال تسقط، ألن التوبة ال تأثیر لها  .)5(ذلك معلوم بأدلة أخرى وإ
كذلك . ك الحقوق، مثل من غصب شیئا وأتلفه، ثم تاب، فإن بدله واجب علیهعلى تل

وألن التوبة من هذه األشیاء إذا انفردت عن الحرابة ال تسقط حقوق . القتل والجراح وغیره
  .)6(الناس المتعلقة بها، فكذلك إذا انضمت إلیها

                                                             
  .422 سابق، ص، الحدود والتعزیرات ، مرجع )بكر بن عبد اهللا( أبو زید )1(
  .1304،  ص 4المرجع السابق، ج ،)محمد بن إسماعیل( الصنعاني )2(
، 2006، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 1، المبسوط في شرح القانون المدني، الضرر، ط )حسن علي(الذنون  )3(

  .48ص 
  .34سورة المائدة، اآلیة  )4(
، )س.د(، دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس6 ، ج4، تفسیر التحریر والتنویر، مجلد )محمد الطاهر( بن عاشور )5(

  .186ص 
وهو یشبه تعلیل الحنابلة الذین ذهبوا . 300، المعونة، مرجع سابق، ص )أبو محمد عبد الوهاب( القاضي ابن نصر )6(

و أتلف شیئا وهو غیر محارب، ثم تاب، فإنه یلزم به إال أن إلى أن حقوق اآلدمیین ال تسقط بالتوبة، كما لو أخذ شیئا أ
  .639، العدة شرح العمدة، مرجع سابق، ص )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد( ابن قدامة ؛یعفو صاحبه
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والجراح ولذلك صرح الفقهاء بأن حقوق اآلدمیین ال تسقط عنهم في األنفس 
وتلزمهم في الیسر  .)1(ولیس في هذا خالف یعلم. واألموال إال أن یعفى لهم عنها

ن  .)3(وتبقى دینا في ذمتهم ،)2(والعسر ویلزمون برد المال إلى صاحبه إن كان قائما،وإ
ن كانوا قتلوا فالخیار للولي في القصاص أو  كان هالكا أو مستهلكا فعلیهم الضمان، وإ

  .)4(العفو أو الدیة

فیما عدا السرقة والحرابة هناك أمثلة عن الضرر المادي في أحوال أخرى من 
ة البغي الخروج ویقصد بجریم. الحدود، مثل ما یتلفه البغاة من األموال في حال القتال

  .)5(وبشرط أن یكون بتأویل شرعي سائغ عن الحاكم مغالبة

مال  وا ورجعوا في نفس أوالذي علیه أكثر الفقه أنه ال ضمان على البغاة إذا تاب
استهلكوه لم  ویردون ما كان باقیا بأیدیهم من مال، وما فال دیة وال ضمان وال قصاص،

  .)6(یتبعوا به ولو كانوا أغنیاء

                                                             
  .483، المرجع السابق، ص 12، المغني، ج )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد( ابن قدامة )1(
  .583، الكافي، مرجع سابق، ص )أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد( ابن عبد البر )2(
أرأیت إن كانوا  قد أخذوا المال، فلما تابوا : قلت" جاء فیها  .554، مرجع سابق، ص 4 مالك بن أنس، المدونة، ج )3(

  ."ال، نعمكانوا عدماء ال مال لهم، أیكون ذلك ألصحاب المال دینا علیهم في قول مالك؟ ق
عالء (الكاساني ؛639، العدة شرح العمدة، مرجع سابق، ص )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد( ابن قدامة )4(

أبو الحسن علي بن محمد بن ( الماوردي ؛143، مرجع سابق، ص 9ج ، بدائع الصنائع، )الدین أبو بكر مسعود
  .127، ص 1999، دار الكتاب العربي، بیروت، 3، األحكام السلطانیة في الوالیات الدینیة، ط)حبیب

  .674، 673، ص 2 ، المرجع السابق، ج)عبد القادر( عودة )5(
أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد (الحطاب  ؛187، ص 4، كتاب االختیار، ج )عبد اهللا بن محمود( الموصلي )6(

أن الخوارج إذا " ذكر . 279ص ، 1978، )م.د(  دار الفكر ،6 ج، 2ط  لشرح مختصر خلیل ، مواهب الجلیل)الرحمن
خرجوا فأصابوا الدماء واألموال ثم تابوا وضعت الدماء عنهم، ویؤخذ منهم ما وجد بأیدیهم من مال بعینه، وما استهلكوا 

شرح ، حاشیة الدسوقي على ال)محمد عرفة(الدسوقي ؛"لم یتبعوا به ولو كانوا أملیاء، ألنهم متأولون بخالف المحاربین
، العدة شرح العمدة، مرجع سابق، ص )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد( قدامةابن  ؛300، ص 4 الكبیر،ج

أنه ) وال یجهز على جریحها(یؤخذ من قوله. "1233المرجع السابق، ص  ،)محمد بن إسماعیل( الصنعاني، 643، 642
لیه ذهب اإلمام یحیى والحنفیةال یضمن البغاة ما أتلفوه في القتال من الدماء واألموا واستدل أیضا بقوله تعالى . ل وإ

ِر اللَّهِ ﴿ ٰى َأمْ هاجت الفتنة األولى فأدركت : وبما أخرجه البیهقي عن ابن شهاب قال. ولم یذكر ضمانا ﴾ َحتَّٰى تَِفيءَ ِإَل
الفتنة رجاال ذوي عدد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم ممن شهد معه بدرا وبلغنا أنهم كانوا یرون أن 
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ألن  هم ضمان ما أتلفوه من مال أو نفس؛ولبعض الشافعیة رأي آخر أنه یجب علی
 .)1(المعصیة ال تبطل حقا، وال تسقط غرما، فتضمن النفوس بالقود، والدیة في الخطأ

  .)2(واألظهر عندهم أن ال ضمان علیهم مثل قول الجمهور

 فتنة أجمعت الصحابة وهم متوافرونوسند القائلین بعدم الضمان أنه لما وقعت ال
 .)3(أن كل دم أریق بتأویل القرآن فهو هدر، وكل مال أتلف بتأویل القرآن فال ضمان فیه

زمه الضمان من أتلف شیئا عمدا بغیر حق ل"إحدى الصور المستثناة من قاعدة وهذه 
 .ان فیه تنفیر عن الطاعة واإلذعانذلك أن القول بالضم .)4("جبرا لما فات من الحق
لحق واإلتالف ن رأوا أن رتبة التنفیر عن الطاعة أدنى من حمایة اوالذین قالوا بعدم الضما

  .)5(في رتبة الخطأ المعفو عنه وال یوصف بتحلیل وال تحریم هنا

ومن العدل في حال الصلح معهم أال یطالبوا بما جرى بینهم من دم وال 
في مال،ومطالبتهم بذلك فیه تنفیر لهم عن الصلح، واستشراء في البغي، وهذا أصل 

  .)6(المصلحة

                                                                                                                                                                                        
ن لم یكن إجماعا فإنه مقو  .تلیهدر أمر الفتنة وال یقام فیها على رجل قاتل في تأویل القرآن قصاص فیمن ق هذا وإ

  . للبراءة األصلیة إذ األصل أن دماء المسلمین وأموالهم معصومة
محمد بن (الصنعاني؛ 123، األحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب( الماوردي )1(

وذهب الشافعي وحكي عن الهادویة إلى أنه یقتص ممن قتل من البغاة " .1233المرجع السابق، ص  ،)إسماعیل
ا ﴿واألحادیث نحو لوا بعموم اآلیات واستد انً ِلیِِّه ُسْلَط ا لِوَ ْلنَ ْد َجعَ ا فَقَ ومً ْظُل ن قُتَِل مَ مَ من اغتبط مسلما بقتل عن "وحدیث  ﴾وَ

  .قول األولوأجیب بأنها عمومات خصت بما ذكر من أدلة أهل ال". بینة فهو قود
  .353، نظریة الضمان، مرجع سابق، ص )وهبة( الزحیلي )2(
  . 187، ص 4، كتاب االختیار، ج )عبد اهللا بن محمود( الموصلي )3(
وذكر فیه . 467، ص مرجع سابق، قواعد األحكام في مصالح األنام، )عز الدین عبد العزیز( ابن عبد السالم )4(

  .القولین السابقین للشافعیة
  .467، ص مرجع سابق، قواعد األحكام في مصالح األنام، )عز الدین عبد العزیز( ابن عبد السالم )5(
، ذكر في المغني الحجة لمن قال بالضمان 1720، ص 4، ج مرجع سابق ، أحكام القرآن،)أبو بكر(ابن العربي  )6(

أما . أنها نفوس وأموال معصومة أتلفت بغیر حق وال ضرورة دفع مباح فوجب ضمانه كالذي تلف في غیر حال الحرب
حجة القول الثاني فهو عمل الصحابة في الفتنة العظمى وألن تضمینهم یفضي إلى تنفیرهم عن الرجوع إلى الطاعة فال 

 ص ،12ج  ،مرجع سابق، المغني، )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد( ابن قدامة. هل الحربیشرع كتضمین أ
69.  
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إذا تابوا أفتیتهم أن یغرموا، وال أجبرهم : ونقل عن محمد صاحب أبي حنیفة أنه قال
فسقوط المطالبة ال یسقط الضمان فیما بینه وبین اهللا . على ذلك؛ ألنهم أتلفوه بغیر حق

الْ ﴿فحمل اإلصالح بالعدل في قوله : وقال القرطبي .)1(تعالى ا ِب مَ ُ ه نَ یْ َأْصلُِحوا بَ ْدِل فَ عَ
وا َأْقِسُط على مذهب محمد واضح منطبق على لفظ التنزیل، وعلى قول غیره وجهه  ،)2(﴾وَ

أن یحمل على كون الفئة الباغیة قلیلة العدد، والذي ذكروا أن الغرض إماتة الضغائن 
  .)3(وسل األحقاد دون ضمان الجنایات

ن تأویل شرعي أما إذا كانت الفئة الباغیة خرجت للعصبیة أو طلبا للریاسة دو 
في قول المالكیة . سائغ فهي ظالمة، وتؤاخذ بالقصاص ورد المال قائما كان أو فائتا

  .)4(والحنابلة

ویتلخص من المسألة أنه ال ضمان وال تعویض أثناء الصلح معهم، أو إذا كانت 
فتنة عظیمة ال ینحصر عدد ضحایاها كما في الفتنة التي وقعت بین الصحابة،وكانت 

أما إذا كانت الفئة الباغیة قلیلة العدد، ولم تخلف إال عددا قلیال . ل شرعي سائغعلى تأوی
  .من الضحایا فإن الذي یتوافق مع القواعد الشرعیة هو التعویض العادل لكل الضحایا

ولئن كان القرآن بصدد ذكره للعقوبات لم یتعرض للتضمین أو التعویض، فذلك 
ُكمْ ﴿تعالى  مأخوذ من قواعد الشرع ونصوصه كقوله یْ ِن اْعتََدٰى َعَل ا فَمَ ِمْثِل مَ ِه ِب یْ اْعتَُدوا َعَل فَ

َْیُكمْ اْعتََدىٰ  ولهذا أوجبنا رد . وهذا قد اعتدى باإلتالف فیعتدى علیه بالتضمین .)5(﴾َعل
ولیس هذا من باب الزیادة على النص، بل . العین إن كانت قائمة، ولم یذكر في القرآن

  .من إعمال النصوص كلها، ال یعطل بعضها ویعمل بعضها

                                                             
  .187، ص 4، كتاب االختیار، مرجع سابق، ج )عبد اهللا بن محمود( الموصلي )1(
  .9الحجرات، اآلیة سورة  )2(
، ص 1993، دار الكتب العلمیة، بیروت، 16، الجامع ألحكام القرآن، ج )أبو عبد اهللا محمد بن أحمد( القرطبي )3(

210.  
مجد الدین أبو ( ابن تیمیة؛ 279المرجع السابق، ص ، )أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن(الحطاب  )4(

  .167، ص )س.د(، دار الكتاب العربي، بیروت، 2 محمد حامد الفقي، ج: ، المحرر في الفقه، تحقیق)البركات
  194اآلیة،  ،سورة البقرة )5(
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ن الذي ذكره القرآن في آیتي السرقة والحرابة هو الجزاء العقابي، أي  العقوبة وإ
المقدرة للجریمة، أما قضیة التضمین فشيء آخر ال دخل له في العقوبة، ولیس في النص 

  .)1(ما ینفیه، إذا فیجب التضمین لداللة الدلیل علیه في اآلیة سالفة الذكر
  

  الفقرة الثانیة

  تعویض الضحیة عن جرائم التعزیر
  

ال "في الحدیث أنه  تعتبر السنة هي األصل التشریعي لنظام التعزیر، وقد ورد
وینحصر مجال تطبیقه في  .)2("عقوبة فوق عشر ضربات إال في حد من حدود اهللا

التعزیر تأدیب على ذنوب لم : "مقدر، ولذلك قالوا في تعریفه المعاصي التي لیس فیها حد
من ذلك؛ أن الحد . وهناك فروق ظاهرة بین التعازیر والحدود .)3( "تشرع فیها الحدود

والتعزیر تأدیب یتبع المفاسد، وقد ال یصحبها العصیان في . مقدر، والتعزیر غیر مقدر
كثیر من الصور، كتأدیب الصبیان استصالحا لهم مع عدم وجود معصیة، أما الحدود 

واجبة اإلقامة على األئمة، واختلفوا والحدود . المقدرة فلم توجد في الشرع إال في معصیة
ال تجب علیه إال أن : ال تجب علیه، وقال مالك وأبو حنیفة: في التعازیر، فالشافعي یقول

  .)4(یكون حقا هللا فیجب إقامة ذلك

وهذا التصرف العقابي یدخل في اختصاص اإلمام ویباشره في كل حالة ال یكون 
د بشأنها نص قد ال تستدعي درجة خطورة منصوصا عنها في نظریة الحدود، أو إذا ور 

ویجوز القول أن تكون السنة قد أجازت التشریع الوضعي  .)5(الجریمة تطبیق الحد علیها
وذلك . في مجال الجنایات، التي لم یرد فیها حد، بمعرفة ولي األمر، أي المشرع الدنیوي

                                                             
  .423، ص المرجع السابق، )بكر بن عبد اهللا( أبو زید )1(
  .البخاري، كتاب الحدود، باب كم التعزیر واألدب )2(
  .386، األحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب( الماوردي )3(
المیلودي بن جمعة، : وتلخیصها واالستدراك علیها، تحقیق، ترتیب الفروق )أبو عبد اهللا محمد بن إبراهیم( البقوري )4(

  .479 -477، ص 2003مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بیروت،  ،1 الحبیب بن طاهر، ط
محمد عبد : ، أصول اإلسالم ونظمه في السیاسة واالجتماع عند شیخ اإلسالم ابن تیمیة، ترجمة)هنري( الووست )5(

  .339، ص 1979العظیم علي، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیع، اإلسكندریة، 



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

242 
 

ي، أو ما یقال له بشرط أن یصدر عن رغبة في تحقیق المصلحة العامة للمجتمع اإلسالم
ویكون االستمداد من الشریعة في أصل المعصیة، فإذا ورد شيء من  .)1(السیاسة الشرعیة

ذلك في الكتاب أو السنة جاز لولي األمر أن یضع له العقوبة المناسبة من حیث التخفیف 
د وذلك باإلجماع على أن التعزیر موكول إلى رأي اإلمام فیما یرجع إلى التشدی. والتشدید

 فمن الناس من یزجره الكالم. لردعوالتخفیف، ال من حیث العدد؛ ألن التعزیر شرع ل
كما یمكن  .)2(ومنهم من ال یردعه الضرب الشدید، فلذلك كان تعزیر كل أحد بحسبه

" السلطة التشریعیة"بات التعزیر هي من حق ولي األمرالقول بأن تحدید جرائم وعقو 
 .)3(إلسالمیة وقواعدها وأسسهاشریطة التقید بمبادئ الشریعة ا

وتوقع عقوبة التعزیر على كل المعاصي التي لیس فیها حد مقدر، مثل القذف 
بغیر الزنا، أو السرقة من غیر حرز، أو شیئا یسیرا، وكخیانة األمانة، والغش في 

  .)4(وغیر ذلك من المحرمات. المعاملة، وشهادة الزور، والرشوة في الحكم

بحقوق اهللا أو حقوق السلطنة، وفیها یجوز لولي األمر أن  وقد یتعلق التعزیر
ن كان األصلح درؤها  یراعي األصلح، فإن كان األصلح استیفاؤها وجب استیفاؤها، وإ

  .وجب درؤها

وقد تتعلق به حقوق الناس، كالتعزیر في الشتم والمواثبة، ففیه حق للمشتوم 
ز لولي األمر أن یسقط بعفوه حق والمضروب، وحق السلطة للتقویم والتهذیب، فال یجو 

المشتوم والمضروب، وعلیه أن یستوفي له حقه من تعزیر الشاتم والضارب، فإن عفا 
المضروب أو المشتوم، كان ولي األمر بعد عفوهما على خیاره في فعل األصلح من 

  .)5(التعزیر تقویما والصفح عنه عفوا

                                                             
  .262، المقاصد الشرعیة للعقوبات، مرجع سابق، ص )حسن(الجندي  )1(
  .212، مرجع سابق، ص 12، فتح الباري، ج )أحمد بن علي( ابن حجر العسقالني )2(
  .46، ص 2007، شرح قانون العقوبات القسم العام، منشورات جامعة دمشق، دمشق، )عبود( سراج )3(
، المرجع السابق، )هنري(الووست ؛109، السیاسة الشرعیة، مرجع سابق، ص )تقي الدین أحمد( ابن تیمیة )4(

  .339ص
ابن عبد  ؛388، 387، األحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب( الماوردي )5(

  .194، قواعد األحكام، مرجع سابق، ص )عز الدین عبد العزیز(السالم



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

243 
 

تطلب تعویضا من الجاني  وفي هذا النوع الثاني من الحقوق یمكن للضحیة أن
وقد تصرف بعض الباحثین في النص السابق الذي أوجب . ویعتبر ذلك كعقوبة تعزیریة

وعلیه أن یأخذ له حقه من تغریم الشاتم : على ولي األمر تعزیر الشاتم والضارب بالقول
ومن المعلوم أن النص . ویعني ذلك أن الغرامة هي من حق المجني علیه .)1(أو الضارب

تمل هذا المعنى، ولكن لم یتطرق الفقه إلیه في حالة الشتم، ألنه لم یترتب علیه إال یح
وهنا قد تستحق الضحیة . ضرر معنوي بخالف الضرب الذي قد ینجم عنه ضرر مادي

األرش، وفي تعلیق بعضهم على النص السابق رأى على أنه یراعى إذا كان هناك حق 
شج أو جرح یستوجب األرش فعلى الجاني االلتزام مالي آلدمي من جراء جریمة تعزیریة ك

  .)2(بهذا الحق إال إذا عفا عنه المجني علیه وأبرأه منه

ذا جرم الحاكم بعض األفعال التي ال یوجب الفقهاء فیها غیر الضمان، وقدر لها  وإ
مثل . بعض العقوبات، فإنه یبقى من حق الضحیة أن تحصل على التعویض من الجاني

ذلك أن الفقه نص على من أجج نارا في یوم شدید الریح فأحرقت شیئا أن . تجریم الحریق
  .)3(علیه ضمان المال، والدیة على عاقلته

وهناك في الفكر الجنائي الحدیث من یرى أن لیس هناك مانع شرعي من أن 
یستلهم المشرع لدینا فكرة الدیة باعتبارها جزاء تعویضیا، لیمد نطاق تطبیقها، بهذا 

إلى مجال الجرائم والعقوبات التعزیریة، وقد یمتد األمر للتوسع في األخذ بنظام  الوصف،
اإلعفاء من العقاب حتى یقوم الجاني مختارا بتعویض من أصابه بفعلته اإلجرامیة 

  .)4(تعویضا عادال، إذا ما استحالت إعادة األوضاع إلى ما كانت علیه من قبل

  

                                                             
، الضرر األدبي، دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقانون، دار المریخ للنشر، الریاض، )عبد اهللا( مبروك النجار )1(

  .295ه، ص  1415
  .249، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا(الصاوي  )2(
  .356، 355، ص 4 ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،ج)محمد عرفة( الدسوقي )3(
  .68، المرجع السابق، ص )عصام( ملیجي )4(
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ام العاقلة، التي بالتعویض أوسع من التز  ویتأكد هكذا بأن نطاق التزام الجاني
نطاق التزامها في تعویض األضرار البدنیة التي یتجاوز مقدارها الثلث، وفي جرائم  اقتصر

الخطأ دون العمد التي یلتزم بها الجاني وحده، كما یلتزم بمفرده بتعویض جمیع األضرار 
  .بغي، وكذا جرائم التعزیرالمالیة الناشئة عن جرائم االغتصاب والسرقة والحرابة وال

ومسؤولیة الجاني هنا هي مسؤولیة شخصیة، ال یسأل عنها غیره، وفي الفقه 
المالكي هي مسؤولیة  تضامنیة عن األموال التي یأخذونها في جریمة الحرابة، وهي قاعدة 
تنطبق على المحاربین والبغاة والغصاب، وتشمل السرقة العادیة إذا كان السارق تعاون 

  .)1(یره في إخراج السرقةمع غ

نجد االتفاق بینهما على مبدأ التزام  رنة بین الفقه اإلسالمي والقانون الوضعيوللمقا
الجاني بتعویض ضحیة الجریمة، وأنه یقوم على أساس الفعل الشخصي، بینما یوجد 
اختالف یسیر بینهما في االستثناءات الواردة على هذا المبدأ، بحیث تبقى المسؤولیة 

صیة في الفقه اإلسالمي عن فعل الغیر فال تقوم مسؤولیة متولي الرقابة إال إذا وجد شخ
وفي القانون یلزم متولي   .)2(منه ما یدفع المولى علیه إلى فعل ما حصل منه الضرر

الرقابة بالتعویض عن الضرر على أساس افتراض الخطأ في المسؤول بإهماله في 
وع عن أعمال تابعه في القانون على أساس مفترض غیر كما تقوم مسؤولیة المتب. الرقابة

قابل إلثبات العكس مهما قیل في األساس الذي یقوم علیه، فإن الفقه اإلسالمي یتفق 
  .جزئیا في تحمیل المتبوع المسؤولیة عن أعمال تابعه وذلك في المال دون النفس

                                                             
وكذلك إذا ولي أخذ المال، ": وجاء في كتاب عقد الجواهر. 668، ص 2 ، المرجع السابق، ج)عبد القادر( عودة )1(

ونقل عن مالك . وأخذ منهم، ثم ظفرنا بغیره، فإنه یلزمه غرم جمیع ذلك المال، كان قد أخذ من ذلك حصة أو لم یأخذ
أنه لو تاب واحد منهم، وقد أخذ كل واحد منهم حصته من المال، فإن هذا التائب یضمن جمیع المال، ألن الذي ولي 

الثمینة في مذهب عالم المدینة،  ، عقد الجواهر)ن عبد اهللا بن نجمجالل الدی( ابن شاس: راجع. أخذ المال إنما قوي بهم
 ابن أبي زید القیرواني ؛1174، ص 2003، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 3 ، ج1 ، طلحمرمحمد بن حمید : تحقیق

محمد عبد العزیز : من األمهات، تحقیق، النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرها )أبو محمد عبد الرحمن(
  .483، 482، ص 1999، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 14، ج1 الدباغ، ط

  .313ص ، المرجع السابق، )محمد بن عبد اهللا بن محمد(المرزوقي  )2(
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ا جرائم القتل في وتنفرد الشریعة اإلسالمیة بإلزام العاقلة مسؤولیة تعویض ضحای
حالة الخطأ دون العمد، ویشترك الجاني في التحمل مع العاقلة كواحد منهم عند المالكیین 

وهي تقوم على أساس التكافل والتضامن . والحنفیین والراجع عند كثیر من الفقه الحدیث
  .االجتماعي

ا في تختلف العاقلة بال شك عن مسؤولیة المتبوع عن تابعه التي ورد النص علیه
وهي ال تسأل عن خطأ الغیر لتقصیر . القوانین؛ ألن الخطأ واقع من الغیر ال منها

مفترض من جانبها في رقابته وتوجیهه؛ ألن هذا االفتراض إنما یسوغ، شرعا وعقال، حیث 
یكون الفاعل في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلیة أو الجسمیة، أو 

والرأي متفق على أن . ره یأتمر بأمره ویخضع في عمله لسلطانهحیث یكون تابعا لغی
العاقلة تحمل في كل حال سواء كان الفاعل قاصرا أم بالغا، مجنونا أم عاقال، زمنا أو 

  .سالما، یعمل لمصلحة نفسه أو تحت إمرة غیره

ویظهر أن الشریعة تتفق مع القانون في نطاق التعویض، من حیث شمولیة 
ضرر، بخالف من قال إن الشریعة ال تملك نظریة عامة للتعویض عن  التعویض عن كل

والواقع من حیث النص ال نجد الشریعة تنص على التعویض عند ذكر . أضرار الجریمة
الجرائم والعقوبات باستثناء النص على الدیة، ولكن هذا ینطبق أیضا على القوانین فهي ال 

كلها تجیز للمتضرر من الجریمة أن یطالب تكاد تتعرض للتعویض في قانون العقوبات، و 
وكل ما في األمر . بتعویضه عن الضرر وتنص على ذلك في قانون اإلجراءات الجزائیة

ولكن القاعدة موجودة، أشار إلیها بعض . أن القانون اإلجرائي في الشریعة غیر مدون
سالمیة تستوعب الباحثین بالقول إن التعویض عن الخسارة هي قاعدة كلیة في الشریعة اإل

جمیع األضرار مهما كان مأتاها، ألن الشریعة تمنع كل اعتداء ضار أو كل إضرار 
ال ضرر وال " بالغیر بدون حق، وفي ذلك تصدیق لقول الرسول صلى اهللا علیه وسلم

  .)1("ضرار

نما انصرفت  ن فقهاء الشریعة لم یعنووالمؤكد أ كثیرا بوضع القواعد العامة، وإ
جهة وقائع الحیاة ومتطلباتها قبل كل شيء، لهذا ال نجد في كتب الفقه او عنایتهم إلى م

                                                             
  .6، المرجع السابق، ص )عیاض( البجاوي )1(
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من القانون المدني ) 1382(ماثل القاعدة تشتمل علیها المادةاإلسالمي قاعدة عامة ت
الفرنسي والتي تلزم كل من أحدث ضررا للغیر بتعویض هذا الضرر، بل إنك تجد في 

المشروع فباب لإلتالف وباب للغصب  هذه المؤلفات حاالت وصورا خاصة للعمل غیر
  .)1(وثالث للسرقة ورابع لألضرار التي تقع على النفس

لكن الشریعة اإلسالمیة تمنع الجمع بین القصاص والضمان في جرائم القتل 
والسبب في ذلك أن . والجروح العمدیة، وهي في هذه الناحیة ال تتفق مع القوانین الوضعیة

العمومیة التي هي ملك للمجتمع، والدعوى المدنیة التي هي  القوانین میزت بین الدعوى
ملك للضحیة، في حین أن الشریعة اإلسالمیة أعطت حق الخیار بین العقاب والتعویض 

  . للضحیة

 ن ینبغي الجمع بین القصاص والدیةأنه كا"أشار بعض الفقه إلى المقارنة وذكر
وال یكون  معنى البدلیة عن النفس، ولكن الجمع متعذر؛ ألن كال من الدیة والقصاص فیه

ن القوانین الحاضرة تجمع بینهما، إذ إنها تأخذ بالقصاص . عن الشيء الواحد بدالن وإ
على أنه حق النظام العام، وتجعل ألولیاء المقتول المطالبة بالتعویض، ونحن نرى أن 

لتي زالت المال في هذه الحال ال یكون بدال عن النفس، بل یكون بدال عن المنافع ا
ن كنا نرى أن القصاص یكون لولي الدم ونرى مع هذا أنه إذا . بالقتل، وهذا نظر نقدره، وإ

وقد یبلغ درجات قاسیة دون  اختار الدیة ینبعث الحق الكامل للنظام العام في التعزیر،
القتل، فالشارع اإلسالمي لم یهمل الزجر، ولم یهمل التعویض، والزجر یكون بما دون 

  .)2("القتل

والفقه الحنفي یرى أن الحد والضمان ال یجتمعان وطبق ذلك في جرائم السرقة 
 ین الحقین، فالحد إنما جعل للزجروالحرابة واالغتصاب، ولكن میز جمهور الفقهاء ب
ن كان ال یضع . والتعویض هو حق اآلدمي فاقتضى كل حق موجبه ورأي الجمهور، وإ

  .الحدیثة قاعدة عامة، هو الذي یتفق مع القوانین

                                                             
  .61، 60، ص المرجع السابق، )حسن علي(الذنون  )1(
  .399، 398، ص مرجع سابق، العقوبة، )محمد( أبو زهرة )2(
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ویرد االختالف أیضا في التعویض عن ضرر الموت أو الضرر الموروث، فال 
تعترف القوانین ومعها أحكام القضاء باستثناء ما قد تحكم به بعض المحاكم ومعها 
محكمة النقض المصریة بتعویض هذا الضرر، في حین أن الشریعة اإلسالمیة تعتد 

وض عنه بالدیة التي تعتبر حقا للمورث بضرر الموت وتعترف به كضرر مستقل وتع
  .المتوفى وتنتقل لورثته بعد وفاته وتوزع علیهم حسب أنصبتهم الشرعیة

وتكتفي القوانین بتعویض الضرر الناتج عن الوفاة وهو ما یطلق علیه بالضرر 
ویثبت . المرتد أو المتجاوز الحد سواء كان ضررا مادیا ومعنویا، أو ضررا معنویا فقط

المعنوي على كل حال، وال یثبت الضرر المادي إال لمن كان تحت نفقة الهالك الضرر 
  .وكفالته، وهو مستحق لذوي حقوق الضحیة

ومن یتحمل أداء التعویض في كل هذه الحاالت هو المتهم أو الجاني وقد ینوب 
عنه استثناء المسؤول عن الحقوق المدنیة، أو العاقلة في الشریعة اإلسالمیة، وذلك 

بیعة الحال ال یمثل ضمانا كافیا لحصول الضحیة على التعویض وقد ال یتحقق من بط
الناحیة العملیة ألن هذا الحق یقتضي بالضرورة معرفة الجاني مع قیام مسؤولیته بموجب 

وأكثر من ذلك قد یظل الجاني مجهوال  .مع قدرته على دفع التعویض حكم قضائي نهائي
  .دم حصول الضحیة على التعویضفي حاالت كثیرة والنتیجة هي ع

ویؤكد الباحثون في أنظمة التعویض بأن نظام المسؤولیة المدنیة الذي یعتمد أساسا 
على عنصري اإلذناب واللوم األخالقي لتحدید الشخص الملتزم بالتعویض والتي تسعى 
إلى حصر االلتزام بالتعویض بالشخص المسؤول وحده، وأن المضرور هو من یجب علیه 

یقیم الدلیل في الغالب على وجود أركان المسؤولیة المدنیة من خطأ وضرر وعالقة أن 
وحتى في الحاالت التي یقیم . سببیة بینهما، بأن هذا األمر غیر میسور في كل األحیان

فیها القانون المسؤولیة على ما یعرف بالخطأ المفترض، فإنه یمكن لفاعل الضرر أن 
قوة قاهرة، خطأ الغیر، خطأ (ت وجود سبب أجنبيیتخلص من المسؤولیة، إذا أثب

وحتى إذا نجح المضرور . أدى إلى قطع عالقة السببیة بین الخطأ والضرر )المضرور
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في إثبات أركان المسؤولیة المدنیة، فقد ال یجد شخصا ملیئا یحصل منه على التعویض 
  .)1(الجابر للضرر

على أساس الخطأ بینما أقامتها وقد أقام المشرع الجزائري المسؤولیة التقصیریة 
وكان بإمكان المشرع أن یرجع إلى هذا المصدر . الشریعة اإلسالمیة على أساس الضرر

في ذلك هو تأمین  األصیل الذي أقام فقهاؤه المسؤولیة على أساس الضرر، وكان هدفهم
 ، وغلبوا في ذلك النظرة إلى المضرور وضرورة جبره أكثر من النظرةتعویض المضرور

ولو أن المشرع الجزائري اعتمد هذا االتجاه وقرر أن . إلى المسؤول وضرورة معاقبته
أساس المسؤولیة التقصیریة هو الضرر لوفر على نفسه كل هذا الجهد في معالجة عیوب 

ولم یعد خافیا أن كل التشریعات المدنیة تتجه إلى . نظام قانوني ثبت إفالسه منذ البدایة
یة التقصیریة بعدما ثبت عدم المسایرة للخطأ للتطور الصناعي الضرر كأساس للمسؤول

ن المتتبع للتطور التاریخي ألساس . واالقتصادي لمسؤولیة التقصیریة یالحظ أنه انطلق اوإ
من الضرر ثم تحول للخطأ ثم عاود الرجوع إلى الضرر مرة أخرى وكأن األمر یتعلق 

  .)2(بتطور إلى الخلف

أزمة المسؤولیة المدنیة صار من الالزم اإلقرار بأنظمة  وأمام ما أصبح یطلق علیه
أخرى للتعویض تسعى في المقام األول إلى كفالة تعویض الضحایا بطریقة أخرى لیست 

  .لها أي عالقة بعامل المسؤولیة

وتضع الشریعة اإلسالمیة ضمانا إضافیا یكفل حقوق الضحیة في هذه الحاالت  
یتمثل في تحمل بیت المال ألداء التعویض وهو االتجاه الذي ینادي الیوم بالتزام الدولة 

  .بالتعویض
  

  
 

                                                             
دراسة مقارنة في . ، التعویض التلقائي لألضرار بواسطة التأمین وصنادیق الضمان)عابد( فاید عبد الفتاح فاید )1(

، )معمر( بن طریة؛  8، 7 ص،2014القانون المصري والقانون الفرنسي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 
  .139المرجع السابق، ص 

  .218المرجع السابق، ص ، )بوبكر(مصطفى  )2(
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  الفصل الثاني

  حق الضحیة في الحصول على تعویضمبدأ 

  من الدولة 
  

األصل أن تحصل ضحیة الجریمة على تعویض من قبل الفاعل، ذلك أن الجریمة 
 .الضرر الالحق بالمجني علیه بسببهوهي فعل ضار تلزم مقترفها بتحمل تبعاته وجبر 

غیر أنه وألسباب عدة قد یتعذر على ضحیة الجریمة الحصول على تعویض من قبل 
تعذر الوصول إلیه كما في حالة جرائم الجاني، ویأتي ذلك إما لعدم معرفة الفاعل أو 

اإلرهاب التي صارت تتجاوز حدود الدولة، والتي أصبحت فیها هذه األخیرة بحكم 
مسؤولیتها في حفظ األمن والنظام وأثناء تصدیها لهذه الجرائم قد تقوم بأعمال تتسبب في 

سؤولیتها وذلك یوجب مسؤولیتها في التعویض ناهیك عن م. أضرار جسدیة ومادیة للغیر
ألجل ذلك ظهرت اتجاهات . في التقصیر في حمایة مواطني الدولة من تلك الجماعات

عدیدة تلزم الدولة بالتعویض في سعي منها إلیجاد حلول عملیة لضحایا الجریمة، وهو ما 
  ).المبحث األول(تبنته القوانین الحدیثة في عدد من الدول

لجریمة حدیثة النشأة، بدلیل أن القانون ولم تكن فكرة التزام الدولة بتعویض ضحیة ا
وذلك  حمورابي البابلي كان یتضمن عدة تطبیقات لها وفقا لما ورد في قانون

  .)24و 23: المادتین(بنص

ن كانت هذه الفكرة لم تكن معروفة في المجتمعات البدائیة، وال في الشرائع  وإ
یوجب الوقوف علیه لعرضه  الدینیة، فإن الدولة اإلسالمیة عرفت منذ ظهورها مثیال له

  ).المبحث الثاني(سط االتجاهات الفقهیة التي كرستهوب
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  المبحث األول

  التزام الدولة بتعویض الضحیة

  في القوانین الحدیثة 
  

على الرغم من تطرق الصكوك الدولیة إلى ضرورة ضمان الدولة لحصول  ضحایا 
بالتأكید على مبدأ التعویض دون أن الجریمة على التعویض، إال أنها اكتفت في معظمها 

تحدد المقصود به، ودون أن تتطرق بشكل صریح إلى الجهة التي تلقى على عاتقها هذه 
  .المسؤولیة

بقیت فكرة التزام الدولة بتعویض الضحایا محل اعتراض من قبل بعض و 
التشریعات، على الرغم من تبني تشریعات عدیدة لهذه الفكرة، وذلك تبعا الختالف 
االتجاهات الفقهیة التي تناولت مبدأ التزام الدولة بتعویض ضحایا الجریمة، وألن المبدأ  

  ).المطلب األول(رق إلى مداهقد ارتبط ببعض الجرائم فوجب التط

ولكي یتسنى للدولة ضمان تعویض المتضرر من الجریمة بالنسبة للقوانین التي 
ة یتم من خاللها مطالبة الدولة وبصفة التزمت بذلك، فإنه ال بد من توفر عالقة قانونی

مباشرة من طرف الضحیة لتعویضها عما لحقها من ضرر، وذلك یستوجب البحث عن 
  ).المطلب الثاني(األسس التي یقوم علیها مبدأ التزامها بالتعویض، وتحدید طبیعته

  

  المطلب األول

  مبدأ التزام الدولة بتعویض ضحیة الجریمة

  وتحدید مداه 
  

تعویض تسري في البدأت فكرة التزام الدولة بضمان حصول ضحیة الجریمة على 
وتأخذ ) الفرع األول(تشریعات عدد من الدول، وأخذت تستقر كمبدأ في التشریع والقضاء
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ومازالت  معظم التشریعات التي تبنت المبدأ، التزام الدولة بتعویض ضحایا جرائم العنف،
  .)انيالفرع الث(تختلف في تحدید مداه

  

  الفرع األول

  مبدأ التزام الدولة بتعویض ضحیة الجریمة
  

ترجع فكرة التزام الدولة بتعویض ضحایا الجریمة في الفكر الغربي إلى نهایة القرن 
الثامن عشر في كتابات كبار المفكرین، وأیدتها اتجاهات فقهیة عدیدة، ثم بدأت تسري 
كمبدأ في بلدان عدة في العالم أجمع، بعد أن تم تداولها والتأكید علیها في مؤتمرات علمیة 

  .)1(اإلعالنات والمواثیق الدولیةفي نصوص  نهابشأدولیة، ووردت 

ویتمثل أساس الفكرة في أن الضحیة ال یمكن إهمالها بداعي أن فاعل الجریمة لم 
. خصوصا حینما یكون غیر قادر على الدفع یتم التعرف علیه، ومن ثم ال یمكن معاقبته

واأللم الناتج عن المواطنین الذین یقاسون المعاناة  ویتعلق األمر باحترام تساوي
 .)2(الجریمة

من التقنین المدني أقر مبدأ  1مكرر  140إن المشرع الجزائري  من خالل المادة 
یتعلق األول  بالضرر : تدخل الدولة بتعویض ضحایا الجریمة إذا اجتمعت ثالثة شروط

القابل للتعویض وهو الضرر الجسدي، والثاني یخص انعدام المسؤول عن الضرر، 
  .)3(لثالث أن ال تكون الضحیة هي المتسببة بالضررویتطلب ا

ویظهر ألول وهلة أن هذا الحكم هو قلیل األهمیة السیما على ضوء موقعه في 
" المسؤولیة عن األشیاء"التقنین المدني، فهذه المادة موجودة ضمن أحكام القسم الثالث 

المواد فقد وردت بعد ، وأما من حیث ترتیب "الفعل المستحق للتعویض"من الفصل الثالث 
                                                             

  .164، المرجع السابق، ص )محمد( حنفي محمود ؛249، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )1(
(2) Lopez (Gérard), portelli (serge), Clément (Sophi), les droits des victimes, 2e éd, Dalloz, 2007, p. 11. 

إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر ید فیه تتكفل الدولة بالتعویض " 1مكرر 140المادة  )3(
  : انظر أیضا" عن هذا الضرر

Lahlou khiar, (Ghenima), op.cit, p. 172, 173. 
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عن األضرار التي یتسبب فیها لعقار أو منقول  المتعلقة بمسؤولیة الحائز 140المادة 
وتلت مباشرة المادة  حریق، ومسؤولیة المالك بسبب األضرار المترتبة على انهدام البناء،

مكرر وهي مادة جدیدة متعلقة بمسؤولیة المنتج، وهذه الصور من المسؤولیة هي  140
جرد حاالت خاصة مستثناة من المبدأ العام الذي ینظم مسؤولیة الحارس واستنادا إلى م

تتضمن استثناء رابعا مضافا إلى  1مكرر 140هذه االعتبارات یمكن القول أن المادة 
  .حاالت االستثناء

لنص المادة تبرز أهمیة الحكم  ن القراءة األولیةأما من حیث الموضوع فإ
وخصوصیته، فهو یلزم الدولة بالتكفل بالتعویض عن األضرار الجسمانیة في حالة انعدام 
المسؤول، وبعبارة أخرى تضمن الدولة بمقتضى هذا الحكم تعویضا لضحایا األضرار 

یخرج  لالنتباه لكونه تومثل هذا الحكم ملف. الجسمانیة عندما ال یوجد مسؤول یتحمل ذلك
 140عن القواعد التي تحكم نظام المسؤولیة المدنیة، ویعتقد بأن المشرع من خالل المادة 

قد وضع حدا لتردده في إقرار نظام جدید إلى جانب نظام المسؤولیة المدنیة تكون  1مكرر
  .)1(غایته جبر األضرار

شأنها بین وقبل أن تستقر كمبدأ في كثیر من القوانین الحدیثة، فقد انقسم الفقه ب
  .مؤید ومعارض

ویستند االتجاه المعارض إلى أن واجب الدولة هو القیام بتنظیم التقاضي بین 
الجاني والضحیة من خالل الوسائل القانونیة التي تكفل وصول الحق لصاحبه دون 
إبطاء، ال أن تقوم هي مقام الجاني في التعویض، ألن الدولة لیست هي الجاني الذي 

بالتالي فلیست هي المسؤولة عن الحقوق المدنیة، بل المسؤول هو ارتكب الجرم، و 
  .)2(الجاني

كما أن إنشاء صندوق لتعویض الضحایا من شأنه أن یضعف اإلحساس 
حیث لعام كغرض أصلي من أغراض العقوبة،بالمسؤولیة لدى الجناة، مما یقلل من الردع ا

                                                             
  .336، 335، االلتزامات، مرجع سابق، ص )علي(فیاللي  )1(
  .94، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا(الصاوي  )2(
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اهم ال یترددون في ارتكاب إن الجناة عندما یشعرون بوجود صندوق عام لتعویض ضحای
الجرائم استنادا إلى أن الدولة تولت عنهم مسؤولیة تعویض المجني علیه، وهو ما یضر 

وقد لوحظ بالفعل في معظم الدول األوروبیة في السنین األخیرة ازدیاد . بالسیاسة الجنائیة
  .)1(مضطرد خصوصا في جرائم السیر التي یغطیها التأمین عادة

م الدولة بتعویض ضحایا الجرائم أن یقلل من حرص األفراد بالنسبة ومن شأن التزا
لمنع وقوعهم كضحیة للجرائم، ألنهم یعلمون سلفا بأن هناك نظاما یقوم بتغطیة األضرار 

  .)2(التي تقع علیهم من جراء الجریمة

یضاف إلى ذلك أن دراسات علم الضحیة أثبتت أن هذا األخیر لیس ضحیة بریئا 
یساهم في كثیر من األحیان بشكل أو بآخر في وقوع الجریمة، وأن تعویضه  دائما، ألنه

من قبل الدولة في هذه الحالة معناه ذهاب التعویض لمن ساهم في ارتكاب الجریمة أو 
  .)3(شجع بتصرفه على ارتكابها

ویستند الفریق المعارض إلى أن النظم الحالیة التي وضعتها الدولة كافیة لضمان 
وذلك أن الدولة قد  .)4(ي علیه على التعویض دون حاجة إلى تنظیم خاصحصول المجن

بذلت كل ما في وسعها عبر مرافقها ومؤسساتها القانونیة كالمحاكم المفتوحة أبوابها أمام 
الضحایا من أجل وصولهم إلى استیفاء حقوقهم وتمكینهم من الخیار بین الطریق المدني 

  .)5(إنشاء نظام خاص والجنائي، فلیس هناك ما یدعو إلى

إذ ن إنشاء مثل هذا النظام التعویضي؛كما أن في نظم التأمین عموما ما یغني ع
إن نظم التأمین على األموال من خطر السرقة والتلف والضیاع، والتأمین على األشخاص 

                                                             
  .368، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني(كروط  )1(
  .291، المرجع السابق، ص )عادل محمد(الفقي  )2(
  .368، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني( كروط ؛292، 291، المرجع السابق، ص)عادل محمد(الفقي  )3(
  .439، المرجع السابق، ص )محمود( مصطفى )4(
  .          366، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني( كروط  ؛24، المرجع السابق، ص)محمد علي( مجاهد )5(
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عن األضرار الجسمانیة، والتأمین على الحیاة ضد الوفاة، تمثل بدیال لفكرة قیام الدولة 
  .)1(بتعویض المجني علیهم

وقد اتضح من خالل التقاریر التي قدمتها الدول إلى الحلقة التحضیریة لمؤتمر 
بودابست لمناقشة مسألة تعویض الضحایا من قبل الدولة، بعض أسانید الدول الرافضة 
للفكرة والتي اعتبرتها فكرة مثالیة تتشبث بأهداف خیالیة وتمعن إلى حد بعید في التمسك 

لمثل واألخالقیات، وهي أمور لیس لها صدى أو وجود في المجتمع الحدیث  الذي با
  .غلبت علیه المادیة الحضاریة في جمیع مناحي الحیاة

كما أرجعت ذلك إلى صعوبات فنیة أو اقتصادیة، حیث یمكن أن تصطدم 
بصعوبات عدة تجعل من تحقیقها أمرا عسیرا، وتفتح الباب للغش والتحایل بهدف 

ومن جانب آخر تؤدي إلى صعوبات كثیرة عند . الحصول على تعویض غیر مستحق
التطبیق، مثل تحدید الجرائم التي یجب التعویض عنها، واألشخاص المستحقین 
للتعویض، وحدوده ومداه، والجهة التي یمكن لها أن تحكم في التعویض، وغیرها من 

  .من الناحیة العملیةالمشكالت التي تجعل من الفكرة أمرا صعب التحقیق 

وتتمثل الصعوبات االقتصادیة في أن هذا النظام یحتاج إلى موارد مالیة كبیرة وهو 
ما تضعف عنه الغالبیة الساحقة من الدول، كما أنه یؤدي إلى ضیاع أموال الدولة التي 
 تقوم بدفع التعویض في حالة عدم مطالبة المجني علیهم أو ورثتهم به، وال تستطیع الدولة

  .)2(أن تحل محلهم للمطالبة بهذا الحق

ومن المؤكد أن هذه االعتراضات ال تصمد أمام هذا المبدأ الذي بدأ یسري في 
قوانین عدد من الدول، واستطاع الفقه أن یتصدى لها وأن یفندها، فهي لیست فكرة مثالیة 

بنیها في تشریعات ال یمكن تحقیقها، ربما كانت كذلك في بدایة األمر، ولكنها الیوم قد تم ت
وال تستطیع نظم التأمین أن تغطي أضرار الجریمة الختالف . عدد غیر محدود من الدول

  .طبیعة التأمین عن نظم التجریم والعقاب

                                                             
  .289، المرجع السابق، ص )عادل محمد(الفقي  )1(
  .369-367ص ، المرجع السابق،)يمحمد الحسین( كروط ؛292، 291، المرجع السابق، ص)عادل محمد(الفقي  )2(
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وال یؤدي إنشاء صندوق لتعویض الضحایا إلى إضعاف روح المسؤولیة لدى 
ویض بالسرعة الجناة، ألن ما یقوم به الصندوق هو ضمان حصول الضحایا على التع

یضاف إلى ذلك أن جزاء . المطلوبة، ولیس بدیال اللتزام المتهم األصلي بجبر الضرر
  .الجریمة هو العقوبة، ولیس التعویض فحسب

وكذلك مسألة إسهام المجني علیه في حدوث الجریمة ال تصلح ذریعة لرفض التزام 
ولیس من المستساغ الدولة بالتعویض، إذ یظل في جمیع الحاالت ضحیة یجب تعویضه، 

  .)1(أن یعرض المرء نفسه للجریمة بغرض الحصول على تعویض

وكثرت  زام الدولة بتعویض ضحایا الجریمةوقد توسع التوجه نحو األخذ بمبدأ الت
الحجج التي تدعمه، ومما یستند إلیه أن مدونة حمورابي تضمنت بعض النصوص 

والقتل، وكان من األولى على الدولة لتعویض الدولة لضحایا الجریمة في جرائم السرقة 
الحدیثة أن تصدر تشریعات خاصة لتعویض المجني علیهم، وأن تكون أكثر حرصا 

  .)2(واهتماما بهذا الجانب من المجتمعات القدیمة

یؤكد ذلك أن تزاید أعمال العنف في العصر الحدیث یترتب عنها زیادة عدد 
المستحقین للتعویض، ولكنهم في الكثیر من  الجرائم، ومن ثم زیادة أعداد المجني علیهم

فتعین أن  م معرفة الجاني أو فراره أو عسرهبسبب عد ؛الحاالت ال یتمكنون من تحصیله
یكون للدولة دور في تقدیم التعویض الالزم لضحایا الجریمة عن األضرار التي 

  .)3(تصیبهم

نتها على مختلف كما أن الدولة الحدیثة أصبحت تتحمل بمحض إرادتها وبحكم هیم
الشؤون الداخلیة للمجتمع التزاما یتمثل في حمایة النظام العام ونشر األمن والسرعة في 
نجدة األفراد، ومنعت األفراد من حمایة أنفسهم فحظرت علیهم حمل السالح، ومنعتهم من 

                                                             
-369 ص ، المرجع السابق،)محمد الحسیني( كروط؛ 296 -293 ، المرجع السابق، ص)عادل محمد( الفقي )1(

  .30 ،29، المرجع السابق، ص )أحمد علي( مجاهد ؛371
  .374، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني( كروط )2(
  .27، المرجع السابق، ص )أحمد علي( مجاهد )3(
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اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، فكان علیها أن تتحمل مسؤولیة تعویض األضرار التي تحدثها 
  .رائم لهمالج

وباعتبارها المشرفة على مؤسساتها القضائیة فهي تقوم بالقبض على المجرمین 
ومحاكمتهم، وتستفید من العقوبات المالیة التي توقع علیهم، فكان من المرغوب فیه أن 

  .)1(تقوم بتعویض المجني علیهم

بتعویض  ویقتضي تحقیق المساواة بین األفراد وهي قاعدة دستوریة، أن تلتزم الدولة
المجني علیهم حتى ال یختلف األمر بالنسبة للمجني علیهم بحسب الظروف والمالبسات 
ومدى یسر أو عسر الجاني أو معرفة السلطات له من عدمه وذلك بسبب وحدة الجریمة 

ویجب أن تكون الدولة مرآة صادقة تعكس ما یعاني منه األفراد، فكما . ووحدة الضرر
كوارث الطبیعیة حیث تبادر بتقدیم العون لهم، فال یسعها أن تترك تفعل بالنسبة لضحایا ال

مواطنا یقاسي بسبب الجریمة، وال أقل من إنشاء صندوق أو نظام لتعویض المجني 
  .)2(علیهم

وال ینبغي للدولة أن تتخلى عن دورها في تعویض المجني علیهم، اعتمادا على ما 
انیتها، والعجز المالي لم یصرفها عن أوجه یترتب على ذلك من أعباء مالیة تنوء به میز 

صالحه وتأهیله . لإلنفاق أقل أهمیة من التعویض ذا كانت الدولة تتولى رعایة الجاني وإ وإ
اجتماعیا، فكان من باب أولى أن تتولى رعایة المجني علیه بالتخفیف من معاناته 

  .)3(وتعویضه

ت بعض المؤتمرات وقد تكرس مبدأ مسؤولیة الدولة عن التعویض في توصیا
، والمؤتمر الدولي األول 1891عام ) فلورنس(یة، كالمؤتمر الدولي الذي عقد فيالدول

، والمؤتمر الدولي الحادي 1968عام ) لوس أنجلوس(لیهم الذي عقد فيلتعویض المجني ع
  .)4(1974عشر لقانون العقوبات الذي عقد في بودابست عام 

                                                             
  .374، 373، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني( كروط )1(
  .373، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني(كروط  )2(
  .370، المرجع السابق، ص )عدنان فاضل(ركاب  )3(
  .15، المرجع السابق، ص )ماهر سالم(الطراونة  )4(
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األخیر تنص على أنه ینبغي تأسیس نظام وقد وردت توصیة في هذا المؤتمر 
یكفل تعویض المجني علیهم من األموال العامة للدولة أو الهیئات العامة على أن یترك 
للمشرع الوطني أن یقرر ما یراه في هذا الشأن، سواء بإنشاء صندوق خاص أو هیئة 

أو الضمان  معینة، أو أن یتم ذلك في إطار الهیئات القائمة كالتأمینات االجتماعیة،
االجتماعي، أو المساعدات العامة، حیث أن تعویض المجني علیه من األموال العامة 
یمثل واجبا عاما، ویقوم على قواعد عصریة لمبدأ التضامن االجتماعي خصوصا في 

  .)1(األحوال التي یكون فیها الجاني غیر معروف أو معسر

ل تبني الجمعیة العامة لألمم وتعزز تكریس مبدأ التزام الدولة بالتعویض من خال
، حیث جاء في الفقرة 1985المتحدة للمبادئ األساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة لعام 

من اإلعالن أنه حیثما ال یكون من الممكن الحصول على تعویض كامل من المجرم  12
  :أو من مصادر أخرى، ینبغي للدول أن تسعى إلى تقدیم  تعویض مالي إلى

الضحایا الذین أصیبوا بإصابات جسدیة بالغة أو باعتالل الصحة البدنیة أو  )أ(
  العقلیة نتیجة لجرائم خطیرة؛

أسر األشخاص المتوفین أو الذین أصبحوا عاجزین بدنیا أو عقلیا نتیجة  )ب(
  .لإلیذاء، وبخاصة من كانوا یعتمدون في إعالتهم على هؤالء األشخاص

بغي إنشاء وتعزیز وتوسیع الصنادیق الوطنیة على أنه ین 13وتؤكد الفقرة 
ویمكن أیضا، عند االقتضاء، أن تنشأ صنادیق أخرى لهذا . المخصصة لتعویض الضحایا

الغرض، بما في ذلك الحاالت التي تكون فیها الدولة التي تنتمي إلیها الضحیة عاجزة عن 
  .تعویضها عما أصابها من ضرر

من االتفاقیة األوروبیة بشأن تعویض  2دة وتكرس هذا المبدأ أیضا بموجب الما
التي نصت على أنه عندما ال یتوفر التعویض الكامل  1983ضحایا الجرائم العنیفة لعام 

  :من مصادر أخرى تساهم الدولة في تعویض

                                                             
  .268، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )1(
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األشخاص الذین یصابون إصابة جسدیة خطیرة أو اعتالل خطیر في الصحة  )أ(
  متعمدة؛مما یعزى مباشرة إلى جریمة عنف 

  .)1()2/1.م(توفین نتیجة جریمة من هذا القبیلاألفراد المعالین لألشخاص الم )ب(

وقد تأثرت بهذا التوجه بعض القوانین الوطنیة فأصدرت تشریعات لتعویض 
الضحایا، مكرسة بذلك مبدأ مسؤولیة الدولة عن تعویض الضحایا كالنظام اإلنكلیزي 

األمریكیتین لتعویض  )ماستوسیتش ومیرالند(والیتيلتعویض المجني علیهم، وقانوني 
المجني علیهم، ونظام تعویض ضحایا اإلرهاب  الذي كرسه المشرع الفرنسي في قانون 

كانون  23الصادر في  86 -90، وقانون رقم 1986أیلول  9الصادر في  1020 -86رقم 
الذي أصدره  1997المؤرخ في شباط  49 -97، وكذلك المرسوم التنفیذي رقم 1990الثاني 

  .)2(المشرع الجزائري والمتعلق بمنح تعویضات وبتطبیق تدابیر لصالح ضحایا اإلرهاب

والواقع أن االتجاهات الحدیثة للسیاسة الجنائیة قد أملت ضرورة إقرار مبدأ 
ر مسؤولیة الدولة عن تعویض الضحایا، وعدم القبول بإعفائها من المسؤولیة بصرف النظ

عن أي اعتبار، خاصة في حال تعذر حصول الضحیة على التعویض من الجاني أو من 
أو المساعدات  بالنسبة إلى نظام التأمین الخاص أي من مصدر آخر، كما هو الحال

  .)3(التي تقدمها الجمعیات الوطنیة لمساعدة الضحایا

نظمة هذا االتجاه الحدیث في تعویض ضحایا الجریمة یطلق علیه البعض األ
الجماعیة للتعویض، وهي تعد حلقة من حلقات التطور لجبر ما أصاب المضرور من 

وتستند هذه األنظمة على قواعد العدالة التي تقتضي في كثیر من . أضرار مختلفة
وتبرز . األحیان مساعدة األشخاص المضرورین الذین وقعوا ضحایا األقدار والظروف

                                                             
  :وانظر نصوص االتفاقیة كاملة في  ؛691وثائق األمم المتحدة، مرجع سابق، ص  )1(

Azibert (Gilbert), code de procédure pénale, éditions du juris- classeur, paris, 2004, p. 972. 
  .15، المرجع السابق، ص )ماهر سالم(الطراونة  )2(
  .ذاتهالمرجع  )3(
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تلك الجرائم التي تكون أضرارها كبیرة وجسیمة  أهمیة األنظمة الجماعیة للتعویض في
  .)1(وغیر عادیة، مثل تلك األضرار التي تنجم عن الحوادث اإلرهابیة

  

  الفرع الثاني

  مدى التزام الدولة بتعویض ضحیة الجریمة
  

بالرجوع إلى القوانین التي كرست مبدأ التزام الدولة بتعویض ضحایا الجریمة 
بالمبدأ على إطالقه، وتباینت مواقف التشریعات في ذلك، ووضعت یالحظ أنها لم تأخذ 

) الفقرة األولى(على العموم بعض القیود على التعویض بحیث ال یشمل جمیع األشخاص
  ).الفقرة الثانیة(وال یغطي جمیع األضرار

  

  الفقرة األولى

  فئات الضحایا المستحقین للتعویض

  من الدولة 
  

فیها الدولة بتعویض ضحایا الجریمة على تحدید  درجت التشریعات التي التزمت
األشخاص المستحقین للتعویض، إذ من الطبیعي بعد إصدار التشریع القاضي بالتعویض 

إذ  ة ال تدفع التعویض ألي شخص متضرر؛أن یتحدد المستحقون له، ألن الدولة عاد
  .)2(البد من توفر شروط یتحدد معها متى یستحق المضرور التعویض

وقد اكتفت بعض االتفاقیات واإلعالنات الدولیة التي عنیت بتعویض ضحایا 
العنف بذكر المجني علیه كمستحق وحید للتعویض، وأشار البعض اآلخر إلى مستفیدین 

وقد توسعت التوصیة الثانیة من . آخرین فضال عن المجني علیه كأقاربه الذین یعولهم

                                                             
، دار النهضة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیةمسؤولیة ، القضاء اإلداري، قضاء التعویض )طارق فتح اهللا(خضر )1(

  .170 -168، ص 2006العربیة، القاهرة، 
  .151، المرجع السابق، ص )ماهر سالم(الطراونة  )2(
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یه المستحق للتعویض على المضرور توصیات مؤتمر بودابست في صفة المجني عل
مباشرة من الجریمة، حیث اعتبرت أنه باإلضافة إلى المجني علیهم فإنه یجب أن یعطى 
الحق في المطالبة بالتعویض ألقارب المجني علیه الذین یعولهم إذا كان قد لحقهم ضرر 

  .)1(في وسائل معیشتهم

ضحایا الجریمة لعام ویشمل مصطلح ضحیة وفقا إلعالن األمم المتحدة بشأن 
العائلة القریبة للضحیة المباشرة، أو األشخاص الذین یقع على عاتقه  1985

إعالتهم،واألشخاص الذین یصابون بالضرر من جراء تدخلهم لمساعدة الضحایا في منع 
  .)2(وقوع الجریمة

وقد تضمنت القوانین الوطنیة الخاصة بتعویض الضحایا من قبل الدولة نصوصا 
ستفادة آخرین كالمتدخل طوعا لمنع الجریمة، أو أثناء مساعدته لرجال السلطة تقضي با

  .)3(العامة وهم بصدد إعمال القانون وتنفیذه
  

  الفقرة الثانیة

  أنواع األضرار القابلة للتعویض من الدولة
  

إن التزام الدولة بتعویض الضحیة هو ذو طبیعة احتیاطیة، بحیث یبقى الجاني هو 
أدائه في حالة التوصل إلى معرفته أو ثبوت عدم إعساره، وال یتسع مدى المسؤول عن 

التزام الدولة لتعویض كل األضرار وعن كل الجرائم، بل هو التزام محدود، سواء بالنسبة 
  ).ثانیا(، أو بالنسبة لألضرار)أوال(للجرائم

  

  

  
  

                                                             
  .151، المرجع السابق، ص )ماهر سالم(الطراونة  ؛310، المرجع السابق، ص )عادل محمد(الفقي  )1(
  .176، المرجع السابق، ص )أحمد علي( مجاهد )2(
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  التزام محدود من حیث الجرائم: أوال
  

الدول إلى إصدار قوانین للتعویض من قبل الدولة یتمثل الهدف األول الذي دفع 
ویقصد بها . في تغطیة األضرار الناتجة عن الجرائم العمدیة الماسة بحیاة وسالمة الجسم

  .جرائم العنف واإلرهاب وكل الجرائم التي تقع على األفراد

والتزام الدولة بتعویض هذا النوع من الجرائم هو محل اتفاق بین الفقه 
ووردت بشأنه التوصیة األولى من توصیات حلقة فریبورغ ومؤتمر بودابست لعام والتشریع،

ولهذا الغرض أیضا وضعت االتفاقیة األوروبیة بشأن تعویض ضحایا الجرائم  .)1(1974
، والتي تشترط لكي تستحق الضحیة الحصول على تعویض من الدولة 1983العنیفة لعام 

سببا مباشرا إلصابة جسدیة خطیرة أو ضررا  متعمدة، عنیفة،: یجب أن تكون الجریمة
  .)2(بالصحة

وبهذا فإن الدول تلتزم بالحد األدنى من التعویض عن الجرائم، وعلى سبیل المثال 
 87فإن التشریع الجزائري اكتفى بتعویض ضحایا األفعال المنصوص علیها في المادة 

  .)3(أي جرائم اإلرهاب. مكرر من قانون العقوبات أو ذوي حقوقهم

وكانت التوصیة األولى من حلقة فریبورغ ترى أن تستبعد مؤقتا الجرائم غیر 
ولكن لما انعقد . العمدیة، وال محل لاللتزام أصال عن األضرار التي تحدثها جرائم األموال

مؤتمر بودابست أوصى بالتعویض عن جرائم األموال ولكن في الحاالت الخطیرة التي ال 
  .)4(التعویض عنها ینبغي التسامح في إغفال

أن  أغلب الفقه وتقره معظم التشریعاتوبذلك فإن األصل العام، طبقا لما ینادي به 
التعویض الذي تدفعه الدولة ال یكون إال عن األضرار التي تنشأ عن جرائم األشخاص،أما 

وذلك بدعوى أن . األضرار الناتجة عن جرائم األموال فال یتم التعویض عنها إال استثناء
                                                             

  .307، 306، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )1(
  .692، 691الفصل الخامس عشر، الحمایة واإلنصاف لضحایا الجریمة وانتهاكات حقوق اإلنسان، ص : راجع )2(
  .المتعلق بالوئام المدني 08 - 99من قانون رقم  40المادة  )3(
  .307، 306، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )4(
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ألضرار الناشئة عن جرائم األموال لیس من شأنها أن تسبب خلال اجتماعیا على النحو ا
الذي یمكن مصادفته في جرائم األشخاص، كما یمكن التأمین على الممتلكات ضد كل 

ولذلك فإن  .)1(ضرر، إضافة إلى صعوبة الوقوف على حقیقة طلبات التعویض
رائم األموال تأخذ به في نطاق ضیق، مثل التشریعات التي تلزم الدولة بالتعویض عن ج

التشریع النیوزیلندي الذي یعوض عن جرائم األموال في حالة واحدة نادرة الحدوث وهي 
تالف مال مملوك للغیر بسبب هذا الهرب، وبشرط  حالة هروب شخص مطلوب للعدالة وإ

ات وتعوض بعض التشریع. جنیه مهما كان الضرر 1000أال یتجاوز مبلغ التعویض 
الكندیة عن جرائم األموال ولكن بصفة تبعیة لجرائم األشخاص مثل االعتداء الذي یقع 

  .)2(على شخص فیصاب بجرح في جسمه وتكسر نظارته أو طاقم أسنانه

وبقي التعویض في فرنسا محدودا في جرائم االعتداء على األشخاص قبل أن یمتد 
ائم السرقة والنصب وخیانة األمانة، نطاقه بعد تدخل المشرع في مناسبات عدة لیشمل جر 

وذلك إذا توافرت  .)3(ثم جرائم االغتصاب والتعدي على األخالق وجرائم األعمال اإلرهابیة
بعض الشروط بالنسبة لجرائم السرقة والنصب وخیانة األمانة كما إذا ترتب عن الجریمة 
ضرر مادي جسیم، ولم تحصل الضحیة على تعویض كاف، على أال یتجاوز التعویض 

  .)4(الحد الوارد بالقانون

اهظة،وألن وتتجنب التشریعات التعویض عن جرائم األموال بسبب التكلفة المالیة الب
أغلب الطلبات تتسم بالغش والمبالغة، كما أنه یمكن التأمین على األموال لدى شركات 

وهذا ما انتهجته معظم التشریعات التي لجأت إلى التعویض . التأمین ضد كافة األخطار
  .)5(عن جرائم األشخاص، وال تعوض عن جرائم األموال إال استثناء وفي أضیق الحدود

                                                             
  .582، 581، ص المرجع السابق، )یونس صالح المحمدي( ذنون )1(
  .312 - 309، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )2(
  .169، المرجع السابق، ص )أحمد علي( ؛ مجاهد198، المرجع السابق، ص )عیاض( البجاوي )3(
  .585، المرجع السابق، ص )یونس صالح المحمدي( ذنون )4(
دراسة في الفقه والتشریع ) األساس والنطاق( ، مدى مسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا الجریمة)عبد الرحمن( خلفي )5(

  .327، 326، ص 2011، یولیو 47 عالمقارن، مجلة الشریعة والقانون، تصدر عن جامعة الكویت، 
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ء ولو في جرائم األشخاص وذلك في حالة وجود مظنة للتحایل ویرد االستثنا 
للحصول على التعویض كما في الجرائم الواقعة في نطاق األسرة، وتستبعد بعض الدول 
جرائم المرور لتغطیة تلك األضرار عن طریق التأمین أو في إطار صنادیق خاصة 

  .)1(بذلك
  

  التزام محدود من حیث األضرار: ثانیا
  

التعویض عن الضرر الجسدي محل اتفاق لدى جمیع القوانین، ولم یختلف یعتبر 
وألنه یختلف  .)2(بشأنه ألنه یمثل الهدف األول الذي دفع الدول إلى إصدار هذه القوانین

عن بقیة األضرار في سهولة إثباته إذ تتمكن المحكمة دائما من االستعانة بالخبیر الطبي 
  .)3(ها وتأثیرها على حیاته العامة وقدرته على العمللتقدیر األضرار الجسمانیة ومدا

من  ر على الضرر الجسدي الجسیموتشترط بعض القوانین في التعویض أن یقتص
قبیل العجز الدائم عن العمل، المرض غیر القابل للشفاء، االضطرابات العقلیة التي تزید 

لعجز الدائم أو الكلي عن عن أربعة أسابیع، والتي یفضي فیها االعتداء إلى الوفاة أو ا
  .)4(العمل لمدة تزید عن شهر

لكن في فرنسا تحصل الضحیة على تعویض كامل في حالة الضرر الجسدي 
أما د عن شهر،الجسیم، أي في حالة الوفاة أو العجز الدائم أو الكلي عن العمل لمدة تزی

قل عن شهر في حالة الضرر الجسدي البسیط الذي یفضي إلى العجز عن العمل لمدة ت
نما على تعویض مسقف   .)5(فال تحصل الضحیة على تعویض كامل، وإ

  

                                                             
  .583، 582، المرجع السابق، ص )یونس صالح المحمدي( ذنون )1(
  .166، المرجع السابق، ص )أحمد علي( مجاهد )2(
  .182، المرجع السابق، ص )محمد( حنفي محمود )3(
  .306، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا( الصاوي ؛166، المرجع السابق، ص )أحمد علي( مجاهد )4(

(5) Fourment (François), op.cit. p. 217. 
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ال یعوض سوى  47 -99إن المشرع عندنا من خالل قراءة نصوص المرسوم رقم 
عن األضرار الجسدیة وعن ضرر الوفاة الناتجة عن جرائم اإلرهاب، ومع ذلك هناك 
ضرر جسدي شائع جدا لم یؤخذ بعین االعتبار، یتعلق األمر باالغتصاب المقترف من 
طرف الجماعات اإلرهابیة والتي لم تدخل ضمن أصناف األضرار الجسدیة المذكورة في 

  .)1(صلب النص المنوه به

أما التعویض عن األضرار المالیة فاألصل في التشریعات المختلفة هو عدم جواز 
باستثناء طبعا تلك التشریعات التي تأخذ بالتعویض عن جرائم األموال  .)2(التعویض عنها

 .)3(في نطاق محدود

فإن األشخاص الطبیعیین الذین  47 -99أما المشرع الجزائري وطبقا للمرسوم 
یتكفل به  %100تتعرض أمالكهم إلى أضرار مادیة یستفیدون من تعویض كامل بنسبة 

  .صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب

ولكنه حصر األمالك المعنیة بالتعویض في المحالت ذات االستعمال السكني 
تدخل ضمن التعویضات واألثاث والتجهیزات المنزلیة واأللبسة والسیارات الشخصیة، وال 

  .)4(األوراق المالیة والحلي واألعمال الفنیة

وبشأن تعویض الضرر األدبي من قبل الدولة ذهبت بعض التشریعات إلى عدم 
التعویض عنها مثل تشریعات أمریكا وألمانیا، وترى الغالبیة وجوب التعویض وال وجه 

  .)5(والسویدللتفرقة بین ضرر مادي وأدبي وذلك مثل تشریعات فرنسا 

  

                                                             
(1) Lahlou khiar, (Ghenima), op.cit, p. 173, 174. 

الذي یهدف إلى تتمیم أحكام المرسوم التنفیذي رقم  26 -14 بإصداره للمرسوم التنفیذي غیر أن المشرع استدرك ذلك
  .22، 21، ص 2014فبرایر  2، 5 ع ،51 سر، .ج .47 -99

  .184، 183، المرجع السابق، ص )محمد( حنفي محمود )2(
  .333، المرجع السابق، ص )عبد الرحمن( خلفي )3(
  .91، 90المادتان  )4(
  .185، 184، المرجع السابق، ص)محمد( حنفي محمود؛ 331، 329، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )5(
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وكذلك انقسم الفقه حول التزام الدولة بتعویض األضرار األدبیة حیث ذهب فریق  
وعارض فریق آخر هذا الرأي وذهب إلى وجوب التزام الدولة  .منهم إلى عدم التعویض
وذلك أن األضرار النفسیة كذلك لها وقعها في نفس اإلنسان  .)1(بتعویض األضرار األدبیة

ولها آثارها السلبیة،ومنها ما یمتد إلى عدة سنوات، بخالف الضرر المادي الذي قد یعالج 
  .)2(في فترة وجیزة

 ناتجة عن جریمة من جرائم األشخاصولكن ینبغي أن تكون األضرار األدبیة 
كي یشترط وجوب أن تكون األضرار المادیة والنفسیة وعلى سبیل المثال فإن المشرع البلجی

وكذلك في التشریع  .)3(ناتجة عن فعل من أفعال العنف العمد لكي تكون قابلة للتعویض
  .)4(الفرنسي مهما كانت طبیعة الضرر، مادي أو معنوي، إذا نتج عن ضرر جسدي

ضحایا وعلى نحو أكثر وضوحا، نص إعالن مبادئ العدل األساسیة المتعلقة ب
اإلجرام على أن التعویض یجب أن یشمل اإلصابات الجسدیة البالغة التي تتعرض لها 
الضحیة أو ما یصیبها من اعتالل بالصحة البدنیة أو العقلیة نتیجة جرائم خطیرة،وكذلك 

 جني علیه، حیث أكد اإلعالن على وجوب أن یشملماألضرار المادیة وأي نفقات دفعها ال
  .)5(ودفع أي نفقات تكبدتها نتیجة اإلیذاء متلكات للضحیةالتعویض إعادة الم

والواقع أنه بالرجوع إلى التشریعات الوطنیة نجد أن معظمها یقضي بتعویض 
اآلثار الناجمة عن األضرار الجسمانیة، كأن یفقد الشخص حیاته أو یصاب بعاهة 

عالج المجني علیه مستدیمة تعجزه كلیا أو لفترة طویلة عن العمل، أو أن یتطلب األمر 
وكذلك التعویض عن األضرار المادیة الناجمة عن أعمال . بصورة دائمة أو مؤقتة

  .)6(العنف

                                                             
  .235 ، المرجع السابق، ص)رمضان عبد اهللا( الصاوي )1(
  .333، المرجع السابق، ص )عبد الرحمن( خلفي )2(

(3) Nyssens (Clotide), op.cit. p. 60. « Le préjudice physique ou psychique doit résulter directement d’un acte 
intentionnel de violence. » 
(4) Quant à leur nature, ces dommages sont tous ceux qui, matériel ou moral, découlent du dommage 
corporel.V. Fourment ( François ), op.cit. p. 216. 

  .195، المرجع السابق، ص )ماهر سالم(الطراونة  )5(
  .196ص ، ذاتهالمرجع  )6(
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مكرر من التقنین المدني یجعل تدخل  140إن المشرع الجزائري من خالل المادة 
الدولة بالتعویض مرتبطا بالضرر الجسدي، ویستبعد كل ضرر لیس له مصدر یتعلق 

  .بالمساس بالسالمة الجسدیة للضحیة

وبقراءة المادة سالفة الذكر ال یجوز استبعاد أي ضرر، ویكون من المنطقي أن أي 
لیا ویتضمن كذلك الضرر ضرر یكون سببه المساس بالسالمة الجسدیة یعوض ك

ولكن یستبعد أي تعویض عن الضرر المعنوي أو الجمالي أو المهین للشرف  .)1(المعنوي
  .)2(إذا نتج عن جرائم اإلرهاب

  

  المطلب الثاني

  أساس التزام الدولة بتعویض ضحیة الجریمة 

  وطبیعته القانونیة
  

 بالتعویض في كثیر من الدوللدولة بعد أن استقر الرأي على األخذ بمبدأ التزام ا
اتجه البحث حول معرفة األساس الذي تقوم علیه مسؤولیة الدولة بتعویض ضحایا 

  .)الفرع الثاني(ومعرفة طبیعته القانونیة) األول الفرع(الجریمة

  الفرع األول

  أساس مبدأ التزام الدولة بالتعویض
  

ینبني على التزام الدولة بتعویض ضحایا الجریمة بالنسبة للدول التي أخذت بهذا 
وقد اعتمد . المبدأ وتبنته في تشریعاتها، البحث عن األساس الذي یبنى علیه هذا االلتزام

ولم یلتزم التشریع بتكریس أي أساس ) الفقرة األولى(عدة أسس یقوم علیها هذا االلتزامالفقه 
  .)الفقرة الثانیة(ألسسمحدد من تلك ا

  

                                                             
(1) Si on prend à la lettre l’article 140 ter dans lequel il est question de « réparation », aucun préjudice ne 
devrait être exclu, il serait donc logique que tous les  préjudices causés par le dommage corporel soit 
entièrement réparés le préjudice moral. Lahlou khiar, (Ghenima), op.cit, p. 173, 174. 
(2) Ibid, p. 326. 
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  الفقرة األولى

  تعدد األسس التي یقوم علیها التزام الدولة بالتعویض
  

انقسم الفقه في مجال تأسیس التزام الدولة بتعویض ضحایا الجریمة إلى أكثر من 
، فیما یرى اتجاه ثان أنه أساس )أوال(اتجاه، بحیث یبنیه اتجاه على أساس قانوني

  ).ثانیا(رأي آخر األمن االجتماعي اجتماعي، ویضیف إلیه
  

  األساس القانوني اللتزام الدولة بالتعویض: أوال
  

یؤسس هذا االتجاه مسؤولیة الدولة على أساس وجود عقد ضمني بین الفرد والدولة 
مؤداه إلزام الفرد بأداء الضرائب السنویة التي تستخدمها الدولة في إقامة المشروعات 

  .)1(ولة بحمایته من أضرار الجریمةالمختلفة نظیر قیام الد

وبمقتضى ذلك، تقوم الدولة بالمهام التي یعجز األفراد عن القیام بها، وتأتي مهمة 
مكافحة اإلجرام وحمایة المواطنین من أخطار الجریمة والسهر على تطبیق القانون على 

ومن ذلك التزامها  .)2(رأس هذه المهام، السیما وأن الدولة قد احتكرت لنفسها حق العقاب
وفي . بتوفیر األمن والسكینة لهم من خالل مكافحتها للجریمة بوسائل القوة التي تملكها

 .)3(المقابل یتنازل األفراد عن حمایة أنفسهم من الجریمة والقصاص ممن یعتدي علیهم
السیما وأن الدولة قد منعتهم من حمایة أنفسهم، وأصدرت تشریعات منعتهم من اقتضاء 

  .)4(هم بأنفسهم، كما منعتهم من حمل السالح إال برخصةحق

                                                             
، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1 ، المنظور الدیني والقانوني لجرائم اإلرهاب، ط)محمد عبد المنعم( عبد الخالق )1(

  .258، 257 ص ،1999
  .274، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )2(
  .182، المرجع السابق، ص )عیاض( البجاوي )3(
  .376، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني( كروط )4(
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بمجرد وقوع الجریمة وحصول ضرر من جرائها، تكون الدولة قد أخلت بالعقد 
ومن ثم یحق . القائم بینها وبین األفراد الذي من أهم شروطه الوقایة من الجریمة
  .)1(التي أصابتهللمضرور من الجریمة مقاضاة الدولة ومطالبتها بالتعویض عن األضرار 

إن هذا االتجاه المرتكز على وجود أساس عقدي یهدف إلى حمایة المضرور من 
الجریمة وضمان تعویض عادل له، لم یسلم من سهام النقد الكثیرة التي وجهت له،ألن 

ضیة وهي تقوم على مرده إلى فكرة العقد االجتماعي التي نادى بها فالسفة القرون الما
القول بوجود عقد ضمني بین الدولة واألفراد یقوم على فكرة وهمیة و  .أساس فلسفي محض

  .)2(ال سند لها من الحقیقة والقانون

كما أن القول بأن الدولة تلتزم التزاما قانونیا بتعویض المجني علیهم في الوقت 
الذي یرتكب الجریمة أحد األفراد، فیه قلب لألوضاع التشریعیة، ویؤدي إلى نتائج غریبة 

  .بادئ المسؤولیةعن م

والمواطن حینما یؤدي الضریبة إنما یقوم بتنفیذ واجب قانوني محدد بالدستور یقوم 
على أساس التضامن االجتماعي بین الدولة واألفراد، ولیس على عقد ضمني كما یرى 

  .أصحاب هذا االتجاه

یمكن  وحرمان الدولة لألفراد من حمل األسلحة ال یعني التزاما منها بحمایتهم، وال
  .)3(ألیة سلطة، مهما بلغت من القوة، أن تحول دون وقوع الجریمة

ومع كثرة الردود التي تنتقد هذا االتجاه، فإن النتائج المترتبة عنه لیست في مجملها 
حق  محل نقد، ومن أهم هذه النتائج أن التعویض الذي تدفعه الدولة للمجني علیه هو

  .قید بحاجة المجني علیهوال یت ولیس هبة وال منحة وال تبرعا

                                                             
  .517، المرجع السابق، ص )محسن(العبودي  ؛582، المرجع السابق، ص )خیري أحمد( الكباش )1(
  .519، المرجع السابق، ص )محسن(العبودي  )2(
  .520، المرجع السابق، ص )محسن(العبودي  ؛377، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني( كروط )3(
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وهناك نتائج یذكرها الفقه منها أن تدفع الدولة التعویض عن كل أنواع الجرائم سواء 
الواقعة على األشخاص أو األموال، أو أن یغطي جمیع األضرار المادیة والمعنویة، وأن 

  .)1(تكون الجهة التي تحكم بالتعویض جهة قضائیة ولیست جهة إداریة

النتائج ال یؤثر تخلفها على النتیجة األولى، بحیث یمكن أن تلتزم ویظهر أن هذه 
الدولة قانونا بالتعویض عن جرائم األشخاص دون األموال، وتعویض األضرار الجسدیة 

وأن تسند التعویض لجهة إداریة فقط أو لجهة مزدوجة قضائیة . دون المادیة أو المالیة
داریة   .وإ

  

  من والتضامن االجتماعياألساس المرتكز على األ: ثانیا
  

یؤسس هذا االتجاه التزام الدولة بتعویض ضحایا الجریمة على أساس اجتماعي، 
ینهض على فكرة حمایة المتضرر من الجریمة، كما تلتزم تماما بحمایة فئات أخرى من 
أفراد المجتمع كالعجزة والمرضى وأسر الشهداء، وتغطیة األضرار التي تنشأ عن األخطار 

ة كالزالزل والحرائق والفیضانات واألوبئة، والغایة النهائیة لذلك هي وقایة مواطنیها الطبیعی
من األخطار، وتأمین تعویض عادل للمتضررین به عند حصول الضرر بغض النظر 

  .)2(عن سبب نشأته

ویمثل هذا االلتزام االجتماعي في وجوب إصدار تشریع من نوع خاص متضمن 
وتتمثل هذه الحمایة القانونیة في صورة إنشاء . علیهم في الجریمةالحمایة التامة للمجني 

وذلك  إصابتهم بأضرار من جراء الجریمة نظام عام یقوم بدفع تعویض نقدي لهم عند
  .)3(استجابة لنداء الواجب االجتماعي

والمجتمع الذي یتعایش في إطار الدولة ملقى علیه واجب التآزر والتضامن مع 
به الجریمة في جسده أو ماله، ومن غیر الممكن أن یبقى محایدا أمام  أفراده الذي أضرت

                                                             
  .277، 276، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي ؛377، 376، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني( كروط )1(
  .184، 183، المرجع السابق، ص )عیاض( البجاوي ؛521، 520، المرجع السابق، ص )محسن(العبودي  )2(
  .271، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )3(
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متضرر من الجریمة، بل علیه أن یسانده ویسعى إلى تحقیق تعویض عن مضرته لكي ال 
  .)1(یشعر بعزلة في مصابه

بهذا الصدد، ال یمكن للدولة أن تتغاضى مطلقا عن المشاركة واإلسهام في تخفیف 
فاألفراد الذین یقعون . یتواجد فیها المجني علیهم بسبب الجریمة اآلالم والمعاناة التي

ضحایا الجریمة یصبحون في وضع حرج ومتأزم نتیجة للمخاطر التي أوجدتهم فیها 
عانتهم   .)2(الجریمة مما یستدعي أن تبادر الدولة بمساعدتهم وإ

ومسألة تعویض الضحیة یجب أن ال ترتكز على إسناد الجریمة لمرتكبها 
ب،بل على أساس حق شرعي لكل ضحیة في الحصول على تعویض من لدن فحس

  .)3(الدولة، في إطار یرتكز على المؤازرة والمساعدة واألمن االجتماعي

وفي ذات السیاق، یذكر البعض فكرة التضامن القومي كأساس لألنظمة الجماعیة 
ي الذي یعبر عن لتعویض ضحایا الجریمة، ویقصد بالتضامن القومي ذلك الشعور اإلنسان

ضمیر األمة، ویعد بمثابة المحور الرئیسي لكافة اإلجراءات المتخذة من قبل الدولة  
  .بهدف تحقیق المصلحة القومیة

 شدة، ومن ثم تكون التضحیة متوقعةویتعاظم هذا الشعور في أوقات المحنة وال
زاء هذا المفهوم للتضامن القومي فإنه یعد أساسا لتعویض ضحایا بعض  الجرائم التي ال وإ

یمكن تحدید فاعلها، وال یمكن تحدید المسؤول عن ارتكابها، فضال عن صعوبة الحصول 
  .)4(على التعویض من األنظمة التأمینیة

جاء  1946والتضامن القومي مبدأ دستوري ورد في مقدمة الدستور الفرنسي لسنة 
ام األعباء التي تحدث بسبب تقرر األمة التضامن والمساواة بین جمیع الفرنسیین أم" فیها

                                                             
  .184، المرجع السابق، ص )عیاض( البجاوي )1(
  .584، المرجع السابق، ص )خیري أحمد( الكباش )2(
  .184، المرجع السابق، ص )عیاض( البجاوي )3(
  .173، المرجع السابق، ص )طارق فتح اهللا( خضر )4(
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 1971ونصت علیه المادة السابعة من الدستور المصري لسنة . الكوارث القومیة
  .)1("یقوم المجتمع على التضامن االجتماعي":بالقول

ویضیف فریق آخر من الفقه فكرة األمن االجتماعي بجانب فكرة التضامن 
  .)2(االجتماعي لیجعل منهما أساسا واحدا

على هذا األساس نتائج معاكسة تماما لألساس القانوني، فالتعویض  ورتب الفقه
الذي تدفعه الدولة لضحیة الجریمة بناء على األساس االجتماعي ال یعد حقا یجیز 
للمجني علیه مطالبة الدولة به، كما یعطي الحق للدولة في قصره على نوع معین من 

قیمته ودفعه لمن في حاجة لمساعدة  الجرائم مثل الجرائم الماسة بسالمة البدن وتحدید
  .)3(الدولة، مما یعني اختصاص الجهات اإلداریة ولیست القضائیة بهذا التعویض

السیما  ا األساس التأیید من جانب الفقه، ومع ذلك لم یسلم بدوره من النقدلقي هذ
ذلك فیما یتعلق بنتائجه، وبصفة خاصة تخویل الجهات اإلداریة سلطة تقریر التعویض، وب

یعتبر كنوع من المساعدات العامة، وهو ما من شأنه أن یولد في ذهن الرأي العام أن هذا 
النظام ینطوي على معنى المن والشفقة واإلحسان من جانب الدولة، ولیس دفع ما یجب 

  .)4(وهذا أكثر ما وجه إلیه من نقد. على الدولة من دفع تعویض لهم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .174، المرجع السابق، ص )طارق فتح اهللا( خضر )1(
  .587، المرجع السابق، ص )خیري أحمد( الكباش )2(
 ؛379، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني( كروط ؛258، المرجع السابق، ص )محمد عبد المنعم( عبد الخالق )3(

  .586، المرجع السابق، ص )خیري أحمد( الكباش ؛281، 280، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي
العبودي  ؛128، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا( الصاوي ؛282، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )4(
  .522، المرجع السابق، ص )محسن(
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  الفقرة الثانیة

  التكریس التشریعي ألساس التزام الدولة

  بالتعویض 
 

كرست بعض التشریعات التي التزمت فیها الدولة بتعویض ضحایا الجریمة 
بینما اتجهت الغالبیة من التشریعات إلى تكریس األساس ) أوال(األساس القانوني

  ).ثانیا(االجتماعي
  

  التشریعات التي أخذت باألساس القانوني: أوال
  

التشریعات باألساس القانوني باعتبار أن التعویض هو حق مقرر  أخذت بعض
قانونا للضحیة، ویعتبر قانون والیة ماساشوستس األمریكیة هو أول قانون یأخذ باألساس 
القانوني، وهو في نظر البعض التشریع الفرید في العالم الذي یأخذ بهذا األساس، وهو 

ه عن باقي التشریعات الموجودة، إذ إنه یعتبر بمثابة مظهر من مظاهر التفوق، یمیز 
  .)1(یعطي للمجني علیه الحق في الرجوع على الدولة لتغطیة هذا الضرر

ومن التشریعات التي أخذت بهذا األساس، قانون تعویض المجني علیهم الفنلندي 
والذي یقضي بحق المجني علیه في التعویض بصرف النظر عن  1973الصادر عام 
لدستور النمساوي الذي ألزم الدولة بتعویض المجني علیه بسبب سلوك وا. مركزه المالي

من جانب موظفین عمومیین، وللمتضرر طلب دفع تعویض عن األضرار المادیة وغیر 
  .)2(المادیة

وتطرق بعض الباحثین عندنا إلى موقف المشرع الجزائري من أساس التزام الدولة 
لم یمنح للدولة صالحیة تعویض الضحیة  بتعویض الضحیة، ووجد أن التشریع الجزائري

                                                             
  .284، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )1(
  .552، ص المرجع السابق، )یونس صالح المحمدي( ذنون؛ 55، المرجع السابق، ص )ماهر سالم(الطراونة  )2(
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عن كل الجرائم، بل اقتصر دوره على بعض فئات الضحایا الخاصة، كما هو جلي من 
ولم یشر إلى األساس الذي أخذ به . خالل المنظومة التشریعیة المتعلقة بالتعویض

  .)1(المشرع

والواقع أن المشرع من خالل تعویض بعض الفئات الخاصة لم یحدد األساس الذي 
المعدل والمتمم للقانون  10 -05غیر أنه من خالل القانون رقم . بنى علیه التزام الدولة

، وضع مبدأ عاما یقضي بإلزام الدولة بتعویض 1مكرر 140المدني، السیما المادة 
دراج هذا المبدأ في القانون . م المسؤول عن الضرراألضرار الجسمانیة في حالة انعدا وإ

المدني هو تكریس لنظام التعویض الجدید، الذي ظهر تدریجیا من خالل النصوص 
وهذا النظام الجدید الذي یسمى بالتعویض الجزافي، أو حق الضرر . الخاصة المختلفة

ز ومستقل تماما عن الجسماني، أو التعویض التلقائي لألضرار الجسمانیة، هو نظام متمی
 .)2(نظام المسؤولیة في جوانب عدة

كما أن الدولة تتحمل جزءا من المسؤولیة استنادا إلى الدستور الذي یجعل الدولة 
  .)3(مسؤولة عن أمن األشخاص والممتلكات

أصبح  1مكرر 140وبذلك یصح القول بأن التشریع الجزائري ومنذ إدراج المادة 
ن كان یقتصر على یأخذ باألساس القانوني ال لتزام الدولة بتعویض ضحیة الجریمة، وإ

تعویض نوع معین فقط من األضرار وهو األضرار الجسمانیة، وفي حالة انعدام المسؤول 
  . عن الضرر

  

                                                             
  .311، المرجع السابق، ص )الطیب( سماتي )1(
  .47، االلتزامات، مرجع سابق، ص )علي( فیاللي )2(

(3) Filali (Ali), l’indemnisation des victimes des troubles à l’ordre publique, p. 210. 

، بمناسبة الذكرى الخمسین الستقالل الجزائر، )فرنسا( ”Pau“وجامعة 1منشور في كتاب مشترك بین جامعة الجزائر   
وانظر . 23/02/1989من دستور  23المادة . 2012نحو ظهور نظام تعویض جدید لألضرار الجسمانیة، : بعنوان

  .من الدستور الحالي 24كذلك المادة  
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وهذا على خالف الرأي القائل بأن المشرع الجزائري مثله مثل المشرع الفرنسي 
  .)1(امن الوطنيیبني التزام الدولة بالتعویض على أساس من التض

وذهب بعض الباحثین إلى أن القضاء في المغرب اعتبر مسؤولیة الدولة تقوم على 
ثم ذكر بعد ذلك أن الدولة المغربیة مسؤولة عما یقع لمواطنیها  .)2(أساس قانوني

وأكد رغم صراحة هذین الفصلین فإننا ال . وبالضبط المجني علیهم على أساس اجتماعي
نجد في التشریع المغربي ما یقر صراحة مسؤولیة الدولة عن تعویض المجني علیهم، 

نما نجد حاالت متفرقة هنا وهناك وفي قوانین خا صة أحیانا تنص على تعویض المجني وإ
  .)3(علیهم وتضمن أداء التعویض

  

  التشریعات التي أخذت باألساس االجتماعي: ثانیا
  

حظي األساس االجتماعي اللتزام الدولة بتعویض ضحیة الجریمة بقبول واسع من 
وقد أیدت اللجنة العامة اإلنجلیزیة التي وضعت النظام . التشریعات التي تبنت هذا المبدأ

اإلنجلیزي لتعویض المجني علیهم هذا الرأي بشدة، حیث ذكرت أنه ال یوجد أي مبدأ 
دولة بتعویض ضحایا الجریمة، ویبرر من ثم إصدار دستوري، أو نص قانوني یلزم ال

تشریع ینص على هذا التعویض، وأن التزام الدولة نحو المجني علیهم قائم على اعتبارات 
من العطف والرأفة نحو هذه الفئة البائسة، وهي نوع من االعتبارات االجتماعیة أدعى إلى 

وقد ذكر صراحة في  .)4(شعوره التجاوب مع إحساس الرأي العام وأقرب إلى التضامن مع
  .)5(موضع آخر أن التعویض یمنح على أساس أنه منحة للمجني علیهم

                                                             
(1) Il en est ainsi pour ce qui est de l’indemnisation des victimes du terrorisme. Du fonds d’indemnisations des 
victimes du terrorisme et des fonds de la solidarité nationale en Algérie. Du fonds de garantie des victimes du 
terrorisme et autre infractions (fgti) en France. C’est fonds font appel à d’autres  sources de financement 
notamment étatiques, fondées sur la solidarité nationale. Lahlou- khiar (Ghénima), synthèse générale, p. 279. 

، بمناسبة الذكرى الخمسین الستقالل الجزائر، )فرنسا( ”Pau“وجامعة 1منشور في كتاب مشترك بین جامعة الجزائر   
  . 2012نحو ظهور نظام تعویض جدید لألضرار الجسمانیة، : بعنوان

  .381، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني( كروط )2(
  .390، ص ذاتهالمرجع  )3(
  .123، المرجع السابق، ص )أحمد علي( مجاهد )4(
  .281، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )5(



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

275 
 

كما أخذ قانون كالیفورنیا بهذا االتجاه الذي یؤسس تعویض الدولة للمجني علیه 
على أساس اجتماعي، حیث أورد بین نصوصه كلمة مساعدة لیظهر طبیعة هذا النوع من 

وهذا ما أخذ به قانون  .)1(أو منحة ولیس حقا من الحقوق التعویض على أنه إعانة
نیویورك، وأیده القانون النیوزیلندي حیث تضمن في أعماله التحضیریة ما یفید أن الباعث 
على إصدار هذا القانون هو واجب الدولة نحو إعانة األشخاص الذین یقاسون من أضرار 

  .)2(إخفاقها في منع وقوع الجریمةالجریمة، ولیس ألنها ملزمة قانونا نحوهم بسبب 

وسارت في هذا االتجاه عدة تشریعات أوروبیة، حیث قامت بتأسیس التزامها على 
أساس اجتماعي، مثل سویسرا التي التزمت بتغطیة فعلیة وسریعة وبشكل كاف لألضرار 

وال یوجد  الفعل في حالة عجز لسبب أو آلخر التي تمس بالضحیة، إذا كان مرتكب
وأوضح مجلسها الفدرالي بأن المساعدة المالیة . شخص أو مؤسسة یمكنها تغطیة ذلك

  .)3(للضحایا یجب أن تفهم كتعویض حكومي خاص ذي صفة احتیاطیة ومحدودة

وفي هذا االتجاه، سلك القانون البلجیكي فیما یتعلق بمساعدة الدولة لضحایا أفعال 
 2003جانفي  1ومنذ . لجنة مساعدة هؤالء الضحایا العنف العمد، وأنشئت لهذا الغرض

أورو، وبإمكان  15.000إلى  7.500 تضاعفت القیمة القصوى للمساعدة العاجلة من
كما یتم الصرف وبشكل عاجل للمصاریف . الضحیة طلب مساعدة إضافیة عاجلة

  .)4(االستشفائیة بصورة تلقائیة وكاملة

قبل إلغائها على إنشاء  73ینص في المادة  1975یولیو  26وفي إیطالیا، كان قانون 
صندوق لمساعدة المجني علیهم من الجریمة لدى اإلدارة العامة لمؤسسات الوقایة 

                                                             
  .281ص  ، المرجع السابق،)عادل محمد( الفقي )1(
  .282ص  ،ذاتهالمرجع  )2(

(3) Rauschenbach (mina), section 2 l’évolution de la législation en matière d’aide aux victimes en suisse : état 
des lieux et examen critique, place de la victime dans le procès pénal, , Bruylant, Bruxelles, Ed. 2009, p. 
212. « Le conseil fédéral précise que «  l’aide financière aux victimes doit être comprise comme une 
prestation étatique particulière, subsidiaire et limitée ».   
(4) Nyssens (Clotide), les attentes de la victime, actes du colloque organisé le 28 octobre 2004, à la maison 
des parlementaires à Bruxelles, titillé : la place de la victime dans le procès pénal, Emile Bruylant, Bruxelles, 
2005, p. 34, 35. 
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وبعد إلغائه أصبحت المبادرة العامة لتعویض المجني علیهم من الجریمة . والعقوبة
  .)1("اإلحسان العام" محصورة بصورة جزئیة في نطاق المساعدة

جه یتماشى، بال شك، مع االتفاقیة األوروبیة المتعلقة بتعویض ضحایا هذا التو 
، التي وضعت في االعتبار لتعویض هذا 1983نوفمبر  24العنف العمد الصادرة في 

  .)2(كما جاء في دیباجتها الصنف من الضحایا أسس العدالة والتضامن

وفي فرنسا، التي سبقت هذه االتفاقیة في إقرار مبدأ التزام الدولة بتعویض جرائم 
  .)3(، أخذت أیضا بأساس التضامن الوطني أو االجتماعي1977العنف منذ سنة 

یبدو أن الدول التي أخذت باألساس االجتماعي مالت إلى الخیار السهل الذي ال 
احثین أنه من المنطقي استبعاد األساس وحسب رأي بعض الب .)4(یرهق میزانیة الدولة

واختار  .)5(القانوني لصعوبة تطویع فكرة االلتزام العام مع األوضاع القانونیة السائدة
البعض أن یأخذ باألساسین معا وأطلق علیه األساس المزدوج، وال مانع عنده من تمییز 

ي جرائم بعض طوائف المجني علیهم بمعاملة أكثر رعایة مثل المجني علیهم ف

                                                             
  .218، المرجع السابق، ص )رباب( عنتر )1(

(2) «Les états membres du conseil de l’Europe considérant  que, pour raisons d’équité et de solidarité, il est 
nécessaire de se préoccuper de la situation des personnes victimes d’infraction intentionnelle de violence qui 
ont subi des atteintes aux corps ou à la santé, ou des personnes qui étaient à la charge de victimes décédées à 
la suite de telles infractions »  Azibert (Gilbert), code de procédure pénale, éd. Du juris-classeur, 2005, p. 
972. 

إن الدول األعضاء في مجلس أوروبا إدراكا منهم بأن دواعي العدالة واإلنصاف والتضامن : " ترجمة النص  
ائم العنف العمدیة المصابین بأضرار بدنیة، أو بضعف في مستواهم الصحي االجتماعي تستلزم االهتمام بضحایا جر 

الذین كانوا یعالون في معیشتهم على الضحایا الذین القوا حتفهم كنتیجة لهذه  األشخاصبسبب الجریمة، وكذلك 
  .123، المرجع السابق، ص )أحمد علي( مجاهد: انظر ".الجرائم

(3) Lopez (Gérard), portelli (serge), Clément (Sophi), op.cit. p. 11. 

  .179، المرجع السابق، ص )رباب(عنتر
ولقد هربت الكثرة الغالبة من التشریعات من النص على األساس القانوني للتعویض ألن فیه : حسب تعبیر البعض )4(

  . 286، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي: راجع. لمیزانیتها اإرهاق
  .183، المرجع السابق، ص )عیاض( البجاوي )5(
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والمهم في رأي آخر أن تقتنع الدولة بمسؤولیتها عن تعویض ضحایا الجرائم  .)1(اإلرهاب
  .)2(وال یهم األساس الذي تؤسس علیه التزامها، سواء األساس القانوني أو االجتماعي

ویبدو من المنطقي لتكریس نظام جدید أن ال یتم التشبث باألوضاع القانونیة 
هناك حاجة فعلیة لمساعدة الضحایا من قبل الدولة، وأن یتم ذلك  السائدة، وأن ینظر هل

ویوجد في الواقع تأیید كبیر من قبل الفقه یؤسس التزام الدولة على أساس . بصورة عادلة
قانوني، بمعنى أن یكون التعویض حقا قانونیا للضحیة یمكنه مطالبة الدولة به إذا عجز 

  .)3(عن الحصول على تعویض من أي جهة أخرى

یة مؤتمر بودابست، وهو وذلك ألنه یتفق مع الواقع والعدالة، كما یتفق مع توص
عقد لبحث التزام الدولة بتعویض المجني علیه، التي أخذت باألساس القانوني  أهم مؤتمر

كما أن السیاسة . معتبرة بأن التعویض یجب أن یدفع على أساس أنه حق ولیس منحة
علیه معسرا كان أم موسرا، في سبیل تهدئة غضبه حتى  الجنائیة تقتضي تعویض المجني

ال یفكر في االنتقام، ویشعر أنه محل اعتبار من طرف الدولة ومحط عنایة، وهذا 
وأنه من مقتضیات التناسق واالنسجام . تعویض معنوي یضاف إلى التعویض المادي

ن موسرا أو القانوني أال یختلف جبر الضرر في الجریمة من شخص إلى آخر وسواء كا
  .)4(معسرا

على كل حال، ال یجوز أن یترتب عن التزام الدولة بالتعویض إعفاء مرتكب الفعل 
  .وهذا ما یدفع بالطبع لدراسة طبیعة ومدى التزام الدولة بالتعویض. من أي التزام

 

+  

  

                                                             
  .172، 171، المرجع السابق، ص )محمد( محمود حنفي )1(
  .125، المرجع السابق، ص )أحمد( علي مجاهد )2(
، المرجع )محسن(العبودي  ؛285، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي: حول المؤیدین لألساس القانوني راجع )3(

، المرجع السابق، )رمضان عبد اهللا( الصاوي ؛380، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني( كروط ؛556السابق، ص 
، ص المرجع السابق، )عبد الرحمن( خلفي ؛258، المرجع السابق، ص )محمد عبد المنعم( عبد الخالق ؛131ص 
 . 551، ص المرجع السابق، )یونس صالح المحمدي( ذنون ؛323

محمد ( كروط؛ 556، المرجع السابق، ص )محسن(العبودي  ؛285، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )4(
  .380، المرجع السابق، ص )الحسیني
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-  

  الفرع الثاني

  الطبیعة القانونیة لمبدأ التزام الدولة بالتعویض
  

الدولة بالتعویض بناء على األساس القانوني أن یكون للضحیة یستوجب إللزام 
ولكن یتعین في هذه الحالة بحث الطبیعة القانونیة اللتزام . الحق في مطالبة الدولة به

الفقرة (، وقد تكون له طبیعة احتیاطیة)الفقرة األولى(تكون له طبیعة أصلیة الدولة، الذي قد
  .ئج تختلف عن الحالة األخرىوقد تترتب عن كل حالة نتا) الثانیة

  

  الفقرة األولى

  الطبیعة األصلیة اللتزام الدولة بالتعویض
  

إن القول بالتزام الدولة بالتعویض على أنه ذو طبیعة أصلیة، یعني قیام الدولة 
بالتعویض دون انتظار النتهاء إجراءات القضیة، والنطق بحكمها، بل یكون من المحبب 

الجاني الذي یقضي فترة عقوبته عن الجریمة، ولو ألزمته الدولة  أن تقوم بالدفع بدال من
  .بالدفع ألثقلت كاهله، وربما دفعته إلى جرائم أخرى

وبعبارة أخرى تعني المسؤولیة األصلیة قیام الدولة بها بدایة قبل صدور حكم بات 
ون وهذه األخیرة هي مضمون ما جاء في توصیة المؤتمر الحادي عشر لقان. في الدعوى

العقوبات، حیث رأت الكثرة الغالبة من أعضاء المؤتمر أن تكون مسؤولیة الدولة 
  .)1(أصلیة

ویترتب عن هذه الحالة أن الجاني ال یسأل عن دین التعویض، وال یحق للدولة 
  .على عكس القول بالحالة الثانیة. الرجوع علیه بشيء

  

  

  

  

  

                                                             
  .140، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا( الصاوي )1(
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  الفقرة الثانیة

  الدولة بالتعویضالطبیعة االحتیاطیة اللتزام 
  

إن مسؤولیة الدولة في الطبیعة االحتیاطیة هي مجرد ضمان للجاني، فالجاني هو 
المسؤول األول، فإن تعذر قیامه بالتعویض عن طریق الجاني، أو عن طریق شركات 

  .)1(التأمین، تقوم الدولة بصفة احتیاطیة بالتعویض

شخصیا في ذمة مرتكبها بتعویض وتفسیر هذه الطبیعة أن الجریمة تولد التزاما 
المجني علیه والمضرور منها، وهو التزام ذو طبیعة شخصیة وفقا لقاعدة المسؤولیة 

وبالتالي فالدولة لیست مسؤولة . الجنائیة الشخصیة بوصفها من كلیات القانون الجنائي
 مسؤولیة شخصیة عن تعویض المجني علیه، وال تقوم هذه المسؤولیة في حق الدولة إال
إذا استحال على المضرور أو المجني علیه الحصول على تعویض من الجاني نفسه، أو 
من أي جهة أخرى، سواء أكان كلیا أم جزئیا، والقول بغیر ذلك یعني حلول الدولة محل 

  .)2(وهذا ما تأباه قواعد العدالة. الجاني في المسؤولیة

نما هو  والتزام الدولة لیس نتیجة لقیام مسؤولیتها، فالدولة لم ترتكب الجریمة، وإ
استثناء من قواعد المسؤولیة المدنیة التي تحمل المخطئ مسؤولیة خطئه، وال یعني ذلك 
قطعا إرادة تشریعیة في إعفاء مرتكب الجریمة من الوفاء بدین التعویض، بل لیس لذلك 
سوى مدلول واحد هو إعطاء ضحایا الجریمة ضمانا إضافیا الستخالص تعویضاتهم 

ستجابة لضرورة ملحة في تجنیب بقاء المتضررین دون تعویض، أو اإلسراع قدر ا
اإلمكان للتوصل به، ألن حصول التعویض بصفة متأخرة ال یؤمن فعلیا جبر الضرر 

  .)3(الحاصل للضحیة

                                                             
   .140، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا( الصاوي )1(
  .173، المرجع السابق، ص )محمد( حنفي محمود )2(
  .191، المرجع السابق، ص )عیاض( البجاوي )3(
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بل  .)1(والكثرة الغالبة من الفقه ترى أن االلتزام االحتیاطي للدولة هو األولى بالقبول
 .)2(الفقه في أن التزام الدولة یتسم بالطبیعة االحتیاطیة ولیست األصلیة إنه ال خالف في

وورد في . ألن القول بالطبیعة األصلیة للدولة كما سبق ذكره ال یعبر عن ذلك المعنى
مؤتمر بودابست أن أقلیة من المشتركین ترى وجوب  التأكید على مساعدة المجني علیه 

أما المسؤول عن التعویض بصفة أصلیة . ة احتیاطیةبالوسائل العامة یجب أن تكون بصف
وقد یفهم منه أن أغلبیة المشتركین ترى عكس ذلك، ولكن لیس  .)3(فهو فاعل الجریمة

بل وردت مالحظة في مؤتمر بودابست ترى بأنه لیس من . هناك ما یؤید هذا المعنى
نما تكون المقبول علمیا أن تكون الدولة هي المسؤولة عن التعویض بصفة أصلی ة، وإ

مسؤولیتها تبعیة أو احتیاطیة، فالمسؤول عن التعویض وجبر األضرار هو الجاني 
  .)4(دائما

على كل حال، تقتضي الطبیعة االحتیاطیة اللتزام الدولة، أن یكون ذلك بشرط 
ذا لم یكن  كون الجاني مجهوال، ولم تسفر التحریات عن الوصول إلیه، هذا من جهة، وإ

ي حال ثبوت مسؤولیته عن الجریمة تحمل هذا التعویض لثبوت إعساره في استطاعته ف
  .)5(من جهة أخرى

  

  

  

  

                                                             
  .140، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا( الصاوي )1(
  .173، المرجع السابق، ص )محمد( حنفي محمود )2(
، حقوق المجني علیه خارج الدعوى )محمود محمود( مصطفى ؛266، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )3(

  .439الجنائیة، مرجع سابق، ص 
  .308، المرجع السابق، ص )محمد عمرو(العروسي  )4(
  .192، المرجع السابق، ص )عیاض( لبجاويا ؛174، 173، المرجع السابق، ص )محمد( محمود حنفي )5(
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وقد رتب الفقه على الطبیعة االحتیاطیة للدولة عدة نتائج قانونیة نتوقف عند 
  :نتیجتین

  حلول الدولة محل الضحیة في مطالبة الجاني بالتعویض: النتیجة األولى

التعویض للمجني علیه، أن تحل محله في مطالبة یحق للدولة التي قامت بأداء 
وذلك في  .)1(الجاني أو المسؤول عن الحقوق المدنیة بكافة ما دفعته له من تعویضات

حال التوصل إلى معرفة الفاعل وثبوت إدانته جنائیا، أو إذا ثبت عدم إفالسه أو 
حمیل غیره بعبء ألن الهدف من التزام الدولة لیس فیه إعفاء المسؤول وت .)2(إعساره

مع  یؤد التعویض في نزاع، هذه المرة ومن ثم یبقى الجاني الذي لم ،)3(التعویض النهائي
  .)4(الدولة ولیس مع الجاني في أداء التعویض

ولیس للمتضرر أن یطالب مجددا مرتكب الجرم بالتعویض له إال في حدود الفارق 
فالدولة  ولة، والمبلغ الباقي المطلوبالد المتبقى بین المبلغ المتحصل علیه فعال من طرف

عادة ما یكون التزامها بالتعویض في حدود أصناف معینة من األضرار، أو بسقف معین 
 بقى المتضرر محروما من تعویض كليمن المبلغ ال یمكنه المطالبة بأكثر منه، مما ی

  .)5(وبإمكانه في تلك الحالة أن یطالب المسؤول بالفارق المتبقى

ت كل التشریعات التي وضعت نظاما للتعویض على هذه الوسیلة التي وقد اتفق
  .)6(یمكن للدولة بمقتضاها أن تسترد التعویضات المدفوعة إلى المتضررین من الجریمة

ویكون "لمتعلق باستعادة الوئام المدني ونص علیه المشرع الجزائري في القانون ا 
ى الرجوع ضد المدین، لكي تسترجع عند الدفع على عاتق الدولة التي تحتفظ بدعو 

                                                             
  .342، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )1(
  .598، المرجع السابق، ص )خیري أحمد( الكباش )2(
  .214، المرجع السابق، ص )رباب( عنتر )3(
  .175، المرجع السابق، ص )محمد( حنفي محمود )4(
  .195، 194، المرجع السابق، ص )عیاض( البجاوي )5(
  .342، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )6(
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وتوصیات  دت التوصیة بها في مؤتمر بودابستوور  .)1("المبالغ التي دفعتها االقتضاء
  .)2( مصريالمجلس األوروبي، وتوصیات المؤتمر الثالث للجمعیة ال

 لول هو مبدأ قانوني ولیس اتفاقیاوهذا ما یدفع إلى القول بأن حق الدولة في الح
ألن قوانین التعویض نصت علیه، وبالتالي ال یتوقف على موافقة أو رضاء المجني علیه 

ومن ثم یبقى حق الدولة في الحلول قائما وال یتأثر بالصلح أو التنازل الذي  .)3(أو الجاني
  .)4(یتم بین الجاني والمجني علیه

ن مؤتمر بودابست والبد من التأكید أنه لممارسة هذا الحق وفقا للتوصیة الرابعة م
وجوب مراعاة مبادئ السیاسة الجنائیة الحدیثة وبوجه خاص ما یتعلق بتقویم الجاني 

وتحل الدولة محل المجني "وكما ورد في توصیة الجمعیة المصریة  .)5(وضیق ذات یده
  .)6("علیه بما دفعته في مواجهة الجاني كلما كان ذلك ممكنا

فظ في ممارسة حلول الدولة بمراعاة ویتضح مما سبق أن مؤتمر بودابست تح
مبادئ السیاسة الجنائیة، بمعنى أال تقف مطالبة الدولة الجاني برد التعویض عائقا في 
سبیل إصالحه، ومن ذلك أنه ال یجب أن تكرهه بدنیا بحبسه حتى تجبره على دفع 

بته التعویض لها، ویمكن للدولة أن تقسط علیه التعویض بأقساط مریحة، أو عدم مطال
  .)7(بأي تعویض إذا اقتضت المصلحة ذلك

  

  

                                                             
  .یتعلق باستعادة الوئام المدني 1999یولیو  13الصادر في  08- 99من قانون رقم  2/ 40المادة  )1(
  .176، 175، المرجع السابق، ص )محمد( حنفي محمود )2(
  .185، 184، المرجع السابق، ص )أحمد علي( مجاهد )3(
  .343، المرجع السابق، ص )عادل محمد( الفقي )4(
  .344، 343 ، المرجع السابق، ص)عادل محمد( الفقي )5(
  .611ضمن أعمال المؤتمر، مرجع سابق، ص . 3فقرة  4/راجع توصیات المؤتمر، ثالثا )6(
، )أحمد علي( مجاهد ؛441، حقوق المجني علیه خارج الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، ص )محمود( مصطفى )7(

  .185المرجع السابق، ص 
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  عدم جواز الجمع بین أكثر من تعویض: النتیجة الثانیة

ال یجوز للمضرور من الجریمة أن یستفید من أكثر من تعویض واحد للجریمة 
وفي حال حصوله على تعویض جزئي منذ البدایة فال تدفع له الدولة إال . المرتكبة

  .یسمى بالتعویض المكملتعویضا مكمال، وهو ما 

التعویض المطلوب إلى المجني علیه ومن ناحیة أخرى، فإذا بادرت الدولة بأداء 
وتحصل هذا األخیر على تعویض آخر من جهة أخرى فیجوز للدولة أن تسترد كل أو 

كما یحق لها أن تسترد التعویض الذي دفعته إلى الضحیة إذا  .)1(بعض ما دفعته إلیه
ثبت أن أداء التعویض كان بسبب غش من هذه األخیرة، أو لم تراع بعض الشروط 

وقد تنص بعض القوانین على  .)2(الموضوعیة أو اإلجرائیة الالزمة لصرف التعویض
له فیها وبدون موجب  تعرض كل من یتسلم من الدولة احتیاال منه على مبالغ ال أحقیة

  .)3(لتتبعات جزائیة
  

  المبحث الثاني

  التزام الدولة بتعویض الضحیة 

  في الشریعة اإلسالمیة
  

من المبادئ التي استقر علیها التشریع اإلسالمي أن عبء تعویض ضحیة 
الجریمة یقع على عاتق الجاني، غیر أنه في حالة تعذر ذلك بسبب جهالة الفاعل أو 

التعویض وعدم وجود جهة  تتحمل عنه،  فإن األموال العامة للدولة ممثلة في عجزه عن 
  .بیت المال تكون ضامنة لتعویض ضحایا جرائم القتل

                                                             
  .175، 174، المرجع السابق، ص )محمد( حنفي محمود )1(
  .176، ص ذاتهالمرجع  )2(
  . 196، المرجع السابق، ص )عیاض( البجاوي )3(
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ومبدأ التزام الدولة بتعویض ضحایا جرائم القتل في الحاالت المشار إلیها یجد 
ف في الفقه سنده في بعض التطبیقات في العصر النبوي والراشدي، وبرغم ذلك وقع اختال

  ).المطلب األول(ول األسس التي ینهض علیها المبدأح

ذا كانت الدولة اإلسالمیة قد أخذت على عاتقها مبدأ تعویض الضحایا فإنه  وإ
وجب البحث عن طبیعة هذا المبدأ ومداه بغرض تحدید الجرائم واألشخاص الذین یشملهم 

  ).لمطلب الثانيا(التعویض وما مدى اتساع ذلك لیشمل غیر جرائم القتل
  

  المطلب األول

  مبدأ التزام الدولة بتعویض ضحیة الجریمة
  

إن تحمل المجموعة على مستوى الدولة ككل مسؤولیة تعویض ضحیة الجریمة 
بحلول بیت المال محل الجاني والعاقلة تجد أسانیدها في عدة تطبیقات في صدر 

وهو ما یستوجب ) الفرع األول(یثاإلسالم، وهو الذي أخذ به معظم الفقه في القدیم والحد
  ).الفرع الثاني(الوقوف على األسس التي یقوم علیها هذا المبدأ

  

  الفرع األول

  مبدأ التزام الدولة بالتعویض وأسانیده
  

عرفت الشریعة اإلسالمیة مبدأ التزام الدولة بتعویض ضحایا جرائم القتل في حالة 
بسبب جهالته أو فراره، وأخذت بمبدأ ال یطل عدم وصول العدالة إلى التعرف على الفاعل 
) الفقرة األولى(ولذا یتعین التعریف بالمبدأ. دم في اإلسالم، بمعنى ال یهدر وال یضیع

  ).الفقرة الثانیة(وبیان ما یدعمه من أسانید
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  الفقرة األولى

  تحدید مبدأ التزام الدولة بالتعویض
  

، والمقصود من "ال یطل دم في اإلسالم"بمبدأ ارتبط معنى التزام الدولة بالتعویض 
وینصرف المبدأ في معناه إلى أنه ال یضیع  .)1(انة حقوق النفس البشریة وحمایتهاذلك صی

فاإلسالم حریص على صیانة حقوق العباد . دم مسلم أو غیر مسلم عند االعتداء علیه
والتعویض  حقوقهمن للمجني علیه الحصول على وعدم إهدارها أو ضیاعها، فهو یض

عنها عند المساس بها، كما أن ألولیاء الدم الحق في االقتصاص من قاتل قتیلهم، أو 
  .)2(الحصول على دیته

والدیة . والقاعدة األساسیة في الشریعة هي حیاطة الدماء وصیانتها وعدم إهدارها
التي تجب مقررة بدال من الدم وصیانة له من اإلهدار، فلو تحمل كل جان وحده بالدیة 

بجریمته وكان عاجزا عن أدائها ألهدر بذلك المجني علیه، فكان الخروج عن القاعدة 
والقول بالرجوع على  .)3(العامة إلى االستثناء واجبا حتى ال تذهب الدماء هدرا دون مقابل

یؤدي إلى إهدار دماء المجني علیهم، ألن " بیت المال"الجاني وعدم الرجوع على الدولة 
وهذا ال یتفق مع أغراض الشریعة التي تقوم على حفظ الدماء . جناة فقراءأكثر ال

كما أن الرجوع على الجاني یؤدي إلى انعدام العدالة  )الیطل دم في اإلسالم(وحیاطتها
  .)4(والمساواة

ویمتد مفهوم هذا المبدأ إلى الحاالت التي یكون فیها الجاني مجهوال أو تعذر 
وفي هذا . الوصول إلیه، أو إذا استحال اقتضاء التعویض منه أو من أیة جهة أخرى

الصدد یذكر البعض أنه طبقا للقواعد العامة للتعویض في الفقه اإلسالمي، أنه إذا 

                                                             
دار  ،2 ، مبدأ ال یطل دم في اإلسالم، منهج اإلسالم في صیانة النفس اإلنسانیة دراسة مقارنة، ط)حسني( الجندي )1(

  .11، ص 2005النهضة العربیة، القاهرة، 
  .29، صذاتهالمرجع  )2(
  .591مرجع سابق، ص ، مبدأ مسؤولیة الدولة عن تعویض المجني علیهم، )خیري أحمد( الكباش )3(
  .592، ص ذاتهالمرجع  )4(
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من أیة جهة أخرى فإن التعویض تلزم الدولة  استحال اقتضاء التعویض من الجاني أو
  .)1(بأدائه حتى ال یضیع دم امرئ مسلم

أي ال یذهب في اإلسالم هدرا؛ ألن حق " ال یطل دم في اإلسالم"ومعنى قاعدة 
الحیاة اإلنسانیة احترمه الشرع اإلسالمي وحرم االعتداء علیه، فإنه ال یوجد في الفقه 

ویسكت  ضد مجهول، ویذهب دم القتیل هدرا یمكن أن تقیداإلسالمي من أن جنایة قتل 
على ذلك القائمون على األمن كأن لم یكن هناك إنسان له حق الحیاة قد ذهب، كان له 

 .)2(على المجتمع حق الرعایة، وعلى الدولة حق الحمایة

ویتسع مفهوم المبدأ لیشمل العقوبة أیضا، بمعنى أن كل دم تقابله عقوبة أو 
من المقررات الشرعیة التي تشفي غیظ المجني علیهم أنه ال یطل دم في تعویض، و 

اإلسالم، فال تذهب جریمة قتل من غیر عقوبة، أو من غیر أن یقتص من الجاني، أو 
تعوض أسرة المجني علیه، فإن الدیة وهي التعویض المادي أمر ثابت یجب على كل من 

القصاص، أو یكون القتل خطأ أو لم یقتل، ویدفع لورثة القتیل، وهي تجب عند تعذر 
ن لم تكن عاقلة أو كانت . یعرف الجاني ن كان القاتل ال مال له وجب على عاقلته، وإ وإ

عاجزة وجب على بیت المال، لكیال یذهب دم هدرا، ولكي یطب اإلسالم للقلوب 
ن في ذلك تعاونا اجتماعیا في التبعات والتكلیفات، فمن قتل مسلما خط. المجروحة أ وإ

كان على عاقلته تعویض أهله، ألن الجاني أخطأ فتعوض أسرته الصغرى بذلك، فإن 
عجزت األسرة الصغرى وجبت الدیة على األسرة الكبرى، وهي األمة، فیدفع بیت مالها 

ومع هذا التعاون هناك معنى آخر، وهو إثبات أن الدولة مسؤولة عن اعتداء . الدیة
  .)3(ي االحتیاط في حال الخطأآحادها في حال العمد، وتقصیرهم ف

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .296، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا( الصاوي )1(
  .508، 507، كفالة حق المجني علیه في التعویض، مرجع سابق، ص )عادل محمد(الفقي  )2(
  .38، ص مرجع سابق، العقوبة، )محمد( أبو زهرة )3(
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  الفقرة الثانیة

  أسانید مبدأ التزام الدولة بالتعویض
  

تستند تجربة الشریعة اإلسالمیة في مجال التزام الدولة بتعویض ضحایا الجریمة 
إلى بعض التطبیقات في العصر النبوي والراشدي، فقد كان من مهام بیت المال تعویض 

  .)1(یتمكنون من استیفاء حقهم لسبب أو آلخرالمضرورین الذین ال 

ومن أسانید ذلك أن النبي صلى اهللا علیه وسلم ودى األنصاري الذي قتل بخیبر 
وكره رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أن یبطل دمه فوداه " وقد جاء فیه. من بیت المال

حینما لم یثبت القتل ووجه الداللة أنه وداه من بیت المال  .)2("بمائة بعیر من إبل الصدقة
وقاعدة  ر هذا الحدیث أصال من أصول الشرعواعتب .)3(خوفا من أن یطل  دم امرئ مسلم

. من قواعد األحكام، وركنا من أركان مصالح العباد، وحقن الدماء وعدم ضیاع الحقوق
وكان قضاء رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم من قبیل توسیع المسؤولیة لحفظ حقوق 

واستدالال بحدیث األنصاري الذي قتل بخیبر . (4)المجني علیه في الجریمة من الضیاع
دقة ذهب بعض العلماء إلى جواز صرف الزكاة في المصالح وأداء دیته من إبل الص

وبذلك اعتبر تعویض ضحایا القتل من المصالح العامة التي یجب على الدولة  .)5(العامة
  .اإلسالمیة مراعاتها

                                                             
  .68، المرجع السابق، ص )عصام( ملیجي )1(
أحمد بن ( ابن حجر العسقالني:  راجع. من حدیث سهل بن أبي حثمة .البخاري، كتاب الدیات، باب القسامة )2(

  .6898رقم الحدیث  .294، ص 12فتح الباري، ج ، )علي
،  2012، مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، 1 اإلسالمي دراسة مقارنة، ط ، العاقلة في الفقه)سیف رجب( قزامل )3(

، إصدار الجمهوریة العربیة 3،  الدیة، الموسوعة القانونیة المتخصصة، مجلد )وهبة( ؛ الزحیلي196، 195ص 
  .546السوریة، ص 

  .455، المقاصد الشرعیة للعقوبات، مرجع سابق، ص )حسن(الجندي  )4(
  .279، مرجع سابق، ص 12، فتح الباري، ج )أحمد بن علي( حجر العسقالنيابن  )5(
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أي أنه  )1("أنا وارث من ال وارث له، أعقل عنه وأرثه" وفي هذا الصدد ورد حدیث
ن مات ولم یترك من یرثه ورثه  .)2(یدفع عنه الدیة في حالة عجزه وعدم وجود عاقلة له، وإ

وقد بنى الفقهاء على هذا أن میراث من ال وارث له یؤول إلى بیت المال، فیكون تبعة 
بهذا االعتبار، إذ إن الغرم بالغنم، وحیث آل ماله إلیه إذا مات یكون مسؤوال عما یرتكب 

وال یعترض . تحمله الوارث إذا كان قد ارتكب، فتكون تبعته تبعة الوارث على سواءمما ی
على هذا بأن تركات أهل الذمة تؤول إلیه، ألن بیت المال یتحمل دیاتهم، ألنه ال یطل دم 
أحد ممن یستظلون بالرایة اإلسالمیة، ویتحمل التبعة عن كل فعل ال یتحمل تبعته أحد 

اح المقتولة، والنبي صلى اهللا علیه وسلم عندما دفع دیة ویكون فیه تعویض لألرو 
  .)3(األنصاري كان یدفع الدیة عن الذین تحملوها من الیهود

وفي سیاق آخر تكون الدیة في بیت المال إذا كانت العاقلة فقیرة، وفي ذلك جاء 
، إن لها یا رسول اهللا: فقال. ، أي أد دیته"ده: "قول النبي صلى اهللا علیه وسلم ألخ القاتل

أنت أحق بعقل أختك من :" فقال. فهم أحق بعقل أمهم مني. ضمنهم. بنین هم سادة
یا حمل بن مالك، اقبض من تحت یدك من : "فقال. ما لي شيء أعقل فیه: فقال" ولدها

  .)4("صدقات هذیل مائة وعشرین شاة

باقي  دل الحدیث على أن من كان من العاقلة فقیرا لم یحمل، ولم یرد قسطه على
  .)5(العاقلة، وأدى اإلمام عنه

ووجدت عدة تطبیقات للعمل بهذا المبدأ في العهد الراشدي تصلح مستندا لمن یرى 
فقد روي أن رجال قتل في زحام في زمن عمر بن الخطاب فلم یعرف . األخذ بهذه التجربة

یا أمیر المسلمین ال یبطل دم امرئ مسلم، فأدى : قاتله، فقال علي لعمر رضي اهللا عنهما

                                                             
 جالمرجع السابق، ، )محمد بن علي بن محمد(الشوكاني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المقداد بن معد یكرب )1(
  .1700رقم  . 136، ص 5إرواء الغلیل، مرجع سابق، ج  ،)محمد ناصر الدین(األلباني ؛ 2545رقم  .68ص  ،6
  .276، ص مرجع سابق ،أعمال المؤتمر، حقوق المجني علیه في القانون السوداني، )عوض أحمد(إدریس )2(
  .440، ص مرجع سابق، العقوبة، )محمد( أبو زهرة )3(
وقد صحح . عن أبي الملیح بن أسامة الهذلي. ، كتاب الدیات، باب العاقلة إذا كانوا فقراء)أبو بكر(ابن أبي عاصم  )4(

  .171، ورقم 299، رقم 285ص . المعلق الحدیث مع ضعف هذا اإلسناد
  . 285، كتاب الدیات، مرجع سابق، ص )أبو بكر(ابن أبي عاصم  )5(
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والداللة في هذا الخبر أن القتیل في الزحام لم یعرف  .)1(عمر دیته من بیت المال
قاتله،ومعنى ذلك أنه ال تعرف عاقلته أیضا، والدیة علیها، فكانت هذه الحالة بمنزلة من 

  .)2(عرف القاتل ولكن ال عاقلة له

وقد قضى علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه في حاالت مماثلة بالدیة على بیت 
ناس في المسجد الجامع بالكوفة یوم الجمعة، فأفرجوا عن قتیل فعندما ازدحم ال. المال

إن لم :" وقال رضي اهللا عنه في خطابه لعامله بالموصل .)3(فوداه علي من بیت المال
یكن لفالن بن فالن قرابة من أهل الموصل، وال یكون من أهلها وكان مبطال فرده إلى 

 .(4)"وال یطل دم امرئ مسلم. مؤدي عنهرسولي فالن بن فالن، إن شاء اهللا فأنا ولیه وال
  .)5(مین هم أهل نصرتهأحد من الصحابة، وألن جماعة المسلولم ینكر علیه 

وهذا ما عمل به الخلیفة الخامس عمر بن عبد العزیز الذي كتب في رجلین ماتا 
  .)6(في الزحام أن یودیا من بیت المال فإنما قتله ید أو رجل

عماال للقاعدة التي تقضي بأنه ال یهدروعمال بالنصوص المتقدمة،  دم في  )یطل(وإ
 ي حالة عجز الجاني أو عجز عاقلتهاإلسالم، فإن من المتفق علیه في الفقه اإلسالمي ف

   .)7(أو لم تكن له عاقلة فإن بیت المال هو من یتحمل التعویض المستحق للضحیة

دیسمبر  19إلى  14وقد اعتبر األسبوع الرابع للفقه اإلسالمي المنعقد في تونس من 
التزام الدولة بالتعویض من مبادئ الشریعة اإلسالمیة، وجاء في ضمن توصیاته  1974

                                                             
دیته على المسلمین، أو في : فقال علي. أن رجال قتل في الطواف، فاستشار عمر الناس" وفي لفظ ابن أبي شیبة  )1(

محمد سعید اللحام، ج : ، المصنف في األحادیث واآلثار، تحقیق)عبد اهللا بن محمد(ي شیبة ابن أب: راجع". بیت المال
  .417، ص 1994، )س. د( ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 6
، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، 1 ، القصاص والدیات في الشریعة اإلسالمیة، ط)عبد الكریم( زیدان )2(

  .215، ص 2002بیروت، 
  .417، المرجع السابق، ص )عبد اهللا بن محمد( ابن أبي شیبة )3(
  .276، المرجع السابق، ص )عوض أحمد(إدریس  )4(
  .146، حق المجني علیه في التعویض، مرجع سابق، ص )زكي زكي حسین(زیدان  )5(
، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر 10، ج 7، المحلى، مجلد )أبو محمد علي بن أحمد بن سعید( ابن حزم )6(

  .468، ص )س. د( والتوزیع، بیروت، 
  .146 ، حق المجني علیه في التعویض، مرجع سابق، ص)زكي زكي حسین( زیدان )7(
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من مبادئ الشریعة الغراء أن للفرد على الجماعة حق الحمایة والرعایة، فقد أخذت الدولة "
ذا لم تسفر جهودها عن تحقیق ذلك وجب علیها اإلسالمیة على عاتقها  منع الجریمة، وإ

واألصل أن عبء ذلك یقع على الجاني، فإن لم . أن تعید التوازن الذي أخلت به الجریمة
یعرف أو عجز هو أو أسرته عن دفع الدیة وجبت على بیت المال؛ إذ ال یسوغ أن 

رف القاتل أو لم یعرف، أو یختلف حظ المجني علیهم في جرائم القتل بحسب ما إذا ع
وقلیل من تشریعات الدول الحالیة یسمح بتعویض . بحسب ما إذا كان موسرا أو معسرا

ضحایا جرائم القتل من األموال العامة كنوع من المساعدة االجتماعیة التي تعطى لمن 
أضیروا بسبب الجریمة في معاشهم، وتعویضا عن الخسائر المادیة وحدها، وبحد أقصى 

أما الشریعة السمحة فإنها تعطي أولیاء الدم حقهم كامال مما . یصل إلى حد الضررال 
ویجب األخذ بهذه التوصیة " یبرز سمو الشریعة اإلسالمیة على أكثر الدول غنى وتقدما

في جمیع الدول اإلسالمیة، خاصة أن مجال تطبیقها منحصر في جرائم القتل مع عجز 
  .)1(الجاني عن دفع التعویض

ا أیضا ما ذهب إلیه المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي المنعقد وهذ
 مجني علیه في اإلجراءات الجنائیةحول حقوق ال 1989سنة  14-12بالقاهرة في الفترة من 

التزام الدولة بدفع تعویض للمجني علیه أو ألسرته في "الذي تبنى في التوصیة األخیرة 
حالة وفاته أو عجزه، إذا لم تصل العدالة إلى معرفة الفاعل أو كان هاربا، وذلك عمال 

  .)2(بأحكام الشریعة اإلسالمیة الغراء

هذا المبدأ وقد تبنت بعض التشریعات التي تلتزم بأحكام الشریعة اإلسالمیة 
 .فأوجبت على الدولة ضمان أذى النفس إذا تعذر الوصول إلى المسؤول أو الضامن

ذلك بأن المشرع یسایر التشریع اإلسالمي األغر، فیما وجاء بالمذكرة اإلیضاحیة تبریر 

                                                             
  .443، حقوق المجني علیه خارج الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، ص )محمود( مصطفى )1(
حقوق المجني علیه في اإلجراءات الجنائیة، : راجع توصیات وأعمال المؤتمر المنشورة في مجلد خاص تحت عنوان )2(

  .611، ص 1990دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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یقضي به من التزام بیت المال بدفع دیة من تتعذر معرفة المسؤول عن دمه قصاصا أو 
   .)1(دیة

بشأن القصاص والدیة حیث نص  1423/ 6بناه المشرع اللیبي بالقانون رقم وهو ما ت
في المادة الخامسة على أنه تجب الدیة على العاقلة في القتل الخطأ، وتتعدد بتعدد 

والمملكة العربیة السعودیة تطبق هذا . )2(القتلى، فإن لم توجد عاقلة توالها المجتمع
بیت المال یكون بمثابة الجاني في حال جهله  الجانب الشرعي بصورة فعلیة، حیث إن
. وهذه حمایة قویة لجانب المجني علیه وذویه. ویكون ملزما بدفع دیة القتیل إلى ورثته

ومن األمثلة التطبیقیة لهذا الجانب خطاب مفتي الدیار السعودیة محمد بن إبراهیم إلى 
ادث وفاة شخص من حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئیس مجلس الوزراء تتعلق بح

قبل سیارة مجهولة وعدم العثور على الجاني وطلب زوجته صرف دیته ورغبة حضرة 
وقد جاء فیه من المعلوم أنه في حالة ثبوت الوفاة  في رأي المفتي في ذلك صاحب السمو

  . بسبب جنایة آدمي مجهول فإن الضمان في بیت المال كمیت في زحمة وطواف

القضاء بفضل توجیهات سماحة المفتي على ضرورة احترام ولقد جرى العمل في 
عدة مبادئ رئیسة توضح مدى االلتزام بضرورة تحمل بیت المال لكافة التعویضات 

  .)3(المستحقة من الجناة المجهولین رفعا للضرر وجبر األضرار

: وتلتزم الدولة بالدیة طبقا للنظام المعمول به في السعودیة في حالتین على األقل
وكذلك إذا قتل شخص من المسلمین ولم یعرف . عند عدم وجود عاقلة للجاني أو عسرها

  .)4(القاتل

                                                             
  .170، تعویض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، مرجع سابق، ص )أحمد السعید( الزقرد )1(
، التعویض عن األضرار البدنیة الناشئة عن حوادث المرور، دراسة فقهیة مقارنة في )عبد المجید عامر( شیبوب )2(

  .241، ص 2006ضوء أحكام قانوني الدیة والتأمین اإلجباري، دار الكتب القانونیة، القاهرة، 
، حقوق ضحایا الجریمة في الفقه اإلسالمي واألنظمة الوضعیة، رسالة ماجستیر في )عبد اهللا بن عبد العزیز(العقال  )3(

ه 1423العدالة الجنائیة تخصص التشریع الجنائي اإلسالمي، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 
  .346، 345،ص 2002

  .277السابق، ص  المرجع، )عالء(زكي  فوزي )4(
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وقد أقرت مشروعات القصاص والدیات ومشروع قانون العقوبات اإلسالمي 
المصري وجوب تحمل بیت المال للدیة في حال عدم معرفة القاتل، أو عند إعسار 

ن كانت تلك المشر   .)1(وعات لم تناقش بعدالجاني أو عاقلته، وإ

 مالذ النهائي لضمان الدم المسفوكوبهذا التطبیق العملي أصبحت الدولة تمثل ال
األمر الذي یتفق وأحكام الشرع اإلسالمي في أن بیت المال یضمن حیث ال یعرف من 

  .)2(یتحمل القصاص أو الدیة اعتبارا بأنه ال یطل دم في اإلسالم
  

  الفرع الثاني

  التزام الدولة بالتعویضأساس مبدأ 
  

في الحاالت التي التزمت فیها الدولة بتعویض ضحایا الجریمة أو ورثتهم یتعین 
ومن خالل مناقشة الفقهاء لمدى التزام الدولة في . البحث عن األساس الذي اعتمدت علیه

الفقرة (األساسي الشرعي أو القانوني: بعض الحاالت یمكن التمییز بین عدة أسس هي
  ).الفقرة الثانیة(واألساس القائم على األمن والتضامن االجتماعي) األولى

  

  الفقرة األولى

  األساس القانوني اللتزام الدولة بالتعویض
  

یعني هذا األساس أن الدولة مسؤولة مسؤولیة قانونیة وتتحمل بالتزام قانوني تجاه 
تمثل في حمایة كل المجني علیهم على أساس أن الدولة مكلفة بصیانة واجب عام ی

 .)3(األفراد من مخاطر الجریمة، األمر الذي یثیر مسؤولیتها عند فشلها في منع وقوعها

                                                             
  .108، 107، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا( الصاوي )1(
  .163، ص ، المرجع السابق)عبد اهللا بن عبد العزیز(العقال  )2(
  .582، 581، المرجع السابق، ص )خیري أحمد( الكباش )3(



الجریمة ضحیة تعویض ماهیة: األول القسم  

 

293 
 

ومعنى ذلك أنه في حالة تقصیر رجال السلطة العامة في الحفاظ على األمن، فإنه یؤدى 
  .)1()ال یطل دم في اإلسالم(من بیت المال وفقا لمبدأ

في النصرة وحفظ الموضع الذي وجد فیه القتیل وقد صرح الحنفیة بتقصیر الدولة 
كسبب أو أساس اللتزام الدولة بالتعویض، ألنه إذا وجب علیه الحفظ فلم یحفظ مع القدرة 

ألن أهل "قالوا ذلك في باب القسامة  .على الحفظ صار مقصرا بتركه فیؤخذ بتقصیره
ل، وصون الدم المعصوم المحلة یلزمهم نصرة محلتهم وحفظها وصیانتها عن النوائب والقت

في حق وجوب  )الموضع( عن السفك والهدر، فالشرع ألحقهم بالقتلة لترك صیانة المحلة
نما  الدیة، صونا لآلدمي المحترم المعصوم عن اإلهدار، وألن الظاهر أن القاتل منهم، وإ

  .)2("قتل بظهرهم فصاروا كالعاقلة

ذا كان الموضع في تصرف اإلمام كانت الدیة في  بیت المال، مثل الطرقات وإ
فكان  مةالعامة، والسوق العامة، ألن تدبیر هذه المواضع ومراعاة مصالحها عائدة إلى العا

وألن . حفظها علیهم، فإذا قصروا ضمنوا، ومال بیت المال مالهم فیؤخذ من بیت المال
یر في نفعها للعامة، وقد قصروا في المحافظة على الدماء فیها، فكان علیه ضمان التقص

  .هذه المحافظة

 ي األمر مسؤول عما یجري في دولتهونتیجة لذلك قرر بعض الفقه الحدیث أن ول
والقتیل الذي ال یعرف له قاتل ال بد أن یكون هناك تقصیر من العامة، أو تقصیر من 

  .)3(الشرطة في المحافظة على الدماء، فتكون الدولة مسؤولة في الحالین

ألسبوع الرابع للفقه اإلسالمي سالفة الذكر، التي رأت وقد نحت إلى هذا توصیة ا
ذا لم تسفر جهودها عن  بأن الدولة اإلسالمیة قد أخذت على عاتقها منع الجریمة، وإ

واألصل أن عبء ذلك . تحقیق ذلك وجب علیها أن تعید التوازن الذي أخلت به الجریمة

                                                             
  .210مدى التزام الدولة بتعویض ضحایا الجرائم اإلرهابیة، مرجع سابق، ص ، )هشام محمد علي(سلیمان  )1(
، وضع )مصطفى مصباح( دبارة ؛67، مرجع سابق، ص 5 ، كتاب االختیار، ج)عبد اهللا بن محمود( الموصلي )2(

  .75ضحایا اإلجرام، مرجع سابق، ص 
  .421، 420، العقوبة ، مرجع سابق، ص )محمد( أبو زهرة )3(
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الدیة وجبت على بیت  یقع على الجاني، فإن لم یعرف أو عجز هو أو أسرته عن دفع
  .)1(المال

وال شك أن النظام اإلسالمي حدد معیارا منضبطا لقیمة التعویض، ولم یجعله 
صدقة أو إحسانا من الدولة، ولكنه أقرب إلى االلتزام القانوني الذي یصرف من أموال 

  .)2(المسلمین عن الذي لیس له وارث ومن سهم الغارمین

ي األسرة الكبرى التي یقع علیها عبء االلتزام، في والدولة متمثلة في بیت المال ه
حالة استحالة حصول ورثة القتیل على الدیة، بأن تقوم بدفعها، لیس على سبیل التكافل 

  .)3(االجتماعي فحسب، بل على أساس مسؤولیة الدولة عن وقوع الجرائم

أو ویرفض أنصار هذا الرأي أن یكون الفقه اإلسالمي قد أخذ بمبدأ التضامن 
التكافل االجتماعي، والقول بذلك مخالف لجمیع فقهاء الشریعة اإلسالمیة ومن وافقهم من 

وذلك أن مقتضى التكافل أن . رجال القانون والذین أكدوا أن التعویض حق ولیس منحة
  .)4(ولم یقل بهذا أحد. یعطى المضرور المحتاج فقط، أما الغني فال یحتاج إلى التكافل

  

  الفقرة الثانیة

  األساس المرتكز على التضامن 

  واألمن االجتماعي
 

یتمثل األساس المرتكز على التضامن واألمن االجتماعي في قیام شعور عام لدى 
وتجسد الدولة  .)5(جمیع المسلمین بمسؤولیة كل فرد فیهم عن اآلخر، وتحمل تبعات أخیه

                                                             
  .443، حقوق المجني علیه خارج الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، ص )محمود( مصطفى )1(
  .116، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا(الصاوي  )2(
  .88، ص المرجع السابق، )نذیر(عمیرش  )3(
  .117، 116ص  ، المرجع السابق،)رمضان عبد اهللا(الصاوي  )4(
  .513، المقاصد الشرعیة للعقوبات، مرجع سابق، ص )حسن(الجندي  )5(
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یتعذر استیفاؤه من ذلك الشعور من خالل قیامها بأداء التعویض لضحیة الجریمة عندما 
  .أي جهة أخرى

ومن الممكن أن نلمح من إشارات الفقهاء ما یفید بأن الدولة عندما تبادر بدفع 
الدیة من بیت المال، إنما تقوم بذلك على أساس التضامن وال یمكنها أن تتغاضى عن 

اءت وج. المشاركة والتخفیف من المعاناة التي یتواجد فیها المجني علیهم بسبب الجریمة
العبارات الدالة على هذا المعنى عند شرح حدیث أن النبي صلى اهللا علیه وسلم ودى 

أو أنه . فقد قیل بأنه فعل ذلك تفضال وتكرما. األنصاري الذي قتل بخیبر من بیت المال
وقد یكون أولیاء المقتول . أعطاهم استئالفا للیهود فیكون أعطاهم من سهم المؤلفة قلوبهم

ن كان یرى بطالن هذا القولمحتاجین مما ی وذكر في الفتح أنه  .)1(باح لهم الصدقة، وإ
صالح ذات  أطلق علیه صدقة باعتبار االنتفاع به مجانا لما في ذلك من قطع المنازعة وإ

ونقل عن القرطبي أنه صلى اهللا علیه وسلم فعل ذلك على مقتضى كرمه وحسن . البین
سیما عند تعذر الوصول ى سبیل التألیف، والا للمفسدة علسیاسته وجلبا للمصلحة ودرء

  .)2(إلى استیفاء الحق

وال یتردد الباحثون الیوم بأن وجوب الدیة على بیت المال یمثل نوعا من الضمان  
أو التضمین للمضرور، وفي الوقت نفسه نوعا من التكافل االجتماعي الذي یقوم به بیت 

وبأن  .)3(بما یؤدي إلى تحقیق األمن والطمأنینة بین أفراد المجتمع )خزینة الدولة(المال
أساس التزام بیت المال بتعویض ضحایا الجریمة عائد إلى أن بیت المال هو وارث من ال 
وارث له، والدولة مسؤولة بمقتضى التكافل االجتماعي عن كل دم، حتى ال یذهب دم 

  .)4(هدرا

  

                                                             
، دار الكتب العلمیة، 6ج  ،1 ، إكمال إكمال المعلم بشرح صحیح مسلم، ط)ينمحمد بن خلیفة الوشتا( األبي )1(

  .92 -88، ص 1994بیروت، 
  .279، مرجع سابق، ص 12، فتح الباري، ج )أحمد بن علي( ابن حجر العسقالني )2(
  .167، تعویض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، مرجع سابق، ص )أحمد السعید( الزقرد )3(
  .146المرجع السابق، ص  ،)محمد األمین(البشري ؛ 440، العقوبة، مرجع سابق، ص )محمد( أبو زهرة )4(
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فنجد  كافل االجتماعي بدرجاته المختلفةمعاني التوالتنظیم اإلسالمي یحقق أسمى  
أوال عاقلة الجاني تتضامن لدفع الدیة عنه، ونجد ثانیا تضامنا اجتماعیا على مستوى 
أوسع وأرحب عند تطبیق نظام القسامة، ونجد أخیرا تكافال اجتماعیا یتم على مستوى 

  .)1(المجتمع ككل عند دفع الدیة من بیت مال المسلمین

ما ذهب إلیه بعض رجال القانون قائلین بأن الفقه اإلسالمي یأخذ بمبدأ وهذا  
التضامن والتكافل االجتماعي، وعلى ذلك ال یرقى التعویض إلى االلتزام، بل هو منحة أو 
مساعدة، وهي مؤسسة عندهم على مبدأي التضامن واألمن االجتماعیین، وهما من أنواع 

اس الناس جمیعا بأضرار الجریمة، وضرورة تعاون والحكمة منه إحس. التعاون على البر
  .)2(وهذا من شأنه أن ینمي روح التعاون على البر بین الناس. األفراد على إزالة آثارها

وردت اإلشارة هنا إلى مبدأ األمن االجتماعي، ویمكن أن نلحظ ذلك في بعض 
ألنه خاف أن یكون فقد قیل إنما فعل ذلك خوف العادیة، . شروح الحدیث السالف الذكر

في نفوس األنصار على أهل خیبر شيء مما تتقى عادیته، والیهود أهل الذمة، فرأى من 
  .)3(المصلحة قطع ذلك وحسم الطلب بأن وداه من عنده

وقیل في هذا السیاق إنما تحملها النبي صلى اهللا علیه وسلم من باب إصالح ذات 
لقضاء على الغارم لما غرمه إلصالح ذات البین بین الطائفتین ولذلك كان حكمها حكم ا

البین، ولعل هذا مراد من قال إنه قضاها من سهم الغارمین، وهو صلى اهللا علیه وسلم لم 
یأخذ لنفسه منها شیئا، فإن الدیة ال تحل له، ولكن جرى إعطاء الدیة منها إعطاء الغارم 

  .)4(منها إلصالح ذات البین

لیه بعض الباحثین إلى أنه من الضروري رسم وهذا المعنى بالذات هو ما وصل إ
طریق تشریعي داخل قانون العقوبات ذاته یتیح وضع استعادة المضرور من الجریمة 

                                                             
  .146، المرجع السابق، ص )محمد األمین(البشري  )1(
  .116، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا(الصاوي  )2(
  .88، المرجع السابق، ص )محمد بن خلیفة الوشتاتي( األبي )3(
، مؤسسة 5ج  ،6، زاد المعاد في هدي خیر العباد، ط )شمس الدین عبد اهللا محمد بن أبي بكر(ابن قیم الجوزیة  )4(

  .13، 12، ص 1984الرسالة، بیروت، 
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لحقوقه ضمن األهداف العامة للعقاب الجنائي، والنظر إلى ذلك باعتباره یمثل تحقیقا 
 واألمن االجتماعي ى حمایة السالمواقعیا لألهداف العلیا للتشریع الجنائي والتي تقوم عل

واالعتراف بأن الطریق إلى تحقیق ذلك ال بد أن یمر أوال على طرفي النزاع الجنائي، بأن 
ومن ثم تنتفي كافة الصور التي نراها في واقع الحیاة . یعید التوازن على عالقتهما

القانونیة، حین ال یقنع المضرور من الجریمة بتوقیع العقاب على الجاني دون وصوله 
  .)1(ى حقوقه التي أضاعتها الجریمة، فیسعى إلى الحصول علیها بیدهإل

ولكن ال یمكن أن ینتج عن األخذ باألساس االجتماعي أن یكون التعویض بحسب 
حاجة الضحیة إلیه، ألن قیمة الدیة محددة ومقدرة سلفا وتستحقها الضحیة بغض النظر 

  .)2(عن الحالة التي تكون علیها من غنى أو فقر

ك من یذهب إلى الجمع بین األساس القانوني واالجتماعي من منطلق قاعدة وهنا
ما ال یتم الواجب إال به فهو واجب، وعلى ذلك فإن فقهاء الشریعة في العصر الحدیث 
یرون أن إعانة المتضرر من الجریمة هي أولى األولویات التي تقع على عاتق الدولة في 

 یحصلون على تعویض من أي جهة، معتبرین تعویض المتضررین من الجریمة الذین ال
مسؤولیة الدولة مسؤولیة قانونیة فضال عن كونها مسؤولیة اجتماعیة وأخالقیة في نفس 

  .)3(الوقت

بین تحقیق النفع  ن وجبت على القرابة من القبیلة، أو على الدولة،وتجمع الدیة حی
واساة والرفق، وهي في رأي الخاص والنفع العام الذي یتمثل في حصول مقاصد األمن والم

ن كانت لیس فیها في ظاهر األمر نفع لدافعیها، ولكن فیها مصلحة خاصة  البعض، وإ
للقاتل في مقابل مضرة أقاربه من قبیلته، ولكن غوص النظر ینبئ بأنها روعي فیها نفع 
عام، وهو حق المواساة عند الشدائد، لیكون ذلك سنة بین القوم في تحمل جماعاتهم 

ا اْلفَْضَل ﴿مصائب العظیمة فهي نفع مدخر لهم في نوائبهم، كما قال اهللا تعالىبال نَسوُ َال تَ وَ

                                                             
  .72، 71، المرجع السابق، ص )عصام(ملیجي  )1(
  .334، المرجع السابق، ص )محمد عمرو(العروسي  )2(
  .301، المرجع السابق، ص )عبد الحمید(عمارة  )3(
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ُكم نَ یْ اإلحن من قلوبهم، تلك  من إرضاء ألولیاء القتیل حتى تنزع، مع ما في ذلك )1(﴾بَ
ة القاتل، فإن فرحهم بمال الدیة الكثیر یجبر لتي تدفعهم إلى االجتراء على إذاءاإلحن ا
ولو كلف القاتل دفع ذلك ألعوزه أو لصار بحالة فقر، فبذلك حصلت مقاصد  صدعهم

  .)2(األمن والمواساة والرفق
  

  المطلب الثاني

  طبیعة التزام الدولة بتعویض الضحیة ومداه
  

األصل أن من یتحمل تعویض الضحیة هو من تسبب في إلحاق الضرر بها، وال 
تأسیس ذلك سواء كان ، إال استثناء الحاالتالتزام الدولة بالتعویض في بعض یكون 

 وفي كل األحوال فإنه البد من تحدید. هو الشرع أو التضامن واألمن االجتماعيااللتزام 
  ).الفرع الثاني(مداه ویتعین كذلك تقدیر، )الفرع األول(طبیعة هذا االلتزام

  

  الفرع األول

  طبیعة التزام الدولة بتعویض الضحیة
  

قهاء طبیعة التزام الدولة بالتعویض على نحو ما درج علیه ف درس الفقه الحدیث
 التزام الدولةومعنى ذلك قد یكون ة احتیاطیة أو أصلیة، القانون من تقسمها إلى طبیع

صلیة األة طبقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة یجمع في ذات الوقت بین الطبیع
  ).الفقرة الثانیة(ال غیر طبیعیة احتیاطیة وقد یكون ذا) الفقرة الثانیة(حتیاطیةواال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .237البقرة، اآلیة  )1(
  .186، ص 2006، مقاصد الشریعة اإلسالمیة،  دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس، )محمد الطاهر(بن عاشور  )2(
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  الفقرة األولى

  التزام الدولة بالتعویض ذو طبیعة أصلیة

  واحتیاطیة 
  

ذهب رأي حدیث إلى أن فقهاء اإلسالم راعوا في بعض الحاالت أن یكون اللتزام 
 األصل فيورأى أن . الدولة طبیعة أصلیة، وتكون له في بعض الحاالت طبیعة احتیاطیة

إذ األصل أن كل جنایة تلزم صاحبها وهو المسؤول  طبیعة الدولة أن تكون احتیاطیة؛
ىٰ ﴿ عنها لقوله تعالى ةٌ ِوْزرَ ُأْخرَ اِزرَ ىٰ  َأالَّ تَِزرُ وَ ا َسعَ الَّ مَ َس لِْإلِنَساِن ِإ َأن لَّیْ   .)1(﴾وَ

ثم سرد ولكنه رأى أن الدولة تلتزم في حاالت كثیرة بالتعویض بصفة أصلیة، 
ومن ذلك حالة القتل الخطأ حین یوجد القاتل وال . نماذج لذلك االلتزام من أجل تدعیم رأیه

یكون له عاقلة، وذلك كاللقیط الذي ال یعرف له نسب وال یعقل عنه من یلتقطه، وال القبیلة 
التي وجد منبوذا فیها وكذلك لو جنى قرشي ال یعرف من أي قریش هو، لم تعقل عنه 

ها حتى یعرف من أي قبیلة هو، ألن أباعد قریش إنما یعقلون عنه عند عجز قریش كل
أقربهم، وصار جمیع هؤالء ممن ال عواقل لهم باألنساب فیعقل عنه جماعة المسلمین من 

  .)2(بیت مالهم

وهذه الحاالت التي استند إلیها لتدعیم رأیه ال تنسجم مع األصل الذي اعتمده وهو 
ذلك ألن القاتل هنا قد وجد ولكن لیس له . ها وهو المسؤول عنهاأن كل جنایة تلزم صاحب

نما بصفة  عاقلة، فإذا أدت الدولة عنه من بیت المال ال یكون ذلك بصفة أصلیة وإ
  .فیكون مستند هذا الرأي قائما على أساس غیر صحیح. احتیاطیة

                                                             
  .39، 38سورة النجم، اآلیة  )1(
  .137 -135، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا( الصاوي )2(
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 كما تكون مسؤولیة الدولة، في رأیه، أصلیة عند خطأ الحاكم في االجتهاد
والتعزیر، وعند الخطأ في إقامة الحد، وعند أخطاء القادة والجنود، فیكون الخطأ في هذه 

  .)1(الحاالت في بیت المال

ولكن كل هذه الحاالت اعتبر فیها الفقه الحدیث المسؤولیة إداریة، ناتجة عن خطأ 
الموظف في تطبیق التعلیمات، أو خطئه في تقدیر المصلحة، أو الخطأ في األوامر 

وقد یتمثل تقصیر المرء في ما یقوم به من عمل باسم الجماعة باعتباره أحد . الخاصة
أعضاء السلطة اإلداریة، ولهذه الصورة من التقصیر نظرة خاصة من حیث وجوب 
المسؤولیة عما ینتج منه، باعتبار أن هذا العمل واجب لتحقیق مصلحة، ولذا كانت 

االعتبار، فإذا انحرف العمل عن هذه الغایة واتجه المسؤولیة عما ینتج منه دائرة مع هذا 
إلى تحقیق مآرب خاصة تحت ستار خدمة المصالح العامة، فالمسؤولیة حینئذ شخصیة 
ن تجرد الفعل لهذه الغایة ولكن شابه خطأ نتج منه إضرار بنفس أو  تجب على فاعلها، وإ

  .)2(مال، فالمسؤولیة حینئذ إداریة، فیجب الضمان في بیت المال

وفي مذهب الشافعي أن اإلمام أو الحاكم إذا أتلفا شیا من النفوس أو األموال في 
تصرفهما للمصالح، فإنه یجب على بیت المال دون الحاكم أو اإلمام أو عواقلهما، ألنهما 
لما تصرفا للمسلمین صار كأن المسلمین هم المتلفون، وألن ذلك یكثر في حقهما 

  .)3(امفیتضرران به وتتضرر عواقله

یرشد هذا النص إلى وجوب تحمل بیت المال ما یجب على القضاة والحكام من 
غرامات في إتالف األموال واألبدان، إذا وجبت علیهم هذه الغرامات بسبب أدائهم 

ویلتحق بذلك سائر الموظفین الذین تعینهم الدولة لتدبیر . للوظائف التي أنیطت بهم
 المصالح یفرض على من ینوبون عنهملهذه  مصالح المسلمین، فإن ما یغرمونه بأدائهم

وهو من أقوى . "الغرم بالغنم"عملهم، فیتحملون عنهم طبقا لمبدأ ألنهم هم المتلفون ب

                                                             
  .138، 137، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا( الصاوي )1(
  .553وراجع الخاتمة، ص . 415، و 412، و407ص ، المرجع السابق، )محمد بن عبد اهللا بن محمد( المرزوقي )2(
  .468، قواعد األحكام، مرجع سابق، ص )عز الدین عبد العزیز( ابن عبد السالم )3(
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وال یشترط إال أن . الشواهد على معرفة الفقه اإلسالمي بمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه
  .)1(هذا العملیكون عمل التابع لمنفعة المتبوع، وأن یحدث الخطأ وقت أداء 

وبذلك ال تكون داخلة ضمن جرائم األفراد إال إذا تصرف القاضي أو الموظف 
  .بإرادة آثمة، وفي هذه الحالة یكون الضمان علیه ولیس على بیت المال

عالة المتضررین من الجریمة هي أولى األولویات التي  وبصفة عامة فإن إعانة وإ
ن وفق رأي بعض فقهاء الشریعة في العصر تقع على عاتق الدولة في تعویض المتضرری

الحدیث وذلك في حالة الحیلولة بینهم وبین إلزام مرتكبي الجریمة في حقهم ألي سبب 
كان، وألجل ذلك اعتبروا مسؤولیة الدولة في هذا الشأن هي مسألة قانونیة شرعیة فضال 

  .)2(عن كونها أیضا مسؤولیة اجتماعیة وأخالقیة في نفس الوقت
  

  الفقرة الثانیة

  التزام الدولة بالتعویض ذو طبیعة احتیاطیة
  

ذهب الرأي األكثر الذي بحث طبیعة التزام الدولة بأداء الدیة من بیت المال إلى 
طبیعته االحتیاطیة، بناء على األصل الذي سبق ذكره أن كل جنایة تلزم صاحبها وهو 

 المي في المسؤولیة االجتماعیةإلسووفقا للنموذج الذي قدمه الفقه ا. المسؤول عنها
كصورة من صور التكافل االجتماعي في حالة ما إذا وجد قتیل ال یعرف قاتله، فجعل 
مسؤولیة تعویضه على أهل المحلة التي وجد فیها، ثم جعل بیت المال كضامن احتیاطي 

لى في الحاالت التي یتعذر فیها إلزامهم بالتعویض، وفي النهایة یضمن ورثته الحصول ع
  .)3(حقهم في التعویض عن فقد حیاة مورثهم

                                                             
  .370، المرجع السابق، ص )محمد أحمد( سراج )1(
  .301، ص المرجع السابق،  )عبد الحمید( عمارة )2(
  .238، المرجع السابق، ص )طه( عبد المولى إبراهیم )3(
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وفي جرائم الخطأ فإن مسؤولیة الدولة احتیاطیة عند جمهور الفقهاء الذین صرحوا 
  .)1(بأن القاتل إن لم تكن له عاقلة أو عجزت عن أداء الدیة بأنها تكون في بیت المال

ومعنى ذلك أن الفقه یجعل مسؤولیة الدولة عن الجریمة مسؤولیة احتیاطیة بعد  
مسؤولیة الجاني، فهو المسؤول األول عن الجریمة، وهو الذي یعوض الضحیة عن 

بل . الضرر الذي أحدثه لها، فإن عجز عن ذلك عوضت الدولة الضحیة بدال عنه
ضحیة بسبب الخطأ فجعل لها دیة واحتاط الفقه اإلسالمي لحقوق الضحیة التي صارت 

یدفعها المتسبب في الضرر مع عاقلته، فإن فشل في تحمل مبلغ التعویض كأن لم یكن 
له عاقلة، أو كان له عاقلة ولكنها ال تقدر على دفع قیمة التعویض فالدولة تتحمل ذلك 

  .)2(عنه

صول إلى والمشرع الكویتي الذي أوجب على الدولة ضمان أذى النفس إذا تعذر الو 
المسؤول أو الضامن، متأثرا بالتشریع اإلسالمي، قد جعل ضمان الدولة لیس ضمانا 
نما في تلك  نما هو ضمان احتیاطي أو استثنائي ال یتحقق في كل األحوال، وإ أصلیا، وإ
التي یتعذر فیها معرفة الفاعل، كما أنه ضمان محدد بتعویض اإلصابة في حد ذاتها مما 

نما هو ضمان مؤقت یستوجب الدیة الشر  عیة، وفضال عن ذلك فهو لیس ضمانا مؤبدا، وإ
  .)3(یسقط بعد ثالث سنوات من یوم وقوع الحادث

ویترتب على الطبیعة االحتیاطیة اللتزام الدولة بالتعویض أن تحل محل الضحیة 
إذا "من القانون المدني الكویتي  260وهذا ما نصت علیه المادة . قبل المسؤول أو الضامن

حلت محل المضرور في حقه فیها قبل من  256فت الدولة الدیة إعماال لحكم المادة و 
  .)4("یلتزم بها قانونا

                                                             
  .136، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا( الصاوي )1(
  .327، المرجع السابق، ص )محمد عمرو(العروسي  )2(
  .241، المرجع السابق، ص )طه(عبد المولى إبراهیم  )3(
  .242، 241، المرجع السابق، ص )طه(عبد المولى إبراهیم  )4(
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وبذلك یكون المشرع قد قرر للدولة حق الرجوع على المسؤول أو الضامن، بحیث 
تمثل الدیة التي دفعتها دینا لها من ذمة أي منهما، أي أنها تحل محل المضرور أو ورثته 

  .)1(ومصدر الحلول هو نص القانون. في ذلك

وتطبیقا لمبدأ الحلول فإن الدولة تحل محل المضرور بوصفه دائنا بما دفعته له 
من دیة تعددت أو تجزأت، فترجع على المدین بها تعویضا أو ضمانا، وفي رجوعها هذا 

ى فإنها ترجع بنفس الدین الذي وفته، ولیس بدین جدید، ألن رجوعها یكون إعماال لدعو 
  .)2(الحلول

كما أن الفقرة الثانیة من المادة المذكورة أعاله تنص على أنه یكون للدولة في 
. رجوعها بالدیة امتیاز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على جمیع أموال من یلتزم بها

في المرتبة الثانیة بعد ) 1072 .م(القانون المدني الكویتي ویأتي حق امتیاز الخزانة في
المصروفات القضائیة التي أنفقت لمصلحة جمیع الدائنین في حفظ أموال المدین وبیعها 

  .)3(وتوزیعها

وافترض بعض الباحثین أن الجاني لو كان موسرا وادعى الفقر والحاجة أمام 
مطالبة الضحیة له بدفع قیمة الدیة، فالدولة في هذه الحالة تدفع الدیة ویمكنها أن تحل 

وبذلك تكون الشریعة قد أقرت مبدأ حلول الدولة . الجاني بالدیة بعد ذلك محلها في مطالبة
  .محل الضحیة في مواجهة الجاني لمطالبته بما أدته من تعویض

ویستند في ذلك على األهداف العامة للشریعة التي أكدت على دور الدولة في 
الجاني إن  فمما ال شك فیه أن. تعویض الضحیة وحلولها محل الجاني في حالة عجزه

كان یدعي الفقر واإلعسار لكي یتهرب من االلتزامات التي علیه للضحیة، فالدولة في 
هذه الحالة إنما یكون لها الحق في الرجوع علیه فیما تكون دفعته من دیة على سبیل 

  .)4(التعویض
                                                             

  .182، تعویض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، مرجع سابق، ص )أحمد السعید( الزقرد  )1(
  .136، ص المرجع السابق، )محمد السعید (رشدي  )2(
  .138 – 136، المرجع السابق، ص )محمد السعید (رشدي  )3(
  .328، 327، المرجع السابق، ص )محمد عمرو(العروسي  )4(
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  الفرع الثاني

  مدى التزام الدولة بتعویض الضحیة
  

الدولة بتعویض ضحیة الجریمة، وحصرته في لقد ضیقت الشریعة من نطاق التزام 
جرائم األشخاص، أي جرائم القتل والجرح، في حالة تعذر معرفة الفاعل أو ثبوت 

، ولكن یمكن التوسیع في مدى التعویض لیشمل تغطیة األضرار )الفقرة األولى(إعساره
  ).الفقرة الثانیة(المادیة الناتجة عن جرائم الحرابة أو اإلرهاب

  

  ألولىالفقرة ا

  التزام الدولة بالتعویض عن جرائم األشخاص
  

وهو جرائم إن التزام الدولة بأداء الدیة ال یسعف المضرور إال في نطاق محدود 
  .)1(والتي یطلق علیها في الفقه جرائم القصاص األشخاص، أي جرائم القتل والجرح

فقد عضو ویضیق في ضمان أذى النفس فال یشمل إال أذى النفس، فقد الحیاة أو 
  .)2(من أعضاء الجسم أو تلفه مما یستوجب الدیة الشرعیة

ویتفق فقه المذاهب على ضمان الدولة لألضرار الناتجة عن جرائم الدم سواء 
تعلقت باالعتداء على النفس أو ما دونها، ووقع بینهم اختالف في الحاالت التي تلتزم 

  .فیها الدولة بالتعویض بین موسع ومضیق

لمذاهب في ذلك هي تلك التي تحصر التزام الدولة بأداء الدیة من ولعل أضیق ا
أي . بیت المال في حالة واحدة هي حالة عدم وجود عاقلة أو إعسارها أو إعسار الجاني

حالة العجز عن األداء سواء من الجاني أو من العاقلة أو عدم وجود هذه األخیرة، ألن 

                                                             
  .334، المرجع السابق، ص )محمد عمرو(العروسي  )1(
  .184، 183، تعویض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، مرجع سابق، ص )أحمد السعید( الزقرد )2(
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ذا كا. بیت المال عاقلة من ال عاقلة له ن العجز عن بعض الدیة فیلزم الباقي في بیت وإ
  .)1(المال

وكذلك إذا وجبت الدیة في القسامة في حالة القتل الخطأ وكان المدعى علیهم 
جماعة فإن الدیة تقسم على عدد رؤوسهم وكان ما لزم كل واحد منهم على عاقلته وهم 

 .)2(عشیرته األقرب  فاألقرب فإن لم تكن فعلى بیت مال المسلمین

والقول بأن بیت المال یقوم مقام العاقلة، فإذا لم تكن عاقلة أو كانت عاقلة ولكنها 
ن كانت عاقلة ال تحمل كل الدیة أخذ باقیها من  فقیرة أخذت الدیة كلها من بیت المال، وإ

وهناك رأي قلیل یوجبها في مال الجاني إن لم . بیت المال هو القول السائد في المذاهب
  .)3(تكن عاقلة

ویرجح الفقه الحدیث القول بوجوب الدیة على بیت المال في جنایات الخطأ، سواء 
كان الجاني موسرا أو معسرا مسلما أو كافرا، حفظا لدماء المسلمین التي ال تطل في 

  .)4(اإلسالم، هذا في حالة انعدام العاقلة أو عجزها

وجود قتیل ال  وتتوسع بعض المذاهب فتجعل التزام الدولة بالتعویض یشمل حالة
یعرف قاتله، وذلك إذا لم یمكن إجراء القسامة فیه، كوجود القتیل في مكان عام مثل 
الطرقات العامة والسوق العامة التي لیست مملوكة لآلحاد، فإنه ال تجب القسامة، وتجب 

  .)5(الدیة في بیت المال

                                                             
؛ ابن عبد 286و  283، ص 4 ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،مرجع سابق، ج)محمد عرفة( الدسوقي )1(

عاقلة له من بیت ویعقل عمن ال : " قال 595، الكافي، مرجع سابق، ص )بن عبد اهللا بن محمد أبو عمر یوسف(البر
  .164 -162سابق، ص المرجع ال، )خالد رشید( الجمیلي". مال المسلمین

  .604، الكافي، مرجع سابق، ص )بن عبد اهللا بن محمد أبو عمر یوسف(ابن عبد البر  )2(
 ؛233 - 231، المرجع السابق،  ص )عوض محمد( عوض ؛674، ص 1 ، المرجع السابق، ج)عبد القادر( عودة )3(

  .425، المرجع السابق، ص )فهد بن عبد الكریم بن راشد( السنیدي
  .435، المرجع السابق، ص )فهد بن عبد الكریم بن راشد(السنیدي ؛170سابق، ص المرجع ال، )خالد رشید(الجمیلي )4(
، المرجع السابق، ص )فهد بن عبد الكریم بن راشد( السنیدي ؛420، العقوبة، مرجع سابق، ص )محمد( أبو زهرة )5(

460.  
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عمران، أو ویستثني الفقه بعض الحاالت مثل وجود القتیل في صحراء بعیدة عن ال
ولكن ال ینبغي أن تلتفت الدولة الحدیثة إلى  .)1(في نهر عظیم فیرى بأنه ال دیة وال قسامة

ولذلك یعمم بعض الفقه الحدیث ویرى أنه إذا لم تتوافر شروط القسامة . مثل هذا االستثناء
لم فإذا . المقررة فقها، ومن ذلك أن یكون الموضع مملوكا ألحد الناس، أو في حیازة أحد

یكن كذلك كما إذا وجد القتیل في صحراء أو بریة لیست مملوكة ألحد، أو وجد القتیل في 
المساجد الجامعة العامة أو الشوارع أو الجسور أو األسواق العامة، ففي هذه األحوال 

وضابط ذلك، أن كل مكان یكون التصرف فیه لعامة . تكون الدیة في بیت المال
نما الدیة المسلمین، ال لواحد منهم و  ال لجماعة محصورین فال قسامة وال دیة على أحد، وإ

  .)2(على بیت المال؛ ألن الغرم بالغنم

ویقرر الفقه الحدیث التزام الدولة بالتعویض في الحالتین، حالة عجز الجاني أو 
وهذا ما أخذت به بعض  .)3(عاقلته عن التعویض، والحالة التي ال یعرف فیها الجاني

عض المواد على نین التي تستمد من الشریعة اإلسالمیة والتي تنص فیها بمشروعات القوا
الدیة على العاقلة، تجب الدیة في بیت المال إذا لم تكن للجاني  أنه في حالة وجوب

. عاقلة، كما تجب الدیة في بیت المال في كافة الحاالت التي ال یعرف فیها الجاني
جبت علیه الدیة مال یفي بها، وجبت كلها أو وكذلك تنص بعض المواد إذا لم یكن لمن و 

  .)4(ما بقي منها في بیت المال

ویقتصر ضمان الدولة ألذى النفس في التشریع الكویتي على الفرض الذي یتعذر 
وهو فیما انتهجه یخالف الراجح لدى الجمهور الذي اتجه . فیه معرفة المسؤول أو الضامن

ولم یشر إلى عدم ، حالتین هما عدم وجود العاقلةإلى وجوب الدیة في بیت المال في 
أو وجودها وعدم قدرتها على الوفاء، وذلك وحده یكفل عدم سفك الدماء  ،وجود الجاني

                                                             
، )بن عبد اهللا بن محمد أبو عمر یوسف(؛ ابن عبد البر 420السابق، ص ، العقوبة، المرجع )محمد( أبو زهرة )1(

لیس لمن قتل في زحام، أو وجد مقتوال في محلة، أو على باب قوم " ومذهب مالك أن . 604الكافي، مرجع سابق، ص 
  ".قسامة وال دیة

  .546، مرجع سابق، ص 3،  الدیة، الموسوعة القانونیة المتخصصة، مجلد )وهبة( الزحیلي )2(
  .368، المرجع السابق، ص )محمد أحمد( سراج )3(
  .211مدى التزام الدولة بتعویض ضحایا الجرائم اإلرهابیة، مرجع سابق، ص ، )هشام محمد علي(سلیمان  )4(
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ویذكر في مقارنته أن صندوق ضحایا اإلرهاب في فرنسا یقترب كثیرا والرأي الراجح . هدرا
كام هذا الفقه بصدد الحاالت في الفقه اإلسالمي، بقدر ما یبتعد المشرع الكویتي عن أح

هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن المبدأ الذي یقوم . التي تلتزم فیها الدولة بالضمان
علیه صندوق تعویض الضحایا یتفق والراجح في الفقه اإلسالمي والمتمثل في تعویض 

خذنا في الضحایا إذا عرف المسؤول أو الضامن وتبین أنه معسر، إنما یحقق العدالة إذا أ
 ینتمون غالبا إلى الطبقة الفقیرةاالعتبار أن الجاني، وخاصة في جرائم اإلرهاب، ممن 

 .)1( وبالتالي ال یقدر على دفع التعویض أو الدیة
  

  الفقرة الثانیة

  التزام الدولة بالتعویض عن جرائم األموال
  

ما كان تشمل جرائم أو جنایات األموال في فقه المذاهب جریمة الحرابة، وهو 
ن كان مأخوذا على  ن كان بتأویل سمي بغیا، وإ مأخوذا بحرب، إذا كان بغیر تأویل، وإ
وجه الخفیة من حرز سمي سرقة، وما كان مأخوذا منها بعلو رتبة وقوة سلطان سمي 

  .)2(غصبا

والقاعدة أن العاقلة تتحمل، في التقدیر الفقهي، الواجب في مقابلة التلف الحادث 
ة بالقتل أو الجرح أو الشج، على حین یتحمل الجاني في ماله التلف للنفس اإلنسانی

والحاصل لهذا أن على العاقلة من التعویض ما یقابل فوات النفس كال . المتعلق باألموال
  .)3(أو جزءا، وعلى الجاني ما یتعلق بتلف األموال، منافع وأعیانا

الدیة المترتبة على القتل  أن: والفرق بین جنایات القتل والجرح، وجنایات األموال
یجابها كلها على الجاني یلحق به الضرر فأوجب الشرع ذلك على العاقلة  مال كثیر وإ

بخالف لو كان المتلف ماال ألن الواجب قلما یعظم . بطریق الصلة ولدفع ضرر الحاجة

                                                             
  .183، تعویض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، مرجع سابق، ص )أحمد السعید(الزقرد  )1(
  .49، العقوبة، مرجع سابق، ص )محمد( أبو زهرة )2(
  .372، المرجع السابق، ص )محمد أحمد( سراج )3(
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ل وبعبارة أخرى فإن بد .)1(هناك بل یتقدر بقدر المتلف فال یؤدي إلى اإلجحاف بالمتلف
الدیة بخالف بدل المتلف من األموال؛ فإنه قلیل في الغالب، ال یكاد المتلف یعجز عن 

دون الثلث عند اإلمام أحمد  حمله، وشأن النفوس غیر شأن األموال؛ ولهذا، ال تحمل ما
ومالك واحتمال الجاني حمله، وعند أبي حنیفة ال تحمل ما دون أقل المقدر كأرش 

  .)2(الموضحة وتحمل ما فوقه

ومؤدى ذلك أن األضرار المالیة یلتزم بها الجاني وحده، وال تحمل الدولة عنه وال 
العاقلة، وتعلیل ذلك أن الضرر المالي یكون تعویضه في مقدور الشخص الذي یقع منه 

  .الفعل المسبب للضرر

وفي جریمة البغي والحرابة قد تكون األضرار المالیة كبیرة، السیما وأن جریمة 
وفي تعریف . الیوم أخذت صورا مختلفة وتوسع مفهومها لتشمل كل صور اإلرهابالحرابة 

أن من كان ذا منعة " ألعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة بالمملكة العربیة السعودیة
وسطا جهارا بسالح في صحراء ونحوها، أو في طائرة في جو أو سفینة في بحر أو سیارة 

أو انتهك عرضا أو أرهب أو أخاف فهو محارب، ومن كان في بر مثال فقتل أو أخذ ماال 
ذا قوة أو منعة فخطف إنسانا جهارا في صحراء فقتل أو أخذ ماال أو انتهك عرضا أو 

  .)3(جنى جنایة أقل من القتل أو أخاف أو أرهب فهو محارب

ویتفق في رأي بعض الباحثین مفهوم الحرابة مع ما اصطلح على تسمیته باإلرهاب 
خافة للناس، وخروجا على  في العصر الحدیث، ذلك أن في اإلرهاب حمال للسالح، وإ

                                                             
  .66، المرجع السابق، ص )أبو بكر محمد بن أبي سهل( السرخسي )1(
محمد : ، أعالم الموقعین عن رب العالمین، تحقیق)شمس الدین عبد اهللا محمد بن أبي بكر( ابن قیم الجوزیة )2(

  .313، ص 2004، دار الكتاب العربي، بیروت، 1المعتصم باهللا البغدادي، ط 
هو "في تعریف الموسوعة لإلرهاب جاء و . 323، المرجع السابق، ص )سعود بن عبد العالي بن بارود( العتیبي )3(

ویشمل صنوف ) دینه، ودمه، وعقله، وماله، وعرضه( العدوان الذي یمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغیا على اإلنسان
خافة السبیل وقطع الطریق، وكل فعل من أفعال  التخویف واألذى، والقتل بغیر حق، وما یتصل بصور الحرابة وإ

و جماعي، ویهدف إلى إلقاء الرعب بین الناس أو ترویعهم التخویف أو التهدید یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أ
ویظهر أن التعریف جعل الحرابة . 73، 72ص "  بإیذائهم، أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر

  .صورة من صور اإلرهاب، وفي تعریف الحرابة أدخل فیها صورا لإلرهاب
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وهو ما ینطبق على أكثر العملیات اإلرهابیة في الوقت الحاضر السیما أعمال  .)1(القانون
حیث یمتنع الغوث ویتم استخدام السالح أو التهدید به  القرصنة البحریة وخطف الطائرات

لنشر الرعب بین المسافرین، وعلى ذلك نجد أن جریمة الحرابة في الشریعة اإلسالمیة هي 
  .)2(الصورة المقابلة للجریمة اإلرهابیة في التشریع الوضعي

وعلى كل حال فإن فقه المذاهب لم یتعرض لمسألة تعویض الدولة عن األضرار 
لمادیة الناشئة عن جرائم الحرابة أو اإلرهاب، ولكن ذكروا أنه ال یجوز أخذ أموال ا

المحاربین، إال أن یكونوا أخذوا أموال الناس فإن علیهم ضمانها، فیأخذ منهم بقدر ما 
ن لم نعلم من أخذ منهم ومن لم یأخذ، لك  ن إذا عرف اآلخذ كان الضمان علیهأخذوا، وإ

  . )3(أرباب األموال، فإن تعذر الرد علیهم كان لمصالح المسلمینویرد ما یؤخذ منه على 

ویذكر الفقه أن األموال التي توجد بأیدي المحاربین ال توضع في بیت المال أو 
شهارها ولم یتقدم أحد لطلبها، وال تدفع لمن طلبها إال بعد  خزینة الدولة إال بعد حرزها وإ

المال ولیست له بینة أن لإلمام أن یقبل قولهم ثبوت ذلك بالبینة، ویرى مالك فیمن ادعى 
في أن المال لهم، ولكن ال یعجل بدفعه إلیهم حتى ینتشر ذلك ویشهد علیهم ویضمنهم في 

  .)4(أموالهم

وبطبیعة الحال یتعذر على الدولة الیوم كما یتعذر على أصحاب األموال أن ترد 
سترده الدولة من أموال المحاربین علیهم أموالهم بعینها، مما یجوز معه القول بأن ما ت

والبغاة واإلرهابیین یودع لدى الدولة ویستحقه ضحایا تلك الجرائم لتعویضهم عن األضرار 
  . التي نشأت بسببها

                                                             
  .1215، ص )س.م.د(سان، دكتوراه دولة مطبوعة، ن، موسوعة حقوق اإل)عبد الفتاح( مراد )1(
أحمد (شحاتة ؛ 127، ص 2011، مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، 1، مكافحة اإلرهاب، ط )أمیر فرج( یوسف )2(

  .22ص  ،2007المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، ، اإلعدام في میزان الشریعة والقانون وأحكام القضاء، )محمد
  .86، السیاسة الشرعیة، مرجع سابق، ص )تقي الدین أحمد( ابن تیمیة )3(
، )أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد( ابن عبد البر ؛556، مرجع سابق،  ص 4مالك بن أنس، المدونة، ج  )4(

، مرجع سابق، ص 4 ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،ج)محمد عرفة( الدسوقي ،583الكافي، مرجع سابق، ص 
351.  
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وجاء في الفقه الظاهري أن البغاة من الصنف األول وهم الذین تأولوا تأویال یخفى 
المجتهد یخطئ فیقتل مجتهدا أو  وجهه على كثیر من أهل العلم فإن حكمهم حكم الحاكم

 ل، ال على الباغي وال على عاقلتهیتلف ماال مجتهدا، ففي القتل الدیة على بیت الما
وهكذا أیضا من تأول تأویال خرق به اإلجماع بجهالة ولم . ویضمن المال كل من أتلفه

  .)1(تقم علیه حجة وال بلغته

من یذهب إلى إسقاط التوبة وفي رأي حدیث یذكر أن هناك في الفقه اإلسالمي 
لجمیع العقوبات عن البغاة، بما في ذلك العقوبات المقررة لمصلحة األفراد وحقوقهم 

  .)2(المالیة، وتلزم السلطة العامة في هذه الحالة بتعویض المتضررین

ویقتصر ضمان الدولة في التشریع الكویتي على ما یصیب األشخاص من أضرار 
غیرها من اإلصابات، فهو یقف عند الضرر الذي یلحق النفس جسدیة نتیجة الوفاة، أو 

وال یتعداه إلى صنوف الضرر األخرى المالیة البحتة أو األضرار األدبیة، ولذا یجوز له 
الرجوع بدعوى المسؤولیة التقصیریة على فرض توافر شروطها للمطالبة بالتعویض عن 

  .)3(عناصر الضرر األخرى

على الحقوق المالیة للمتضررین من جریمة الحرابة  ویظهر حرص الفقه اإلسالمي
واإلرهاب عندما جعلت الدولة ممثلة في الحاكم ضامنة ألموال الناس وملزمة بردها 
ن لم یجد طالب للمال سوى من ادعى أنه ماله دفعه إلیه  ألربابها كما سبق ذكره، وإ

لة على ما أخذته من أن ید الدو "  إن جاء لذلك طالب" وضمنهم، وتفید عبارة المدونة
وفي الشرح  .)4(أموال المحاربین واإلرهابیین هي ید أمانة فإن جاء صاحبه دفعته إلیه

  .)5("فإن جاء غیره بأثبت منه نزعه منه ودفعه لذلك الغیر"الكبیر 

                                                             
  .700، ص 2 ، المرجع السابق، ج)عبد القادر( عودة )1(
، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 1 ، نظریة التوبة في القانون الجنائي، ط)ناصر كریمش خضر( الحوراني )2(

  .170، ص 2009األردن، 
  .174، تعویض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، مرجع سابق، ص )أحمد السعید( الزقرد )3(
  .556، مرجع سابق،  ص 4مالك بن أنس، المدونة، ج  )4(
  .351، مرجع سابق، ص 4، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،ج )محمد عرفة(الدسوقي  )5(
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ویفید ذلك أن الدولة إن كانت غیر ملزمة شرعا بتعویض المتضررین، فإنها ملزمة 
یصالها ألصحابها، فإن لم تستطع بحفظ األموال التي  تحصلها من اإلرهابیین وغیرهم وإ

ذلك التزمت ابتداء بتعویض الضحایا من تلك األموال ومن األموال األخرى المرصدة 
لمصالح المسلمین، وحلولها بعد ذلك محل الضحایا في تحصیل ما دفعته من الجناة 

  .ا ذهبت إلیه الدول الحدیثةالمتسببین في تلك األضرار، وهذا بطبیعة الحال هو م

وقد اتجه بعض الباحثین إلى إلزام الدولة بتعویض ضحایا جرائم الحرابة واإلرهاب 
في حالة استحالة اقتضاء التعویض من الجاني أو أیة جهة أخرى حتى ال یضیع دم امرئ 

وكذلك یكون ضمان المال على المحارب إذا كان له مال، فإن لم یكن له مال  .)1(مسلم
  .)2(فإن ضمانها یكون في بیت المال

إذا تاب المحارب قبل تمكن السلطات منه فإنه یضمن حقوق الضحایا ویستبدل 
وقد تتحمل الدولة التعویضات حقنا للدماء وحمایة ألمن وسالمة . القصاص بالدیة

 .)3(األشخاص وبذلك تتحقق المصلحة العامة والخاصة

یجعل بیت المال هو الذي یتحمل الدیة عن المحارب الذي ثبتت وهذا التوجه الذي 
توبته قبل القدرة علیه، استند إلى أن القول بأن المحارب یتحمل الدیة وحده في ماله یؤدي 

ویتمثل ذلك في تشجیعه على . بنا إلى هدم الحكمة التي من أجلها فتح له باب التوبة
ل فالرأي هو إعادتها ألصحابها إن كانت قائمة وكذلك بالنسبة لألموا .العدول عن الحرابة

  .)4(أما إن استهلكت أو هلكت فتكون في بیت المال

ولیس هناك، في رأي آخر، ما یحول دون امتداد الفكرة التي یجسدها نظام 
التعقیل، بالنسبة إلى ضمان أذى النفس، إلى ضمان اإلتالفات المالیة، ذلك أن تبعة 

                                                             
  .296، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا(الصاوي  )1(
  .583، المقاصد الشرعیة للعقوبات، مرجع سابق، ص )حسن(الجندي  )2(
، التوبة في القانون الجنائي،  دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج )لیلى(سویاد  )3(

  .95، ص 2014، 2013الخضر، باتنة، 
، 3 ع، 43.مجلة القانون واالقتصاد، تصدر عن جامعة القاهرة، س، نظام التوبة وأثره في العقوبات، )یوسف(قاسم  )4(

  .45، ص 1973سبتمبر 
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بصفة خاصة مع تبدل معطیات الواقع وتعاظم القیم المالیة ضمان إتالف المال أصبحت، 
جحافا بالمتلف من تبعة ضمان إتالف النفس، كما أن اقتضاء  لألشیاء، أكثر جسامة وإ

 ن تبدل معطیات الحیاة االجتماعیةاستقرار تبعة الضمان في ذمة المتلف، على الرغم م
 على الرغم من تباین العلة عله یبدویضفي على ضمان إتالف المال سمات الزجر، ویج
  .مشاركا للحكم للدیة البدیلة الواجبة بإتالف النفس عمدا

وال یمكن االعتراض على ذلك، حسب رأیه، بأن ما تقرر من األحكام خالفا لما 
ألن   یتعدى حدود النصوص المقررة لهایقتضیه أصل من أصول الشریعة الثابتة یجب أال

شرعي ثابت، وال تعارض بین األصلین، األصل األول التعاون والتكافل هو كذلك أصل 
ىٰ ﴿ ةٌ ِوْزرَ ُأْخرَ اِزرَ َال تَِزرُ وَ ىٰ ﴿ األصل الثاني ﴾وَ التَّْقوَ رِّ وَ ى اْلِب وا َعَل نُ اوَ تَعَ فاألصل األول  ﴾وَ

  .)1(مجاله العقاب والزجر، واألصل الثاني مجاله الضمان والجبر

. محل العاقلة في حالة عدم وجودها وینطبق هذا أیضا على بیت المال، ألنه یحل
واألولى أن تلتزم خزانة الدولة بالتعویض؛ ألن الدولة هي التي تقوم بالدور األكبر في 

  .مواجهة المحاربین واإلرهابیین، ویقع على عاتقها استرداد أموال الضحایا من بین أیدیهم

یز أخذ األموال وینبغي أن توضع شروط صارمة السترداد األموال؛ ألن الفقه ال یج
وفي حالة أخذها ترد علیهم إن قالوا هي أموالنا ولو كان كثیرا ال  ،)2(الخاصة بالمحاربین

  .)3(یملكون مثله

وال یمثل هذا إرهاقا أو إثقاال لكاهل خزینة الدولة باعتبارها تتحمل الكثیر من أجل 
اآلثمین، وفتح باب حمایة أبنائها وأموال شعبها في سبیل القبض على هؤالء المجرمین 

التوبة ال تتحمل الدولة معه سوى بعض األعباء الیسیرة في مقابل حمایة سالمة األفراد 

                                                             
  .507، 506، المرجع السابق، ص )حسن عبد الرحمن( قدوس )1(
ومن الفقهاء من یشدد فیهم حتى یرى غنیمة . 86، السیاسة الشرعیة، مرجع سابق، ص )تقي الدین أحمد( ابن تیمیة )2(

  .أموالهم وتخمیسها
  .351، مرجع سابق، ص 4 ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،ج)محمد عرفة( الدسوقي )3(
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والمحافظة على األموال واألنفس واألعراض، وذلك أقرب إلى تحقیق مصلحة األفراد 
  .)1(والجماعات

ل یالحظ من استقراء أحكام الفقه اإلسالمي أن تعویض المجني علیه من بیت الما
  :یكون في ثالث حاالت

وقوع الفعل الضار من قبل من نصب نفسه للمصلحة العامة مثل جنایة الحاكم  -
أو القاضي أو التابعین للدولة من موظفین ومن في حكمهم في جنایة الخطأ وشبه العمد 
متى كانت تصرفاتهم وفق مقتضى النظام وتسببت في إلحاق الضرر بأحد من الناس 

  . كتلف نفس أو مال

على الضحیة من مجهول وبقیت آثار الجریمة على  وقوع الفعل اإلجرامي -
المجني علیه كمن وجد قتیال وال یعرف قاتله أو كمن دهس في الطریق ولم یعرف من 

  . دهسه، أو یصعب تحدیده كما في جرائم الحرابة واإلرهاب

  .)2(وقوع الفعل الضار من معسر ولیس له عاقلة أو تكون معسرة -

إن امتنع المدعون عن الیمین ولم یرضوا بیمین ویدخل في هذا حالة القسامة 
المدعى علیهم فتجب الدیة في بیت المال لقضیة األنصاري الذي قتل بخیبر حیث أبى 
األنصار أن یحلفوا ولم یقبلوا بأیمان الیهود فوداه النبي صلى اهللا علیه وسلم من عنده 

  .)3(كراهیة أن یطل دمه

م الدولة بتعویض ضحیة الجریمة محل اتفاق من خالل ما تقدم یبدو أن مبدأ التزا
والتزام الدولة بتعویض المضرور أمر . بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین التي أخذت به

محسوم في الفقه اإلسالمي بینما ال یزال فقهاء القانون یبحثون عن مدى أحقیة المجني 
  .دول ال تقر بهعلیه في التعویض من قبل الدولة وال تزال قوانین العدید من ال

                                                             
  .46، المرجع السابق، ص )یوسف(قاسم   )1( 
  .169 -163، المرجع السابق، ص )عبد اهللا بن عبد العزیز(العقال  )2(
  .27، ص 12، المغني، مرجع سابق، ج )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد(ابن قدامة  )3(
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ال تترك الشریعة الدم یذهب هدرا، فإذا استحال على المجني علیه أو على أسرته 
الحصول على التعویض من الجاني أو من عائلته، فإن بیت المال یضمن له هذا 

  .)1(التعویض

ویظهر االختالف كذلك حول أساس الحق في تعویض الدولة للمضرور حیث 
تعویض الذي سیأخذه المجني علیه یعتبر حقا له أم منحة من انقسم فقهاء القانون هل ال
خطا واحدا ال اعوجاج فیه وال التواء بأن ما یأخذه  الشریعةالدولة، بینما أخذ فقهاء 

  .)2(المجني علیه هو حق له ال منة وال برا من أحد

والقوانین التي أخذت باألساس القانوني، والذي یعني أن الحق في التعویض واجب 
مكرر من  140ى الدولة ویحق للضحیة مطالبتها به ومنها التشریع الجزائري طبقا للمادة عل

  .التقنین المدني، ال تزال ال توضح اإلجراءات التي تكفل الوصول إلى هذا الحق

تتفق القوانین مع الشریعة اإلسالمیة في الطبیعة االحتیاطیة اللتزام الدولة 
سداد دین التعویض في حال عسره أو جهالته ثم تحل بالتعویض فهي تقوم مقام الجاني ب

محل المجني علیه في اقتضاء حقها من الجاني الذي یعد المسؤول الوحید عن الجریمة 
  .ویقع علیه التزام شخصي  بتعویض من تضرر من جراء تلك الجریمة

وتنص القوانین على أن یكون الدفع على عاتق الدولة التي تحتفظ بدعوى الرجوع 
ولكن یبدو أنه ال یوجد . المدین، لكي تسترجع، عند االقتضاء، المبالغ التي دفعتهاضد 

والسیما في  .)3(في الفقه اإلسالمي ما یدل على استرجاع الدولة للدیة التي قامت بسدادها
حال عجز الجاني أو عاقلته عن السداد إذ من الیسیر في زمانهم الوقوف على حقیقة 

وقد یكون من المتعین األخذ بهذا النص في حال التوصل إلى معرفة الفاعل . العجز
  .وثبوت إدانته جنائیا أو على عاقلته وثبت یسارهما

                                                             
  .68المرجع السابق، ص  ،)محمد األمین(البشري  )1(
  .123، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا( الصاوي )2(
یرى البعض بأنه من حق الجاني على الدولة إذا كان معسرا أن تقوم الدولة مقامه كما أنه لو مات وترك ماال ولیس  )3(

.  وعلیه فالدولة ال تنتظر ماال یصل إلى الجاني حتى تأخذه مقابل ما دفعته عنه. له ورثة توضع تركته في بیت المال
  .111، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا( الصاوي
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الدولة بالتعویض مع الشریعة من حیث األضرار تتفق التشریعات التي أقرت التزام 
اإلسالمیة في عدم التعویض الكامل عن كل األضرار، وحصل االتفاق على وجوب 
تعویض األضرار البدنیة دون المالیة، وقصرت القوانین ذلك على جرائم العنف ومنها 
جرائم اإلرهاب وفي الشریعة عن كل جرائم الدم سواء أدت إلى إزهاق النفس أو ما دونها 

  .تجب فیها الدیة أو جزء منهامما 

ولكن بعض القوانین تعوض عن األضرار المادیة أو المالیة الناتجة عن جرائم 
العنف أو بعض جرائم المال مثل السرقة والنصب وسوء االئتمان إذا بلغت حدا من 

  .والتعویض هنا محدود. الجسامة

ه اإلسالمي إمكانیة ویقر بعض الفقه الحدیث المستمد من الشریعة اإلسالمیة والفق
امتداد االلتزام الجماعي بالتعویض لیشمل األضرار المادیة لیتماشى ذلك مع التعلیل 

 أن الدیة مال كثیر یجحف بالمتلف الفقهي بأن التزام العاقلة بالتعویض یجد أساسه في
ومؤدى ذلك أنه لو تعاظم الضرر في األموال وأصبح . وقلما یكثر ذلك في جرائم األموال

جحافا بالمتلف من تبعة ضمان إتالف النفس لوجب التعاون في أدائه من أ كثر جسامة وإ
ال وجب على الدولة   .العاقلة إن وجدت وكانت ملیة، وإ

ن كال من القانون الوضعي والشریعة اإلسالمیة یتفقان على أن األصل العام أن  وإ
قط أحیانا یسأل الشخص على نتائج جرمه في ماله الخاص، لكن هذا األصل یس

  .العتبارات مختلفة مشتركة في معظمها بین التشریعین

ولعل أهم هذه االعتبارات، وللشریعة اإلسالمیة فضل السبق فیها، أن ال تهدر 
دماء األشخاص إال لسبب أن الجاني مجهول أو معسر، ثم إن الدولة ذاتها مسؤولة عن 

لمصابین، إذ الخطأ في أمن األشخاص، فإخاللها بهذا الواجب یحملها جبر ضرر ا
ن المجتمع السلیم یجب أن یسوده التكافل االجتماعي وهذا ما یمكن . األخیر خطؤها وإ

  .)1(تحقیقه بواسطة الذمم الجماعیة

                                                             
  .417، المرجع السابق، ص )عبد الرزاق(دربال  )1(
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یتضح في نهایة هذا الباب أن ضمان حصول ضحیة الجریمة على التعویض 
. دین التعویض یرتبط أساسا بمدى معرفة المسؤول عن الضرر وقدرته على الوفاء بأداء

حیث إن األصل أن یقع ذلك على عاتق الجاني وحده، إذ تولد الجریمة التزاما شخصیا 
وأساس مسؤولیته هو . في ذمة مرتكبها بتعویض المجني علیه والمضرور منها وأسرته

  .خطؤه الشخصي

وضمانا لحق المضرور یمكن أن ینتقل أداء دین التعویض إلى المسؤول 
واصلة الدعوى المدنیة ضد الورثة للحصول على التعویض في حدود المدني،كما یمكن م
  .الذمة المالیة للمورث

وتتفق الشریعة من حیث المبدأ في أن أداء التعویض یتحمله دائما الجاني في 
  .ماله، ولكن تحمل العاقلة عنه دیات الخطأ وشبه العمد تخفیفا ومواساة

ر جسمانیة أو مادیة أو معنویة إذا تعوض القوانین عن كل جریمة تنجم عنها أضرا
توافرت أركان المسؤولیة من خطأ وضرر وعالقة سببیة، ویشترط في الضرر أن یكون 

وال تعرف التشریعات التعویض عن ضرر الموت أو الضرر . شخصیا ومباشرا ومحققا
وأقرته محكمة النقض المصریة . الموروث، ولم تقره أحكام القضاء في العدید من الدول

ویقر القضاء بتعویض الضرر المرتد الناتج عن الوفاة، سواء كان . معها أحكام المحاكمو 
وال یثبت الضرر المادي لذوي حقوق الضحیة إال لمن كان تحت نفقة . مادیا أو معنویا

المتوفى وفي كفالته، أما الضرر المعنوي فیثبت لذویه وقد جرى العمل في القضاء عندنا 
  .ألبناء واألب واألم واإلخوةعلى تعویض األرامل وا

تتفق الشریعة في التعویض عن كل ضرر إذا وجدت عالقة سببیة بین الخطأ 
وهي تعوض عن ضرر الموت أو الضرر الموروث الذي یوزع على الورثة . والضرر

بحسب أنصبتهم الشرعیة، وال تعوض عن الضرر المرتد، وال تجمع بین التعویض 
  .لدیةوالقصاص في جرائم القصاص وا

إذا تعذر حصول الضحیة على التعویض من الجاني أو من المسؤول المدني فإن 
قلة من التشریعات مثل التشریع الفرنسي والجزائري ألزمت الدولة بتعویضه من حیث 
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ویرد بعض الفقه أساس التزام الدولة بالتعویض إلى أساس قانوني، بینما یرى . المبدأ
هو أساس اجتماعي مرده إلى فكرة التكافل أو التضامن البعض اآلخر أن أساس التزامها 

  .االجتماعي أو حتى األمن االجتماعي

والتزام الدولة بتعویض الضحیة هو ذو طبیعة احتیاطیة على الراجح، ألن الجاني 
في األصل مسؤول مسؤولیة شخصیة عن تعویض المجني علیه والمضرور من 

  .الدولة هو ذو طبیعة أصلیة الجریمة،ومع ذلك هنالك من یرى أن التزام

ومما یتفق مع الطبیعة االحتیاطیة اللتزام الدولة كونه التزاما محدودا من حیث 
الجرائم ومن حیث األضرار، فال تلتزم الدولة سوى بتعویض بعض الجرائم مثل جرائم 
العنف أو اإلرهاب، وال تشمل الجرائم الواقعة على المال إال عند بعض التشریعات وفي 

طاق ضیق، وال تعوض عن كل ضرر، ففي جرائم العنف واإلرهاب تعوض جل ن
التشریعات عن األضرار الجسمانیة والمادیة مثل التشریع الجزائري، وفي التشریع الفرنسي 
حیث یمكن التعویض عن جرائم السرقة والنصب وسوء االئتمان فإن التعویض محدد 

 . ر البسیطبالقانون ویقتصر على الضرر الجسیم دون الضر 

یبقى التعویض عن الضرر المعنوي الناتج عن جرائم العنف واإلرهاب محل 
خالف، وقد استبعد المشرع الجزائري التعویض عنه، علما بأن هذا النوع من الجرائم 
یتسبب بال ریب في إحداث أضرار معنویة جسیمة على الضحایا قد یستمر أثرها إلى أمد 

  .بعید

الجریمة الحق في الحصول على تعویض من الجاني أو من إذا ثبت أن لضحیة 
أي جهة أخرى فإن تحقق ذلك لیس باألمر الهین حیث تعترضه صعوبات جمة من خالل 
اإلجراءات المعقدة، وكثرة القضایا المعروضة على المحاكم العادیة، وقد تكون إجراءات 

ل لجان معینة لهذا الغرض التعویض التي تتكفل بها الدولة أو الصنادیق الخاصة من خال
  .أیسر على الضحایا وأسرع في التكفل بحقوقهم
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    القسم الثاني  

  آلیات تعویض ضحیة الجریمة    
  

تتعدد الوسائل المتاحة أمام ضحیة الجریمة إن أرادت الحصول على حقها في 
التعویض عن الضرر الالحق بها، وكانت إلى وقت قریب ال تجد سوى آلیة وحیدة تتمثل 

قاعدة شرعیة طبقها القضاء منذ  وهي. القضاء عن طریق رفع الدعوى في االلتجاء إلى
الحق االجتماعي في توقیع العقاب، وحق بموجبها د تجسالقدیم، وتطورت مع الزمن 
وهو التنظیم الذي ظهرت فیه الدعوى العمومیة والدعوى  الضحیة في طلب التعویض،

  .الحدیثةالمدنیة كنظام قانوني قائم بذاته مقرر في جمیع الشرائع 

المدنیة بالحق في المطالبة بالتعویض المدني، یباشرها الشخص وتضطلع الدعوى 
المتضرر بنفسه ولصالحه أمام المحكمة المدنیة، والتي یمكن له مباشرتها مع الدعوى 

  .العمومیة أمام المحكمة الجزائیة في وقت واحد إذا توافرت شروط ذلك

تي یقوم بها ویتعین للقیام بالحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض ال
المتضرر أن تتم أمام القضاء، إذ هي الجهة الوحیدة التي تفتح للضحیة إذا أرادت 

  ).الباب األول(ض في العدالة الجنائیة التقلیدیةالوصول إلى حقها في التعوی

إلى حصول الضحیة على حقها  أهمیة الدعوى المدنیة التي تهدف وعلى الرغم من
ض، إال أنها غیر كافیة في تحقیق التوازن بین جمیع في التعویض في تحقیق هذا الغر 

أطراف الدعوى، وال تستجیب بصورة فعالة إلى تحقیق الترضیة لجمیع األطراف بمن فیهم 
  .الفاعل والضحیة ومحیطهما العائلي والمجتمع

وقد أدى بطء العدالة الجنائیة التقلیدیة إلى طمر فكرة الردع القانوني، إذ مع مرور 
ى الناس أن هناك عقابا سوف یطبق، وتظل الجریمة قائمة في أذهانهم، ویتزاید الوقت ینس

اإلحساس بأن المجرم مر من دون عقاب، كما یتم نسیان الضحیة، ولم یعد لحصولها 
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وذلك ینزع من المجتمع إحساسه بالثقة . على الحق في التعویض بعد ذلك أي معنى
  .قود إلیه من هدم لوجود الدولة ذاتهاواألمن، ویولد نزعات الثأر الفردي مع ما ی

ومن ثم سعت العدالة الجنائیة الحدیثة إلى إیجاد آلیات ووسائل متعددة لضمان 
حقوق المضرور من الجریمة، ولم یعد الحق في الدعوى هو اآللیة الوحیدة لتحقیق هذه 

ج المصلحة، بل هناك آلیات ووسائل جدیدة تضمن حق الضحیة في التعویض ودیا وخار 
ضحیة الجریمة وبذلك أمكن الحدیث عن آلیات تعویض  .طریق الدعوى الجنائیة المعتادة

  .)الباب الثاني(في العدالة الحدیثة
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  الباب األول

  آلیات تعویض ضحیة الجریمة 

  في العدالة التقلیدیة
 

تنطوي الجریمة في العدالة التقلیدیة على فعل إجرامي یخل بالنظام العام ویمس 
 ه ضرر یمس الفرد في جسمه أو مالهبالكیان المادي والمعنوي للمجتمع، وقد ینجم عن

ومن ثم قد تنشأ عن الفعل الواحد دعویان، دعوى عمومیة تمارسها النیابة العامة نیابة عن 
المجتمع وتهدف إلى توقیع العقاب، ودعوى مدنیة یباشرها المتضرر بإرادة منه وتهدف 

  .للمطالبة بالتعویض

على الرغم من تطبیق نظریة الدعوى في القضاء القدیم، فإنها مازالت تهیمن على و 
القوانین اإلجرائیة الجنائیة المختلفة، وتعد السبیل الوحید المفتوح أمام الضحیة إذا أرادت 
صالح الضرر الناشئ عن الجریمة قبل استحداث  الحصول على حقها في التعویض وإ

ا فإن الطریق الوحید لتعویض الضحیة یتمثل في ومن هن. طرق بدیلة أو مكملة
، ویحق للضحیة وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة االلتجاء إلى )الفصل األول(الدعوى

القضاء للمطالبة بالتعویض أو الضمان وفقا لنظام الدیة وذلك في الفقه التقلیدي، حیث 
بدیلة عن الطریق  اتوجد تطبیقات حدیثة تستند للشریعة اإلسالمیة وتعتمد طرق

،وبذلك أمكن التطرق آللیة الدعوى لتعویض ضحیة الجریمة في الشریعة التقلیدي
 ).الفصل الثاني(اإلسالمیة
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  الفصل األول

  تعویض ضحیة الجریمةالقضائیة ل آلیة الدعوى

  في القانون
  

لكي تحصل الضحیة على التعویض عن الضرر الذي نتج عن الجریمة فإن 
وحین ة أمام القضاء المدني أو الجنائي،یفتح أمامها هو أن تتقدم بدعوى مدنیالسبیل الذي 

تختار الطریق الثاني فإن القوانین اإلجرائیة تتیح لها تحریك الدعوى العمومیة بطریق 
  .االدعاء المباشر، أو عن طریق التدخل في الدعوى التي سبق للنیابة العامة تحریكها

متضرر من الجریمة اإلجراءات التي یسلكها حین یبادر وترسم القوانین اإلجرائیة لل
 بتقدیم طلب التعویض وشروط قیامه بالدعوى وهو النظام الذي تسیر علیه معظم القوانین

  ).المبحث  األول(الحدیثة وفقا للعدالة التقلیدیة

وتضع القوانین الموضوعیة المبادئ والقواعد العامة التي تحكم التعویض وتترك  
بما یتحقق  ،ره إلى سلطة قاضي الموضوع الذي یتمتع بسلطة شبه كاملة في ذلكأمر تقدی

  ).المبحث الثاني(الكامل للضحیة عن كل أنواع الضررمعه التعویض 
  

  المبحث األول

 النظام اإلجرائي لدعوى تعویض 

  ضحیة الجریمة
 

تعد دعوى التعویض دعوى مدنیة بحته، ویقوم بمباشرتها الطرف المتضرر دون  
غیره، وبهذه الصفة فهي تخضع إلجراءات الخصومة المدنیة حسب قواعد قانون 
اإلجراءات المدنیة، ویختص بنظرها حكمیا القاضي المدني، غیر أن المشرع قد أسند 

ا كانت الدعوى العمومیة قد حركت أیضا اختصاص النظر فیها إلى القاضي الجزائي إذ
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وهذا التمازج أضفى علیها صبغة مزدوجة . في نفس الموضوع ضد مرتكب الجریمة
وعلى الرغم من . لطریق المطالبة بالتعویض تتداخل فیها اإلجراءات المدنیة والجزائیة

. هما على األخرىاحدفال یخلو الحال من وجود تأثیر إل فصل الدعویین عن بعضهما
ر هذا النظام اإلجرائي بصفة جلیة على مباشرة الضحیة لدعوى التعویض التي یجوز ویؤث

 ).المطلب الثاني(و إهمالها مما یؤدي إلى انقضائهاأ) المطلب األول(له استعمالها
  

  المطلب األول

  مباشرة الضحیة لدعوى التعویض
  

للقیام بها وفقا مباشرة الدعوى المدنیة السائدة في القانون لصالح الطرف المتضرر 
ما باتباع الطریق الجزائيالختیاره، إما باتباع الطریق الم على أن ) الفرع األول(دني، وإ

الترابط بین دعوى التعویض والدعوى العمومیة صبغ الدعوى األولى بنظام ممیز یظهر 
مام المحكمة الجنائیة أو جلیا أثناء استعمال الضحیة لحقها في الخیار بنظر الدعوى أ

  ). الفرع الثاني(مدنیةال
  

  الفرع األول

 حق الضحیة في الخیار بین الطریق 

  الجنائي أو المدني
  

ار بین القضاء لم تتخذ التشریعات موقفا موحدا من فتح الطریق أمام الضحیة للخی
قید في كما أن هذا الحق بالنسبة للتشریعات التي أقرته م) الفقرة األولى(الجنائي أو المدني

  ).الفقرة الثانیة(اإلجرائي بعدة قیودجانبه 
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  الفقرة األولى

  موقف التشریع المقارن من حق الضحیة 

  في الخیار بین الطریقین
  

إن مبدأ الخیار یسمح للضحیة، والذي یسمى حینئذ بالمدعي المدني، اتباع الطریق 
هذا الخیار في ونجد . المدني أو الجنائي في مباشرة دعواه الرامیة إلى طلب التعویض

وهذا مسلك . )1()4 .م(والقانون البلجیكي )3 .م( يشریعات الجنائیة كالقانون الفرنسأغلب الت
فتح التشریع الجزائري الذي نهج منهج التشریعات الالتینیة التي تجیز حق الخیار، الذي 

یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العمومیة في . "للضحیة نتیجة هذین النصین
یة یجوز أیضا مباشرة الدعوى المدن" )ج.إ 3 .م(" وقت واحد أمام الجهة القضائیة نفسها

شریعات وهو الذي سلكته أیضا معظم الت. )2( )4/1 .م(".منفصلة عن الدعوى العمومیة
وهو ما . ، والتشریع المغربي)3()7 .م(والتشریع التونسي )251 .م(العربیة، كالتشریع المصري

 .)4(واللبناني والعراقي )57و 4 .م(والسوري  )111 .م(سار علیه أیضا التشریع الكویتي 

وهناك بعض القوانین ال تسمح برفع الدعوى المدنیة إال أمام المحكمة المدنیة 
 الجرمانیة واألنجلوسكسونیةریعات والتش. )6(وكذلك القانون الهولندي. )5(كالقانون األلماني

التي ترفض قبول االدعاء المدني أمام القضاء الجزائي، ألنها تعتبر ذلك خروجا على 
وفیه تعكیر . )7(أحكام اختصاص القضاء الجزائي، وهو اختصاص مقرر لصالح المجتمع

                                                             
  .139، ص 1942، مطبعة االعتماد، مصر، 2 ، أصول قانون تحقیق الجنایات، ط)محمد مصطفى( القللي )1(
  .163، المرجع السابق، ص )عبد اهللا( وهایبیةأ )2(
  .66، ص المرجع السابق، )عیاض( البجاوي )3(
  .92، ص 1982، جامعة الكویت، 3 ، الوسیط في اإلجراءات الجزائیة الكویتیة، ط)عبد الوهاب( حومد )4(
  .139ص ، المرجع السابق،)محمد مصطفى(القللي  )5(
  .645، مرجع سابق، ص 3، الموسوعة الجنائیة، ج )عبد الملك بك(جندي  )6(
  .92، المرجع السابق، ص )عبد الوهاب( حومد )7(
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لعمله، ألنه مطالب بالخوض في مسائل مدنیة قد ینجر عنها تعطل القضاء الجزائي 
  .)1(رات محض مدنیة، وما تتطلبه عادة من جهد وعناءالعتبا

توجد طریقتان تتقاسمهما القوانین الحدیثة تفصل األولى الدعوى المدنیة عن 
. الدعوى الجنائیة، والثانیة تجیز للمجني علیه أن یجمع بین الدعویین في قضیة واحدة

وق المدنیة والنیابة العامة والطریقة الثانیة تفضل األولى ألنها تسمح بتعاون المدعي بالحق
وتمتاز علیها أیضا بأنها تمنع تعدد األحكام وتناقضها وهو ما یمكن . في إثبات الوقائع

  .)2(حكمتین مختلفتینحدوثه إذا كانت الدعویان المدنیة والجنائیة منظورتین أمام م

ك یمیل أغلبیة الفقه العربي إلى اتباع األسلوب الذي یفتح الطریق للضحیة لسلو 
والحكمة في ذلك أن الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة إنما . )3(الطریق المدني أو الجنائي

ینشآن عن فعل واحد هو الجریمة، والقاضي الجنائي وهو یقدر الوقائع، ویفصل فیما وقع 
من اعتداء على المجتمع، یسهل علیه، وقد توافرت أمامه عناصر التقدیر، أن یفصل فیما 

كما أن السماح لمن أصابه ضرر من الجریمة برفع . مة من ضرر شخصينشأ عن الجری
دعواه الخاصة أمام المحكمة الجنائیة یجعله، إلى جانب النیابة العامة، عونا قویا یساعد 

وفضال عن ذلك فإن تولي المحكمة الجنائیة . على جمع األدلة، وكشف خبایا الجریمة
یمنع حصول التضارب الذي قد یقع بین حكم الفصل في الدعوى الجنائیة والمدنیة معا 

  .)4(المحكمة المدنیة والمحكمة الجنائیة

من جانب علم الضحیة، یشكل ضحیة الجریمة عنصرا أساسیا في نظام العدالة 
الجنائیة، وتعد الشاهد األول في الجریمة التي وقعت في حقها، وقد تكون هي الشاهد 

ف المحیطة بالجریمة والتي من شأنها أن تساعد الوحید الذي یعلم جمیع الحقائق والظرو 
والضحیة هي التي تستطیع أن تكشف الحجم الحقیقي . نظام العدالة على تحقیق العدل

  .لإلیذاء الذي لحق بها من جراء الجریمة

                                                             
  .67، المرجع السابق، ص )عیاض(البجاوي  )1(
  .609، مرجع سابق، ص 3، الموسوعة الجنائیة، ج )عبد الملك بك(جندي  )2(
  .67، المرجع السابق، ص )عیاض(البجاوي  )3(
  .139، المرجع السابق، ص )محمد مصطفى(القللي  )4(
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إن وجود الضحایا في نظام العدالة الجنائیة وعلى مقربة من األدلة الجنائیة أثناء 
حاكمة له فوائد عدیدة  منها تأكید حجم الضرر المباشر الذي التحقیقات وفي مرحلة الم

أصاب الضحیة، ومنها أن یكون رقیبا على األدلة الكاذبة وأقوال شهود الزور بما یصب 
ومنها أن وجود الضحیة یساعد على تعزیز فرص الصلح أو التسویة . في مصلحة العدالة

جراءاته المطولة،  والضحیة بوجودها على مقربة من نظام خارج نطاق العدالة الجنائیة وإ
رغبة االنتقام  االعدالة الجنائیة ووقوفها على اإلجراءات القانونیة المتخذة بجدیة تشبع فیه

  .)1(سریعا ویهدأ بالها بالعدالة الناجزة

 في آن واحد أمام الجهة الجنائیة وهناك اعتبارات عملیة تدعو إلى نظر الدعویین
وذلك بغرض توفیر الوقت والجهد والنفقات على الخصوم في الدعوى المدنیة التي 

لمدعي المدني المتضرر من كما أن تمكین ا. موضوعها التعویض بسبب جریمة وقعت
یترتب علیه بالضرورة  التعویض أمام القضاء الجنائيمن المطالبة بحقه في  الجریمة

ت التي لم تقم فیها النیابة العامة بتحریك تحریك الدعوى العمومیة، خاصة في الحاال
، وهي االعتبارات التي تضفي على الحكم الجنائي حجیة 2فقرة  1الدعوى تطبیقا للمادة 

أمام القضاء المدني، فتلزم هذا األخیر باألخذ بالنتیجة التي انتهى إلیها القضاء الجنائي 
  .)2(في الدعوى العمومیة

تیار العتبارات تاریخیة، إذ تعد مظهرا للنظام القدیم ویبرر الفقه الفرنسي حق االخ
. في نظام االتهام الخاص عندما كان تحریك الدعوى العمومیة یرتبط بدعوى الضحیة

وهو حل یفید . باإلضافة إلى تكریس المشرع للوحدة بین العدالة الجنائیة والعدالة المدنیة
. والمدعمة بتدخل الطرف المتضرر المجتمع الذي یستفید من الدعوى العمومیة، المثارة

ویفید إدارة العدالة نفسها، ألن الفصل في الدعوى المدنیة من طرف القاضي الجنائي 
وأخیرا یكون من السهل للطرف المتضرر أن یتدخل . یجنب وقوع التضارب في األحكام

  .)3(في القضیة الجنائیة بدال من أن یشرع في قضیة مختلفة من أجل مصالحه المدنیة
  

                                                             
  .153، 152ص  ، المرجع السابق،)محمد األمین(البشري  )1(
  .163، المرجع السابق، ص )عبد اهللا( وهایبیةأ )2(

(3) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges),Bouloc (Bernard), op.cit. p.  259 . Soyer (Jean-Claude), op.cit. p. 
276. 
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  الفقرة الثانیة

  القیود الواردة على حق الخیار 

  بین الطریقین
  

إن مبدأ الخیار یسمح للمدعي المدني اتباع الطریق المدني أو الجزائي في مباشرة 
إذ  ا المبدأ مقید في جانبه اإلجرائي؛غیر أن هذ. دعواه المدنیة الرامیة إلى طلب التعویض

ال یجوز للمدعي المدني مباشرة دعواه المدنیة أمام المحكمة الجزائیة إذا كان قد سبق له 
أن أقامها أمام المحكمة المدنیة، ما لم تكن النیابة العامة قد رفعت الدعوى العمومیة قبل 

  .)1(صدور حكم في الموضوع

تعتبر أثرا من وهذا أخذا بقاعدة حظر الرجوع في اختیار طریقة التقاضي، التي 
آثار نظام االتهام الخاص، وقد أخذ بها القانون الروماني، واعتمدها القانون الفرنسي 
القدیم بصیغتها المطلقة، ویقصد بها أنه إذا اختار المتضرر رفع دعواه الرامیة إلى جبر 
الضرر الناشئ له شخصیا من الجریمة أمام جهة قضائیة ذات اختصاص معین، فإنه ال 

ه باالنتقال بدعواه تلك إلى جهة قضائیة ذات اختصاص آخر، فإذا ما وقع اختیاره یسمح ل
مثال على الطریق المدني لمباشرة دعواه في التعویض، فإن ذلك االختیار یلزمه ویمنعه 

وتتلخص هذه القاعدة في أن  .)2(من االنتقال بدعواه إلى الطریق الجزائي والعكس بالعكس
لطریقین، الجنائي أو المدني، ال یمكنه أن یلجأ إلى الطریق المدعي إذا اختار أحد ا

ذلك هو المفهوم األصلي . )3((electa una via non datur recursus ad altram)اآلخر
نما شهد تطورا هاما في اتجاه التخفیف من شدة  لهذه القاعدة الذي لم یبق على حاله وإ
تلك القاعدة، تفادیا إلفراط المتضرر في استعمال حقه في التقاضي فیمعن في جر 

                                                             
  .255، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )1(
  .34، ص 2 ، التعویض عن الضرر البدني ، مرجع سابق، ج)محمد( اللجمي )2(
 .148، المرجع السابق، ص )محمد مصطفى( القللي )3(

v. aussi. Stefani (Gaston) ,levasseur (Georges), Bouloc (Bernard) ,op.cit. p. 268.” une fois que la partie lésée 
a exercé son option entre la voie civile et la voie criminelle, il ne lui est plus possible de revenir en arrière, 
d’abandonner la juridiction saisie pour s’adresser à l’autre. C’est  le sens de la maxime : « electa Una via, non 
datur recirsus ad alteram ». 
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خصمه من محكمة إلى أخرى،  ومن أجل تأمین محاكمة عادلة للمتهم، فإنه بدا أن قاعدة 
ر رجوع المتضرر في اختیاره األول، وعدم إجازة انتقاله بدعواه من اختصاص قضائي حظ

إلى اختصاص آخر ال تكون مجدیة ومفیدة بالنسبة للمتهم إال إذا وقع حصر نطاق 
إعمالها في اتجاه واحد، أي في اتجاه حظر االنتقال من الطریق المدني إلى الطریق 

لمتضرر ترك الطریق الجنائي لیأخذ الطریق أي یمكن ل. )1(الجزائي، ولیس العكس
 .)2(المدني

  .وتطبیق القاعدة یتضمن بعض القیود واالستثناءات
  

  تطبیق قاعدة حظر الرجوع في اختیار طریقة التقاضي: أوال
  

منذ البدایة سلوك الطریق  الخیار ال یعتبر نهائیا إال إذا اختار الطرف المدني
 426 .م(رجوع حینما یختار الطریق الجنائيتطبق قاعدة حظر الوال . )ف. ج. إ.ق 5 .م(المدني

عندما رفع الطرف المدني دعواه في البدایة أمام المحكمة المدنیة أو أمام . )ف.ج .إ.ق
المحكمة التجاریة، فال یمكنه من حیث المبدأ أن یستنكف عنها لیرفعها بعد ذلك أمام 

هي لمصلحة المتهم، وال یستطیع  ”electa una via“إذ إن قاعدة . المحكمة الجنائیة
الطرف المتضرر بفعله أن ینتزعها منه، ذلك أن االجتهاد القضائي یعتبر أن الطریق 

  .)3(المدني أكثر مالءمة للمتهم من الطریق الجنائي األكثر صرامة

ویأخذ التشریع الجزائري بهذه القاعدة ویقضي بأنه ال یسوغ للخصم الذي یباشر 
واستخلص ) 5/1.م(أن یرفعها أمام المحكمة الجنائیةمحكمة المدنیة المختصة دعواه أمام ال

منها الفقه أن یكون المدعي المدني قد رفع دعواه للمطالبة بالتعویض فعال أمام المحكمة 
وتكون الدعوى العمومیة قد رفعت فعال قبل التجائه إلى المحكمة . المدنیة المختصة

                                                             
  .36 -34، ص  2 ، التعویض عن الضرر البدني ، مرجع سابق، ج)محمد( اللجمي: انظر )1(

(2) La règle empêche bien la partie lésée d’abandonner la voie civile primitivement choisie pour la voie 
criminelle, mais l’inverse n’est pas vrai ; elle peut abandonner pour la voie criminelle pour prendre la voie 
civile. 
v.  Soyer (Jean-Claude), op.cit. p. 276. 
(3) Stefani (Gaston),Levasseur (Georges),Bouloc (Bernard),op.cit. p. 269, 270. 
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إال أنه یجوز ذلك إذا كانت النیابة العامة " التي تنص 5/2المدنیة، وهو مستفاد من المادة 
  .)1("قد رفعت الدعوى العمومیة قبل أن یصدر من المحكمة المدنیة حكم في الموضوع

ومعنى ذلك أنه یبقى من حق المدعي المدني خیار التخلي عن دعواه أمام 
محكمة الجزائیة بصفته مدعیا مدنیا ما لم یصدر حكم المحكمة المدنیة والتدخل أمام ال

وال یحق له بعد ذلك إثارة نفس القضیة من جدید أمام المحكمة الجزائیة طبقا . نهائي
  .)2(للقانون ولالجتهاد القضائي

وبذلك یكون موقف المشرع الجزائري من قاعدة حظر الرجوع في الخیار في أضیق 
ي قد اختار المحكمة المدنیة وصدر حكم نهائي من نطاق وهو حالة كون المدعي المدن

  .هذه المحكمة، بغض النظر عن كون الدعوى العمومیة قد حركت أم ال
  

  عدم تطبیق قاعدة حظر الرجوع في اختیار طریق التقاضي: ثانیا
 

عندما یختار الطرف المتضرر منذ البدایة الطریق المدني، فإنه ال یمنع دائما من 
وذلك في حالة ما إذا كان تحریك الدعوى . )3(الوراء لیسلك الطریق الجنائيالرجوع إلى 

العمومیة جاء الحقا لرفع الدعوى المدنیة بشرط أن ال یكون صدر في هذه األخیرة حكم 
                                                             

  .183،184، المرجع السابق، ص )عبد اهللا( وهایبیةأ )1(
قانونا أنه ال یسوغ للخصم الذي سلك الطریق المدني أن یعدل عنه إلى الطریق الجزائي إال إذا حركت  من المقرر )2(

الدعوى العمومیة قبل الفصل في موضوع الدعوى المدنیة، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا 
ما كان من الثابت في قضیة الحال أن المطعون ضدها باشرت دعواها أمام المحكمة المدنیة انتهت بقرار ول. للقانون

نهائي حاز قوة الشيء المقضي فیه، ثم بعد ذلك اشتكت إلى النیابة التي قامت بتحریك الدعوى العمومیة، فإن قضاة 
بتاریخ / 47001قرار رقم . فوا القانونالمجلس الذین ألزموا الطاعنة أن تدفع تعویضا للطرف المدني خال

متى كان من المقرر قانونا أنه ال یجوز للخصم الذي باشر " وفي ذات السیاق صدر قرار جاء فیه . 12/04/1988
دعواه أمام المحكمة المختصة أن یرفعها بعد ذلك أمام المحكمة الجزائیة، ومن ثم إن القضاء بما یخالف أحكام هذا 

بإدانة الطاعن والحكم علیه بعقوبة الحبس من أجل  إذا كان الثابت أن قضاة االستئناف قضوا. المبدأ یعد خرقا للقانون
وكان مما یستخلص من مراجعة الملف والوثائق المقدمة وكذلك من القرار المدني أن التزویر . جنحة التزویر واستعماله

كان قد أثیر أمام المحكمة المدنیة، وعلیه فإنه لیس للمطعون ضدها إثارة نفس القضیة من جدید أمام المحكمة 
،المرجع )عبد الرزاق(حمودي . جزائیة،ومتى غفل هؤالء القضاة عن تطبیق هذه القاعدة القانونیة استوجب نقض قرارهمال

  .303 -301 السابق، ص
(3) Stefani (Gaston),Levasseur (Georges),Bouloc (Bernard),op.cit. p. 271. 
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وهي الحالة التي تعني جواز أن یعدل المدعي المدني عن اختیار . )ج.ج.إ 5/2.م(نهائي
  .)1(جنائي بعد ذلكالقضاء المدني باختیار القضاء ال

وذهب القضاء إلى أنه إذا كان المدعي المدني قد تخلى عن دعواه أمام المحكمة  
من  337، أو المادة 72المدنیة، ولجأ إلى تحریك الدعوى العمومیة في إطار أحكام المادة 

وهذا الرأي له سند من بعض الفقه، ألن حق . )2(هذا القانون فإن دعواه تكون مقبولة
في رفع الدعوى الجنائیة مباشرة حق أساسي قصد منه أن یكون رقیبا على أعمال  المدعي

النیابة، ویجوز أن یكون قد لجأ إلى القضاء المدني اعتمادا على أنها ستقوم بواجبها، فإذا 
بینما یشترط في القانون المقارن أن تكون . )3(لم تفعل اضطر هو لرفع الدعوى مباشرة

 أثیرت بسعي من النیابة العمومیة تعهدت بها المحكمة الجزائیة قدالدعوى العمومیة التي 
وذلك أن هذا التغییر ال یضر بأي أحد؛ ألن الدعوى . )4(ولیس بسعي من المتضرر

 عن أیة مبادرة من الطرف المتضرر العمومیة حركت بسعي من النیابة العامة بعیدا
  .)5(قوبةوالمتهم في كل األحوال قد یتعرض لخطر الحكم علیه بع

ویعتبر فقه القضاء الفرنسي، والتونسي أیضا، أن قاعدة حظر االنتقال بدعوى 
التعویض من القضاء المدني إلى القضاء الجزائي ال تجد مجاال للتطبیق إذا كان الطرف 
المتضرر یجهل عند لجوئه إلى القضاء المدني أن جریمة قد اقترفت في حقه، كما لو تم 

ذكورة عن طریق خبیر انتدبته المحكمة المدنیة أثناء تعهدها الكشف عن الجریمة الم
بالنزاع المدني، إذ ال یصح في هذه الفرضیة اعتبار أن المتضرر قد مارس حقه في 

وكذلك في حالة جهله بأن الفعل المسبب للضرر یشكل جریمة تدخل في . )6(االختیار

                                                             
  .185، المرجع السابق، ص )عبد اهللا( وهایبیةأ )1(
  .255، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )2(
  .وهي مع الرأي المخالف. 119، المرجع السابق، ص )فوزیة(عبد الستار : مشار إلیه في  )3(
  .40، 39، المرجع السابق، ص )محمد( اللجمي )4(

(5) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit. p. 272, 273. 
، منشورات مجمع 2 ، دروس في اإلجراءات الجزائیة، ط)علي( كحلون؛ 45، المرجع السابق، ص )محمد( اللجمي )6(

ذكر هذا األخیر أن فقه القضاء رأى أن المتضرر یبقى على  .175ص  ،2013األطرش للكتاب المختص، تونس، 
عوى المدنیة أن جرما جزائیا ارتكب حقه في القیام بالحق الشخصي أمام المحكمة الجزائیة، إذا كان یجهل زمن رفع الد

  .1961أوت  28، مؤرخ في 901حسب قرار تعقیبي عدد . في حقه
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ة المدنیة، وقامت النیابة والقضیة مازالت في حوزة المحكم. صالحیة القضاء الجزائي
العامة بتحریك الدعوى العمومیة، فإنه یمكن للضحیة أن تترك دعواها المدنیة أمام 

  .)1(المحكمة المدنیة من أجل التدخل أمام المحكمة الجزائیة

وال تطبق قاعدة حظر الرجوع في الخیار إذا لجأ المتضرر من الجریمة للقضاء 
أن ترك المدعي المدني ادعاءه ال "ج .ج.إ 247المادة  الجنائي ابتداء، وذلك طبقا لنص
وهذا یعني أن الطریق المدني . "ة أمام الجهة المختصة یحول دون مباشرة الدعوى المدنی

. )2(یظل مفتوحا یلجأ له المتضرر متى شاء إذا وقع اختیاره ابتداء على القضاء الجنائي
  .)3(والذي یضع المتهم في وضعیة جیدة

االجتهاد القضائي یسمح للمتضرر بإمكانیة ترك الطریق الجنائي، بقي أن وألن 
ائي إلى الطریق المدني، فإنه نعرف بأیة شروط یمكن للمتضرر أن یمر من الطریق الجن

عدة قرارات یمكنه االنتقال دون أي شرط، ولكن توجد قرارات أخرى تبین أن هذه  حسب
نهائیا بقبول الدعوى المدنیة لم یتخذ أمام القاضي اإلمكانیة ال تمنح إال طالما أن قرارا 

 . )4(الجزائي

ویتضح من كل ما تقدم أن الخیار هو حق ممنوح للضحیة، ولكن الرجوع فیه 
وحصر المشرع له في اتجاه واحد، أي حظر االنتقال من الطریق المدني إلى الطریق 

رر، الذي قد یهدر حقه الجزائي، ولیس العكس، قد یكون له أثر سیئ على مصالح المتض
في استمناح التعویض نتیجة حرمانه من إمكانیة االنتقال بدعواه المدنیة من القضاء 
المدني الذي انتهجه أوال، والذي یكون أحیانا غیر مختص بنظر دعواه إلى القضاء 

ولكن وضع قاعدة حظر الرجوع في الخیار كرست لحمایة مصالح المتهم .  )5(الجزائي
لیست من النظام العام، وبالتالي فله الحق وحده أن یعترض على انتهاكها في وحده، فهي 

                                                             
(1) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard),op.cit. p. 272. 

  .182، المرجع السابق، ص )عبد اهللا( هایبیةأو  )2(
(3) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit. p. 270 
(4) Ibidem. 

  .37، المرجع السابق، ص )محمد( اللجمي: انظر )5(
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ستعمل ومن ثم ال یحق للضحیة أن ت. )1(أول القضیة، وال یحق ذلك للمحكمة وال للقاضي
في الخیار بما یسيء مركز المتهم، وهو ما دفع بالتشریع والقضاء إلى إدخال العدید  احقه

ما یقلص، في نظر البعض من قیمة هذه القاعدة ویهدد من االستثناءات علیها، وهو 
وحظر الرجوع في الخیار لیس من النظام العام، وقد جعله قضاء . )2(وجودها ذاته

علما . )3(المحكمة العلیا من حق األطراف وال یجوز للقضاء إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه
وینبغي  ة نظریة صرفةط حق الخیار هو مسألبأن بعض الفقه في مصر یرى بأن سقو 

  .)4(العدول عنها سواء نص علیها التشریع أم تقررت قضاء
  

  الفرع الثاني

 استعمال الضحیة حقها في الخیار

  بین القضاءین 
  

إلعمال الضحیة حقها في اقتضاء التعویض عما نالها من ضرر، یحق لها 
، ولها الحق )األولى الفقرة(الوفاةممارسة هذا الحق بنفسها أو عن طریق الورثة في حالة 

، أو أمام القضاء )الفقرة الثانیة(یام بدعواها أمام القضاء الجزائيفي الخیار والق
  .)الفقرة الثالثة(المدني

  

  

  

  

  

  

                                                             
(1) Soyer (Jean-Claude), op.cit. p. 277. Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit. p. 
269. 

  .75، المرجع السابق، ص )عیاض(البجاوي  )2(
جواز اللجوء إلى القضاء الجزائي بعد اللجوء إلى القضاء المدني لیس من النظام عدم إن مبدأ : جاء في القرار )3(

وأن القضاء بانتفاء وجه الدعوى من تهمة تبدید . العام، ولألطراف المعنیة إثارته صراحة قبل إثارة أي دفع في الموضوع
ال شركة بحجة أن المدعیة في الطعن اختارت الطریق المدني یعتبر تطبیقا سیئا للقانون ألنه ال یجوز للقاضي إثارة أمو 

، قضاء المحكمة العلیا في اإلجراءات الجزائیة، )نبیل(صقر .الدفع من تلقاء نفسه ألنه من صالحیات األطراف المعنیة
  .291، مرجع سابق، ص 2ج 

  .305، المرجع السابق، ص )حسن(المرصفاوي  )4(
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  الفقرة األولى

  الضحیة هي صاحبة الحق في الدعوى
  

إن الدعوى المدنیة هي ملك للمضرور من الجریمة، ألنه لما كان هذا الشخص 
في التعویض كان هو أیضا صاحب الحق في الدعوى التي ترمي إلى هو صاحب الحق 

  .)1(طلب الحكم بالتعویض

إال إن االجتهاد . والمبدأ في التعویض أنه حق شخصي غیر قابل للتنقل بالوفاة
القضائي الحدیث قد تخلى عن هذه القاعدة حینما اعترف للورثة بحق ممارسة الدعوى 

لمطالبة بالتعویضات الناجمة عن الجریمة باعتبارهم المدنیة أمام القضاء الجزائي ل
  .)2(متضررین منها بطریقة غیر مباشرة

ویقبل ممارسة الدعوى المدنیة من ورثة المجني علیه إذا لحق بهم ضرر مباشر 
من الجریمة، ومجرد صفة الوارث لیست وحدها كافیة للحكم بالتعویض، بل الالزم هو 

ه الجریمة ولو لم یكن وارثا للمتوفى أن یرفع إثبات الضرر، ولكل شخص أضرت ب
بل إن جمیع األشخاص الذین لحقهم ضرر من الجریمة یمكنهم أن . الدعوى المدنیة

  .)3(یشتركوا معا في الدعوى المدنیة ألن مصلحة الواحد منهم ال تنفي صفة اآلخر

ومعنى ذلك أن مصطلح المدعي المدني إن كان ینصرف في األصل إلى المجني 
لیه في الجریمة باعتباره متضررا منها، فإنه ال یوجد مانع من أن یكون المدعي المدني ع

هو شخص آخر غیر المجني علیه كأن یكون المتضرر فرعا للضحیة في جریمة القتل 
مثال، أو أصال له أو زوجا، وقد یتعدى ضرر الجریمة المجني علیه فیصیب واحدا من 

  . )4(السابق ذكرهم

                                                             
  .609، مرجع سابق، ص 3، الموسوعة الجنائیة، ج )عبد الملك بك(جندي  )1(
  .160، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )2(
  .619، مرجع سابق، ص 3، الموسوعة الجنائیة، ج )عبد الملك بك(جندي  )3(
  .159، 158، المرجع السابق، ص )عبد اهللا(أوهایبیة  )4(
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الورثة یحق لهم إن كان المجني رفع الدعوى قبل وفاته أن یستمروا في في حالة 
السیر في القضیة، ألن الدعوى المرفوعة بطلب التعویض تعتبر ماال یرثه الورثة مع غیره 

أما إذا كان المجني علیه توفى دون أن یرفع الدعوى فللورثة حق رفع . من أموال التركة
ضرر مادي وال یكون لهم الحق في رفع دعوى بطلب الدعوى المدنیة إذا تعلق األمر ب

تعویض عن جریمة لم تمس سوى شرف المتوفى أو احترامه كسب أو قذف ألن الدعوى 
منها  ر أساس بما أن الواقعة التي یشكوالمدنیة، في هذه الحالة األخیرة، تكون على غی

دعوى یعتبر كأنه الورثة لم تلحق بهم شخصیا أي ضرر، كما أن من مات دون أن یرفع ال
  .)1(صفح عن مرتكب الجریمة

وال فرق بین الجرائم التي تقع على المال والتي تقع على النفس إذ كالهما یخول 
حقا واحدا هو الحصول على تعویض مالي، والدعوى التي ترمي إلى هذه التعویضات تعد 

. ل بموته إلى ورثتهجزءا من تركة المتوفى مادام أنه لم یأت عمال یفید تنازله عنها وتنتق
ویتفق غالبیة الشراح على وجوب استثناء الجرائم التي تتوقف المحاكمة علیها على شكوى 
المجني علیه، فإن القانون  بإیجابه تلك الشكوى قد جعل الدعوى خاضعة لتقدیر المجني 

ولما كان . علیه، فإذا توفى قبل أن یقدم شكواه كان هناك محل أنه تنازل عن حقه
ض من رفع الدعوى عن هذه الجرائم هو االنتقام لشرف من وقعت علیه اإلهانة أكثر الغر 

  .من المطالبة بتعویضات مدنیة، فینبني على ذلك أن هذه الدعوى ال تنتقل للورثة

ولیس لهم الحق أیضا في رفع الدعوى بطلب تعویض عن موت مورثهم إذا كانت 
ام أن الجریمة هي التي سببت الموت، وأن وذلك ألنه ماد. الجریمة هي التي سببت الموت

الدعوى المدنیة لم تنشأ إال بالوفاة فال یمكن أن تنتقل هذه الدعوى إلى الورثة إذ إنها لم 
تدخل ضمن أمواله في أي وقت من األوقات، ومن ثم ال یجوز لهم رفعها على اعتبار 

نما یجب البحث فیما إذا كانت الوفا ة قد نتج عنها في الواقع أنهم تلقوها من مورثهم، وإ
ضرر شخصي للورثة؛ فإذا ثبت أنه لحقهم منها ضرر شخصي كان لهم أن یرفعوا 

ن لم یثبت فال یكون لهم حق في رفعها   .)2(الدعوى بصفتهم الشخصیة، وإ
  

                                                             
  .224، 223، ص 1، المرجع السابق، ج )محمد(اللجمي ؛ 159، 158، المرجع السابق، ص )عبد اهللا(أوهایبیة  )1(
  .619، 618 ، مرجع سابق، ص3، الموسوعة الجنائیة، ج )عبد الملك بك(جندي : راجع تفصیل ذلك في  )2(
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  الفقرة الثانیة

  حق الضحیة في ممارسة الدعوى المدنیة أمام

  القضاء الجزائي
  

 برفع دعواه أمام القضاء الجزائي ضرر من الجریمةإن الخیار المقرر لمن لحقه 
ا الطریق للمزایا التي سلوك هذ ا، ویفضل لهاإنما وضع أساسا لمصلحة الضحیة ولفائدته

وتتم ممارسة الدعوى المدنیة أمام القضاء الجزائي عن طریق تأسیس ) أوال(یتمیز بها
وما ) نیاثا(ات الجزائیةیحددها قانون اإلجراءالضحیة كطرف مدني وفق األشكال التي 

  ).ثالثا(یترتب على ذلك من نتائج
  

  مزایا اختیار الضحیة للقضاء الجزائي: أوال

إن خیار الضحیة للطریق الجزائي یمنحها العدید من المزایا، ویسمح لها بالحصول 
لتزوید  على عدالة سریعة بالقیاس للقضاء المدني، عن طریق السرعة في اتخاذ القرارات وا

حیث تستفید الضحیة من وسائل صارمة وقسریة بتسهیالت الدلیل المقنع، 
یستعملهاالقضاة، السیما قاضي التحقیق، للبحث عن األدلة والوصول إلظهار الحقیقة 

المعاینة، التفتیش، الحجز، والقبض،  فضال عن إمكانیة الحصول بسهولة على : مثل
  .)1(الشهود

ضحیة من الناحیة االقتصادیة التقلیل من النفقات، حیث ویوفر هذا الطریق على ال
وقلة اإلجراءات المتبعة، والتبلیغات غیر المكلفة، واإلعفاء  .(2)تستفید من نتائج التحقیق

بعكس إثارة . )3(من تأمین المصاریف في حالة تأسیسه كمدعي مدني أثناء الجلسة

                                                             
(1) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bbouloc (Bernard), op.cit. p. 273. 

  .88، المرجع السابق، ص )فوزیة(عبد الستار : وانظر  
 
(2) Diemer ( j.g), la préparation du préjudice subi par la victime d’une infraction pénale, actes du colloque 
internationale  « droits de la victime), organisé le 6- 8 mai 1993, Tunis, p. 57. 
(3) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit. p. 273. 
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الصورة  یجب على من یعتزم إثارة  التتبعات الجزائیة على المسؤولیة الشخصیة، ففي هذه
  .)1(تلك التتبعات على مسوؤولیته الشخصیة

هناك أیضا میزة الفعالیة، حیث یوفر الطریق الجزائي إمكانیة الجبر، عن طریق 
المراقبة القضائیة، ووقف التنفیذ مع الوضع تحت االختبار، واإلفراج المشروط، كل هذه 

 .)2(تعویض الضحیة التدابیر ال یمكن أن تمنح إال بشرط

وعلى العموم فإن إجراءات القیام بالحق الشخصي تتمیز بالبساطة والیسر وانعدام 
وقد سعت . )4(فضله الضحیة على الطریق المدنيلذلك عادة ما ت. )3(الكلفة وقلة الشكلیات

بعض التشریعات مثل التشریع الفرنسي إلى تسهیل اإلجراءات أمام الضحیة لتقدیم شكواها 
ن كانت غیر مختصة إقلیمیا وتقوم بنقلها عند االقتضاء لألجهزة  ألي جهة تحقیق وإ

المختصة، كما یحق لها تقدیم شكوى عن ضرر ناتج عن جریمة اقترفت بحقها في مكان 
  .)5(تقدم هذه الشكوى بأقرب مكان ممكنبعید من محل سكنها أن 

  

  أشكال تأسیس الضحیة كطرف مدني: ثانیا
  

تأسس كطرف مدني أمام القضاء للضحیة من خالله أن ت ل الذي یمكنالشك
أو  الجنائي یختلف بحسب ما إذا كانت الدعوى العمومیة قد حركت من قبل النیابة العامة

  .تأسس عن طریق التدخل، وفي الثانیة عن طریق الدعوىففي الحالة األولى ت. لم تحرك
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .136المرجع السابق، ص  ،)محمد(اللجمي  )1(

(2) Diemer( j.g), op.cit. p. 57. 
  .136المرجع السابق، ص  ،)محمد(اللجمي  )3(
  .134، ص ذاتهالمرجع  )4(

(5) Lazerges (Christine), op.cit. p. 19. 
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 تأسیس الضحیة عن طریق التدخل  - 1
  

النیابة العامة بتحریك الدعوى المدنیة، یمكن للطرف المتضرر أن  عندما تقوم
ویكون تدخله في هذه الحالة بصفة تبعیة . )1(یتأسس كطرف مدني عن طریق التدخل

 .)2(للنیابة العامة التي أخذت المبادرة بتحریك الدعوى العمومیة

العمومیة، یمكن في التشریع الجزائري في حالة تحریك النیابة العامة للدعوى 
للضحیة أن تتدخل للدفاع عن مصالحها المدنیة في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى، أثناء 

وذلك لحین قفل باب المرافعة، وقبل ) 239.م(أو في الجلسة نفسها) 74/1.م(سیر التحقیق
  .)3(بتقریر یثبته الكاتب أو بواسطة مذكرات. إبداء النیابة طلباتها

   
 طریق الدعوى تأسیس الضحیة عن  - 2

 

في حالة عدم قیام النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة، فإنه یمكن للطرف 
المتضرر أن یبادر بدعواه المدنیة أمام القضاء الجزائي، وذلك عن طریق االدعاء مباشرة 

قوم وت. )4(أمام المحكمة، أو عن طریق الشكوى المصحوبة باالدعاء أمام قاضي التحقیق
قوم في الوقت نفسه بتحریك ا تألنه « moteur »الضحیة في هذه الحالة بدور المحرك 
  .)5(تم بصفة أساسیة االدعوى العمومیة، وهنا یقال بأن تأسیسه

وتحریك الدعوى العمومیة عن طریق االدعاء المدني أمر مسلم به، وحق مقرر في 
. )6(األنظمة القانونیة المعاصرة القانون، بل تتالقى فیه جل التشریعات الجنائیة في

وبالنسبة للقانون الجزائري فقد أخذ بهذا المبدأ في المادة األولى الفقرة الثانیة من قانون 
                                                             

(1) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges),Bouloc (Bernard), op.cit. p. 278. 
(2) Soyer (Jean-Claude), op.cit. p. 279. 

  .174 ،173، المرجع السابق، ص )عبد اهللا( وهایبیةأ )3(
(4) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit. p. 276. 
(5) Soyer (Jean-Claude), op.cit. p. 278. 

ال تجیز بعض التشریعات للمتضرر المطالبة بالتعویض إال عن طریق التدخل أمام القضاء الجنائي إذ إن حق  )6(
من ذلك التشریع الكویتي واأللماني واإلیطالي والهولندي . تحریك الدعوى العمومیة هو حق خاص للنیابة العامة فقط

  .243 ، المرجع السابق، ص)محمد الحسیني( كروط: راجع. والیوناني
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اإلجراءات الجزائیة حین نصت على أنه یجوز للطرف المضرور أن یحرك الدعوى 
المدني تحریك  وهذا یعني أنه بإمكان المدعي. العمومیة طبقا للشروط المحددة في القانون

  . )1(الدعوى العمومیة بالرغم من إرادة النیابة العامة التي تملك سلطة مالءمة المتابعة

وفي التشریع الجزائري یمكن للضحیة أن ترفع الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض 
أمام المحكمة باالدعاء المباشر، أي برفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة، وذلك عن طریق 

خالفات وذلك في حاالت محددة المتهم بالحضور مباشرة أمام محكمة الجنح والم تكلیف
لى إذن من وكیل وفي الحاالت األخرى بشرط الحصول ع) 1/مكرر 337.م(حصرا

وفي كال الحالتین فهو من شأنه أن یحرك الدعوى العمومیة ) 2/مكرر 337.م(الجمهوریة
مدنیا بإیداع المبلغ الذي یحدده وكیل ویقوم المدعي . في مواجهة المدعى علیه مدنیا

الجمهوریة، ویقوم باختیار موطن في دائرة اختصاص المحكمة إذا لم یكن له موطن بتلك 
  .)2(الدائرة

ویمكن للضحیة أن تدعي مدنیا بأن تتقدم بشكواها أمام قاضي التحقیق 
لمادة ویستفاد من نص ا) 72.م(لك لكل من تضرر من جریمة أو جنحةالمختص،ویجوز ذ

أن الشكوى تكون مكتوبة مادام النص یشترط أن تكون مسببة، فالتسبیب ال یكون إال  73/3
ویجب أن یعلن في شكواه بصفة صریحة عن رغبته في تحریك الدعوى العمومیة . بالكتابة

ال اعتبرت شكواه مجرد تبلیغ عن شكایة   .)3(بادعائه مدنیا وإ
  

  نتائج تأسیس الضحیة كطرف مدني: ثالثا
  

یؤدي قیام الدعوى المدنیة عن طریق االدعاء المدني حتما إلى تحریك الدعوى 
العمومیة، حیث تكون النیابة العامة في حالة التزام بمباشرتها بقوة القانون، ال یجوز لها 

                                                             
  .177المرجع السابق، ص  ،)علي(جروة  )1(
  .177 ،176، المرجع السابق، ص )عبد اهللا( وهایبیةأ )2(
  .155، 154، المرجع السابق، ص )الطیب(سماتي  )3(
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وهذا یعد . ج.إ. ق 73المعارضة أو االعتراض علیها إال ألسباب قانونیة حددتها المادة 
  .)1(للدعوى المدنیةمن اآلثار اإلیجابیة 

كما أن تدخل المدعي المدني بدعواه للدفاع عن مصالحه المدنیة یعطي للدعوى 
وبهذا المفهوم . العمومیة الدعم، ویخدم المصلحة العامة التي تتأثر بالمصلحة الفردیة

تكون الدعوى المدنیة وسیلة إلثارة الغضب العام الذي یؤخذ بعین االعتبار عند الحكم 
مثل صنادیق . لجزاء، كما یفتح المجال ألطراف أخرى بالتدخل أمام جهة الحكموتوقیع ا

الضمان االجتماعي والتأمین للمطالبة بالتعویضات التي تكون قد سددتها لفائدة الضحیة 
  .)2(االمؤمن علیه

هذا یؤكد بأن طبیعة الدعوى المدنیة التبعیة لیست مجرد دعوى للتعویض، بل هي 
 یة رفع دعوى دون مطالبة بالتعویضطبیعة ثأریة إذ یحق للضح إضافة إلى ذلك ذات

ویقال أیضا في هذه الحالة إنها دعوى للتعویض المعنوي، أو أنها دعوى للبحث عن 
الحقیقة ألن المطالبة بالتعویض ال تحتل الدرجة األولى، السیما في حالة المساس بجسم 

جنائي وهو یود الكشف عن الحقیقة،عن المجني علیه إذ یقوم برفع الدعوى أمام القاضي ال
والضحیة ترغب في مقاسمة النیابة سلطة االتهام، وتود أن تعرف . المسؤول، عن العدالة

بسرعة وتفهم أین ستصل شكواها، وتقاسم قاضي التحقیق في البحث عن األدلة، وأن 
  .)3(تطلع على تقدم الملف، وأن ترى القاضي وهو یدین المتهم ویؤكد براءة الضحیة

إذ  المدنیة كما یوفر هذا الطریق للضحیة الحق في إعالمها بكل ما یتعلق بحقوقها
یلزم قانون اإلجراءات الجزائیة في فرنسا على سبیل المثال الشرطة القضائیة بإعالم 
الضحایا بحقهم في الحصول على التعویض عن الضرر، وبحقها في المساعدة من أجهزة 

  .)4(لدعم ومساعدة الضحایاعمومیة أو جمعیات معتمدة 
  

                                                             
  .177المرجع السابق، ص  ،)علي(جروة  )1(
  .178ص ، ذاتهالمرجع  )2(

(3) D’haute ville (Anne), Rapport Introductif. la problématique de la place de la victime dans le procès pénal, 
www. Cairn.info/revue-archive-de-politique-criminelle-2002-1-page. 8, 9. 
(4) Aux termes de l’article 75 du code de procédure pénal « les officiers des police judiciaire et sous la 
contrôle de ceux-ci les agents de police informent les victimes de leur droit d’obtenir réparation de préjudice 
subi et d’être aidées par un service ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée 
d’aide aux victimes »  Lazerges (Christine), op.cit. p. 18. 
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  الفقرة الثالثة

  حق الضحیة في ممارسة الدعوى المدنیة 

  أمام القضاء المدني
  

في األصل أن تمارس الدعوى المدنیة أمام القضاء المدني، ولكن بما أن الضرر 
المراد التعویض عنه ناشئ عن جریمة، فإن اختیار الضحیة للطریق المدني قد یرجع لعدم 

  ).ثانیا(، أو حتى في حال تدخله)أوال(القضاء الجنائي أصالتدخل 
  

  اختیار الضحیة للقضاء المدني دون تدخل القضاء الجزائي: أوال

یمكن للنیابة العامة عدم إجراء المتابعة ألي سبب من األسباب تراها، فتقوم 
فظ في بحفظها بمقتضى سلطتها تبعا لتقدیرها في مالءمة المتابعة حیث یفسر قرار الح

  .)1(هذه الحالة بأن إرادة المجتمع قد اتجهت إلى عدم إقامة الدعوى العمومیة

وقرار الحفظ ال یمنع الشخص المتضرر في الجریمة من تحریك الدعوى العمومیة 
، تحاشیا لما قد )3(لكنه غیر راغب في أن یرتاد أخطار التأسیس كطرف مدني. )2(بنفسه

الحكم بترك السبیل من آثار، وما قد یتعرض له من ینجر عن الحكم الجزائي في صورة 
حیث یجوز للمتهم ولكل األشخاص المنوه . )4(تبعات جزائیة من جراء ادعائه بالباطل

عنهم بالشكوى، أن یطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعویض، بدون إخالل بحقهم في 
  .  )5(اتخاذ إجراءات دعوى البالغ الكاذب

                                                             
  .23 ،22ص  المرجع السابق، ،)علي(جروة  )1(
  .ذاتهالمرجع  )2(

(3) Soyer (Jean-Claude), op.cit. p. 277. 
  .87، المرجع السابق، ص )عیاض(البجاوي  )4(
  .من مجلة اإلجراءات الجزائیة التونسیة 46، و36وانظر الفصل . قانون إجراءات جزائیة جزائري 78المادة  )5(
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لجزائي غیر مختص، أو لم یعد مختصا بسبب انقضاء فضال عن كون القضاء ا
  .)1(الدعوى العمومیة

لجأ الضحیة إلى القضاء المدني الذي یختلف في مظهره في كل هذه األحوال، ت
  .)2(عن القضاء الجنائي، ویخضع كلیا إلى قواعد اإلجراءات المدنیة

  

  ئياختیار الضحیة للقضاء المدني في حال تدخل القضاء الجزا: ثانیا
  

قد تلجأ الضحیة لرفع دعواها أمام القضاء المدني حتى في حالة تدخل القضاء 
ما أن تفضل الضحیة انتظار .) ج.ج.إ 10م(میةالجزائي، إما بسبب تقادم الدعوى العمو  وإ

ما تؤول إلیه الدعوى العمومیة المثارة ضد محدث الضرر قصد اإلحراز على حكم جزائي 
أو أنها استعملت حقها في . )3(باإلدانة، یكون له مبدئیا حجیة مطلقة أمام القاضي المدني

  .)4(االختیار بتفضیل الطریق المدني

بة العامة بتحریك الدعوى العمومیة، ونكون أمام ثالث في هذه الوضعیة، تقوم النیا
  .فرضیات لتقدیر التدخل الجنائي

  

 فرضیة صدور حكم في الدعوى العمومیة  - 1
 

في هذه الحالة، ال یمكن للقاضي المدني أن یناقض حكم القاضي الجنائي، مراعاة 
هذه القاعدة تعتبر مبدأ عاما مقررا في المواد . )5(لقاعدة حجیة الحكم الجزائي على المدني

المدنیة والجزائیة على حد سواء، بمقتضاه تكون األحكام الجزائیة التي حازت قوة الشيء 
المقضي فیه لها حجیتها على ما یفصل فیه مدنیا حیث تصیر بمثابة قرینة قاطعة ال 

صفتهم إذا كانت تتعلق  یجوز قبول أي دلیل ینقضها بین الخصوم أنفسهم ما لم تتغیر

                                                             
(1) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit. p. 287. 
(2) Soyer (Jean-Claude), op.cit. p. 277. 

  .87، المرجع السابق، ص )عیاض(البجاوي  )3(
(4)  Stefani (Gaston), Levasseur (Georges),Bouloc (Bernard), op.cit. p. 287. 
(5)  L’autorité sur le civil de la chose jugée au criminel. V. Soyer (Jean-Claude), op.cit. p. 277. 
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من القانون المدني التي  339بحقوق لها نقس المحل والسبب، وهذا طبقا لمقتضیات المادة 
  .)1(تربط القاضي المدني بالحكم الجنائي من حیث الوقائع التي فصل فیها هذا الحكم

وقد كرس االجتهاد القضائي للمحكمة العلیا هذا المبدأ في عدة قرارات بأنه ال 
ز للقضاء المدني أن یتجاهل ما قضى به نهائیا حكم بات سبق صدوره في محاكمة یجو 

وبأن األحكام الجزائیة الصادرة باإلدانة لها حجیتها أمام القضاء المدني . جزائیة معینة
وأن القضاء المدني ال یمكنه . )2(فیما یتعلق بالخطأ المسبب للضرر والناشئ عن الجریمة

 .)3(ئيإقرار عكس الحكم الجنا
  

 

 فرضیة رفع الدعوى العمومیة قبل أو أثناء التقاضي أمام المحكمة المدنیة - 2
  

یفترض في هذه الحالة أن المحكمة مازالت لم تصدر حكمها في الموضوع، ومن 
ثم علیها أن تتوقف عن البت في الدعوى المدنیة إلى حین أن یصدر حكم عن القضاء 

  .)4("الجزائي یوقف المدني"وتعبر عن ذلك القاعدة . الجنائي

وهو یعني إعطاء . هذا المبدأ تقرره المادة الرابعة من قانون اإلجراءات الجزائیة
االمتیاز للقرار الجزائي على الدعوى المدنیة منعا لحصول التناقض في قوة الشيء 

  .)5(المقضي فیه بین الحكم الجزائي والمدني

ترجع، من " یوقف سیر الدعوى المدیةرفع الدعوى العمومیة "والحكمة من قاعدة 
جهة، إلى خشیة أن یؤثر حكم القاضي المدني، وهو یفصل في نزاع بسیط نسبیا؛ إذ 

صالح شخصیة، على تقدیر القاضي الجنائي، وهو یفصل في نزاع هام؛ إذ میتعلق ب

                                                             
  .260المرجع السابق، ص ) علي(جروة  )1(
هي إحدى الغرف الخمس التي كانت تكون المجلس األعلى في األصل قبل (قرار غرفة القانون الخاص : انظر )2(

وقرار غرفة القانون الخاص الصادر في . 26/3/1969، الصادر في )تقسیمها إلى غرفة مدنیة وغرفة تجاریة وبحریة
  .306 ،305، ص المرجع السابق، )عبد الرزاق(حمودي . لدى . 8/6/1966
، قضاء المحكمة العلیا في اإلجراءات )نبیل( صقر.  17/5/1999الصادر تاریخ   157479قرار رقم : انظر )3(

  .291، مرجع سابق، ص 1 الجزائیة، ج
(4) « le criminel tient le civil en état » v. Soyer (Jean-Claude), op.cit. p. 277. 

  .257 ،256المرجع السابق، ص ) علي(جروة  )5(
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ومن جهة أخرى إلى ضرورة اتفاق األحكام وعدم . صالح الهیئة االجتماعیةمیتعلق ب
  .)1(هاتضارب

  

 فرضیة صدور حكم مدني نهائي قبل قیام الدعوى العمومیة - 3
 

في هذه الحالة ال یقید الحكم الصادر المحكمة الجنائیة في شيء، فللقاضي 
وهو ما . ولیس للحكم المدني أیة حجیة على الجزائي. )2(رالجنائي الحریة التامة في التقدی

  . )3(یؤكد تفوق النظام العام على المصالح الخاصة
  

  المطلب الثاني

  إهمال الضحیة القیام بالدعوى المدنیة
  

من حیث المبدأ إن جمیع الدعاوى قابلة لإلسقاط والسقوط سواء في إطار القوانین 
وتوجد أسباب عدة ودوافع مختلفة قد تحمل المتضرر على ترك القیام . الجنائیة أو المدنیة

التنازل عنها أو بالدعوى المدنیة بصفة كلیة، وقد یكون ذلك بصورة إیجابیة عندما یختار 
، وقد یكون بصورة سلبیة عندما یتهاون بمصالحه وال )فرع األولال(الصلح مع الجاني

  ).الفرع الثاني(لقانون لسقوط الحق بموجب التقادمیراعي المدة التي یحددها ا
  

  الفرع األول

  إسقاط الضحیة لحقها في التعویض
  

الدعوى المدنیة هي ملك خاص للضحیة یحق لها التصرف فیها بممارستها أو 
رادة منها، وذلك بالتخلي والتنازل عن تركها، ویمكنها إ سقاط حقها في التعویض بسعي وإ

                                                             
  .159، المرجع السابق، ص )محمد مصطفى( القللي )1(
  .مرجع ذاتهال )2(

(3) Soyer (Jean-Claude), op.cit. p. 277. 
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مسؤول عن الضرر في أو بتالقي إرادة كل من المتضرر وال) األولىالفقرة (الدعوى المدنیة
  ).الفقرة الثانیة(إطار المصالحة

  

  الفقرة األولى

  تنازل الضحیة عن الدعوى
  

 في التخلي عن الدعوى المدنیةلحة قد یحصل عملیا أن یكون للطرف المدني مص
وذلك بالتنازل عنها صراحة أمام المحكمة أو عدم حضوره في الجلسة، حیث یعد تاركا 

ومن حیث التنازل عن الحق أو تركه فیجوز للمدعي المدني المضرور من  .)1(الدعائه
 246الجریمة التنازل عن حقه المدني في أي مرحلة كانت علیها الدعوى طبقا لنص المادة 

یعد تاركا الدعائه كل مدع مدني یتخلف عن الحضور أو ال یحضر عنه من "ج .ج.إ.ق
وال یترتب على " 2/2وتنص المادة . "یمثله في الجلسة رغم تكلیفه بالحضور تكلیفا قانونیا

  .)2("الدعوى العمومیة التنازل عن الدعوى المدنیة إیقاف أو إرجاء مباشرة

ویستنتج أن هناك طریقتین للتنازل عن الدعوى المدنیة هما طریقة التنازل أو الترك 
الصریح، ویتمثل في أن یعلن المدعي المدني المتضرر من الوقائع الجرمیة كتابیا أو 
شفهیا عن رغبته في ترك دعواه وفي تنازله عنها، وطریقة التنازل الضمني التي ورد 

246النص علیها في المادة 
)3(.  

ومن المبادئ القضائیة أن تنازل الطرف المدني عن حقوقه یؤثر على صفته 
كضحیة، ویحرمه من االستفادة من التعویضات المدنیة أمام المحاكم الجزائیة، وأیضا 

وتنازل الضحیة عن حقوقها أمام محكمة أول درجة . یتسبب في انقضاء الدعوى المدنیة
فالطاعن الذي استمع إلیه كضحیة . النعدام الصفة ال یخول لها القانون برفع االستئناف

وصرح أنه ال یطلب أي شيء مما جعل المحكمة تصرح بتنازله عن حقوقه فإن قضاة 

                                                             
  .165المرجع السابق، ص  ،)علي(جروة  )1(
  .187، المرجع السابق، ص )عبد اهللا( وهایبیةأ )2(
  .159، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة، مرجع سابق، ص )عبد العزیز( سعد )3(
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طرفا  االمجلس الذین قضوا بعدم قبول االستئناف شكال المرفوع من الضحیة لعدم تأسیسه
  .)1(مدنیا أمام محكمة أول درجة طبقوا صحیح القانون

الدعوى العمومیة بتنازل المدعي المدني عن الدعوى إذا كانت من وقد تتوقف 
الدعاوى  المتوقفة على شرط الشكوى كحالة سحب الشكوى من الزوج في جریمة الزنا 

فإن المحكمة الجزائیة تكون مختصة بالنظر في صحة التنازل عن الدعوى المدنیة . مثال
 .ي مرحلة كانت علیها الدعوىة في أبشرط أن یعرض ذلك مصاحبته للدعوى العمومی

وفي هذه الحالة یتعین على المحكمة اإلشهاد بالتنازل المعلن من قبل صاحبه متى كان 
  .)2(صحیحا من الناحیة القانونیة حیث تصیر له حجیة أمام المحكمة المدنیة

لكن التخلي عن الدعوى أمام المحكمة الجزائیة ال یعد تنازال عن الحق من قبل 
ي یعتبر في هذه الحالة قد أعطى لنفسه فرصة االحتفاظ بهذا الحق الذي صاحبه، الذ

  .)3(یمكنه ممارسته أمام المحكمة المدنیة عند االقتضاء
 

  الفقرة الثانیة

  تصالح الضحیة القتضاء التعویض
 

یجوز أن تلتقي إرادة المجني علیه مع إرادة الجاني لتجنب الدخول في نزاع  
قضائي غیر مأمون النتیجة بشأن التعویض أو إلنهاء الخصومة التي شرع فیها بشأنه 
عن طریق الصلح، فینحسم النزاع بینهما بعد أن یتنازل كل منهما، على وجه التقابل، عن 

موجب ذلك، التعویضات التي یتقاضاها من معاقده جزء من ادعائه، وتثبت للمتضرر، ب
  .)4(في الحال أو األجل المتفق علیه بینهما

                                                             
وقرار الغرفة الجنائیة الثانیة، . 68012ملف رقم . 20/3/1990قرار غرفة الجنح والمخالفات، الصادر في : انظر )1(

  .311 -309ق، ص ، المرجع الساب)عبد الرزاق(حمودي . 47676ملف رقم  24/5/1988الصادر في 
  .167، 166المرجع السابق، ص  ،)علي(جروة  )2(
  .ذاتهالمرجع  )3(
  .213، ص 2 المرجع السابق، ج) محمد(اللجمي  )4(
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 6/4 .م(لح كسبب النقضاء الدعوى العمومیةفي التشریع الجزائري اعتبر الص

وهو مقرر في الجرائم البسیطة وهي المخالفات المعاقب علیها بالغرامة لقلة ) .ج.ج.إ
ولكن ال تخضع المخالفة للمصالحة إذا ترتب . )1(أعباء القضاءأهمیتها، وللتخفیف من 

ولم یرد نص مماثل بشأن . )2(عنها ضرر للغیر تترتب عنه المسؤولیة المدنیة لمرتكبها
ویذكر البعض أن المصالحة بین األطراف . انقضاء الدعوى المدنیة عن طریق الصلح

لعمومیة إال في الحاالت التي فیما یخص الدعوى المدنیة ال تؤثر على سیر الدعوى ا
  .)3(یقررها القانون بنص خاص

 ایمكن للضحیة في القانون الفرنسي التصالح مع المتهم فیما یخص حقوقه
بعد ذلك االلتجاء إلى القضاء لطلب التعویض  اوال یحق له) ف.م 2046 .م(المدنیة

النقضاء الدعوى المدنیة دون أن یؤثر ذلك على تحریك الدعوى العمومیة أو االستمرار 
  .)4(فیها إن كانت قائمة

وهذا بخالف المشرع المصري الذي رتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومیة 
 یغلق الباب في وجه أي شخص دون أي تأثیر على حقوق المضرور من الجریمة حتى ال

تعرض للضرر من ارتكاب الجریمة بما فیه المجني علیه المتصالح معه في الحصول 
  .)5(على تعویض عما أصابه

واضطرب الفقه في حالة الصلح بین المجني علیه والمتهم وقیام هذا األخیر 
 ه المدنیةالحالة متنازال عن حقوقبإصالح الضرر وتعویض المتضرر حیث یعد في هذه 

وذلك في حالة تفاقم الضرر الذي أصاب المجني علیه بحیث أضحى التعویض الذي 
فوفقا لرأي بعض الفقه وما ذهب . حصل علیه غیر متناسب البتة مع الضرر الذي أصابه

 الدعوى غیر عابئة بما تم من صلح إلیه القضاء في مصر فإن المحكمة تستمر في نظر

                                                             
  .138، المرجع السابق، ص )عبد اهللا( وهایبیةأ )1(
  .139، ص ذاتهالمرجع  )2(
  .166المرجع السابق، ص  ،)علي(جروة  )3(

(4) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard) .op cit, p. 296. 
فلسفته وصوره وتطبیقه في القانون الجنائي المقارن، دار . ، الصلح في جرائم االعتداء على األفراد)لیلى(قاید  )5(

  .255، 254، ص 2011الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 
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ضرر الفعلي، وتستنزل من مقداره ما دفعه المتهم للضحیة وتقدر التعویض على أساس ال
  .)1(بموجب الصلح السابق

  

  الفرع الثاني

  سقوط حق الضحیة في الدعوى المدنیة بالتقادم
  

التقادم هو حالة قانونیة تنهي الدعوى العمومیة وتزیل آثارها، كما تؤدي إلى إنهاء 
في التقادم وجود نظامین قانونیین ویفترض . الدعوى المدنیة وسقوط الحق في التعویض

هما التقادم الجزائي والتقادم المدني حیث تخضع الدعوى العمومیة لقواعد القانون 
  .الجنائي،بینما تخضع الدعوى المدنیة لقواعد القانون المدني

ومن حیث المبدأ لیس لتقادم الدعوى العمومیة أي أثر على الدعوى المدنیة 
د ترتبط الدعویان في بعض ، لكن ق)الفقرة األولى(قانونیاو  الستقالل الدعویین عضویا

  ).الفقرة الثانیة(الحاالت
  

  الفقرة األولى

  استقالل تقادم الدعوى المدنیة
  

یظهر استقالل الدعوى المدنیة عن الدعوى العمومیة من الناحیة القانونیة في نص 
وى المدنیة تتقادم وفق أحكام المادة العاشرة من قانون اإلجراءات الجزائیة التي تجعل الدع

ومعنى ذلك أن انقضاء الحق المدني ینطبق على الدعوى المدنیة . )2(القانون المدني
تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشر سنة من یوم " مدني 133التبعیة، ووفقا للمادة 

                                                             
، الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائیة دراسة مقارنة بین القانون الجنائي والفقه )السیدأنیس حبیب ( المحالوي )1(

  .483 -481، ص 2011، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، 1 اإلسالمي، ط
  .149المرجع السابق، ص  ،)علي(جروة )2(
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ما وبذلك یقع استقالل الدعویین عن بعضهما من حیث التقادم، وهو "وقوع الفعل الضار
  . )1(یعطي للدعوى المدنیة استقاللیة وتمیزا

بینما تتقادم الدعوى العمومیة طبقا للمادة الثامنة في مواد المخالفات بمرور 
سنتین،وفي مواد الجنح بمرور ثالث سنوات، وفي مواد الجنایات بمرور عشر سنوات تبدأ 

إجراءات التحقیق أو من یوم اقتراف الجریمة إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من 
  .)2(المتابعة

، وأخذت به 1810هذا على عكس ما كان علیه األمر في القانون الفرنسي لسنة 
واعتمدتها مجلة اإلجراءات الجزائیة  16في الفصل  1968المجلة الجنائیة التونسیة لسنة 

 التي تقرر سقوط دعاوى تعویض الضرر الناشئ عن الجریمة بنفس 5الحالیة في الفصل 
أي بمضي عام واحد من تاریخ . اآلجال المقررة لسقوط الحق في إثارة الدعوى العمومیة

ارتكاب المخالفة، وبمضي ثالثة أعوام من تاریخ ارتكاب الجنحة، وبمضي عشرة أعوام 
  . )3(من تاریخ ارتكاب الجنایة

لكن توحید األجل قد یؤدي إلى نتائج غیر مستساغة وال منصفة، إذ في حین یفقد 
قضاء أجل من أصابه ضرر من جریمة حق القیام بدعوى التعویض ضد مرتكبها بان

، بینما یكون في )من عام إلى ثالث أو عشر سنوات كأقصى حد(التقادم الجنائي القصیر
استطاعة من ناله ضرر من مجرد اإلخالل بالتزام مدني أن یطالب بالتعویض إلى حین 

، بما یؤدي إلى معاملة المجرم )سة عشر عاماخم(نقضاء أجل التقادم المدني الطویلا
حاطة مصالحه بأكثر رعایة من مرتكب الفعل الضار الذي ال یترتب علیه  بأكثر رفق، وإ
سوى جزاء مدني، ویفضي في النهایة إلى منح امتیاز غیر مقبول لمرتكب الجریمة على 

  . )4(من ارتكب مجرد خطأ مدني

                                                             
  .187، المرجع السابق، ص )عبد اهللا( وهایبیةأ )1(
  .119المرجع السابق، ص ) علي(جروة  )2(
  .268، ص 2المرجع السابق، ج) محمد(اللجمي ؛ 104، 103، المرجع السابق، ص )عیاض( البجاوي )3(
، مرجع سابق، 3، الموسوعة الجنائیة، ج )عبد الملك بك(جندي ، 270، ص 2 المرجع السابق، ج) محمد(اللجمي  )4(

  .725ص 



 آلیات تعویض ضحیة الجریمة: القسم الثاني

 

348 
 

 دعوى العمومیة ویتخلص من العقوبةاء الوبعبارة أخرى إن المتهم ینتفع بانقض
وفي أجل قصیر ال یتمتع به من ارتكب  ،إضافة إلى تمتعه باإلعفاء من تعویض ضحیته

  .)1(جنحة مدنیة

لتفادي هذه المآخذ عمد المشرع الفرنسي لتعدیل المادة العاشرة من قانون 
وبمقتضى هذه المادة صارت الدعوى المدنیة  1980دیسمبر  23اإلجراءات الجزائیة بتاریخ 

تتقادم وفقا ألحكام القانون المدني، وبناء على ذلك ال یمكن القیام بالدعوى المدنیة أمام 
  .)2(المحكمة الجزائیة بعد انقضاء الدعوى العمومیة بموجب التقادم

لدعوى أن الدعوى المدنیة فیما یتعلق بالتقادم مستقلة عن ا ویستنتج من هذا النص
ولكن الدعوى المدنیة ال یمكن القیام بها أمام المحكمة الجزائیة إذا كانت . العمومیة

 .)3(الدعوى العمومیة قد انقضت بالتقادم

وهذه النتیجة األخیرة یستحسن النص علیها في التشریع الجزائري، ویستفاد منها أنه 
  .ال یبقى أمام الضحیة سوى االلتجاء إلى القضاء المدني

أن نشیر إلى أن المشرع الجزائري استثنى من التقادم الجرائم الموصوفة بأفعال  بقي
إرهابیة وتخریبیة والجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة وجریمة الرشوة واختالس 
األموال العمومیة، فال تتقادم بشأنها الدعوى العمومیة وال المدنیة طبقا للمادة الثامنة من 

  .)4(الجزائیةقانون اإلجراءات 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .106، 105، المرجع السابق، ص )عیاض( البجاوي )1(

(2) Article 10 al. 1 nouveau c.p.p. « l’action civile se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois cette 
action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration du délai de prescription de 
l’action publique ». 
(3) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard) .op cit, p. 303. 

  .187و  128، المرجع السابق، ص )عبد اهللا( وهایبیةأ )4(
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  الفقرة الثانیة

 ین العمومیة والمدنیة حالة ارتباط الدعوی

 من حیث التقادم
  

سبقت اإلشارة إلى أن الدعوى العمومیة من حیث المبدأ لیس لها أثر على الدعوى 
المدنیة الستقاللها عنها، وال یعني ذلك أنه لیس هناك أي ارتباط بینهما، فقد ترتبط 

من حیث بدایة التقادم، حیث تسري آثاره بالنسبة للدعویین معا من وقت واحد الدعویان 
هو وقت ارتكاب الجریمة، كما یكون لتقادم الدعوى العمومیة أثره على الدعوى المدنیة من 
حیث اختصاص المحكمة الجزائیة بنظر الدعوى المدنیة حیث یترتب على تقادم أو سقوط 

ي الجزائي غیر مختص بنظر طلب التعویض الذي هو الدعوى العمومیة صیرورة القاض
  .)1(أساس الدعوى المدنیة

غیر  الدعوى المدنیة من حیث االختصاص وسقوط الدعوى العمومیة یتبعها سقوط
أمام المحكمة المدنیة خالل  اأن هذا السقوط ال یعني زوال الحقوق الذي یمكن المطالبة به

  . )2(المدة المقررة في القانون المدني

ومن جهة أخرى فقد یكون النقطاع التقادم بالنسبة للدعوى العمومیة أثره على 
الدعوى المدنیة، حیث یترتب على انقطاع التقادم بالنسبة للدعوى العمومیة توقف التقادم 
. بالنسبة للدعوى المدنیة، وال یبدأ سریانه إال من الوقت الذي یزول فیه سبب االنقطاع

عوى المدنیة تبقى مستقلة عن الدعوى الجزائیة من حیث الشكل وفي ماعدا هذا فإن الد
  .)3(والموضوع

  

  

                                                             
  .149المرجع السابق، ص ) علي(جروة  )1(
  .264، ص ذاتهالمرجع  )2(
وذهبت المحكمة العلیا إلى أنه ینقطع التقادم المسقط للحق في التعویض برفع دعوى  .149، ص ذاتهالمرجع  )3(

، منشورات 3ج ،1، االجتهاد الجزائري في القضاء المدني، ط)جمال(سایس. قضائیة، ولیس بتقدیم شكوى للنیابة العامة
   .1288، 1287، ص 2013كلیك، الجزائر، 
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  المبحث الثاني

  التعویض الكامل وسلطة القاضي في تقدیره
  

ال توجد أیة قاعدة یمكن االعتماد علیها كأساس لتحدید الضرر وتقدیر التعویض 
، ولكن یشترط أن یكون التعویض كامال، مساویا لقیمة الضرر تستحقه الضحیةالذي 

وقد شاع استعمال الفقه لمصطلح التعویض الكامل  .بمختلف عناصره المادیة والمعنویة
، وقد یستشف ذلك من بعض النصوص القانونیة وكذلك له دون إبراز أي مصدر قانوني

  ).المطلب األول(صفة المبدأاألحكام القضائیة والتي حاول من خاللها الفقه إعطاءه 

ولكي یتسنى تجسید مبدأ التعویض الكامل یجب إخضاع تقییم الضرر وتقدیر ما 
وال یصح أن یكون مقدرا أو توضع  ،لتقدیریة للجهة القضائیة المختصةیلزم لجبره للسلطة ا

، وتكون سلطة القاضي في حدود حجم الضرر وما یالبس ذلك لكل ضرر تعریفة واحدة
  ).المطلب الثاني(من ظروف

  

  المطلب األول

  مبدأ التعویض الكامل
  

أصبح شائعا في الفقه والقضاء استعمال مصطلح التعویض الكامل عند التطرق 
لموضوع الدعوى المدنیة وسلطة القاضي في تقدیر التعویض، األمر الذي یدعو إلى بسط 

  ).الفرع الثاني(الكاملوضبط عناصر التعویض ) الفرع األول(مفهوم هذا المبدأ
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  الفرع األول

  مفهوم مبدأ التعویض الكامل
  

من أجل إعطاء صورة واضحة لمبدأ التعویض الكامل ال بد من البحث عن أصله 
 ).الفقرة الثانیة(، ثم التطرق إل المقصود منه)الفقرة األولى(

  

  الفقرة األولى

  أصل مبدأ التعویض الكامل
  

وردت اإلشارة إلى مبدأ التعویض الكامل في إعالن مبادئ العدل األساسیة 
المتعلقة بضحایا اإلجرام والتعسف في استعمال السلطة الصادر عن الجمعیة العامة لألمم 

، حیث أكد اإلعالن على حق الضحیة في الحصول على اإلنصاف 1985المتحدة عام 
حصول على تعویض كامل من المجرم، أو من الفوري العادل، وأنه حال عدم إمكانیة ال

مصادر أخرى، ینبغي للدول أن تسعى إلى تقدیم تعویض مالي إلى الضحایا الذین أصیبوا 
  .بإصابات جسدیة بالغة

وأشار اإلعالن إلى أنه یجب أن یشمل التعویض إعادة الممتلكات للضحیة ومبلغا 
  .)1(یجة اإلیذاءلجبر الضرر، وكذلك النفقات التي تكبدتها الضحیة نت

اكتفى اإلعالن بمجرد اإلشارة لمبدأ التعویض الكامل وتحدید بعض ما یشتمل 
 .علیه، وذلك قد یسهل من إعطاء صورة ولو تقریبیة حول مفهومه

ومع أهمیة المبدأ، فإن التشریع لم یعتمده من ناحیة الصیاغة، وهذا ینسحب أیضا 
  .)2(على القانون التونسي والفرنسي

                                                             
  .19،20، المرجع السابق، ص )ماهر سالم( طراونة )1(
  .49، المرجع السابق، ص )عیاض( البجاوي )2(
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 2000دیسمبر  30غیر أن المشرع الفرنسي قد صاغ هذا المصطلح في قانون 
بالضمان  «réparation intégrale» استبدل من خالله وصف التعویض الكامل

“indemnisation” أراد البرلمانیون أن یحصل األشخاص المحبوسون احتیاطیا على ،
یؤدي إلى  ”الضمان“صیف ألن تو . تعویض كامل عن جمیع األضرار المعنویة والمادیة

  .)1(عن األضرار التي أصابتهم من عدم حصولهم إال عن تعویض جزئيالخشیة 

عندنا، منصوص علیها في المادتین  ینوقاعدة التعویض الكامل، في نظر الباحث
كما أن هذه القاعدة في التعویض نصت . مكرر من التقنین المدني الجزائري 182و 182

وقد أحالت . مدني جزائري الواردة في مجال المسؤولیة التقصیریة 131علیها أیضا المادة 
 182و 182هذه المادة األخیرة في كیفیة التعویض وتقدیره، حتى یكون كامال، إلى المادتین 

وهذا یدل على قاعدة الحصول على التعویض كامال، قاعدة . مكرر وذلك بشكل صریح
والتعویض الكامل یؤدي إلى . ن مصدرهاعامة تطبق على كل أنواع االلتزامات مهما كا

  .)2(نفي الضرر، نظریا على األقل، فینتفي معه سبب التعویض
  

  الفقرة الثانیة

  المقصود بمبدأ التعویض الكامل
  

لم تتعرض القوانین إلى ذكر التعویض الكامل، ومن ثم فال یتصور أن تتعرض 
فیتبین على سبیل المثال من المواد  .وال یعني ذلك البتة أنها لم تشر إلى اعتباره. لتعریفه

ومعنى . من القانون المدني المصري أن التعویض یقدر بمقدار الضرر 222، 221، 170
 أن یكون جابرا للضرر ال تزید فیهذلك كما ذهب إلیه بعض الفقه أن التعویض ینبغي 

                                                             
(1) La loi du 30 décembre 2000 a substitué la qualification de « réparation intégrale » à celle d’ « indemnité » 
ou d’ «  indemnisation ». Les parlementaires ont ainsi manifesté leur volonté que ces personnes obtiennent 
une réparation intégrale de leur préjudice morale et matériel. La qualification d’  « indemnité » ou 
d’ «indemnisation ». leur faisait craindre que ces personnes n’obtiennent qu’une indemnisation partielle de 
leur préjudice. V. Soyer (Jean-Claude), op.cit. p. 256. 

رنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، الحمایة القانون للحیاة الخاصة دراسة مقا)صفیة( بشاتن )2(
  .363، المرجع السابق، ص )عبد الرزاق(دربال ؛ 467ص  ؛2012تیزي وزو،  ، مولود معمري
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یض مع باعتبار أن التعویض لیس وسیلة من وسائل اإلثراء، وأنه یجب أن یتكافأ التعو 
  .)1(الضرر فال یزید علیه أو ینقص عنه

بهذا المعنى فإن التعویض الكامل مقرر في كل القوانین ومنها القانون الفرنسي 
  .والجزائري )2والمصري واألردني والعراقي

إن التعویض العادل حسب ما یراه القضاء الفرنسي لیس هو في حقیقته التعویض 
ذلك التعویض الذي یضمن حقوق كل طرف ویرضیه الذي یقدره القاضي في نفسه، لكنه 

  . )3(في مواجهة خصمه

وفي سبیل إیجاد تفسیر قضائي لمفهوم التعویض العادل الذي یرضي األطراف 
ویؤمن حقوقهم، ارتأت محكمة النقض الفرنسیة وضع معیار یمكن اعتماده من قبل 

، أي ال غناء  (ni  richèsse ni pauvreté)القضاء في تقدیر التعویض یقوم على قاعدة
  .)4(وال فقرا

ومن ثمة یمكن القول بأن التعویض العادل هو ذلك المستحق الذي ال یعتمد فیه 
القاضي على رأیه الشخصي فحسب، بل یستنتجه من الظروف والحالة السائدة في 

  .)5(المجتمع، والغرض الذي شرع من أجله

التعویض العادل بأنه ذلك وفي هذا الصدد عرفت محكمة النقض الفرنسیة 
ویبدو أن قضاء المجلس األعلى في . )6(التعویض المتناسب مع الضرر في أقصى مداه

                                                             
  .129، 128، المرجع السابق، ص )محمد أمین(عابدین  )1(
، التعویض عن األضرار الجسدیة واألضرار المجاورة لها دراسة مقارنة بین الشریعة )محمد عبد الغفور(ي و العما )2(

  .124و  65، ص 2012،، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان1والقانون، ط 
ذلك أن التعویض . وال یقصد بالتعویض العادل هنا سوى التعویض الكامل .206، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )3(

التي تتعلق بنزع الملكیة للمنفعة  677العادل الذي ورد ذكره في بعض المواد من القانون المدني الجزائري مثل المادة 
إلى تعویض  له معنى آخر یختلف عن معنى التعویض الكامل وهو ال یصل. العامة مقابل تعویض منصف وعادل

  .كامل الضرر، وقد یقتصر على التعویض المادي دون الضرر المعنوي
  .المرجع ذاته )4(
  .207المرجع ذاته، ص  )5(
  .209، ص ذاتهالمرجع  )6(
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الجزائر عرف مبدأ التعویض الكامل فقد صرح بأن التعویض هو جبر للضرر، وهذا 
ن وجب أن یكون كامال ومكافئا لمقدار الضرر، فإنه ال یجوز أن یكون زائدا  الجبر، وإ

 .)1(علیه

ومبدأ التعویض الكامل في عبارة محكمة النقض المصریة یتمثل في الغایة من 
التعویض وهي جبر الضرر جبرا متكافئا معه غیر زائد علیه، ولكي یصل القاضي إلى 
التعویض الكامل للمضرور فإنه یجب علیه أن یعوضه عن كل عناصر الضرر الذي 

كل عنصر من هذه العناصر كامال  وأن یكون تعویض. لحقه بما في ذلك الضرر األدبي
شامال ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وعلیه أن یقدر التعویض بشقیه 

  .)2(تقدیرا صحیحا بأن یكون مساویا لقدر وجسامة الضرر الذي لحق المضرور

ویقول الفقه إن األساس في تقدیر التعویض أن یكون التعویض كامال أي متضمنا 
 .)3(ور من كسب وما لحقه من خسارةما فات المضر 

ومفهوم التعویض الكامل للضرر، حسب ما ذهب إلیه الفقه، هو جبر الضرر 
الذي لحق بالمصاب جبرا كامال، فالضرر مهما كان بسیطا، واإلصابة مهما كانت یسیرة 

وبعبارة أخرى هو الجبر الكامل للضرر، ذلك أن الهدف من  .)4(یجب أن تعوض
المسؤولیة المدنیة، هو إعادة المضرور إلى الحالة التي كان علیها قبل االعتداء وحدوث 
الضرر له، وعلى نفقة المسؤول المعتدي، ولن تتحقق هذه العودة إلى الحالة السابقة على 

عادة التوازن الذي اختل نتیجة ا   .)5(بالتعویض الكامل عن الضرر ىلضرر سو االعتداء وإ

                                                             
وفي قرار الحق ذكرت المحكمة العلیا  .109، المرجع السابق، ص )سعید( مقدم. 22/4/1987قرار صادر بتاریخ  )1(

أن من المبادئ العامة أن التعویضات یجب أن تكون مناسبة للضرر الحاصل وال تكون مصدر إثراء أو تفقیر أحد 
، 2ج ، االجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي، )جمال( سایس. 24/5/1995، بتاریخ 109568قرار رقم . األطراف

  .727، 726، ص 2013، منشورات كلیك، الجزائر، 1ط
  .104، المرجع السابق، ص )هشام محمد علي(سلیمان  )2(
، دار النهضة )مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة(، القضاء اإلداري، قضاء التعویض)طارق فتح اهللا( خضر )3(

  .206، ص 2006العربیة، القاهرة، 
  .ذاته المرجع )4(
  .468، 467، المرجع السابق، ص )صفیة( بشاتن )5(
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ویعني التعویض الكامل، حسب ما ذهب إلیه الفقه في فرنسا، وجوب وضع 
الضحیة في الحالة التي كانت علیها أو قریبة منها بقدر اإلمكان لو أن الجریمة لم تكن 

رة وكنتیجة طبیعیة لذلك، فإن مبدأ التعویض یمنع كل إثراء للضحیة، وبعبا. قد وقعت
یض عن الضرر تعدد التعو  أخرى، منع كل ما یفوق القیمة الحقیقیة للضرر، وكذلك منع

  . )1()تعویض كل الضرر، ولیس سوى الضرر(الواحد

التي رأت بأن مبدأ التعویض هذا ما ورد أیضا في المعاجم القانونیة الفرنسیة 
الضرر بدون بمقتضاه أن یغطي التعویض كامل  الكامل هو مبدأ یسمى تعویضا یجب

على سبیل المثال یؤمن . إفقار الضحیة، أي الضرر وحسب، وبدون إثراء الضحیة
بتسدید مصاریف إعادة الحالة السابقة إذا  التعویض الكامل عن الضرر المسبب لشيء ما

  .)2(ما كان ذلك ممكنا، إذا كان ذلك مستحیال، بدفع مبلغ من المال یمثل قیمة استبدالیة

صل الذي یحكم مقدار التعویض یتمثل في أنه یجب أن یكون ومعنى ذلك أن األ
ال . مساویا لقیمة الضرر، فال ینقص عنه وال یزید ویبدو بالمساواة هي المساواة التقریبیة، وإ

فإن المساواة الكاملة بین الضرر والتعویض أمر بعید االحتمال، إذ المقصود من 
  . )3(نتائج التعدي التعویض هو جبر الضرر كله بحیث یتحمل المتعدي

إن قاعدة التزام القاضي بمنح المضرور تعویضا كامال هي قاعدة یحاول جانب 
ویكون قد استقر بالفعل مبدأ التعویض الكامل . )4(كبیر من الفقه أن یؤكد لها صفة المبدأ

لدى جمیع قوانین العالم، وهو یعني أن التعویض یجب أن یغطي كل الضرر الذي 

                                                             
(1) Le principe de réparation intégrale signifie que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche 
que possible de celle qui aurait été la sienne si l’infraction n’avait pas lieu. Il à pour corollaire le principe 
indemnitaire qui, prohibant tout enrichissement de la victime, a pour conséquences l’interdiction d’excéder le 
montant réel du préjudice, et la prohibition d’indemnisations pour un même préjudice.  Pignoux (Nathalie). 
Op.cit. p. 210. 

  .511، المرجع السابق، ص )جیرار(كورنو )2(
،  التعویض عن الضرر األدبي دراسة تطبیقیة في الفقه اإلسالمي والقانون،  دار )أسامة السید(عبد السمیع  )3(

  .312، ص 2007الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 
المدنیة، دار الجامعة  والمسؤولیة، حمایة الحق في الحیاة الخاصة في ضوء حقوق اإلنسان )عصام أحمد(البهجي  )4(

  .537، ص 2005الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 
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 شيء غیر الضرر، فیجب أن یكون التعویض معادال للضرر بحیث أصاب المضرور وال
  .ال تسبب اإلصابة للمضرور ال ربحا وال خسارة

ویقضي هذا المبدأ أن یغطي التعویض كامل الضرر، بمعنى أن یغطي التعویض 
كل عنصر من عناصر الضرر، حتى العنصر الواحد یجب أن یتم التعویض عنه بشكل 

  .)1(كامل

األعلى عندنا یتدخل لضمان احترام مبدأ التعویض الكامل، وقضاة إن القضاء 
یتطابق  والبرهنة على أن مبلغ التعویض المستحق ،الموضوع مدعوون لتعلیل قرارهم بدقة

  .)2(تماما مع مدى الضرر الواقع فعلیا على الضحیة
  

  الفرع الثاني

  عناصر التعویض الكامل
  

 ون مساویا في مقداره لقیمة الضرریك لكي یوصف التعویض بأنه كامل ینبغي أن
وشامال لكل عناصره المادیة والمعنویة، بما یضمن حقوق كل طرف ویرضیه في مواجهة 

وال یتأتى ذلك إال إذا كان في حدود القیمة الحقیقیة للضرر دون تنقیص أو . خصمه
رة الفق(ر تخفیض القیمة الحقیقیة للتعویضمظه: ویتمثل في مظهرین، األول. تجاوز
  ).الفقرة الثانیة(ویضمظهر تجاوز القیمة الحقیقیة للتع: الثاني) األولى

   

                                                             
  .125، 124، ص المرجع السابق، )محمد عبد الغفور(ي و العما )1(

(2) La haute juridiction intervient aussi pour s’assurer du respect du principe de la réparation intégrale. Les 
juges du fond sont invités à motiver minutieusement leur décision afin d’établir que le montant de la 
réparation arrêtée correspond bien à l’étendue du préjudice réellement subi par la victime. Lahlou khiar, 
(Ghenima), op.cit, p. 152. 
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  الفقرة األولى

  مظهر تخفیض القیمة الحقیقیة للتعویض
  

بغرض تفادي أن یؤدي تقدیر التعویض إلى أن یكون دون قیمته الحقیقیة فإنه 
تقدیره اعتماد الجداول وأن یتجنب عند ) أوال(یتم تقدیره حسب قیمته یوم الحكم ینبغي أن

  ).ثالثا(عتداد بالمعطیات الذاتیة للمسؤولأو اال) ثانیا(التقییمیة الجاهزة
  

  تقدیر التعویض حسب قیمته یوم الحكم: أوال
  

ال یكون التعویض كامال إال إذا كانت قیمته مساویة لقیمة الضرر في تاریخ الحكم 
المستقر والثابت في تاریخ صدور به، وهو ما یتطلب تقدیر التعویض على أساس الضرر 

  . )1(الحكم

ویفترض أنه إذا لم تستقر الحالة الصحیة للمجني علیه أن یرجئ القاضي المتعهد 
ذا كان ذلك غیر متوقع  بطلب التعویض النظر فیه إلى حین استقرار حالته الصحیة، وإ

والمستقرة، وأن یحفظ فعلیه أن یبت في مطالب التعویض المتعلق بعناصر الضرر الثابتة 
الحق في خصوص العناصر األخرى غیر المستقرة حتى ال یؤدي انتظار ذلك إلى تأجیل 

وله أن یمنح المتضرر غرامة وقتیة لمجابهة . النظر في القضیة إلى أجل غیر مسمى
 .)2(تكالیف العالج في انتظار البرء النهائي الذي یسمح بتحدید الحجم النهائي للضرر

خذ به المشرع الجزائري بأنه إن لم یتیسر للقاضي وقت الحكم أن یقدر وهذا ما أ
مدى التعویض بصفة نهائیة، فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خالل مدة 

  ).ج.م 131. م(معینة بالنظر من جدید في التقدیر

                                                             
  .85، 84، ص 1 المرجع السابق، ج) محمد(اللجمي  )1(
  .87، 86، ص ذاتهالمرجع  )2(
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ذا رأت المحكمة أنه ال یمكن تقدیر قیمة التعویض النهائیة حال نظرها الدعوى  وإ
أمكن لها أن تحكم بتعویض مؤقت قابل للتنفیذ المعجل رغم المعارضة واالستئناف  

من قانون اإلجراءات الجزائیة في انتظار ما تسفر عنه نتیجة  357تطبیقا ألحكام المادة 
  .)1(الخبرة النهائیة التي تأمر بها بناء على طلب المدعي

ن لم یحتفظ له بذلك في قراره المذكورة أعاله، فإ 131وعمال بما ورد في المادة  
وفي هذا الصدد قضى المجلس األعلى بأن القانون . األول ال یجوز له منح تعویض ثان

قد أجاز للطرف المدني الذي وقع له ضرر من جنحة، الخیار في رفع دعواه أمام 
  .المحكمة الجزائیة أو المدنیة

یمنحه القاضي غیر أن هذا السلوك ال یقبل الجمع من حیث التعویض الذي 
الجزائي دون االحتفاظ للضحیة بحقها في إعادة النظر فیه ومن ثمة المطالبة بتعویض 

  .إضافي

حیث إن التعویض الذي یمنحه القاضي الجزائي ال یجوز الرجوع فیه إال في حالة 
ما إذا كان الحكم الجزائي قد احتفظ للضحیة بحقها في إعادة النظر في ذلك التقدیر طبقا 

  .من القانون المدني 131للمادة 

 حیةائي المؤید لحكم المحكمة الجنحیث یتبین من القرار المطعون فیه والقرار الجز 
تزاد إلیه  )دج 3000(ده تعویضا إجمالیا قدرهأن الجهة الجزائیة قد منحت للمطعون ض

  .بدون أي تحفظ) دج 436(مصاریف العالج وقدرها

هذا ولما . حیث إن هذا الحكم قد نفذ، وهو بالتالي قد حاز قوة الشيء المقضي فیه
قضى المجلس بمنح تعویض ثان للضحیة فإنه یكون قد خرق القاعدة المذكورة أعاله 

  .)2(مدني مما یستوجب النقض 131والمادة 

                                                             
  .383،  ص 3 المرجع السابق، ج) علي(جروة  )1(
، 1 قضاء المحكمة العلیا في اإلجراءات الجزائیة، ج، )نبیل( صقر. 7/11/1984قرار بتاریخ  34000ملف رقم  )2(

  .560 ،559مرجع سابق، ص 
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قا وهناك استثناء وحید یجوز فیه إعادة تقدیر التعویض هو حالة تفاقم الضرر وف
لما ذهب إلیه قضاء المحكمة العلیا حیث ورد فیه أن الضحیة التي عوضت بحكم نهائي 

حیث یستخلص . ال یجوز لها أن تطلب تعویضا جدیدا إال إذا أثبت أن الضرر قد تفاقم
من القرار المطعون فیه وأوراق الملف والتقریر الطبي أن حالة الضحیة لم تتغیر ویتفاقم 

  .في السابقضررها عما كان علیه 

هذا ولما قضى المجلس بمنح تعویض جدید للمطعون ضده دون أن یبین التغیر 
الذي طرأ على حالة الضحیة والعناصر التي تظهر تفاقم العاهة المستدیمة المصابة بها 

  .)1(فإنه یكون قد خرق قوة الشيء المقضي فیه مما یعرض قراره للنقض

أساس الضرر الحالي الذي أصاب  وفي القانون المقارن یقدر التعویض على
المضرور وعند احتمال تفاقم هذا الضرر في المستقبل یقدر التعویض على أساس 
الضرر الواقع فعال، مع االحتفاظ للمضرور بحق المطالبة بالتعویض إذا حدث بعد الحكم 

  .من القانون المدني المصري 170مدني أردني، وتقابلها المادة  68وفقا للمادة 

ظ أن النصین لم یبینا الوقت الذي یجب أن یقدر فیه الضرر هل هو وقت ویالح
  . )2(وقوع الجریمة أو هو وقت الحكم

ولكن وفقا لما ذهب إلیه االجتهاد القضائي في مصر فإن العبرة في تقدیر قیمة 
الضرر هو بقیمته وقت الحكم بالتعویض، ولیست بقیمته وقت وقوعه، إذ یلتزم المسؤول 
عن الخطأ بجبر الضرر كامال، وال یكاد التعویض یكون كافیا بجبره إذا لم یراع في تقدیره 

لم یكن المضرور قد أصلح الضرر بمال من عنده؛ فال  قیمة الضرر وقت الحكم، ما
وذلك . )3(یكون له عندئذ أن یرجع بغیر ما دفعه فعال مهما تغیرت األسعار وقت الحكم 

                                                             
 ،مرجع سابق، االجتهاد الجزائري في القضاء المدني، )جمال(سایس، 1983/ 02/03، بتاریخ 23615قرار رقم  )1(

  .256، 255، ص 1ج
عبد ؛ 208، ص 2012، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن، 1، حقوق المجني علیه، ط)سعد جمیل( العجرمي )2(

  .315، 314،  المرجع السابق، ص )أسامة السید( السمیع
، المسؤولیة المدنیة، التعویض في )إبراهیم( سید أحمد:  راجع. 1986/ 23/12ق، جلسة  56 س،  438طعن رقم  )3(

  .451، ص 2006المسؤولیتین التقصیریة والعقدیة، دار الكتب القانونیة، مصر، 
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به محكمة النقض الفرنسیة أن یكون التقدیر وقت صدور الحكم ال وقت  ما أخذت
  .)1(وقوعه

ضاء في مصر حیث وال یلزم المضرور بإصالح الضرر حسب ما ذهب إلیه الق
قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المسؤول ملزما بجبر الضرر كامال، فإن التعویض ال 
یكون كافیا لجبره إذا لم یراع في تقدیره قیمة الضرر وقت الحكم، ومن ثم كان ال وجه 
للقول بأن تغییر القیمة ال یمت إلى الخطأ بصلة، كما ال وجه للقول بأن المضرور ملزم 

على إصالح الضرر، فإذا هو تهاون فعلیه تهاونه، فإن التزام جبر الضرر واقع  بالعمل
  . )2(على المسؤول وحده، وال على المضرور أن ینتظر حتى یوفي المسؤول التزامه

وكما تراعى وقت الحكم حالة تفاقم الضرر تراعى كذلك حالة تناقص هذا الضرر 
ومن . )3(ب إلیه قضاء النقض في مصرومهما طال أمد التقاضي في شأنه وفقا لما ذه

الواضح أن الضرر قد یتغیر في ذاته، كما قد یتغیر في قیمته، وكمثال على ذلك أن من 
فقد الرؤیة حین وقوع الضرر بإحدى عینیه، قد یستعید الرؤیة بها حین الحكم، كما أن من 

وأن من . ین الحكمفقد الرؤیة بإحدى عینیه حین الضرر، قد یفقد الرؤیة بالعین األخرى ح
كان یحتاج عالج ضرره حین وقوعه إلى مائة دینار، قد یحتاج حین صدور الحكم إلى 

وذلك برغم ندرة هذا الفرض األخیر بسبب االنخفاض المستمر في . مائتین، أو العكس
  . )4(قیمة النقود

ویجري عمل المحاكم على وجوب تقدیر التعویض یوم صدور الحكم، وعلى 
أخذ بعین االعتبار تقلبات األسعار في الفترة الواقعة بین هذا التاریخ وبین القاضي أن ی

                                                             
  173، المرجع السابق، ص )محمد عبد الغفور(العماوي  )1(
  .130، المرجع السابق، ص )محمد أمین(عابدین . 17/4/1947قرار صادر بتاریخ  )2(
وهذه السلطة تخول للمحكمة أن تدخل في حسابها جمیع عناصر الضرر لیس كما :" جاء في قرار لمحكمة النقض )3(

" كان عندما وقع، بل كما صار إلیه وقت الحكم بحسب ما إذا قد تفاقم أو تناقص ومهما طال أمد التقاضي في شأنه
  .314، 313،  المرجع السابق، ص )أسامة السید( عبد السمیع. ق 56 س، 20/11/1988بتاریخ  359طعن رقم 

، في ضمان الضرر الجسدي الناتج عن فعل ضار، دراسة في القانون المدني األردني )محمد صبري( الجندي )4(
جلس مجلة الحقوق، تصدر عن موقانون المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات موازنة مع الفقهین اإلسالمي والغربي، 

  .219، 218،  ص 2002، مارس 1 ع، 26 س النشر العلمي، جامعة الكویت،
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ویسري ذلك على األضرار الواقعة على . )1(وقوع الضرر أو صدور الفعل الخاطئ
  .)2(األشخاص أو تلك الواقعة على األموال

والقاعدة التي سار علیها القضاء في فرنسا هي تقدیر التعویض وقت صدور 
ي لیست قاعدة مطلقة، بل ترد علیها عدة استثناءات مثل حالة إصالح الضرر الحكم، وه

من قبل المتسبب فیه فیقدر حینئذ من وقت إصالح الضرر، وكذلك لو عرض على 
الضحیة إصالحه بطریقة مرضیة فرفضت فیجب تقدیره من وقت العرض، وتم أیضا 

ضت قیمته یوم الحكم عن استبعاد القاعدة لظروف خاصة كما في حالة سرقة شيء انخف
  .)3(قیمته یوم السرقة على أساس أن الضحیة كان بإمكانها بیعه قبل انخفاض سعره

. یضاف إلى ذلك إذا تأخر المضرور، بال مبرر مقبول، في طلب التعویض
وحینئذ تكون العبرة في تقدیر التعویض بالیوم الذي كان یصدر فیه الحكم إذا لم یكن 

ك أنه لیس من العدل في شيء تحمیل مرتكب الفعل الضار عبء وعلة ذل. هناك تأخیر
  .إهمال المضرور

ویتمتع القضاء في ضوء ظروف كل قضیة بسلطة تقدیر سبب التأخیر في تقدیم 
دعوى التعویض، وال شك في أن هذه القاعدة أكثر اتفاقا مع العدالة لما تتیحه من إمكانیة 

ن تاریخ حدوث الضرر حتى تاریخ الحكم تفادي التغیرات االقتصادیة التي تطرأ م
  .)4(بالتعویض

ویعلل البعض أهمیة تقدیر قیمة الضرر وقت الحكم ولیس وقت حدوث الضرر 
بأن الحكم قد یستغرق صدوره مدة طویلة حیث تنخفض خاللها قیمة العملة، ومن الغبن 

  . )5(أن یتحمل المضرور نتیجة تأخر الفصل في دعواه
  

  

                                                             
  .419، المرجع السابق، ص )حسن علي(الذنون  )1(
  .420المرجع ذاته، ص  )2(

(3) Guiho (pierre), Peyrard (Georges), droit civil. 4- les obligation, tome 1, les sources, 3 ème, éd, l’hermès, 
Lyon, 1991, p. 383. 

  .210، المرجع السابق، ص )نذیر(عمیرش  )4(
  .209، المرجع السابق، ص )طارق فتح اهللا(خضر  )5(
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  اعتماد الجداول الجاهزةحظر : ثانیا
  

یقصد بالجداول التقویمیة تلك التي یضعها الخبراء في الطب الشرعي والتي 
تتضمن تعریفا بمختلف وظائف أعضاء وأجزاء وحواس الجسد البشري ووصف مختلف 
األضرار واالضطرابات التي یمكن أن تلحق بها وتقییم النقص الحاصل بها بنسب مئویة 

  .معینة

قه هذه الجداول إال إذا كانت صادرة عن السلطة التشریعیة، أو كان ال یرفض الف
اعتمادها كمقیاس عام بصفة آلیة ومطلقة وفي كل الحاالت ولو تم إعدادها من قبل 

ویؤكد الفقه والقضاء بأن . القضاة أنفسهم أو من غیرهم من المختصین في الطب الشرعي
موكولة الجتهاد قضاة األساس في حدود أمر تقییم الضرر هو من المسائل الموضوعیة ال

  .ما یتعهدون به من طلبات

أما الجداول التي ال یعتمد علیها بشكل آلي فقد تسهل عمل القاضي وتجنبه في 
وبذلك ال یمنع االستئناس . )1(كثیر من األحیان الوقوع في التقدیر االعتباطي للتعویض
الناشئ عن اإلصابات الجسدیة بها في بعض الحاالت المتشابهة خصوصا في الضرر 

  .)2(التي ال تنطوي على عناصر خصوصیة

إن القضاء األعلى یضمن بأن تقدیر التعویض یكون قد تم بشكل فعلي 
  .)3(ومحسوس، ولیس تبعا لمقیاس معد سلفا، كما هو الحال في نظام التعویض التلقائي

لمطبقة في لقد رفض قضاء المحكمة العلیا عندنا طریقة احتساب التعویض ا
وجاء . حوادث المرور على واقعة الضرب والجرح العمد واعتبره خطأ في تطبیق القانون

في هذا القرار حیث یتبین من االطالع على نسخة الحكم المطعون فیه أنه فعال اعتمد 
طریق حساب التعویض عن حوادث المرور وهي غیر قابلة للتطبیق في دعوى الحال 

                                                             
  .109 -106، ص 1المرجع السابق، ج) محمد(اللجمي  )1(
  .62، المرجع السابق، ص )عیاض( البجاوي )2(

(3) Elle s’assure aussi, que l’évaluation à été faite in concreto et non suivant à un barème 
préétabli, comme c’est le cas dans le droit de l’indemnisation systématique. Lahlou 
khiar,(Ghenima), op.cit, p. 151.  
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القواعد العامة للقانون المدني وذلك بمناقشة عناصر المسؤولیة والتي یجب فیها مراعاة 
من فعل وضرر وعالقة سببیة بینهما خاصة وأن هذه العناصر متوفرة بالملف ویبقى 
تقدیر التعویض سلطة تقدیریة لمحكمة الموضوع ال رقابة علیها من المحكمة العلیا لكن 

بع طریقة غیر قابلة للتطبیق في دعوى الحكم المطعون فیه أغفل مناقشة هذه العناصر وات
  .)1(الحال مما یشكل خطأ في تطبیق القانون ینجر عنه النقض

وهذا ما فعلته محكمة النقض الفرنسیة التي عمدت، دون تردد، إلى فسخ كل قرار 
یعتمد تقدیر التعویض على جداول نظمت مسبقا، سواء أكانت هذه الجداول خاصة 

نین أخرى، وذلك ما لم یتعلق بحاالت یجب فیها تطبیق هذه بقوانین العمل أم بأي قوا
  .)2(ة عن إصابات العمل وأمراض المهنةالقوانین، كما هو الحال في المسؤولی

إن حظر االعتداد بالجداول الجاهزة یجد تبریره في أن المتقاضي قد یتذمر من 
ماشى قیمتها مع ، كما قد یترتب عن ذلك منح تعویضات ال تت)3(النسبة المقدرة لضرره

حجم الضرر الحقیقي المراد جبره، بما یجعل ذلك التعویض قاصرا عن تحقیق وظیفته 
عادة المجني  الحقیقیة المتمثلة أساسا في محو، كلما أمكن ذلك، جمیع آثار الضرر، وإ

إضافة إلى أن هذه الجداول الحسابیة قد تدفع . )4(علیه إلى سالف وضعه قبل إصابته به
ى الجنوح إلى االتفاق فیما بینهم إلنهاء نزاعاتهم على أساس تلك المقاییس األطراف إل

ویتخلون عن طرق أبواب التقاضي وهم مطمئنون إلى أن ما توصلوا إلى االتفاق بشأنه 
  . )5(سوف ال یكون مختلفا عما تقضي به المحاكم عموما

  

   

                                                             
مرجع سابق، ، االجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي، )جمال( سایس. 29/02/2000بتاریخ  232002قرار رقم  )1(

  .833، 832ص ، 2ج
  .229، المرجع السابق، ص )محمد صبري( الجندي )2(
  .62، المرجع السابق، ص )عیاض( البجاوي )3(
  .107، ص 1 ، المرجع السابق، ج)محمد(اللجمي  )4(
  .ذاته المرجع )5(
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  حظر االعتداد بالمعطیات الذاتیة للمسؤول : ثالثا
  

رأي أكثر الفقه االعتداد بالظروف الذاتیة للمسؤول عن الضرر فیما إذا یحظر في 
كان المسؤول غنیا أو فقیرا، رب عائلة متعددة األفراد أو أعزب ال یعیل إال نفسه، فكل 
تلك المعطیات ال تؤثر في حجم الضرر الالحق بالمجني علیه، وال في قیمة التعویض 

المسؤول ملزم بالتعویض بقدر ما أحدث من ضرر الواجب منحه إیاه لجبر ذلك الضرر، ف
  .)1(في كل الحاالت بقطع النظر عن ثرائه أو فقره

ذا كان فقیرا لم  فإذا كان المسؤول غنیا لم یكن سببا في أن یدفع تعویضا أكثر، وإ
  .)2(یكن هذا سببا في أن یدفع تعویضا أقل

التعویض الكامل للضرر، ذلك وهذا في الحقیقة أثر من اآلثار التي یحتمها مبدأ 
ألن القول بخالف ذلك یؤدي إلى منح المجني علیه تعویضات تقل قیمتها عن قیمة 

  .)3(ضرره إذا ما كان المسؤول فقیرا، ومتجاوزة لقیمة ضرره إذا ما كان من ذوي الیسار

أساس تقدیر التعویض في الدعوى المدنیة هو : المبدأ"ورد في قرار للمحكمة العلیا 
وجاء فیه " ضرر الالحق بالضحیة، ولیس الوضعیة االقتصادیة واالجتماعیة للطرفینال
حیث یتبین من خالل االطالع على الحكم المدني المطعون فیه أنه أرجع المبلغ "

المطالب به إلى الحد المعقول بالنظر إلى حالة المتهم والوضعیة االقتصادیة واالجتماعیة 
ویض في الدعوى المدنیة أساسه الضرر الذي أصاب فعال لكال الطرفین في حین أن التع

من  316م و. من ق 124األطراف المدنیة مما یجعل الحكم غیر مسبب وفقا ألحكام المادة 
  . )4(ج ویجعل الوجه مؤسس ویترتب عنه نقض الحكم الفاصل في الدعوى المدنیة.إ.ق

                                                             
  .118، 117، ص 1 ج، المرجع السابق، )محمد(اللجمي  )1(
  310،  المرجع السابق، ص )أسامة السید( عبد السمیع )2(
  .118، ص 1 ، المرجع السابق، ج)محمد(اللجمي  )3(
، االجتهاد الجزائري في القضاء )جمال( ، سایس 21/1/2009الصادر بتاریخ  498587قرار المحكمة العلیا رقم  )4(

  .1571 -1569، ص مرجع سابق، 4 الجنائي، ج
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المجني علیه لتقلیل ویستوي في ذلك المجني علیه والفاعل فال اعتبار لیسار 
  .)1(التعویض، أو یسار الفاعل للحكم علیه بمبلغ كبیر، وال فقرهما أیضا

وهذا یتفق مع القرار السالف الذكر الذي ال یدخل في االعتبار الوضعیة 
ورغم ما یكتسبه هذا المبدأ من منطق قانوني . االقتصادیة واالجتماعیة لكال الطرفین

ض، إال أن األخذ به بصفة مطلقة قد یؤدي في بعض یستمد قوته من وظیفة التعوی
  . الحاالت إلى نتائج مجحفة ال تتماشى مع قواعد العدل واإلنصاف

فقد یتسبب مسؤول معسر في ضرر جسیم لغیره نتیجة خطأ بسیط، وقد یؤدي 
تحمیله  تعویضات مساویة لكامل قیمة الضرر إلى إثقال كاهله أو إفالسه ومن ثم عجزه 

فیكون من الجائز استثناء من المبدأ العام ومراعاة لقواعد اإلنصاف الحط من . عن أدائها
قیمة التعویض إلى القدر الذي یسمح بجعله متناسبا ال مع قیمة الضرر الحاصل 

نما مع حجم الخطأ المنتج للضرر والحالة المادیة للمسؤول   . فعال،وإ

لذي منح الحق للقاضي في ا) 44 .م(هب إلیه القانون المدني السویسريوهذا ما ذ
تخفیض قیمة التعویض لفائدة المسؤول الذي ال ینسب إلیه خطأ متعمد أو فاحش، وذلك 

  .كلما كان التعویض الكامل من شأنه أن یرهق كاهله بشكل مجحف

والتحلل بصفة استثنائیة من قاعدة التعویض الكامل في مثل هذه الحاالت هو 
ذي یجد نفسه مضطرا أحیانا مراعاة لقواعد أفضل حل لرفع الحرج عن القاضي ال

اإلنصاف، وحرصا منه لجعل أحكامه قابلة للتنفیذ الفعلي والكامل، الحط من التعویض 
إلى القدر الذي یتالءم مع الخطأ المفضي للضرر ومع تواضع إمكانیات المسؤول 

  .)2(المادیة

                                                             
  .107، المرجع السابق، ص )عبد الوهاب( حومد )1(
أشار المشرع المصري في مذكرة المشروع التمهیدي عن . 120 -118، ص 1 المرجع السابق، ج ،)محمد(اللجمي  )2(

إلى ما یقضي به قانون االلتزامات السویسري من ) مدني 131(والمادة ) مدني 170( المقابلة للمادة) 237(المادة 
مما یعني قصد المشرع وجوب مراعاة . إنقاص التعویض عدالة إذا كان الخطأ یسیرا وكانت موارد المدین محدودة

  .199، المرجع السابق، ص )سعید( مقدم: راجع. الظروف المالبسة للمسؤول
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لضرر إال إذا وعلى العموم ال یجوز للقاضي أن یقدر التعویض بأقل من قیمة ا
وجد مسوغا لذلك، كما في إصابات العمل، حیث حدد المشرع التعویضات المختلفة 

  .)1(تحدیدا جزافیا ال یصل إلى جبر كل الضرر

وفي رأي البعض فإن التعویض الكامل لم یعد هو الشكل الضروري لجبر الضرر 
الكامل  في العصر الحدیث، وأن بعض التشریعات قد هجرت بالفعل مبدأ التعویض

بنصوص صریحة كما هو الحال في قانون االلتزامات السویسري، حیث أجاز إنقاص 
  .  )2(التعویض عدالة إذا كان الخطأ یسیرا أو موارد المدین محدودة

  

  الفقرة الثانیة

  مظهر تجاوز القیمة الحقیقیة للتعویض
  

، یشترط فیه مثلما یشترط في التعویض أال یقل مقداره عن قیمة الضرر المراد جبره
أیضا أال یتجاوز مقداره تلك القیمة، ومن ثم ال یحق للضحیة الجمع بین أكثر من 

أو مع عدم ) ثانیا(عویضا اعتدادا بجسامة خطأ الفاعلأو أن یمنح ت) أوال(تعویض واحد
  ).ثالثا(مراعاة خطأ الضحیة

 

  الجمع بین أكثر من تعویض عن ضرر واحد: أوال
 

مقدار التعویض لقیمة الضرر عدم جواز الجمع بین أكثر یترتب عن حظر تجاوز 
ذلك ألن الغرض من التعویض هو تغطیة ما أصاب . )3(من تعویض عن الضرر الواحد

المضرور من أضرار،  فال یجوز، والحالة هذه، أن یكون وسیلة إلثراء المضرور بال 
وهنا یراعى  .سبب، بمعنى أنه ال یجوز أن یجمع المضرور بین تعویضین عن الضرر

                                                             
  .314سابق، ص ،  المرجع ال)أسامة السید( عبد السمیع )1(
، المعاییر التشریعیة والقضائیة لعدالة التعویض، دراسات قانونیة، دوریة فصلیة محكمة، مركز )محمد( دمانة )2(

  .93، ص 2011، نوفمبر 13البصیرة للبحوث والدراسات والخدمات التعلمیة، عدد 
  .129، ص 1، المرجع السابق، ج )محمد(اللجمي  )3(
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عند تقدیر التعویض ما یكون قد حصل علیه المضرور من مبالغ بسبب الضرر الذي 
أصابه، كحصوله على إعانة أو تعویض من أي جهة أخرى، ویجب هنا إنقاص مبلغ 

  .)1(التعویض بما یقابل ما حصل علیه

في ذات السیاق یصح القول بأن لیست الغایة من مساءلة الفاعل عن تعویض ما 
لحقه من ضرر بالطرف اآلخر غیر إصالح آثار هذا الضرر، وال ینبغي أن یتخذ وسیلة أ

وعلى هذا فإنه متى تم التعویض عن الضرر فقد زال أثره ولم یعد . لإلثراء أو الغنى
  .)2(صالحا لرفع دعوى بشأنه اأساس

والذي یقول  2010وقد كرس اجتهاد المحكمة العلیا هذا المبدأ في قراره الصادر في 
بأنه ال یجوز للطرف المدني، الحصول على تعویضات مرتین عن الضرر الناجم عن 

  .نفس الواقعة، إثر االتفاق الحاصل بینه وبین المتهم، أمام المحضر القضائي

حیث یبین القرار أن الطرف المدني بموجب عقد صلح أمام محضر قضائي قد 
بطلبها أمام الجهات القضائیة مقابل مبلغ تنازل عن جمیع التعویضات التي قد یقوم 

دج نتیجة الضرر الذي أصابه، إال أن محكمة الجنایات قبلت تأسیس الطرف  400.000
وأسست المحكمة قبول الطلب على أساس . دج 200.000المدني وقضت له بتعویض قدره  

الحقوق أن التنازل عن التعویض واإلشهاد به قبل المحاكمة ال یحرمه من المطالبة ب
بطال الحكم المطعون فیه وبأن المحكمة . المدنیة وصرحت المحكمة العلیا بنقض وإ

أخطأت في تطبیقها للقانون بحیث ال یجوز للطرف المدني، الحصول على تعویضات 
مرتین عن الضرر الناجم عن نفس الواقعة، إثر االتفاق الحاصل بینه وبین المتهم، أمام 

 .)3(المحضر القضائي

أن هذا القرار الذي أحال القضیة واألطراف أمام نفس الجهة القضائیة وواضح 
مشكلة من هیئة أخرى للفصل فیها طبقا للقانون، ال یبین كیف یتم الفصل فیها، السیما 
وأن التعویض الذي حصل علیه الضحیة بالتنازل هو أكبر من التعویض الذي حصل 

                                                             
  .189، المرجع السابق، ص )أحمد علي (مجاهد  )1(
  .223، ص السابق ، المرجع)حسن علي(الذنون  )2(
  .21/10/2010قرار بتاریخ  630515ملف رقم  )3(
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ذا إلى المتسبب في الضرر مع أن ه وهل یصح أن یقضي برد الفارق. علیه من المحكمة
 !األخیر كان قد رضي به من قبل

ولئن كان یترتب على مبدأ التناسب بین التعویض والضرر أنه ال یجوز الجمع بین 
تعویضین، فإنه یجوز الجمع بین التعویض وبین مبلغ آخر ال تنطبق علیه صفة 

ال یجوز الجمع بین التعویض  التعویض؛ فال یجوز مثال الجمع بین التعویض والنفقة، كما
والتعویض الجزافي، وال یجوز الجمع بین التعویض واإلعانة الحكومیة، كما ال یجوز 

في حین أنه یجوز . للمضرور الجمع بین التعویض وبین مبلغ التعویض على مال
للمضرور الجمع بین التعویض ومبلغ التأمین، إذا كان التأمین على الحیاة، كما یجوز 

بین التعویض وبین مكافأة نهایة الخدمة، وكذلك بین التعویض وبین راتب الجمع 
التقاعد،كما یجوز للورثة الجمع بین التعویض المحكوم به لهم وفق قواعد المسؤولیة 
التقصیریة والتعویض الذي یخصص لهم من الجهة التي كان یعمل لدیها المغدور، وذلك 

  .)1(ألن سببهما مختلف
 

  بجسامة خطأ الفاعل االعتداد: ثانیا
 

األصل أن جسامة الخطأ ال ینظر إلیها عند تقدیر التعویض، فالقاضي ملتزم بمنح 
المضرور تعویضا كامال مهما كانت جسامة الخطأ، سواء كان الخطأ عمدا أو غیر عمد 

هذا ما انتهى إلیه الفقه . جسیما أو یسیرا، وأن المعیار في ذلك هو مدى الضرر وحسب
فضال عن ذلك فإننا بصدد . أفكار الفقه في مصرالفرنسي، وما یمكن أن نلمسه من 

تعویض مدني یراعى فیه مقدار الضرر ولسنا بصدد عقوبة جنائیة یعول فیها على 
جسامة الخطأ، فإن التعویض یجب أن یكون بقدر الضرر الذي أحدثه الخطأ یسیرا أم 

ض المدني جسیما، وهذا هو مقتضى فصل التعویض المدني عن العقوبة الجنائیة، فالتعوی
موضوعي ال یراعى فیه إال الضرر، والعقوبة الجنائیة شيء ذاتي تراعى فیه جسامة 

ومع أن هذا هو األصل أي عدم األخذ بجسامة الخطأ، إال أن القضاء من الناحیة . الخطأ
العملیة وبحكم المشاعر الطبیعیة لإلنسان یتدخل في حساب درجة الخطأ، فیمیل إلى 

                                                             
  .212، الجمهوریة العربیة السوریة، ص 2، التعویض، الموسوعة القانونیة المتخصصة، المجلد )فواز( صالح )1(
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لى التخفیف إذا كان الخطأ زیادة التعویض كلما  كان الخطأ الذي أدى إلیه جسیما، وإ
  .)1(تقدیره على تحدید دقیق سیما إذا كان الضرر أدبیا یستعصيیسیرا، ال

ویكون القرار معیبا إذا أدخلت المحكمة جسامة الخطأ ویتعین نقضه، وتطبیقا لذلك 
لضرر الذي یلحق لما كان التعویض هو مقابل ا" قضت محكمة النقض المصریة بأنه

المسؤول عنه، فإن إدخال  أالمضرور من الفعل الضار وال یصح أن یتأثر بدرجة خط
المحكمة جسامة الخطأ بین العناصر التي راعتها عند تقدیر التعویض یجعل الحكم معیبا 
متعینا نقضه، ویكون لمحكمة النقض سلطة العمل على تصحیحه، فتستبعد من التعویض 

ى أن محكمة الموضوع أدخلته في تقدیرها على ذلك األساس المقضي به ما تر 
  .)2("الخاطئ

وبذلك فإن التعویض ال یخضع سوى لجسامة الضرر، وقد قضى المجلس األعلى 
عندنا بأن المجلس الذي منح تعویضا لألطراف المتضررة مراعیا في ذلك جسامة الضرر 

یكون قد طبق القانون، ومن ثم الذي أصاب كال منهم، مستعمال سلطته التقدیریة، فإنه 
  .)3(الوجه یستحق الرفض

وهناك من الفقه من ینادي بضرورة األخذ بعین االعتبار جسامة الخطأ عند تقدیر 
التعویض، كما أن هناك قوانین مقارنة تعتد بجسامة الخطأ لمنح تعویضات إضافیة 

عقابیة وأحیانا  تتجاوز قیمتها قیمة الضرر الفعلي وتكون لها بالتالي صبغة ردعیة
ویرى الفقه أن هذا االتجاه غیر وجیه، وینبغي أال یتجاوز مقدار التعویض حجم . انتقامیة

الضرر الكامل مهما تعاظمت جسامة الخطأ الذي أفضى إلیه وأال یزید عما یلزم إلزالة 
 قیمة التعویض یتنافى مع التعویض وأن االعتداد بجسامة الخطأ للترفیع في. الضرر

فضال . ویؤدي إلى إكسائه صبغة العقوبة الخاصة التي ال مكان لها في المسؤولیة المدنیة

                                                             
  .311،  المرجع السابق، ص )أسامة السید( عبد السمیع )1(
  .207، 206، المرجع السابق، ص )طارق فتح اهللا( خضر )2(
، مرجع 1، االجتهاد الجزائري في القضاء المدني، ج )جمال(سایس . 14/04/1982، بتاریخ 24770قرار رقم  )3(
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عما یترتب عن ذلك من إثراء الذمة المالیة للمجني علیه على حساب المسؤول دون سبب 
  .)1(مشروع، األمر الذي یأباه كل من القانون واألخالق على حد سواء

األخذ بعین االعتبار الخطأ الیسیر  ویبدو أن بعض الفقه في مصر یمیل إلى
لتخفیف التعویض وتأكید عدالة التعویض، دون اعتبار الخطأ الجسیم لتشدید التعویض إذ 
ال یمكن للقضاء سوى بالتعویض الكامل في حالة الخطأ الجسیم وهو ما یبدو أن محكمة 

ض كان یقل النقض اعتنقته بإحجامها عن نقض الحكم ولو ثبت بطریقة قاطعة أن التعوی
  .)2(عن الضرر الواجب ألحكام القانون

 

  عدم االعتداد  بخطأ الضحیة: ثالثا
 

تنص معظم التشریعات المدنیة المعاصرة على أن خطأ الضحیة أو المضرور هو 
وال یستطیع المتضرر التعویل على الحصول على . )3(أحد األسباب المعفیة من التعویض
ذا ما ثبت . الالحق به نتج عن خطئه الشخصيأي تعویض إذا ما كان الضرر  وإ

االشتراك بین الجاني والمجني علیه في مسؤولیة حصول الضرر یصبح لزاما تجزئة 
المسؤولیة وتحدید القدر الذي ساهم به كل منهما في إحداثه ومراعاة ذلك القدر عند تقدیر 

لعمل على أن یكون التعویض الواجب حمله على الجاني، إذ یتعین على قضاة التعویض ا
والعمل . التعویض المحمول على المسؤول مساویا لمسؤولیته دون تجاوز أو نقصان

بخالف ذلك یؤدي إلى منح المجني علیه تعویضات ال یستحقها ویؤول إلى منحه تعویض 
ویجري بالتالي خفض التعویض . عن ضرر تسبب فیه لنفسه بنفسه ویتحمل هو مسؤولیته

ذي اشترك به المصاب كما ال یجوز أن یجاوز التعویض القدر الالزم بما یقابل القدر ال
  .)4(لجبر الضرر

                                                             
  .108، المرجع السابق، ص )سعید(؛ مقدم 127 -123، ص 1، المرجع السابق، ج )محمد(اللجمي  )1(
  .520، 459و  325، المرجع السابق، ص )محمد إبراهیم(دسوقي  )2(
ولم ینص علیه القانون . سویسري 44ألماني، المادة  254مصري، المادة  216، و 165جزائري، المادة  127المادة  )3(

،  المسؤولیة 2 العامة لاللتزامات في القانون المغربي، ج، النظریة )عبد القادر( العرعاري: انظر. الفرنسي والمغربي
  .97، ص 1998، دار األمان، الرباط، 1 التقصیریة عن الفعل الضار، ط

  .204، المرجع السابق، ص )سعید( ؛ مقدم142 -140، ص 1 ، المرجع السابق، ج)محمد(اللجمي  )4(
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یجوز للقاضي أن ینقص "مدني جزائري بقولها  177وهذا ما نصت علیه المادة 
مقدار التعویض أو ال یحكم بالتعویض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث 

وهو ما ذهب إلیه الفقه والقضاء في مصر وقضى أن المسؤولیة توزع " الضرر أو زاد فیه
نما یخصم منه جزء  بین المسؤول والمصاب فال یقضى لهذا األخیر بتعویض كامل، وإ

یتناسب مع أثر خطئه في إیقاع الضرر به، وهو ما قضت به محكمة االستئناف األهلیة 
في حكم قدیم لها وقررت حیث أن خطأ المجني علیه ال یمنع مسؤولیة الجاني والمسؤولین 
نما یستدعي تخفیض التعویض فقط، إذ یجب عند تقدیر الضرر  مدنیا عن التعویض، وإ

وهذا أیضا . )1(د اشتراك الطرفین في اإلهمال توزع المسؤولیة بینهمامراعاة قاعدة أنه عن
ما ذهب إلیه القضاء عندنا حیث قرر بأن الحكم الجزائي بإدانة السائق، ال یمنع القاضي 

  .)2(المدني من تقسیم المسؤولیة إذا تبین له أن الضحیة ارتكبت بعض الخطأ

ي فإن المضرور هو المسؤول أما إذا كان خطأ المضرور أكبر من خطأ الجان  
النعدام رابطة السببیة، أما إذا كان خطا الجاني أكبر من خطأ المضرور فإن الجاني هو 

  .)3(الذي یكون مسؤوال عن تعویض الضرر كامال

األول استغراق أحد الخطأین لخطأ اآلخر : ویفرق الفقه في هذا الصدد بین فرضین
أحد الخطأین یفوق الخطأ اآلخر كثیرا في  األولى إذا كان: ویتحقق ذلك في حالتین

والفرض الثاني . الجسامة، والحالة الثانیة إذا كان أحد الخطأین هو نتیجة للخطأ اآلخر
  .هو الخطأ المشترك بین المسؤول والمضرور

                                                             
  .62، 61، المرجع السابق، ص )محمد أمین(عابدین  )1(
،  النظام القانوني للخطأ غیر العمدي في جرائم العنف، رسالة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق )عز الدین( طباش )2(
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قرار رقم . ا القانون التطبیق الصحیحخطأ فیه، فإن قضاة الموضوع بتقسیمهم المسؤولیة مناصفة بین السائقین طبقو 

، ، مرجع سابق2ج ، االجتهاد الجزائري في القضاء المدني، )جمال( سایس. 17/05/1989، مؤرخ في 53009
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جسامة الخطأ المنسوب للمسؤول كلما أفلتت منه فرص اإلفادة من  فكلما زادت
خطئه استغراق خطأ المضرور، وتوزع المسؤولیة بین خطأ المضرور، إذ یكون من شأن 

ه الفقه والقضاء المسؤول والمضرور حسب جسامة خطأ كل منهما وهو ما استقر علی
  .)1(المصري والفرنسي

وبطبیعة الحال، فإن خطأ المجني علیه ال ینفي عالقة السببیة عن خطأ الجاني 
في نفي المسؤولیة الجزائیة مادام قد إذا ما ساهم معه في إحداث الضرر، وال یفیده شیئا 

ثبت توافر الخطأ من جانبه، وقد حصر القضاء خطأ المجني علیه على التعویضات 
  .)2(المدنیة بحیث یستفید الجاني من تخفیض في مقدار التعویض

هماله معالجة نفسه فاالمتناع عن إجراء عملیة  یدخل في خطأ المضرور تقصیره وإ
عامة قد یؤدي إلى تفاقم اإلصابة واستفحال الضرر مما یترتب  جراحیة أو العالج بصفة

  .عنه زیادة مبلغ التعویض المستحق على الغیر

والمحكمة هي التي تقدر ما إذا كان . قد یكون الرفض له ما یبرره، أو لیس له ذلك
ویمكن لها أن تعتبر رفض المضرور غیر مبرر . رفض المضرور له ما یبرره من عدمه

متعسفا في استعمال حقه في سالمة جسده، ویكون الرفض مبررا إذا كان إذا كان 
  . )3(استعماله لحقه مشروعا ویستحق في هذه الحالة التعویض كامال

هناك من یذهب إلى أن تخفیض مقدار التعویض في هذه الحالة أمر جوازي 
على  متروك لسلطة قاضي الموضوع ولیس واجبا علیه مع مراعاة عدم إجبار المضرور

  .)4(كانت تكالیف العالج تفوق طاقتهالخضوع إلى إجراء عملیات جراحیة خطیرة، أو 

                                                             
  .464، 463، المرجع السابق، ص )محمد إبراهیم( دسوقي )1(
  .139، المرجع السابق، ص )عز الدین(طباش  )2(
، المدخل إلى القانون القاعدة القانونیة  نظریة الحق، منشورات الحلبي )محمد حسن(، قاسم )نبیل إبراهیم(سعد  )3(

  .78، 77، ص 2007الحقوقیة، بیروت، 
،منشورات 1، العوامل المؤثرة في تقدیر التعویض عن الفعل الضار دراسة مقارنة، ط )إبراهیم صالح عطیة(الجبوري  )4(

  .85، ص 2013الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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مهما یكن فإنه كلما كان موقف المضرور من الضرر الذي أصابه خطأ أو إهماال 
وجب االعتداد به في إنقاص التعویض، فإن لم یكن ثمة خطأ أو إهمال فال یؤثر ذلك 

  . )1(على حقه في التعویض

حال ال یجوز أن یفید المضرور من الفعل الضار تعویضا أكثر مما  وعلى كل
یلزم لجبر الضرر أو یجعله في حالة خیر من التي كان علیها قبله، لما هو مقرر من 

  .)2(عدم جواز إثراء المضرور على حساب المسؤول

بصفة عامة یتلخص مما تقدم بأن التعویض ال یكون إال على مقدار الضرر ال 
ه وال ینقص عنه، هذا هو المبدأ العام وهو مبدأ مطلق بالنسبة للشق األول أي یزید علی

عدم جواز زیادة مقدار التعویض عن مقدار الضرر الواقع بالفعل، ولكنه مبدأ غیر مطلق 
بالنسبة للشق الثاني أي عدم جواز نقصان مقدار التعویض عن مقدار الضرر، فقد 

  .)3(الذي وقع بالفعل ینقص مقدار التعویض عن مقدار الضرر
  

  المطلب الثاني

  سلطة القاضي في تقدیر التعویض
  

لئن كان تقدیر التعویض من سلطة محكمة الموضوع وحدها حسب ما تراه مناسبا 
ووفق ما تتبینه هي من مختلف ظروف الدعوى، ومنحها في ذلك سلطة تقدیریة 

الفرع (سلطتها التقدیریة یضیق فیها مجالفإن هناك بعض الحاالت ) الفرع األول(واسعة
  ).الثاني

  

   

                                                             
  .87المرجع ذاته، ص  )1(
  .315،  المرجع السابق، ص )أسامة السید(عبد السمیع  )2(
  .377 ، المرجع السابق، ص)حسن علي(الذنون  )3(
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  الفرع األول

  منح القاضي سلطة تقدیریة واسعة
  

الضرر  یتمتع القاضي في مادة التعویض بسلطة تقدیریة واسعة، سواء عند تقییم
  ).الفقرة الثانیة(، أو في تعیینه وتحدید شكله)ولىالفقرة األ(وتحدید مقدار التعویض عنه

  

  الفقرة األولى

  القاضي الواسعة في تحدید مقدار التعویضسلطة 
  

یتولى القاضي تقدیر التعویض في حالة ما إذا كان التعویض غیر محدد قانونا أو 
وهذا ما نص علیه المشرع . اتفاقا بین الطرفین وذلك طبقا لما تقتضیه الظروف المالبسة

یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق " مدني 131الجزائري في المادة 
إذا " من ذات القانون على أنه 175وتقضي المادة " مدني 182المصاب طبقا ألحكام المادة 

  .)1("لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو في القانون  فالقاضي هو الذي یقدره

تقدیریة یتفق الفقه والقضاء على أن القاضي في مادة التعویض یتمتع بسلطة 
وال شيء یقیده في هذا المجال . واسعة، عند تقییمه للضرر وتقدیر التعویض المناسب له

سوى حجم الضرر الحقیقي المراد جبره وحدود طلبات المدعي من جهة، والتبریر السائغ 
المستمد مما له أصل ثابت وصحیح بأوراق القضیة ومستنداتها من جهة أخرى، وذلك 

  .)2(علیه فقه قضاء النقض سواء في تونس أو في الجزائرعلى األقل ما استقر 

تختلف سلطة القاضي في تقدیر التعویض عن الضرر المادي والضرر المعنوي 
  .حیث یمتع بسلطة أوسع في تقدیره للتعویض المعنوي

                                                             
  .195، 194، المرجع السابق، ص )سعید( مقدم )1(
  .56، ص 1 ، المرجع السابق، ج)محمد(اللجمي  )2(
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ویذكر البعض أن نظام التعویضات كما طبقه القضاء الفرنسي یبدو في حقیقة 
یة إذ هو یعتمد نظام التعویض عن األضرار على أسس علمیة األمر منطقیا ومسألة واقع

حسابیة باعتبار األمر هنا یتعلق بواقع ولیس مسألة تقدیریة تخضع لسلطة قاضي 
الموضوع یتصرف فیه بمعرفته عكس ما ذهب إلیه االجتهاد القضائي للمجلس األعلى 

جعل في تقدیر التعویض الجزائري في عدة قرارات وبعض الدوائر القضائیة األخرى التي ت
  .مسألة تقدیریة في جمیع الحاالت ال تقریریة ومن ثمة فهو ال یخضع للرقابة القضائیة

ومع ذلك فقد یالحظ أن االجتهاد القضائي الجزائري نفسه لم یجعل من قضیة 
تقدیر التعویض مسألة تقدیریة خالصة تخضع للمزاج الشخصي بل قیدها ببعض 

متمثلة في ضرورة إبراز األسس التي یعتمدها القاضي في تقدیر الضمانات القانونیة ال
التعویض وهي األسباب المادیة أو القانونیة التي ینبغي أن تكون مستمدة من الواقع أو 

ال كان الحكم باطال   .القانون وإ

وبهذا یكون االجتهاد القضائي الجزائري على غرار القضاء الفرنسي یرى في مسألة 
لیة موضوعیة تعتمد الواقع كأساس لكل تقدیر الذي یتعین فیه أن یكون التعویض أنها عم

ال كان القرار منعدم األساس  حكم القاضي مسببا بما یؤیده من الناحیة المادیة والقانونیة وإ
  .)1(یستوجب النقض واإلبطال

یتوجب على القاضي أن یحدد عناصر التعویض عن الضرر المادي التي تختلف 
التعویض عن الضرر المعنوي، وأن تحدید التعویضات یتم على حتما عن عناصر 

وال بد من تحدید . معاییر دخل الضحیة وسنها وسن ذوي الحقوق ومسؤولیاتها علیهم
عناصره بعد مناقشة المسؤولیة عن الفعل الضار وهي الفعل والضرر والعالقة السببیة 

  .)2(علیهاوتبقى سلطته تقدیر التعویض لمحكمة الموضوع وال رقابة 

من القانون المدني فإن التعویض  182وبحسب قاعدة التعویض المقررة في المادة 
وهو المعیار المعول علیه في . یشمل ما لحق المصاب من خسارة وما فاته من كسب

                                                             
  .204المرجع السابق، ص ) علي(جروة  )1(
، مرجع 3، االجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي، ج )جمال(سایس . 28/03/2000بتاریخ  231419قرار رقم  )2(

  .1208 ،1207سابق، ص 
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ومن ثم یجب على القاضي أن یدخل في حسابه عند تقدیر . غالبیة التشریعات الوضعیة
  .والكسب الفائتالتعویض الخسارة الالحقة 

ویقصد بعنصر الخسارة ما كان قد خسره الشخص المصاب من حقوق وفوائد 
مادیة نتیجة الفعل الضار الناجم عن الجریمة أو بسببها یمس بالجانب اإلیجابي للذمة 
المالیة أو یتأثر به مركزه الذي كان یتمتع به قبل الحادثة، ویدخل في هذا النوع من 

المكاسب التي كان یجنیها الشخص المصاب قبل وأثناء الفعل أو األضرار كل الفوائد و 
  .بعده تكون قد ضاعت منه بسبب الحادثة وما یلحقه من مصاریف وأتعاب

أما الكسب الفائت فهو مجموع األرباح والفوائد والعالوات المحققة أو التي كان 
و فائدة آتیة ال یمكن تحقیقها من عمل أو جهد یبذله أو فرصة محققة تدر علیه ربحا أ

  .ریب فیها یقع عبء اإلثبات على المدعي

ففي حالة المصاب في حادث فله أن یعوض عما أصابه في جسمه من ضرر 
وألم وما بذل من مال في سبیل عالجه وهذا كله یتضمنه ما لحقه من خسارة كما أن لهذا 

  .)1(المصاب أن یعوض عن الكسب الذي ضاع علیه وعاق دونه وقوع الحادث له

ویدخل في تعویض الخسارة كل ما اضطر المصاب إلى إنفاقه بسبب الفعل 
الضار، مثل نفقات العالج بما فیها أجور األطباء وأثمان الدواء ونفقات اإلقامة في 
المستشفیات ودور النقاهة، وما قد یكون المضرور دفعه من أجر للمرافقین أو الممرضین 

، ویشمل أیضا أثمان األطراف أو األعضاء التي ركبت أو المساعدین له في حیاته الیومیة

                                                             
وتلزم شركة التامین  .197المرجع السابق، ص ) علي(جروة ؛ 207، 206، المرجع السابق، ص )سعید( مقدم )1(

بتحمل دفع التعویضات عن مصاریف العالج والتنقل بالخارج الناتجة عن أضرار حوادث المرور بشرط أن یتم فحص 
بصفته طبیبا عادیا، ومتى كان الضحیة واألمر بالعالج في الخارج من قبل طبیب بصفته مستشارا للمؤمن ولیس 

قرار غرفة الجنایات . الفحص من قبل طبیب عادي فإن شركة التامین غیر ملزمة بتحمل دفع هذه التعویضات
، قضاء النقض في )عبد الرزاق(حمودي . 247335، ملف رقم 03/04/2001والمخالفات، القسم الرابع، الصادر في 

  .294، ص 2القضایا الجزائیة، مرجع سابق، ج 



 آلیات تعویض ضحیة الجریمة: القسم الثاني

 

377 
 

للمضرور أو زرعت في جسده، فضال عن أجور تركیبها أو اإلشراف على أدائها 
  .)1(لوظیفتها

وهناك من یدخل في ذلك دفع أجور انتقال أقارب المصاب، وأثمان الطعام الذي 
ا مثل اختیار أفضل یتناوله المصاب في المستشفى، وحتى نفقات العالج المبالغ فیه

وبما أنه ال یوجد أمر حاسم هنا فیترك األمر لتقدیر القاضي . المستشفیات وأشهر األطباء
والبد له في الحالتین األخیرتین من الركون إلى الخبرة الطبیة فقد یستلزم أن یتناول 

خبرة المصاب أنواعا معینة من األطعمة، وقد تقتضي طبیعة اإلصابة وأهمیتها االستعانة ب
  .)2(طبیة رفیعة على أن یكون ذلك في الحدود المعقولة

ویخضع تقدیر التعویض للقاضي في حالة وجود ضرر مادي ثابت دون اعتماد 
أي عنصر مادي أو قانوني مثل حالة التجار والصناع وأصحاب المهن والمؤهلین الذین 

كون محال ینقطعون أو یتوقفون عن نشاطهم المهني بسبب ضرر ناجم عن جریمة ی
وتقدیر جانبي الربح والخسارة یصیر أمرا مستعصیا على القاضي عند استعمال . للتعویض

سلطته التقدیریة للوصول إلى تحقیق تعویض عادل، وعلیه أن یأخذ في عین االعتبار نوع 
النشاط الذي كان المتضرر یمارسه والخسارة التي لحقته واألعباء واألتعاب التي تحملها 

التي یكون قد دفعها ومكانته في السوق، وعند االقتضاء العواقب الناتجة عن  والمرتبات
  .)3(التوقف عن النشاط وغلق المحل، كل ذلك من أجل تحقیق تعویض عادل

وعلى كل حال فإنه من الواجب على القاضي أن یبذل كل ما في وسعه، ویستخدم 
د لكي یجعل مقدار التعویض كل ما یتمتع به من علم ومعرفة وفطنة وحكمة ونزاهة وحیا

الذي یقضي به للمضرور مساویا لما نزل به من ضرر ال یزید عنه وال ینقص منه، فإنه 
لو جعل مقدار التعویض أقل مما حاق بالدائن من ضرر لما حقق النتیجة التي رمى إلیها 
المشرع من التعویض وهي إزالة الضرر ومحو آثاره  ولو أنه قضى بتعویض یزید عما 

حق المدعي من ضرر لكان في قضائه هذا خلط بین فكرة التعویض المدني وبین ل

                                                             
  .177،  ص المرجع السابق، )محمد صبري( الجندي )1(
  .180 -177، ص ذاتهالمرجع  )2(
  .206، 205المرجع السابق، ص ) علي(جروة  )3(
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 قت الحاضرالعقوبة الجنائیة، وهو خلط غیر مقبول لدى فقهاء القانون الوضعي في الو 
وأن القضاء یقرر بأن التعویض الذي یحكم به للمتضرر ال یصح اعتباره عقابا على 

نما هو یبرر   .)1(الضرر الخصم اآلخر أو مصدر ربح وإ

أما الضرر المعنوي وهو یمثل األسى واأللم الذي یحس به صاحبه على إثر 
وبذلك فهو ضرر مشاعري ال یقدر بثمن یترك فیها الحریة . اإلصابة وقد یستمر معه

هذا على األقل ما أخذ به القضاء . الكاملة للقاضي وهو غیر مستوجب للتعلیل والتسبیب
 وضوع دون خضوع ألیة رقابة قضائیةتقدیریة لقاضي الم الجزائري وهو یجعل منه سلطة

كما یعفى القاضي عند تقدیر الضرر والحكم بالتعویض من أي تسبیب، كما في قرار 
للمجلس األعلى إذا كان یتعین على قضاة الموضوع أن یعللوا قرارهم من حیث تعویض 

لتعویض، فإنه على الضرر المادي تحدید العناصر التي اعتمدوها كأساس في الحكم با
عكس ذلك فیما یتعلق بالضرر المعنوي الذي یرتكز على العنصر العاطفي ال یحتاج إلى 

  . )2(تعلیل

رأت بأن قضاة الموضوع غیر ملزمین بتحدید وفي قرارات حدیثة للمحكمة العلیا 
عناصر التعویض عن الضرر المعنوي باعتبار هذا األخیر یتعلق بالمشاعر واأللم 

والمبدأ في ذلك أن التعویض عن الضرر المعنوي ال یستوجب ذكر عناصر . الوجداني
وقررت بأن مبلغ التعویض المحكوم به للمطعون ضدها هو تعویض عن ضرر . التقدیر

معنوي ناتج من السب والشتم والتهدید الذي أدین به الطاعن بموجب الحكم الجزائي 
وأن التعویض عن الضرر المعنوي ال یستوجب ذكر عناصر  26/02/2006الصادر بتاریخ 

  .)3(التقدیر مثل التعویض عن الضرر المادي ألنه یقوم على العنصر العاطفي

                                                             
  .356، المرجع السابق، ص )حسن علي(الذنون  )1(
  .219، 218المرجع السابق، ص ) علي(جروة  )2(
، االجتهاد )جمال( سایس، 23/04/2008بتاریخ  446057وقرار رقم . 28/3/2003بتاریخ  231419قرار رقم  )3(

 .17/12/2009بتاریخ  505072قرار رقم و . 1533 ،1532، ص مرجع سابق، 4 الجزائري في القضاء الجنائي، ج
  . 1574 ،1573ص  ، مرجع سابق، 4 ، جالمدنياالجتهاد الجزائري في القضاء ، )جمال( سایس
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مسألة عویصة من أصعب المهام إن تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي تظل 
وكانت المحاكم المغربیة على سبیل المثال تذهب إلى الحكم . الموكولة للقضاء ومن أدقها

أما بالنسبة للضرر . بتعویضات رمزیة على المساس بالشرف والكرامة وهتك العرض
المعنوي الذي یصیب الشخص في مركزه االجتماعي كالسب والقذف ونسبة أفعال كاذبة 

مضرور فإن التعویض غالبا ما یكون عینیا، وذلك بنشر بالغات مضادة، أو اللجوء إلى لل
أما بالنسبة لألضرار المعنویة المصاحبة . الوسائل التي من شأنها رد االعتبار للمضرور

أو المترتبة عن األضرار المادیة كتشویه الخلقة واألسى الناجم عن حدوث اإلصابات 
ها كان مثار جدل في میدان الفقه والقضاء، إال أن الرأي الجسدیة فإن التعویض عن

المستقر علیه حالیا هو ضرورة تعویضها بنفس الكیفیة التي یتم بها تقدیر التعویض عن 
وقد ورد في قرار للمجلس األعلى یستفاد منه بأن مرتكب الفعل الضار . الضرر المادي

، وحیث أن التعویض عن الضرر ملزم بتعویضه سواء كان هذا الضرر مادیا أو معنویا
المعنوي كالتعویض عن الضرر المادي یجب أن یكون كامال ومناسبا للضرر ال مجرد 

 .)1(تعویض رمزي

ویكون القضاء المغربي قد وجد سنده في القضاء الفرنسي الذي عوض عن 
بالسمعة الضرر المعنوي في الغالب بالفرنك الرمزي والسیما في األضرار التي بها مساس 

أو االعتبار، كما عوض عن القذف بالفرنك الرمزي إضافة إلى نشر الحكم الذي یمثل 
  .)2(التعویض العیني المطابق للحقیقة، والذي تبحث عنه الضحیة

إن القضاء لدینا عوض عن الضرر المعنوي الذي یمس بحق من الحقوق 
مر باستعمال صورة یتعلق األ. الشخصیة بتعویضات سخیة، إن لم یكن مبالغا فیها

شخص ونشرها في مجلة إشهاریة لألدویة ذات توزیع داخلي لم یتم نشرها خارج المؤسسة 
تحت عنوان مصاب بداء السكري، دون علم هذا الشخص وال موافقته مما تسبب له في 

وقد قدر القضاة بما لهم من سلطة تقدیریة التعویض . أضرار معنویة للمس بكرامته
وكانت الضحیة قد التمست إلزام الجهة . دج 500.000ل الضار بمبلغ المستحق عن الفع

                                                             
  .78، المرجع السابق، ص )عبد القادر(العرعاري  )1(

(2) Guiho (pierre), Peyrard (Georges), droit civil. 4- les obligation, tome 1, op.cit, p. 383. 
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ورأت المحكمة العلیا أن القضاة قد سببوا قرارهم بدقة . دج 5000.000المسؤولة بمبلغ 
 .)1(ومنحوا له أساسا قانونیا

في حكم آخر لمحكمة جنایات عنابة قضى في جریمة قتل عمدي بسیط بعشر 
كابه جریمة القتل العمدي مع أدائه على وجه التضامن مع سنوات سجن على الفاعل الرت

  .)2(دج لكل من أب وأم الضحیة كتعویض عن الضرر المعنوي 2500شخص آخر مبلغ 

یظهر جلیا أن التعویض عن الضرر المعنوي الذي یمس بحق من الحقوق 
یة اللصیقة بالشخصیة للضحیة أكثر اعتبارا من الضرر المعنوي الذي یمس والدي الضح

علما بأن الفترة بین الحكمین نحو عشرین سنة قد ال یكون . بسبب فقد ابن عزیز علیهم
  .لها أي تأثیر على هذا الفارق في التعویض

وبطبیعة الحال فإن المستقر علیه في القضاء هو دمج الضرر المادي واألدبي 
یام والحكم بتعویض إجمالي دون تخصیص لمقداره عن كل منهما، وال یحول دون ق

الحقیقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذین العنصرین كان له حسابه في تحدید مقدار 
التعویض المقضي به، ومن ثم إذا استأنف محكوم ضده حكما قضى بإلزامه بأداء 
تعویض عن أضرار مادیة وأدبیة ولم یكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر 

تئناف عدم األحقیة في التعویض بالنسبة ألحد منهما من التعویض، ورأت محكمة االس
هذین العنصرین فقد وجب علیها حینئذ أن تخصم ما یقابل ذلك العنصر من التعویض 
المقضي به ابتداء وهو ما یقتضي بطریق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به 

  . )3(الحكم المستأنف

التونسیة على تخصیص أي عنصر وكذلك لم تجر العادة في فقه قضاء المحاكم 
من عناصر الضرر المعنوي بتعویض مستقل ویعتبر أن ال لزوم لتخصیص تعویض 

 نح تعویضات جملیة عن الضررین معاویجیز م ،مستقل عن الضررین المادي واألدبي
                                                             

، مرجع 4، االجتهاد الجزائري في القضاء المدني، ج )جمال(سایس . 22/07/2010بتاریخ  575980قرار رقم  )1(
  .1604 - 1601سابق، ص 

  .542مرجع سابق، ص  ، 2ج، االجتهاد في القضاء الجنائي، )جمال(سایس . 10/03/1990 ،63197قرار رقم  )2(
  .633، ص 1998، دعاوى التعویض اإلداریة وصیغها، دار الفكر الجامعي، مصر، )عوض(عبد التواب  )3(
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وذلك استنادا إلى أن الضرر األدبي یقوم على عناصر اعتباریة مرجعها اجتهاد 
  .)1(المحكمة

السیاق وردت عدة قرارات لمحكمة التمییز اللبنانیة تسمح بتقدیر في هذا 
  .)2(التعویضات بمبلغ واحد عن األضرار المادیة والمعنویة

یبدو أن المحكمة العلیا عندنا ترفض هذا الدمج وقد جاء في حیثیات قرار لها أن 
مادي أم القرار المطعون فیه لم یحدد نوعیة التعویض المقضي به هل هو عن الضرر ال

عن الضرر المعنوي، ومعلوم أنه ال یجوز دمجهما معا، كما أنه لم یحدد الضرر المادي 
عالتها احتماال األمر الذي  الذي لحق ببعض األطراف المدنیة كفقدان مصدر رزقها وإ

ن كانت بعض المحاكم تجمع بینهما . )3(یشكل قصورا في التسبیب ینجر عنه النقض وإ
التي تبین لها تقدیر  1979ت الغرفة اإلداریة لمجلس الجزائر عام في مبلغ واحد كما فعل

 .)4(دج 20.000األضرار المادیة والمعنویة معا بمبلغ 

ویتمیز القانون الكندي، الذي یعوض عن هذا الضرر بعنوان مستقل، بإخضاع 
مقدار التعویض المذكور إلى سقف معین ال یمكن تجاوزه، ویضبط ذلك المقدار من قبل 

ویعتبر الفقه في تلك البالد أن ضرر اآلالم ال ینحصر في اآلالم البدنیة . المحكمة العلیا
نما أیضا في األضرار المعنویة عن االكتئاب الذهني والمعنوي وكذلك نص . )5(فقط وإ

                                                             
  .225، 224، ص 1 ، المرجع السابق، ج)محمد(اللجمي  )1(
 المحكمةوحیث إن "  27/5/2004تاریخ  99جاء في القرار الصادر عن محكمة التمییز الجزائیة الغرفة السابعة رقم  )2(

تقدر بالنظر لسن المغدور وللضرر المادي والمعنوي الذي أصاب الجهة المدعیة، والدة ووالد المغدور، بفقدهما شابا في 
 76وقرار محكمة جنایات لبنان الشمالي رقم " مستهل شبابه تقدر العطل والضرر بمبلغ مائة وعشرین ملیون لیرة لبنانیة 

مدعیة، ورثة المغدور یطلب الحكم لموكلیه المذكورین تعویضات شخصیة حیث إن وكیل الجهة ال" 2002/ 23/5تاریخ 
بمبلغ خمسمائة ملیون لیرة لبنانیة، وحیث إن المحكمة ترى بما لها من حق التقدیر، وبالنظر لظروف القضیة، وبالنسبة 

للجهة المدعیة بمبلغ لعمر المغدور وهو في العقد السادس من عمره، ولوضعه العائلي واالجتماعي، تقدیر التعویضات 
بدوي ". مائة ملیون لیرة لبنانیة عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم من جراء فقدهم وبإلزامهم المتهم بدفعه لهم

  .268و  81 - 79، ص 2009، منشورات زین الحقوقیة، صیدا، 1 ، القتل، ط6 ، موسوعة القضاء الجزائیة، ج)حنا(
  .1207 ، مرجع سابق،  ص3، االجتهاد في القضاء الجنائي، ج)جمال(سایس. 28/03/2000، 231419قرار رقم  )3(
  .116، المرجع السابق، ص )سعید(مقدم  .1979مایو  29بتاریخ . م. غ 1399 – 469قرار رقم  )4(
  .228، ص  1 ، المرجع السابق، ج)محمد(اللجمي  )5(
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تلبیة لطلب   2000talersالمشرع األلماني على مبلغ محدد سلفا ال یتجاوزه القاضي وهو 
ك یجمع في رأي البعض بین الطابع الرضائي والطابع العقابي في وهو بذل. المضرور

 .)1(ذات الوقت

وللقضاء في تعویض الضرر المعنوي آراء وتطبیقات متباینة وهذا یعود 
لخصوصیته المتمیزة باعتباره یخضع لسلطة القاضي التقدیریة دون رقابة علیه وهو ما 

یطلقون على هذا النوع من التعویض جعل شراح القانون المتتبعین لالجتهاد القضائي 
فالقاضي یسترد في هذه الحالة حریته المطلقة في التقدیر التي . )2(بتعویض القاضي

  .)3(یفتقدها في تعویض الضرر المادي

ومنح القاضي سلطة واسعة بصدد تقدیر الضرر المعنوي وتعویضه في بعض 
عنوي، كانت محل نقد الدول بحیث تجیز له قبول أو رفض التعویض عن الضرر الم

وهناك من یرى أن منح القضاة مثل هذه السلطات هو اتجاه جدید یرمي إلى جعل 
القاضي وزیر إنصاف، ویعتقد أنه من مساوئ السیاسة التشریعیة أن یمنح القضاة مكنة 

ة قانونیة أو رفضها، ألن مثل هذه السیاسة تفقد القاعدة القانونیة دمطلقة في الحكم بقاع
دها، وفي ذلك ضیاع لكل ضمان، وخلص إلى نبذ هذا االتجاه الذي یجعل سبب وجو 

  .)4(مصیر تطبیق القانون بید القاضي

ثم إن تلك التطبیقات المتباینة في تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي هي التي 
دفعت البعض إلى القول بضرورة استعمال الجداول الجاهزة إذا تعلق األمر بضرر معنوي 

إطالق اجتهاد القاضي فیه دون ضوابط من شأنه أن یسقط أحكامه في صرف؛ ألن 
ككل لما یظهر من أحكام تختلف في تقییم  سلبیات التحكم وعدم انسجام الجهاز القضائي

فلقد أظهرت الدراسات في فرنسا أن هامش االختالف في . األضرار من محكمة إلى أخرى

                                                             
  .116، المرجع السابق، ص )سعید(مقدم  )1(
  .183المرجع السابق، ص ) علي(جروة  )2(
  .476، المرجع السابق، ص )محمد إبراهیم(دسوقي  )3(
  .128، المرجع السابق، ص )سعید(مقدم  )4(
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بین واحد إلى عشرین درجة بین  محكمة  یتراوح" الضرر العاطفي"تقییم الضرر المعنوي 
  .)1(إلى أخرى

وفي هذا السیاق، یقترح البعض في حالة االعتداء على الحیاة الخاصة اللجوء إلى 
التعویض المشدد؛ أي أن یفرض المشرع مبلغا نقدیا أو حدا أدنى من التعویض وهو مبلغ 

. التعویض انطالقا منهجزافي ال یجوز للمحاكم أن تنزل عنه ویبدأ حساب وتقدیر 
وتضیف علیه المحاكم قیمة التعویض عن األضرار التي ثبتت فعال، ویبرر ذلك بوجود 

 .)2(حد من األلم یعاني منه أي شخص في حالة االعتداء على حیاته الخاصة

في ذات السیاق هناك من یرى والعتبارات تاریخیة أن یكون التعویض عن ضرر 
العادل غیر الكامل باعتباره المرحلة التاریخیة التالیة لمرحلة الحیاة الخاصة هو التعویض 

ویخرج عن هذه . وهو المعیار والمجال األنسب بسبب صعوبة تقدیره. )3(التعویض الرمزي
القاعدة الضرر األدبي في حال االعتداء من وسائل النشر التي تحقق ربحا طائال من 

مشددا بهدف إجبار هذه الوسائل على االعتداء، وهنا یجب أن یكون التعویض كامال و 
  .)4(احترام الحیاة الخاصة لآلخرین

  

  الفقرة الثانیة

 سلطة القاضي الواسعة في تحدید شكل

  التعویض 
  

یجري العمل القضائي على تقدیر التعویض نقدا في شكل رأسمال كلما تعلق األمر 
ولقد ظل منعزال في الفقه الرأي . بطلب تعویض مؤسس على القواعد العامة للمسؤولیة

الذي نادى بأن التعویض في المسؤولیة یكون دائما وبالضرورة نقدیا استنادا إلى أن النقود 

                                                             
  .61، المرجع السابق، ص )عیاض(البجاوي  )1(
  .491، 490، صالمرجع السابق، )صفیة(بشاتن )2(
  .628، حمایة الحق في الحیاة الخاصة، مرجع سابق، ص )عصام أحمد( البهجي  )3(
  .561، 560المرجع ذاته، ص  )4(
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رأي السائد أصبح یسلم فقها وقضاء بسلطة القاضي كاملة في ولذا فال. هي مقیاس القیم
ج وضعت مبدأ .م 124اختیار طریقة التعویض األكثر مالءمة لطبیعة الضرر؛ ألن المادة 

وتركت تحدیده لنصوص أخرى من ناحیة، وألن هدف المسؤولیة هو إعادة المضرور على 
  .)1(فعل الضار من ناحیة أخرىنفقة المسؤول إلى الوضع الذي كان علیه قبل أن یقع ال

وقد انتهج فقه القضاء الفرنسي هذا المنهج، وأكده في أكثر من مناسبة معتبرا أنه 
من حق قضاة األساس، في نطاق ممارسة سلطتهم التقدیریة، اختیار الطریقة الكفیلة 
بتأمین جبر كامل الضرر، وتقدیر التعویض دفعة واحدة أو في شكل إیراد مرتب، أو 

  .)2(زج بین الطریقتین في حكم واحدالم

والمبدأ المعمول به في الفقه أن القاضي هو الذي یملك سلطة تحدید نوع التعویض 
الذي یلزم المحكوم علیه بأدائه، مراعیا في ذلك بطبیعة الحال التوفیق بین مصالح 

المحكوم المتضرر وسهولة التنفیذ بالنسبة للمسؤول، وعدم إثراء المتضرر على حساب 
علیه باألداء، ویمكن للمحكمة أن تختار نوع التعویض الذي تراه مالئما سواء كان عینیا 
أو بمقابل، نقدیا أو غیر نقدي، وأن تقرر أن یؤدى التعویض النقدي في صورة مبلغ ناجز 

  .)3(أو في صورة إیراد مرتب أو في شكل تملیك المتضرر أسهما أو سندات ینتفع بدخلها

المحكمة بطلبات الخصوم، وال یكون القاضي عند اختیاره لنوع من  وال تتقید
ویرى . التعویض غیر الذي طلبه المدعي ملزما بتعلیل هذا االختیار ورفض طلب المدعي

بعض الفقه أن التعویض العیني إذا طلبه المتضرر وكان ممكنا تعین على المحكمة أن 
من  16فطبقا للمادة . الذي یقیدها به القانون كما یتعین علیها أن تتقید بالشكل. )4(تحكم به
المتعلق بالتعویض عن أضرار حوادث المرور بأن التعویضات الواجبة  15 -74األمر 

. بعنوان التعویض عن األضرار الجسمانیة تعطى دفعة واحدة أو تحت شكل إیراد مرتب
ض إلزامیا في شكل لكن جاء في ملحق هذا األمر في الفقرة السادسة منه بأن یؤدى التعوی

                                                             
  .108، المرجع السابق، ص )سعید(مقدم )1(
  .67، ص 1، المرجع السابق، ج)محمد(اللجمي  )2(
، 177، دار نشر المعرفة للنشر والتوزیع، الرباط، ص 5،  ط 1، شرح قانون المسطرة الجنائیة، ج)أحمد( الخملیشي )3(

178.  
  .ذاته المرجع )4(
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إیراد مرتب عندما یترك الضحیة یتامى قصرا أو عندما یتجاوز الرأسمال التأسیسي 
وذلك في حدود مرتب الضحیة أو دخله المهني في وقت . ج.د 35000لإلیرادات 

  .)1(الحادث

كما أن القانون المدني األلماني ال یمنح التعویض عن الضرر البدني المستمر إال 
ویعتبر الفقه التعویض في هذه الحالة أكثر تالؤما . جرایة عمریة أي إیراد مرتبفي شكل 

مع مقتضیات التعویض الكامل عن األضرار الجسدیة الفادحة التي تفرز عجزا بدنیا 
ذلك أن . مستدیما وكامال، والتي تستوجب خضوع من أصیب بها إلى رعایة طبیة مستمرة

ن كان یضمن للمنتفع به حریة التصرف فیه، التعویض دفعة واحدة في شكل رأسمال ، وإ
ویمكنه من استثماره في مشروع اقتصادي یوفر له دخال دائما یكون خیر بدیل له عن 
دخله المفقود، إال أنه قد یعرضه أیضا لخطر تبدید ذلك المال بإنفاقه في مصاریف حینیة 

  .)2(ال عالقة لها بتوفیر الدخل

ویض العیني في معظم حاالت الضرر الجسدي، وبطبیعة الحال، ال مكان للتع
ومن ثم فإن التعویض الممكن الوحید هو التعویض النقدي، وهو إما أن یدفع دفعة واحدة، 
ما أن یدفع على أقساط، وكثیرا ما یأتي التعویض في صورة مرتب متى تمثل الضرر  وإ

یل إلى الحكم بمثل ولكن الواقع أن القضاء األردني ال یم. في عجز كلي أو جزئي دائمین
لى حد ما في مصر   .)3(هذا التعویض، خالفا لما هو جار في فرنسا، وإ

  

  الفرع الثاني

  حاالت تضییق مجال السلطة التقدیریة للقاضي
  

تختلف الحاالت التي یضیق فیها مجال السلطة التقدیریة للقاضي باختالف 
  .في ذلك االجتهاد القضائي من دولة ألخرى، وبحسب تباین آراء الفقه

                                                             
  .202المرجع السابق، ص ) علي(جروة  )1(
  .70 ،69، ص 1، المرجع السابق، ج)محمد(اللجمي  )2(
  .191، 190، المرجع السابق،  ص )محمد صبري( الجندي )3(
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الفقرة (الة الضرر الثابت بمستندات رسمیةوتتقید سلطة القاضي في التقدیر في ح
  ).الفقرة الثانیة(، وحالة تقدیم الضحیة لطلب محدد)األولى

  

  الفقرة األولى

  حالة تقدیر الضرر الثابت بمستندات رسمیة
  

هنا في هذه الحالة یفترض وجود ضرر ثابت مقدر حسب وثائق رسمیة ثبوتیة، 
یكون القاضي ملزما للحكم بها حیث یكون قراره تبعا لذلك قرارا كاشفا یضیق فیها مجال 
سلطته التقدیریة إال من حیث إثبات الضرر وصحة السند الذي یبقى مجاال للمناقشة 

  .)1(والتقدیر من طرف القاضي

وفي بعض الحاالت یكون مبلغ التعویض محددا تحدیدا دقیقا كثمن منقول محدد 
القیمة، أو تعویض مبلغ من النقود اختلسه أو بدده الجاني، أو أداء ثمن إصالح سیارة 

  .)2(بعد االستظهار بفاتورة اإلصالح الصحیحة

، أنه 1949سبتمبر  10وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر بتاریخ 
فیه ال یجوز للقاضي استعمال سلطته التقدیریة فیما هو ثابت بمستند صحیح غیر منازع 

وهو كسب ال یجوز تخفیضه أو تقدیره من جدید حیث یخضع قراره تبعا لهذه الحالة 
 . )3(للرقابة القضائیة

هذا ما ذهب إلیه قضاء النقض في مصر حیث قرر بأن انتهاء الطب الشرعي 
استدالله . الطاعن تخلف عنها عاهة مستدیمة تستلزم عالجه مدى الحیاة إلى أن إصابة

في تقدیر قیمة التعویض بمستندات عالجه انطواؤها على قیمة تكالیف العالج بما یزید 

                                                             
  .198المرجع السابق، ص ) علي(جروة  )1(
  .180، المرجع السابق، ص )أحمد(الخملیشي  )2(
  .198المرجع السابق، ص ) علي(جروة  )3(
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بتعویض أقل من التكالیف  ، قضاؤهاطراح الحكم المطعون فیه لها ،على ثالثین ألف جنیه
  .)1(دون بیان سبب عدم األخذ به قصور

وكذلك رأى بأنه یتعین على القاضي إذا رفض المستند أو الدلیل المقدم له من 
طالب التعویض أن یبین سبب عدم أخذه به، حسب ما ذهب إلیه قضاء محكمة النقض 
المصریة حیث رأت أنه إن كان تقدیر التعویض عن الضرر مما یستقل به قاضي 

مقبوال على أحد عناصر الضرر الذي  الموضوع إال أنه إذا قدم له طالب التعویض دلیال
یطالب بالتعویض عنه ورأى القاضي اطراح هذا الدلیل وتقریر التعویض على خالفه فإنه 

ال كان حكمه مشوبا بالقصور   .)2(یتعین علیه أن یبین سبب عدم أخذه به، وإ
  

  الفقرة الثانیة

  حالة تقدیم الضحیة لطلب محدد
  

یطلب منه، أو بما یتجاوز ما هو مطلوب ال یستطیع القاضي أن یحكم بما لم 
وال یعني ذلك أن ال یكون حكمه مخالفا لما طلبه المتضرر أو عرضه المدعى . )3(منه

علیه، فلو طلب الطرف المدني مثال ثالثة آالف درهم وعرض المتهم أو المسؤول المدني 
الحق بالمتضرر ألف درهم، فإنه یكون حرا في الحكم بالمبلغ الذي یراه مناسبا للضرر ال

وال یكون حكمه معیبا إذا لم یرد على طلب المدعي وعرض . في حدود الطلب طبعا
المدعى علیه، أو لم یقل مثال إن التعویض الذي یراه مناسبا للضرر الالحق بالطرف 

  .)4(المدني استنادا إلى العناصر المستخلصة من الملف هو مبلغ كذا

                                                             
، المسؤولیة المدنیة والتعویض )أمیر فرج(یوسف : مذكور في. 2000/ 1/ 23ق جلسة  62، لسنة 5809قرار رقم  )1(

  .208، 207، ص 2006عنها، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، 
منشأة المعارف، اإلسكندریة،  ،1، ج 4، المرجع في التعلیق على نصوص القانون المدني، ط )معوض(عبد التواب  )2(

  .612، ص 1998
  .98، المرجع السابق، ص )محمد( دمانة؛ 69هامش . 56، ص 1 ، المرجع السابق، ج)محمد(اللجمي  )3(
  .180، المرجع السابق، ص )أحمد( الخملیشي )4(
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ویقضي االجتهاد القضائي في لبنان بأن الشرط الوحید هو عدم القضاء بأكثر مما 
ن  301طلب، وال یشكل الحكم بأقل مما طلب مخالفة للمادة  أصول محاكمات جزائیة، وإ

كان للمدعي الشخصي الحق في الطعن بما قضى به الحكم من تعویضات شخصیة تقل 
ض في مصر بأن القاضي مقید بطلبات المدعي وهو ما تؤیده محكمة النق. )1(عما طلبه 

فال یستطیع أن یحكم للمدعي بأكثر مما طلبه، وهي قاعدة عامة تطبق أمام جمیع جهات 
  . )2(القضاء، فمبلغ التعویض یكون في حدود طلبات المضرور

وهذا یعني بمفهوم آخر أن الضحیة لها دور في تقدیر التعویض، ویمثل طلبها 
مكن الحكم به، وال یجوز في هذه الحالة للمحكمة أن تقضي للمضرور الحد األقصى لما ی

  .)3(بتعویض أكبر، ذلك أن التعویض هو حق شخصي له

وقد نقض المجلس األعلى في المغرب الحكم الذي قضى للطرف المدني بأربعة 
  .)4(آالف درهم، والحال أن المحكوم له لم یحدد في طلبه أي مبلغ للتعویض

هاد القضائي في الجزائر أن المدعي المدني الذي یحضر الجلسة وقد أقر االجت 
ویستنكف عن طلب التعویض، أو لم یستطع تحدیده، اعتباره بمثابة تنازل منه عمال 

ج، وال یحول ذلك طبعا دون مباشرة الدعوى المدنیة أمام الجهة القضائیة .إ.ق 246بالمادة 
وفي رأي آخر یوجه للمحكمة، أنه . )6(وهو ما ذهب إلیه بعض الفقه أیضا. )5(المختصة

في حالة عدم تقدیم طلبات في الجلسة من قبل المدعي فإن هذه الوضعیة ال تسمح 

                                                             
جاء . 330، ص المرجع السابق، )حنا(بدوي :  راجع. 2004/ 27/5تاریخ  55قرار محكمة التمییز الجزائیة رقم  )1(

حیث إن المحكمة غیر ملزمة بالحكم بالمبلغ المطالب به من الجهة المدعیة، ویبقى تقدیر قیمة "في القرار المذكور 
لدیها من إثباتات وأدلة ومعطیات شرط أن ال تقضي بأكثر التعویض خاضعا لسلطان المحكمة باالستناد إلى ما توافر 

  "ح.م.أ 301مما طلب وال یشكل الحكم بأقل مما طلب مخالفة للمادة 
، المرجع السابق، )أحمد علي ( مجاهد: انظر. 23/1/2000ق، جلسة  62، س 5809نقض مدني، طعن رقم  )2(

188.  
  .125، المرجع السابق، ص )بثینة(بوجبیر  )3(
  .36128ملف  20/10/77تاریخ  1545قرار عدد   .180، المرجع السابق، ص )أحمد( الخملیشي )4(
، مة العلیا في اإلجراءات الجزائیةقضاء المحك ،)نبیل( صقر: راجع. 1983مارس  2قرار بتاریخ  30064ملف رقم  )5(

  .155، مرجع سابق، ص 1 ج
  .160، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة، مرجع سابق، ص )عبد العزیز(سعد  )6(
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للمحكمة القضاء بالتعویض لعدم تحدیدها، كما ال یمكنها الحكم برفض الطلب لعدم 
ى التأسیس، غیر أنه یمكن القضاء برفض الطلب على الحال بالنسبة للدعوى المدنیة حت

لكن ال یجوز . یمكن للمدعي المدني اللجوء إلى المحكمة المدنیة للمطالبة بالتعویض
للمحكمة الجزائیة في هذه الحالة أن تقضي برفض الدعوى لعدم التأسیس؛ ألن ذلك یعني 
زوال أصل الحق، األمر الذي یترتب علیه سقوط الحق في التعویض تأسیسا على قاعدة 

  .)1(من القانون المدني 339المقررة بالمادة حجیة الجزائي على المدني 

وذهب القضاء إلى أنه في حالة تقدیم عدة ضحایا لطلب مجمل بالتعویض دون 
 ب بحجة استحالة تحدید طلب كل شخصتخصیص، فإنه ال یجوز للقاضي رفض الطل

  .)2(ألن تصحیح هذا اإلجراء ممكن

الجهة المدعیة یمكنها أن بخالف ذلك، ذهب االجتهاد القضائي في لبنان إلى أن 
  .)3(تطلب إلزام المتهم بالتعویض، وتترك أمر تحدیده للمحكمة

على أیة حال، فإن التبریر المنطقي لضرورة تقید المحكمة بطلبات الخصوم یجد 
أساسه في رأي البعض في أن الخصم عندما طالب في عریضة دعواه بما یریده من 

ما طلبه، فمقداره المدفوع یحدد وفقا لما یطلبه  خصمه وحدد مطالبه، دفع الرسوم بحدود
الخصم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن ما یطلبه الخصم هو تعبیر عن إرادته وعلى 

  .)4(القاضي أن یحترم تلك اإلرادة

وعلى القاضي أن یتقید بما طلبه المتضرر ولو كان طلبه یتضمن بعض عناصر 
ه قضاء النقض في مصر فمتى كان على ما ذهب إلی. الضرر دون البعض اآلخر

الطاعن قدر التعویض الذي طلبه بما لحقه من خسارة ولم یدخل في هذا التقدیر ما فاته 
من كسب، وكانت محكمة الموضوع ال تلتزم بتقدیر التعویض إال في حدود عناصره 

                                                             
  .383 ، ص3المرجع السابق، ج ) علي(جروة  )1(
، قضاء المحكمة العلیا في )نبیل( صقر: راجع. 57890ملف رقم  1989/ 03/ 07قرار المحكمة العلیا بتاریخ  )2(

  .237، مرجع سابق، ص 2اإلجراءات الجزائیة ، ج 
  .104 - 95، المرجع السابق، ص )حنا(بدوي : راجع. 28/6/2004تاریخ  128قرار محكمة التمییز الجزائیة رقم  )3(
  .98، المرجع السابق، ص )محمد(دمانة  )4(
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المطلوبة فإنه ال یقبل النعي على الحكم بالقصور بأنه لم یقدر التعویض عن الكسب 
  .)1(لفائت الذي لم یطلبه الطاعنا

لكن هذا المنطق یكون مبررا لو أن القاضي عندما یتقید بطلبات الخصوم ویلتزم 
وهذا  یادة وبعدم اإلنقاص في ذات الوقتبإرادتهم وبسبب ما دفعوه من رسوم یتقید بعدم الز 

  .لم یقل به أحد

ال واحد بهذا وبشأن طلب الضحیة لتعویض رمزي، فإن الفقه لم ینسج على منو 
الخصوص، ففي رأي، أن المتضرر إذا حدد في طلبه مقدار التعویض، فال یجوز 
للمحكمة أن تحكم له بأكثر مما طلب، فإذا حصر مقدار التعویض بربع دینار، وجب أال 
یتجاوز هذا المبلغ، بحجة أن من یطالب بمبلغ رمزي، ال یبغي الحصول على تعویض 

ته، إنما یكون طرفا في الدعوى منضما، یسهر على تأمین مالي عن جرم أصابه في كرام
وهذا ما استقر علیه االجتهاد القضائي، حیث حكم بإلزام المتهم في قتل . )2(معاقبة الفاعل

رجل لزوجته وشقیقتها التي كانت تشجعها على الطالق منه، بأن یدفع للمدعیات 
  .)3(لبنانیة واحدة الشخصیات تعویضا رمزیا وفقا لما هو مطلوب وقدره لیرة

على عكس هذا الرأي، أن الحكم ال یكون معلال تعلیال سلیما إذا قضى بتعویض 
رمزي، ال یتماشى والقیمة الحقیقیة للضرر، وال تبرره طلبات المدعي المدني التي تقید 

ألن في ذلك، وفقا لهذا الرأي،مخالفة . القاضي وتحول دونه والقضاء بأكثر مما طلب منه
: التعویض ونص القانون؛ ذلك أنه ال یخلو الحال في هذه الفرضیة من أحد أمرینلفلسفة 

إما أن یكون الضرر موجودا وثابتا، ویتعین على القاضي حینئذ تعیینه بأكمله، ویستبعد 
أو أنه یكون معدوما وغیر ثابت، وال مجال . أن یكون مساویا لملیم واحد أو لدینار واحد

ي كال الحالتین یكون الحكم بتعویضات رمزیة، غیر مؤسس وف. حینئذ لمنح أي تعویض
  .)4(قانونا وعرضة بالتالي للنقض

                                                             
  .616، المرجع السابق، ص )عوض(عبد التواب  )1(
  .108، المرجع السابق، ص )عبد الوهاب( حومد )2(
  .37 - 33، المرجع السابق، ص )حنا(بدوي : راجع. 20/4/2004تاریخ  121قرار محكمة التمییز الجزائیة رقم  )3(
 .62 ،61، المرجع السابق، ص )محمد( اللجمي )4(
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ولعل الحل یتمثل في السماح للضحیة بالتأسیس كطرف مدني للمطالبة بالتعویض 
على أن یترك أمر تقدیره للقاضي، وال یحول تقدیر الضحیة له دون إعادة تقدیره من قبل 

  .ة الحقیقیة للضررالقاضي بما یتناسب والقیم

على أیة حال فإن قاعدة تقید القاضي بطلب المدعي بالحقوق المدنیة وبالقدر 
الذي یطلبه هناك من انتقدها واقترح تعدیلها بحیث یخول الحق للنیابة العامة في طلب 
. الحكم بالتعویضات على المتهم المليء في نفس الوقت الذي تطلب فیه الحكم بالعقوبة

بعض هذا القول الذي یراد منه جعل التعویض المدني نتیجة الزمة للعقاب ولم یقبل ال
ن القضاء بتعویض  على الجریمة وهو رجوع إلى الخلط بین العقوبة والتعویض، وإ
الضرر، بخالف القضاء بالعقوبة، ال یكون إال بطلب من صاحب المصلحة فیه، فهو 

یقول إن كان قد أصابه ضرر  وحده الذي له صفة الشكوى وهو وحده الذي یستطیع أن
ویالحظ هذا الرأي أن األولى . وما حدود هذا الضرر وما مقدار التعویض الذي یستحقه

حاطته بالضمانات  أن یتناول اإلصالح تسهیل دخول المجني علیه مدعیا بحقوق مدنیة، وإ
  .)1(التي تكفل حصوله على التعویض المحكوم له به

 

   

                                                             
  .716، مرجع سابق، ص 3، الموسوعة الجنائیة، ج )عبد الملك بك(جندي  )1(
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  الفصل الثاني

  تعویض ضحیة الجریمةالقضائیة ل آلیة الدعوى

  في الشریعة اإلسالمیة
  

اكتفت الشریعة اإلسالمیة بوضع القواعد والمبادئ العامة التي تكفل لضحایا 
الجریمة الحصول على تعویض من قبل الجاني أو من قبل غیره، وقررت للضحیة الحق 

التي تیسر الوصول في االلتجاء إلى القضاء، ولكنها لم تحفل بوضع القواعد اإلجرائیة 
إلى ذلك الحق، وهو أمر موكول لالجتهاد الفقهي والقضائي، ویخضع لتقدیرات الحكام في 

  .كل زمان ومكان

ویتمیز النظام اإلجرائي في الفقه اإلسالمي بالبساطة والیسر ویسمح للضحیة 
لقاضي ، ویضع أمام ا)المبحث األول(ویض دون تعقیدبااللتجاء إلى القضاء للمطالبة بالتع

المبادئ والقواعد التي تسمح له بتقدیر التعویض الكامل للضحایا في حالة عدم تقدیره من 
الشرع كما هو الحال بالنسبة لألضرار المالیة وبعض األضرار الجسدیة المتفاوتة التي 
تستعصي على التقدیر المسبق، والتعویض المقدر من الشرع بالنسبة لألضرار الجسدیة  

والتعویض في كال الحالتین هو التعویض . فیها تفاوت بین شخص وآخر التي ال یحصل
  ).المبحث الثاني(الذي یغطي الضرر ولیس سوى الضرر الكامل

  

  المبحث األول

  النظام اإلجرائي لتعویض ضحیة الجریمة

  في الشریعة اإلسالمیة 

ن  یختلف النظام اإلجرائي في الفقه اإلسالمي عن األنظمة التي عرفها العالم، وإ
كان یقترب من النظام االتهامي الذي یعطي حقوقا أكبر للضحیة في الدعوى الجنائیة من 
حیث تحریكها ومباشرتها ودون تمییز بینها وبین الدعوى المدنیة، إذ ال تعرف الشریعة في 
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ن كانت تمیز بینهما من حیث بدایة عهدها تخصیص الق ضاء إلى جنائي ومدني، وإ
، كما یحق )المطلب األول(ة استعمال حقها في مباشرة الدعوىاإلجراءات، ویمكن للضحی

التخلي عنها ولو بعد استعمالها سواء بالتنازل عن حقوقها أو بالتصالح بشأنها، أو  اله
  .)مطلب الثانيال(مالها وهو مما یؤدي إلى انقضائهابإه

  

  المطلب األول

 حق الضحیة في مباشرة الدعوى

  أمام القاضي 
  

یحق للضحیة في الشریعة اإلسالمیة أن ترفع الدعوى أمام القضاء الذي كان 
یتولى النظر في جمیع القضایا سواء كان النزاع مدنیا أو جنائیا أو إداریا، ومن ثم ال تثار 

في الخیار بین الطریق المدني في النظام اإلجرائي اإلسالمي مسألة حق الضحیة 
  .والجنائي في عصوره األولى

كانت اإلجراءات تتسم بالیسر وعدم التعقید بسبب قلة القضایا المعروضة على 
والمطالبة وتعترف الشریعة للمدعي بالحق المدني  بتحریك الدعوى ومباشرتها . القضاء

القضاء وفق إجراءات اء إلى ه بحیث یحق له االلتجب بتعویضه عن الضرر الذي لحق
ویحق للضحیة في الشریعة بالنسبة للجرائم التي تمس حقوقها مباشرة ) الفرع األول(مبسطة

التمسك أمام القضاء بتوقیع العقاب على الجاني، كما یحق لها المطالبة بتعویضها عن 
  ).الفرع الثاني(رر الذي لحق بها من جراء الجریمةالض
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  الفرع األول

  مباشرة الضحیة لدعوى التعویضإجراءات 
  

الدعوى هي الوسیلة المشروعة في طلب الحق، إذ ال یجوز شرعا لصاحب الحق 
ممارسة أي فعل یؤدي إلى االعتداء على شخص المدعى علیه، منعا للفوضى واستئصاال 

وهي في أصلها اللغوي تعني مجرد الزعم من قولهم ادعى كذا بمعنى زعم . )1(للمنازعات
وعند الفقهاء هي عبارة عن قول مقبول عند القاضي، یعد به . )2(حقا أو باطالأنه له 

قول یطلب به اإلنسان إثبات حق على "أو هي . )3(قائله في الشرع طالبا حقا قبل غیره
طلب أحد حقه بحضور "بأنها  1613وعرفتها مجلة األحكام العدلیة في المادة . )4("الغیر

وهي وفقا للتعریف الفقهي . )5("الحاكم، ویقال للطالب المدعي وللمطلوب المدعى علیه
تعني سلطة االلتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلى احترام القانون أو بقصد حمایة 

  .)6(الحق

لها  وقد ال حظ البعض أن تعریف فقهاء المذاهب للدعوى ال یكفي أن یكون تعریفا
عریف وانتهى إلى ت. بشكل عام، فضال عن أن یكون تعریفا للدعوى الجزائیة بشكل خاص

وسیلة طلب حق جزائي عام أو مشترك أمام من وكل إلیه النظر "الدعوى الجزائیة بأنها 

                                                             
  .772، ص 1985، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 2ط ،6، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج )وهبة(الزحیلي  )1(
  ).مادة الدعاء. ( 359مرجع سابق، ص  ،4، القاموس المحیط، ج )مجد الدین بن یعقوب بن إبراهیم(الفیروزآبادي  )2(
، دار السالم للطباعة 1 محمد أحمد سراج،علي جمعة محمد،  ط: ابن نجیم، رسائل ابن نجیم االقتصادیة، تحقیق )3(

  .485، ص 1999والنشر والترجمة، القاهرة، 
  .174، ص 2007،)د.د(، 1 ، كتاب التعریفات، ط)علي بن محمد بن علي الحسیني( الجرجاني )4(
  .310، مرجع سابق، ص 1، الدعوى المدنیة، الموسوعة القانونیة المتخصصة، المجلد )یاسر( عیاش )5(
  .ذاته المرجع )6(
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طلب مقبول أمام "وكذلك خلص البعض إلى تعریف الدعوى بصفة عامة بأنها . )1("فیه
  . )2("بعد ثبوته لصاحبه في مواجهة غیرهم أو مترتب علیه القضاء الستیفاء حق معلو 

وقد وضع الفقهاء تصنیفا للدعوى التي تنظر فیها الجریمة، سواء كانت تتعلق  
بحد أو قصاص أو دیة أو تعزیر، بحسب الموضوع الذي تنصب علیه وقسموها إلى 

عى فعل محرم ویقصد بدعوى التهمة أن ید. دعوى التهمة، ودعوى غیر التهمة: قسمین
ویدخل في هذا النوع من الدعاوى، دعوى القتل، وقطع . على المطلوب، ویوجب عقوبته

وتماثل دعوى التهمة في الشریعة اإلسالمیة الدعوى الجزائیة في . الطریق، والسرقة، والزنا
  .)3(اصطالح القانونیین

أو غیر أما دعوى غیر التهمة فمثالها أن یدعي عقدا من بیع أو قرض أو ضمان 
وتشتمل على أنواع عدیدة من الدعاوى مثل دعوى . ذلك، فهي تتعلق بحق آدمي خالص

  . )4(الدین ودعوى النسب

  :وبذلك فإن الدعوى في الفقه اإلسالمي تنقسم بحسب المدعى علیه إلى قسمین

  .دعوى التهمة والعدوان وتقابلها الدعوى الجنائیة في اصطالح القانون الحدیث

  .)5(التهمة ودعوى األموال ویقابلها ما یعرف الیوم بالدعوى المدنیةدعوى غیر 

  

                                                             
، دار النفائس للنشر والتوزیع، 1، أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة، ط )أسامة علي مصطفى الفقیر( الربابعة )1(

  .228، ص 2005األردن، 
نهائها دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، ج )محمد(بلعتروس  )2( ، 1، حق المجني علیه في تحریك الدعوى الجنائیة وإ

دكتوراه، كلیة أصول الدین والشریعة والحضارة اإلسالمیة، جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة، قسنطینة، 
  .72، ص 2008، 2007

  .707، المقاصد الشرعیة للعقوبات في اإلسالم، مرجع سابق، ص )حسني(الجندي  )3(
  .232، 231، المرجع السابق، ص )أسامة علي مصطفى الفقیر( الربابعة )4(
  .76السابق، ص  ، المرجع)محمد(بلعتروس  )5(
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ویظهر الفرق بین دعوى غیر التهمة ودعوى التهمة في الحق الذي تحمیه 
الدعوى، فدعوى غیر التهمة تحمي حقا خاصا للمتخاصمین ال یتعداهم إلى غیرهم إال 

  .)1(أوال، ثم حقا لآلدمیین بصورة غیر مباشرة، في حین أن دعوى التهمة تحمي حقا هللا

كما أن دعوى التهمة یتعذر إقامة البینة علیها في الغالب وتكون على نوع من 
العدوان المحرم، بخالف دعوى غیر التهمة التي ال یكون فیها سبب محرم وتكون عن 

وكال القسمین قد یكون . دین ثابت في الذمة من ثمن بیع أو قرض أو صداق أو دیة خطأ
هللا محض كالشرب والزنى، وقد یكون حقا محضا آلدمي كاألموال، وقد یكون  دعوى حد

  .)2(فیه األمران كالسرقة وقطع الطریق

ومن حیث االلتجاء إلى القضاء، فإن النظام اإلجرائي في الفقه اإلسالمي یتمیز 
ة بأن السمة الغالبة علیه هي المقاضاة الفردیة؛ فكان المجني علیه یحرك الدعوى الجنائی
. مباشرة إلى القاضي في الجرائم المتعلقة بحق العبد مثل جرائم القصاص وجرائم السب

  .)3(وأي فرد غیر المجني علیه یملك تحریكها في الجرائم المتعلقة بحق اهللا

وبذلك فإن الشریعة اإلسالمیة تأخذ بنظام التوسع في االدعاء المباشر، ففي 
تهام المجني علیه فحسب، أما في الجرائم الماسة الجرائم التي تمس حقوق العباد یوجه اال

بحقوق اهللا، أو التي تضر بالمجتمع فإنه یجوز ألي فرد، ولو لم یصبه ضرر، أن یرفع 
  .الدعوى

فقد فرقت الشریعة اإلسالمیة بین الجریمة العامة والجریمة الخاصة، كنتیجة للتفرقة 
  :وى إلى أنواع ثالثةبین أنواع الحقوق التي یمكن أن تقسم من وجهة الدع

 شرب الخمر، ومحاربة الدین والردةوهي حدود الزنا و : حقوق خاصة هللا تعالى -1
فهذه العقوبات توقع . والتعزیرات على المنكرات التي تقع اعتداء على حق اهللا
  .جزاء لجرائم عامة، یمتد ضررها لیشمل جماعة المسلمین

                                                             
  .232، 231، المرجع السابق، ص )أسامة علي مصطفى الفقیر( الربابعة )1(
  .390، 389، ص )س. د (، مكتبة المعارف، الرباط، 35، مجموع الفتاوي، ج )أحمد عبد الحلیم(ابن تیمیة  )2(
، منشورات زین الحقوقیة، صیدا، لبنان، 1 ، حق السالمة في جسم المتهم، ط)ضیاء عبد اهللا عبود جابر(األسدي  )3(

  .29 ،28، ص 2009
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قوة أو ضعفا، وهي حد حقوق هللا تعالى، ولكن للفرد فیها جانب یتفاوت  -2
  .السرقة، وحد القذف بالزنا

حقوق خالصة للعبد، وهي القصاص والتعزیرات على المنكرات التي تقع اعتداء  -3
  .على ما فیه حق لألفراد

فإذا وقعت الجریمة اعتداء على حق اهللا، فإن الدعوى الجنائیة الناشئة عنها تكون 
ولة مباشرتها، كما یكون للفرد باعتباره دعوى عامة، أي ملك للجماعة، ولذلك تتولى الد

  .عضوا في الجماعة أن یرفعها ولو لم ینله ضرر مباشر من الجریمة

ذا وقعت الجریمة اعتداء على حق للفرد مباشرة، فإن الدعوى الجنائیة الناشئة  وإ
  .)1(عنها تكون دعوى خاصة ال یمكن رفعها إال للمجني علیه أو ولیه

ففي الدعوى الخاصة علق الشارع رفعها على طلب الفرد أو المجني علیه، ومثال 
ذلك، جرائم القصاص والدیة باعتبارها تقع على حقوق للفرد خالصة، وكذلك جریمتا 

 على حقوق مشتركة بین اهللا والعبدالسرقة والقذف، فهما على الرغم من أن كال منها تقع 
  . )2(یكون حق هذا األخیر فیها غالب

في مسائل القتل لورثة القتیل دون غیرهم المطالبة بدمه وأخذ الدیة، فالحق في 
. الدیة یعتبر كجزء من تركة المقتول، لكل من الورثة أن ینال منه بقدر نصیبه في المیراث

ویكفي للحكم بالدیة في القتل دعوى أحد الورثة بذلك بینما ال یجوز الحكم بالقصاص إال 
ذا كان بعض الورثة ال یزالون قصرا فلولیهم الشرعي بناء على طلب جم یع الورثة، وإ

المطالبة عنهم بالدیة، وال یجوز للولي أو غیره أن یبرئ القاتل من الدیة بأي حال إذ ذلك 
  .لیس حقهم شخصیا

                                                             
  .95 ،94، المرجع السابق، ص )فوزیة( عبد الستار )1(
  .708، المرجع السابق، ص )حسني( الجندي )2(
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أما في حالة الجروح أو قطع األعضاء فال یثبت الحق في مطالبة الجاني إال 
  .  )1(ن كان ال یزال قاصراالمجني علیه نفسه أو ولیه إ

ویشترط كثیر من الفقهاء في جریمتي القذف والسرقة أن ال ترفع الدعوى الجنائیة 
وهناك . إال بناء على طلب المجني علیه، ألنه هو وحده الذي له مصلحة في العقاب

اعتبارات في السرقة تقتضي لزوم تقدم المجني علیه بطلب لقیام الخصومة ضد 
ن السرقة ال یتحقق إال إذا ثبتت ملكیة المجني علیه للمال، وأنه لم یبحه الجاني،ألن رك

  .)2(للجاني

ومن الفقه المعاصر من یرجح بأن القاضي یضع یده على جرائم الحدود، التي 
أما الحدود التي تعتبر . تدخل في حقوق اهللا من تلقاء نفسه، أي دون حاجة لشكوى مشتك

وحسب . )3(أن ینظر فیها بدون شكوى من المتضرر من حقوق الناس، فإنه ال یستطیع
منها ما یحتاج إلى دعوى كما في حد ) أي حقوق اهللا (عبارة ابن نجیم فإن حقوق الشرع

القذف والسرقة، ومنها ما ال یحتاج في استیفائه أو الحكم به إلى دعوى كما في الزنا 
  .)4(أما في حقوق العباد فالبد من الدعوى الصحیحة. والخمر

وحدود اهللا أو حقوقه حسب عبارة ابن تیمیة هي التي لیست لقوم معینین، بل 
وفي هذا القسم یجب : یقول. منفعتها لمطلق المسلمین أو نوع منهم، وكلهم محتاج إلیها

قامته من غیر دعوى أحد، وكذلك تقام الشهادة فیه من غیر  على الوالة البحث عنه، وإ
ن كان الفقهاء قد. دعوى أحد به اختلفوا في قطع ید السارق، هل یفتقر إلى مطالبة  وإ

لكنهم یتفقون على أنه ال یحتاج إلى . المسروق بماله على قولین في مذهب أحمد وغیره
  .)5(لمال، لئال یكون للسارق فیه شبهةمطالبة المسروق، وقد اشترط بعضهم المطالبة با

                                                             
، الدیة في الشریعة اإلسالمیة وتطبیقها في قوانین وعادات مصر الحدیثة، رسالة دكتوراه )علي صادق(أبو هیف  )1(

  .59، 58، ص 1932، مطبعة علي عناني، القاهرة، 1منشورة، ط 
  .712 - 710، المرجع السابق، ص)حسني(الجندي  )2(
  .9، المرجع السابق، ص )عبد الوهاب(حومد  )3(
  .500و  497ابن نجیم، رسائل ابن نجیم االقتصادیة، مرجع سابق، ص  )4(
، )س.د(، السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة، قصر الكتاب، البلیدة، الجزائر، )تقي الدین أحمد(ابن تیمیة  )5(

  .65ص 
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وأهله، وقد أجازت  ودعوى قذف غیر الحي في الشریعة تمس دائما أسرة المقذوف
والقذف یتعدى المیت إلى األحیاء، وهو قدح في . الشریعة للورثة رفع الدعوى دون قید

نسبهم فكأن القاذف قذفهم معنى، ولهذا كان لهم حق تحریك الدعوى دفعا للعار عن 
  .)1(أنفسهم

وقد ذكر الفقه الحنبلي وجهین للسرقة من القبر وهو ما یطلق علیه النباش هل 
ر للمطالبة فعلى القول بأن ذلك یفتقر للمطالبة فتكون من حق الورثة ألنهم یقومون یفتق

  .)2(مقام المیت في حقوقه، وهذا من حقوقه

ومقتضاه " إرث حق المخاصمة"على حق الورثة في تحریك الدعوى یطلق البعض 
الجنائیة أنه یجوز لورثة المجني علیه بعد وفاة مورثهم الحلول محل المورث في الدعوى 

 .)3(وذلك بطبیعة الحال في جرائم االعتداء على حق من حقوق العباد

ومجال هذا الحق خاص بجرائم االعتداء على حق األفراد، سواء كانت في جرائم 
إنما ال ینصرف حق إرث المخاصمة إلى الجرائم التي . القصاص، أو في جرائم التعزیر

  .)4(تمثل اعتداء على حق من حقوق اهللا

یجز المالكیة أن یقوم بدعوى القذف أجنبي والمقذوف غائب، بل الذي یقوم  ولم
  .)5(بذلك هو المقذوف نفسه

لي على فالن، أو قبل فالن : ویذكر الفقه الحنفي أن ركن الدعوى أن یقول الرجل
. )6(فإن قال ذلك فقد تم الركن. كذا، أو قضیت حق فالن، أو أبرأني عن حقه، ونحو ذلك

أن تكون مشتملة على المطالبة فال یكفي أن یقول أدعي على فالن، بل ومن شروطها 

                                                             
  .400، ص 1، المرجع السابق، ج )عبد القادر(عودة  )1(
  .327، 326 ص ،12ج  ،مرجع سابق، المغني، )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد(ابن قدامة  )2(
  .69، 68، المرجع السابق، ص )رمزي ریاض(عوض  )3(
  .70، المرجع السابق، ص )رمزي ریاض(عوض  )4(
  .514، مرجع سابق،  ص 4مالك بن أنس، المدونة، ج  )5(
  .410 ، مرجع سابق، ص8 ، بدائع الصنائع، ج)عالء الدین أبو بكر مسعود(الكاساني  )6(
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وفي جرائم الدم تجب المطالبة بمجرد الشكوى . )1(البد أن یقول أطالبه بكذا وما أشبه ذلك
واإلشارة استدالال بقضیة الجاریة التي قتلها یهودي، إذ قیل لها من فعل بك هذا فالن أو 

  .)2(ثم جيء به فاعترف وأمر بقتله بعد موتها. ت أن نعمفالن حتى سمي الیهودي، فأشار 

ویستخلص مما تقدم أن الذي له الحق في تحریك الدعوى في الجرائم التي تمس 
إن شاء . فالدعوى رهن بمشیئة كل منهما. حقوق العبد هو المجني علیه أو ولیه

ن شاء أوقفها أو أنهاها، أو عفا عن العقوبة أو صالح علیها وال یجوز . )3(أقامها،وإ
  .)4(للقاضي أن یجبر الناس على استیفاء حقوقهم فلهم المطالبة بها ولهم تركها

والمحكمة من منظور أحكام الشریعة اإلسالمیة تفصل في الدعویین المدنیة 
والجزائیة، وهي ال تعرف المشكالت المعتادة في األنظمة الوضعیة المقارنة بخصوص 

الناجم عن الجریمة، كتلك المتعلقة بمبدأ الخیار بین نظر دعوى التعویض عن الضرر 
الطریقین الجزائي والمدني، وتبعیة الدعوى المدنیة والدعوى الجزائیة وما یترتب من قیود 
إجرائیة على المحكمة المدنیة كإیقاف الفصل في الدعوى المدنیة حتى یتم الفصل في 

  .)5(المدني الدعوى الجزائیة وحجیة الحكم الجزائي أمام القاضي

ن كانت لم تعرف في بدایة عهدها تقسیم  یتضح مما تقدم أن الشریعة اإلسالمیة وإ
القضاء إلى مدني وجنائي بسبب قلة الحوادث، إال أن الفقه اإلسالمي میز بین الدعوى 
المدنیة والدعوى الجنائیة عندما قسم الحقوق إلى حقوق للعبد أو اآلدمي وهو ما یطلق 

. لق علیه بالحق العاموبین حق اهللا أو حق الجماعة أو ما یط ،الشخصيعلیه الحق 
المطالبة بالحق المدني أو التعویض، وأجاز للورثة القیام  وجعل من حق الضحیة وحدها

                                                             
  .497ابن نجیم، رسائل ابن نجیم االقتصادیة، مرجع سابق، ص  )1(
. حدیث الیهودي الذي رض رأس الجاریة بین حجرین، أخرجه البخاري، كتاب الدیات، باب سؤال القاتل حتى یقر )2(

رقم  .239 - 237ص ، 12ج ، فتح الباري، مرجع سابق، )أحمد بن علي( حجر العسقالني ابن:  وانظر الشرح في
  .6876الحدیث 

  .10، ص 1988، حقوق المجني علیه في الشریعة اإلسالمیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، )عادل محمد( الفقي )3(
، دار النفائس للنشر والتوزیع، 1، نظریة الحكم القضائي في الشریعة والقانون، ط )عبد الناصر موسى(أبو البصل  )4(

  .328، ص 2000، األردن
  .294، المرجع السابق، ص )عبد الحمید(عمارة  )5(
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في عدة حاالت مثل المطالبة بالدیة في حالة القتل، وكذلك في جرائم القذف  بهذا الحق
  .لیهمالتي تمس غیر الحي حیث یتعدى ضررها إ

ن كان الفقه اإلسالمي ال یعرف مبدأ الخیار بین الطریقین المدني والجزائي إال  وإ
أنه یمنح الحق للضحیة أن تختار بین تحریك الدعوى لتوقیع العقاب أو المطالبة 

  .بالتعویضات المدنیة
  

 الفرع الثاني
  حق الضحیة في الخیار بین توقیع العقاب

  أو التعویض 
  

اإلسالمیة إرادة الضحیة في الجرائم التي یكون فیها حق الفرد هو تراعي الشریعة 
الغالب مثل الجرائم الماسة بالحیاة أو بسالمة الجسد، وتمنح المجني علیه الحق في 

، وال یحق له في )الفقرة األولى(یع العقاب على الجاني أو التعویضالخیار بین طلب توق
ار التي ه إال المطالبة بتعویضه عن األضر الجرائم األخرى التي لیس فیها مساس بجسد

  ).الفقرة الثانیة(لحقت به من جراء الجریمة
  

  الفقرة األولى

  حق الضحیة في الجمع بین توقیع العقاب

  أو التعویض 
  

جعلت الشریعة اإلسالمیة إلرادة المجني علیه، أو ذویه، دورا أساسیا في منع أو 
العتداء على الحیاة، وجرائم االعتداء على طلب توقیع العقاب على الجاني في جرائم ا

نما أعطي له على سبیل  البدن، ولم یكن هذا الحق للمجني علیه في الجرائم عامة، وإ
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االستثناء في هذه الجرائم بالذات ألنها تمس المجني علیه أكثر مما تمس الجماعة 
  .)1(ونظامها

، ویصاحب )القود(الضحیة في طلب القصاص من الجاني ویتفق الفقهاء على حق
أحكام القود دعوة إلى العفو، وتأكید على حق أولیاء المجني علیه في طلب تعویض من 

أحدهما أنه القود : ووقع اختالف بین الفقهاء في موجب القتل العمد على رأیین. )2(الجاني
ن  لم فقط وال تجب الدیة إال بالتراضي، والثاني الولي بالخیار بین أخذ القصاص والدیة وإ

وكذلك  آي القرآن توجب القصاص دون المالوسبب االختالف أن ظاهر . یرض القاتل
، وألنه معنى موجب للقتل فلم یستحق التخییر بینه وبین )3("كتاب اهللا القصاص"حدیث 

من قتل له قتیل فأهله بین خیرتین، إن شاءوا " وفي مقابل ذلك ورد في الحدیث. لالما
ن شاءوا عفوا وأخ القود والدیة؛ فال یستحق على : ، وألن للنفس بدلین)4("ذوا الدیةقتلوا، وإ

وظاهر الحدیث حجة لمن قال إن االختیار في أخذ . )5(ولي الدم االقتصار على أحدهما
نما لزمت  الدیة أو االقتصاص راجع إلى أولیاء المقتول وال یشترط في ذلك رضا القاتل، وإ

                                                             
، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1 ، حق المجني علیه في القصاص من الجاني، ط)سعد حماد صالح( القبائلي )1(

  .11، ص 2004
  .430، ص 2012المجتمع، دار الجنوب للنشر، تونس، -الشریعة-الرسالة-، نحو أفق إسالمي جدید)رضا( خالد )2(
وجرحت أخت الربیع " كتاب الدیات، باب القصاص بین الرجال والنساء في الجراحات، تعلیقا بلفظ  أخرجه البخاري، )3(

وذكر في الفتح روایة ساقها البخاري في كتاب الصلح عن أنس ". القصاص" إنسانا فقال النبي صلى اهللا علیه وسلم 
وأخرجه النسائي عن أنس بهذا . 257، 256، ص 12فتح الباري، مرجع سابق، ج : راجع" كتاب اهللا القصاص: "بلفظ
  .26ص  ، 8ج  ،، مرجع سابقسنن النسائي، "كتاب اهللا القصاص: " اللفظ

عن أبي شریح الكعبي أن رسول اهللا . 2220رقم . 176، ص 7صححه األلباني، إرواء الغلیل، مرجع سابق، ج  )4(
وذكره في . "بین خیرتین، إما أن یقتلوا، أو یأخذوا العقلفمن قیل له قتیل بعد الیوم، فأهله : " صلى اهللا علیه وسلم قال

ما أن یقتل" نیل األوطار من حدیث أبي هریرة أیضا ولفظه  رواه " من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین، إما أن یفتدي وإ
ما أن یقتل إما أن: " الجماعة لكن لفظ الترمذي طار من ، نیل األو )محمد بن علي بن محمد(الشوكاني " یعفوا وإ

وقال في موضع . 8، ص 1995دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،7، ج 1شرح منتقى األخبار، ط . أحادیث سید األخیار
ومن قتل له " ولفظ البخاري، وهو من روایة أبي هریرة، . 2198رقم . 258، ص 7ج . متفق علیه: آخر من اإلرواء

ما أن یقاد حیح البخاري، كتاب الدیات، باب من قتل له قتیل فهو بخیر ص" قتیل فهو بخیر النظرین، إما أن یودى وإ
  .6880رقم . 245، ص 12فتح الباري، مرجع سابق، ج : راجع. النظرین

أبو بكر أحمد بن (الجصاص  ؛274، المعونة، المرجع السابق،  ص )أبو محمد عبد الوهاب(القاضي ابن نصر  )5(
  .210، ص )س. د(، أحكام القرآن، المجلد األول، المكتبة التجاریة، مكة المكرمة، )علي
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كتاب اهللا "وكذلك فإن حدیث . )1(حیاء نفسهالدیة القاتل بغیر رضاه ألنه مأمور بإ
ال حجة فیه، ألن القوم طلبوا العفو فأبوا، وعرضوا علیهم األرش فأبوا إال " القصاص
ولذلك أخذوا من هذا الحدیث أن الخیرة في القصاص أو الدیة للمستحق على . القصاص

  .)2(المستحق علیه

أي الجاني (ولهما جمیعا وعلى العموم عند الحنفیة أن الواجب هو القصاص، 
نقله إلى المال بتراضیهما، وال یخرجه ذلك من أن یكون هو الواجب دون ) والمجني علیه

غیره، ألن ما تعلق حكمه بتراضیهما ال یؤثر في األصل الذي كان واجبا من غیر 
  .والحاصل أن نقله بتراضیهما جائز باالتفاق. )3(خیار

علت أمر القصاص في أیدي المجني علیهم ومعنى ذلك أن الشریعة اإلسالمیة ج
أو أولیائهم، ولم تجعل لولي األمر حقا في العفو إذا ما تمسك صاحب الحق 
بالقصاص؛حتى یكون إلحاق مثل الضرر الذي وقع على المعتدى علیهم بأیدیهم أن ینزلوا 

البوا مثله بالجاني، فإذا مكنوا وأصبح أمر الجاني بأیدیهم وحیاته ملكا لهم، وسواء ط
بالقصاص أو عفوا، انطفأت نار الغضب وانمحى كل أثر للحقد من القلوب وهدأت 
ال كانوا ظالمین یستحقون األخذ على أیدیهم؛ ولذا  ثائرتهم فال یفكرون في غیر هذا، وإ
جعل القصاص بأیدي الحكام حرصا على أال یتجاوز أولیاء المجني علیهم حدود 

  . )4(مالهم

وقد وصلت إلى . ة أن توازن بین الجاني والمجني علیهوبذلك استطاعت الشریع
  .)5(إرضائهم، وانتزعت عوامل الشر من نفوسهم، وقضت علیها بینهم

                                                             
  .245، فتح الباري، مرجع سابق، ص )أحمد بن علي( ابن حجر العسقالني )1(
  .269، 268، ص 12، ج ذاتهمرجع ال )2(
  .216، ص السابق، المرجع )أبو بكر أحمد بن علي(الجصاص  )3(
، مطبعة السعادة، القاهرة، 1، فلسفة القصاص في الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، ط )فكري أحمد(عكاز  )4(

  .38، 37، ص 1973
  .المرجع ذاته )5(
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وبما أن المجني علیه في جرائم القتل ال یتصور منه مطالبة بتوقیع العقاب أو 
ن وَ ﴿وسند ذلك النص القرآني . )1(التعویض، فإن من یتولى عنه هذه المهمة هم الورثة مَ

ا انً یِِّه ُسْلَط ِل ا لِوَ ْلنَ قَْد َجعَ ا فَ ومً ْظُل وسواء تولوا ذلك باألصالة عن النفس أم خالفة  ﴾قُتَِل مَ
للمیت، فإنه یشترط أن یقضى للضحیة أو لولي دمه بحقه في القصاص من خالل دعوى 

حد یرفعها أمام القضاء، وذلك للحیلولة دون تحكم رغبة االنتقام التي جاء اإلسالم لل
أما صاحب الحق في طلب القصاص في جرائم االعتداء العمد على ما دون . )2(منها

النفس، فهو المجني علیه دون غیره، باعتباره هو الذي وقع علیه االعتداء، وینتقل الحق 
  .)3(لولیه بالنسبة للقاصر أو فاقد األهلیة

االتهام الفردي في ویالحظ أن الشریعة اإلسالمیة في هذا الجانب قد سلكت مسلك 
طور من أطوار تطوره، حینما كانت الدعوى الجنائیة دعوى خاصة بین المجني علیه 

وكان المجني علیه في طور من أطوار تطور هذا . وأقاربه كمدع، والمتهم كمدعى علیه
  .)4(النظام یخیر بین القصاص من المعتدي أو التعویض ممثال في الدیة

ملك حق ي المجني علیه أو ولیه أو ورثته تممثلة ف وكل ما في األمر أن الضحیة
خیار  اتوقیع العقاب من الجاني أي طلب القصاص في جرائم النفس وما دون النفس، وله

وال تثبت الدیة برأي الضحیة فقط بل بتراضي الفریقین  االنتقال من القصاص إلى الدیة

                                                             
في الفقه اإلسالمي تفصیالت كثیرة هنا، فمنهم من یحصر الورثة في العصبة من الرجال كالمالكیة حسب ترتیبهم  )1(

إلرث،  وجمیع الورثة عند الشافعیة والحنابلة دون فرق بین الذكور واإلناث، وكذلك قال الحنفیة ولكن على قدر في ا
واختلف الفقه المعاصر في . سهامهم في المیراث، ومنهم من جعله لكل األقارب، عصبات وغیر عصبات كالظاهریة

وأبو زهرة؛ ألن جمیع األقارب ینالهم األذى بقتله، ، الترجیح، فمنهم من رجح قول الظاهریة مثل الفقي عادل محمد
ن توسعة حق المطالبة بالقصاص یقرب المعنى مما یجري بین أهل  وطلب الدم فیه یخفف األذى عن نفوسهم، وإ

، ومنهم من رجح أن  یكون الحق لجمیع الورثة دون تفریق بین ذكر أو أنثى، وال بین القانون الذین یعتبرونه حقا عاما
، )محمد(أبو زهرة  ؛43، 42حقوق المجني علیه، مرجع سابق، ص ،)عادل محمد( الفقي: انظر. بنسب أو بسببوارث 

، مؤسسة الرسالة 1 المیة، طس، القصاص والدیات في الشریعة اإل)عبد الكریم( زیدان؛ 379العقوبة، مرجع سابق، ص 
  .90 ،89 ، ص2002للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 

  .69، 68، وضع ضحایا اإلجرام، مرجع سابق، ص )مصطفى مصباح( دبارة )2(
  .53، المرجع السابق، ص )سعد حماد صالح( القبائلي )3(
  .31، حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیة، مرجع سابق، ص )محمد محیي الدین(عوض  )4(
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حنفیة، وجعل الشافعیة والحنابلة أي الولي والقاتل أو من تسبب في الجرح عند المالكیة وال
  .الخیار للضحیة بین القصاص والدیة رضي القاتل أو لم یرض

هل هو حق لولي  وأشار الفقه إلى االختالف في االنتقال من القصاص إلى الدیة
الدم دون أن یكون هناك خیار للمقتص منه أم ال تثبت الدیة إلى بتراضي الفریقین أعني 
الولي والقاتل؟ ومذهب مالك ال یجب للولي إال أن یقتص أو یعفو عن غیر دیة إال أن 

ومذهب أحمد والشافعي أن ولي الدم . وهو مذهب أبي حنیفة یرضى القاتل بإعطاء الدیة
ن شاء أخذ الدیة، رضي القاتل أو لم یرض بالخیار   .)1(إن شاء اقتص وإ

  

  الفقرة الثانیة

  حق الضحیة في طلب التعویض
  

في الجرائم التي ال تمس بسالمة المرء في جسده ال تملك الضحیة حق المطالبة 
بتوقیع العقاب على الجاني، فذلك واجب على ولي األمر ال یجوز له تعطیله بالعفو أو 

وتملك الضحیة وغیرها حق تحریك الدعوى بشأنها بمقتضى قاعدة التضامن على  .التنازل
وتملك حق المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق . )2(تحقیق المعروف ومنع المنكر

  .بها من جراء الجریمة، وذلك في الضرر المادي أو المالي

منه؛ ألنه حق ففي جریمة السرقة ال تملك الضحیة حق توقیع العقاب أو اإلعفاء 
نما یحق لها المطالبة برد المال وذلك ألن الحقوق في السرقة تقسم إلى . خالص هللا، وإ

حق هللا تعالى یتمثل في قطع ید السارق، وحق للعبد یتمثل في إرجاع المال : نوعین
  .)3(ألصحابه

                                                             
  .184 ص، 4ج ، بدایة المجتهد، مرجع سابق، )أحمد بن محمد(ابن رشد  )1( 
  .489صومة والحكم، مرجع سابق، ص ا، حقوق المجني علیه في الخ)عبد الوهاب(الشیشاني  )2(
  .309، المرجع السابق، ص )أسامة علي مصطفى الفقیر(الربابعة  )3(
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وفي سائر الحدود، باستثناء القذف، ال یعتبر في إقامتها الطلب باستیفائها، وحد 
  .)1(السرقة إنما تعتبر فیه المطالبة بالمسروق ال باستیفاء الحد

ویفرق الفقه بین الحدود على أساس تعلقها بحق العبد أو بحق اهللا، فمتى تعلقت 
فاختلفوا في افتقاره لمطالبة صاحب  توقیع العقاببحق العبد فیحق له المطالبة بحقه أما 

قامت بینة على السرقة حتى یأتي المسروق ففي السرقة ال یقطع السارق حتى ولو . الحق
وذهب مالك وغیره إلى أنه یقطع وال یفتقر . أبي حنیفة والشافعيأحمد و منه یدعیه في رأي 

إلى دعوى أو مطالبة لعموم آیة السرقة، وألن موجب القطع ثبت فوجب من غیر مطالبة 
  .كحد الزنا

اآلدمي فله به تعلق فلم  وفرقوا بین السرقة والزنا ألن القطع شرع لصیانة مال
یستوف من غیر حضور مطالب به، والزنا حق هللا تعالى محض فلم یفتقر إلى مطالب 

  .)2(به

ینطبق ذلك على الجرائم التي یجتمع فیها حقان؛ حق للعبد وحق هللا، وذلك مثل 
الحرابة عندما تتعرض حقوق العباد للتلف حیث یحق للسلطان أو من یمثله المطالبة بحق 

ویذكر البعض في هذا الصدد أن اجتماع . الضحیة في التعویض إلى جانب العقوبة
المقتول أو مال المسروق  الحقین في حد واحد یجعل حق الوالیة المطالبة بدم

ذلك ألنه من الحدود التي ال یسقطها العفو بعد الرفع، فصار السلطان هو الذي للسلطان؛
ا للمقتول أو أباه، وصار السلطان هو الذي یتولى تحصیل الحق، كما لو أنه كان أخ

وهذا هو مفهوم النیابة عن األمة في تحصیل حقوقها ممن . یخاصم المتهم، ألنه الولي
 .)3(اعتدى علیها

وكذلك تستحق المكرهة على الزنا مهر المثل وأرش الجرح أي التعویض یلتزم به 
إن الحد ال یسقط، ألن الجریمة الجاني ویقام علیه الحد أیضا، وحتى لو بادر بالتعویض ف

نتج عنها حقان، حق اهللا تعالى، وهو أنه إذا رفعت القضیة للحاكم فال یجوز ألحد كائنا 
                                                             

  .246 ص ،12ج  ،مرجع سابق، المغني، )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد(ابن قدامة  )1(
  .348المرجع ذاته، ص  )2(
  .341 ، المرجع السابق، ص)أسامة علي مصطفى الفقیر(الربابعة  )3(
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وحق العبد، وهو الجرم الذي ارتكب في حقه . من كان أن یسقطه طالما قامت البینة علیه
 والنقص الذي دخل علیه بسبب هذا الجرم، وهذا حقه التعویض وال تعارض بین

  .)1(الحقین

وصاحب الحق في طلب التعویض هو الضحیة نفسها، ولیس للغیر أن یقوم بذلك 
ولو أن القاضي حكم في حق آدمي دون وجود دعوى كان حكمه باطال؛ ألنه لم یوافق 

فإن انتفى هذا االحتمال مثل تعرض بیت . وهنا الحتمال عفو صاحب الحق. محله
عفوه فیحق ألحد العامة أن یرفع األمر للقضاء شخص للسرقة في حال سفره ولم نعلم 
  .)2(حتى یحقق في األمر ویفتش عن الفاعل

وبصفة عامة فإن النظام اإلجرائي اإلسالمي ارتبط في مجال الدعوى بنوع 
. الجریمة، فإذا كانت من الجرائم العامة فإن ولي األمر هو الذي یقوم بتحریكها ومباشرتها

للمدعي المدني، سواء بصفته مجنیا علیه أو مضرورا، بأي  وال یعترف المشرع اإلسالمي
في تحریكها أو مباشرتها أو التنازل عنها أو إیقاف تحریكها، وذلك لكون االعتداء دور 

  .فیها غالب علیه الصالح العام للمجتمع

أما في مجال الجرائم األخرى ومنها الجرائم الماسة بالحق في سالمة الجسم فقد 
مدعي المدني في الدعوى المدنیة الناشئة عن الجریمة على أنه هو اعترف بدور ال

   .)3(صاحب الحق األصیل فیها من حیث تحریكها ومباشرتها
  

  المطلب الثاني

  إهمال الضحیة القیام بالدعوى
  

الدعوى المدنیة في الشریعة اإلسالمیة هي حق للضحیة یمكن لها أن تتصرف 
وقد . ویترتب على ذلك سقوط الحق. فیها بحیث یحق لها استعمالها، كما یحق لها إهمالها

                                                             
  .190، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا(الصاوي  )1(
  .336، 335، المرجع السابق، ص )أسامة علي مصطفى الفقیر(الربابعة  )2(
  .295، 294، المرجع السابق، ص )عبد الحمید(عمارة  )3(
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) الفرع األول(إیجابي عن طریق العفو أو التنازلتعمل الضحیة على إسقاط حقها بشكل 
لزمن والتقادم على رأي بعض إلى سقوطه بمرور اكما قد یؤدي التهاون في استعماله 

  ).الفرع الثاني(الفقه
  

  الفرع األول

  إسقاط الضحیة لحقها في التعویض
  

إن حق الضحیة في التعویض قابل لإلسقاط بطریق العفو والتنازل وفي ذلك 
اعٌ ﴿تخفیف ورحمة حسب ما ورد في آیة القصاص  اتِّبَ هُ ِمْن َأِخیِه َشْيٌء فَ ْن ُعِفيَ َل فَمَ

ِإْحَساٍن  ِه ِب یْ َل َأَداءٌ ِإ وِف وَ ْعرُ اْلمَ ةٌ  ۗ◌ ِب ْحمَ رَ بُِّكمْ وَ لَِك تَْخِفیٌف مِّن رَّ ألنه قد یكون في  ﴾َذٰ
القصاص ضرر بولي الدم نفسه، فقد یقتل أخ أخاه، وولي الدم هو األب، فإن مصلحة 

ن هما كل ولده، فكان له العفو لیبقى له أحدهما، وهو یبوء بإثم األب أال یقتل له ولدا
  .)1(أخیه، ویحمل األلم إلى أن یقبضه اهللا إلیه موزورا غیر كریم

ذا سقط القصاص بالتنازل عنه فقد ذهب الفقه إلى وجوب الدیة أو التعویض  وإ
وتجري . علیه بمجرد العفو، وذهب رأي آخر إال أنه ال یجب شيء من المال إال باالتفاق

  .)2(على االتفاق أحكام الصلح المقررة شرعا

والعفو عن القصاص عند الشافعي وأحمد هو التنازل عن القصاص مجانا أو على 
الدیة، فمن تنازل عن القصاص من القاتل مجانا فهو عاف، ومن تنازل عن القصاص 

  .مقابل الدیة فهو عاف

   

                                                             
  .401، 400، العقوبة، مرجع سابق، ص )محمد(أبو زهرة  )1(
  .407المرجع ذاته، ص  )2(
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قصاص مجانا، أما التنازل عن والعفو عند مالك وأبي حنیفة هو إسقاط ال
نما هو صلح؛ ألن الجاني ال یلزم بالدیة إال إذا  القصاص مقابل الدیة فهو لیس عفوا وإ

  .)1(قبلها

. ویترتب على القول األول سقوط الحق في الدیة أو التعویض بمجرد العفو
  .)2(وبطبیعة الحال فإن للمجني علیه جواز النزول عن الدیة تماما

ن الجزاء إذا وجب واستقر في ذمة الفاعل فأعفاه منه المضرور، فإن وقرر الفقه أ
هذا یصح إذا قام على رضا معتبر، ألنه من باب التبرع، بل إنه مندوب إلیه لورد النص 

ى اللَّهِ ﴿بذلك  ُ َعَل ه َأْجرُ َح فَ َأْصَل ا وَ ْن َعفَ وهذا عام في سائر ما للعبد من حقوق على . )3(﴾فَمَ
ٍة ﴿وقد سمى القرآن إسقاط الدیة صدقة . الناس ِمنَ ٍة مُّؤْ قَبَ ًأ فَتَْحِریرُ رَ ا َخَط ِمنً ؤْ ن قَتََل مُ مَ وَ

ٰى َأْهلِهِ  َل ٌة ِإ َسلَّمَ ٌة مُّ ِدیَ دَّقُوا وَ الَّ َأن یَصَّ وتتأكد فضیلة العفو حینما یكون الضرر ناشئا .  )4(﴾ِإ
  .)5(غیر قصدعن 

مالك وأبي قول ومضى ذلك في  ویحق للمقتول خطأ العفو عن الدیة قبل أن یموت
 .)6(حنیفة وأحد قولي الشافعي، وفي قول للشافعي ال یلزم عفوه، ویكون ذلك لألولیاء

  .)7(ویكون العفو في ثلث ماله إال أن یجیزه الورثة

ذا عف ذلك فإن العفو یكون معتبرا ا المجني علیه عن جرح وهو حي ثم مات بعد وإ
عند بعض الفقه، أي یمتد العفو إلى الوفاة فال یضمن الدیة، ویذهب البعض اآلخر إلى 
عدم جواز العفو، ویضمن الدیة، ألن العفو كان عن الجرح ولم یكن متوقعا الوفاة، فإن 

  .)8(كان متوقعا الوفاة صح العفو
                                                             

  .776، ص 1، المرجع السابق، ج )عبد القادر(عودة  )1(
  .42، ص 1، المرجع السابق، ج )محمد(اللجمي  )2(
  .40سورة الشورى، اآلیة  )3(
  .92سورة النساء، اآلیة  )4(
  .516ص ، المرجع السابق، )محمد بن عبد اهللا بن محمد(المرزوقي  )5(
  .185 ص، 4ج ، بدایة المجتهد، مرجع سابق، )أحمد بن محمد(ابن رشد  )6(
  .186المرجع ذاته، ص  )7(
  .405، 404، العقوبة، مرجع سابق، ص )محمد(أبو زهرة  )8(



 آلیات تعویض ضحیة الجریمة: القسم الثاني

 

410 
 

یقول عفوت عن الجراحات وعما تؤول وفي رأي مالك أنه ال یجوز له العفو إال أن 
  .)1(إلیه

ویرجح البعض القول بأن العفو عن الجنایة في بدایة مراحلها ال یناسب أن یمتد 
إلى ما تتطور إلیه، ألن الشخص قد یتساهل الجرح في البدایة، ولكنه إذا تفاقم وأدى إلى 

  .)2(عنهاتلف طرف أو نفس، فإن المضرور أو ورثته قد ال یرضون بسقوط الحق 

وفي جریمة القتل یكون حق العفو عن الدیة أو اإلبراء منها لكل الورثة، واإلبراء 
الذي یحدث من أحد الورثة ال ینفذ إال بقدر نصیب الوارث ما لم یصدق علیه بقیة الورثة 

ذا كان أحد الورثة قاصرا فلیس لولیه أو وصیه اإلبراء من . أو یكونوا قد أنابوه في ذلك وإ
  .)3(الدیة

والعفو من ولي األمر على الجریمة أو العقوبة في جرائم التعازیر ال تأثیر له بأي 
وال یحق له إبراء قاتل من ال وارث له، بل علیه . )4(حال على حقوق المجني علیه

  .)6(ألن ذلك للمسلمین وال مصلحة لهم في العفو على غیر مال. )5(تحصیله لبیت المال
  

  الفرع الثاني

  الضحیة في الدعوى بالتقادمسقوط حق 
  

في التعویض بالتقادم ومرور ال یوجد في الشریعة دلیل على سقوط الحق 
ولكن ثبت أن الحكام المسلمین أمروا قضاتهم بعدم سماع الدعوى بعد مضي خمس الزمن،

. عشرة سنة إال في اإلرث والوقف وعند وجود عذر شرعي وهو أمر نافذ المفعول إلى اآلن

                                                             
  .186 ص، 4ج ، بدایة المجتهد، مرجع سابق، )أحمد بن محمد(ابن رشد  )1(
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الفقه الحنفي إلى أنه یصح للحاكم منع القاضي من سماع الدعوى على شخص ویذهب 
  .مضى على وضع یده خمس عشرة سنة، فیعتبر قضاؤه بعدئذ غیر نافذ

وبناء على هذا إذا ترك شخص دعواه في التعویض عن الضرر مدة خمس عشرة 
الزمن لظهور سنة، سقط حقه في إقامة الدعوى، إال أن یقر الخصم بالحق، فینهدم مرور 

  . )1(من المجلة 1674الحق بإقراره، وعلى ذلك نصت المادة 

ومدة تقادم دعوى الحقوق الخالصة لآلدمي هي خمس عشرة سنة، وتعتبر فیها 
  .)2(السنة القمریة، ولیست السنة الشمسیة

وقد اتفق الفقهاء على أن حق اآلدمي ال یشترط في تحصیله التقادم، وصاغوا 
أي أن الحق الثابت ال . )3(على أن حق اآلدمي ال یسقط بتقادم الزمان قاعدة فقهیة تنص

  .ال تسقط عند غیرهمو یسقط بالتقادم، ولكن الدعوى تسقط بالتقادم عند الحنفیة 

هذا الحكم الذي ذهب إلیه الحنفیة بعدم سماع الدعوى لمرور فترة من الزمن 
ات ولي األمر، وال شك أن قدروها بخمس عشرة سنة یستند في رأي البعض إلى تشریع

حق ولي األمر في تقریر أحكام قانونیة وفقا لقواعد السیاسة الشرعیة مقید بأال یكون 
مصطدما مع النص، أو یتنافى مع مقاصد الشریعة اإلسالمیة، ولما قد بان اصطدامه 
بقواعد الشریعة اإلسالمیة ومقاصدها فإنه ال یجوز طاعة ولي األمر في معصیة اهللا 

  .)4(لىتعا

وقواعد الشریعة اإلسالمیة التي استند إلیها هي أن أصل الحق ثابت في الذمة، وال 
یجوز إسقاطه إال بدلیل دل على سقوطه، وأدلة انقضاء الحق یتعین أن تكون قطعیة، وال 
یسوغ االجتهاد في تقریرها ذلك أن الحق یقین وانقضاؤه أیضا یجب أن یبنى على الیقین 

ال یمنعك "اب في خطابه ألبي موسى األشعري ا أكده عمر بن الخطوهذا م. ال الظن
قضاء قضیت فیه الیوم فراجعت فیه رأیك فهدیت فیه لرشدك أن تراجع فیه الحق، فإن 

                                                             
  .103، 102، نظریة الضمان، مرجع سابق، ص )وهبة(الزحیلي  )1(
  .248، المرجع السابق، ص )أسامة علي مصطفى الفقیر( الربابعة )2(
  .246، المرجع السابق، ص )أسامة علي مصطفى الفقیر( الربابعة )3(
  . 2357، ص 2008، دار الكتب القانونیة، مصر، 4، الموسوعة القضائیة في التعویض، ج )حسن محمد(هند  )4(
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األخذ بعلة  وهذا ینفي". من التمادي بالباطل الحق ال یبطله شيء ومراجعة الحق خیر
استقرار األحكام بمرور الزمان، ذلك أن هذه القاعدة لیست معتبرة شرعا بل إنها تصطدم 

 .)1(ومقاصد الشریعة اإلسالمیة

األصل في الشریعة اإلسالمیة أنها ال تقبل وال تعرف التقادم أو مرور الزمان أي 
یة ال یزول وال مضي المدة المكسب أو المسقط، بمعنى أن الحق في الشریعة اإلسالم

ن قدم"وهذا األصل یرجع إلى حدیث . مانینقضي بمرور الز  " ال یبطل حق امرئ مسلم وإ
ولكن لما خیف على مصالح الناس من الفساد والتحایل الذي یجرونه فیما بینهم قرر 
. فقهاء الشریعة مبدأ التخصیص أي تخصیص القضاء بالمكان والزمان والخصومة والرأي

مر أن یخصص القاضي الذي یعینه لسماع قضایا مخصوصة في ویكون لولي األ
ومن ثم أوجدوا مبدأ مرور الزمن على سماع الدعوى ولكن یشترط عدم وجود . الزمان

ویعتبر مرور الزمن من تاریخ زوال العذر . عذر شرعي مثل الصغر والجنون والغیاب
  . )2(واندفاعه

وقد الحظ الشارع ذلك في . ق العبادوالتقادم شبهة تسقط الحد، ولكنها ال تسقط حقو 
حد السرقة فإنه إذا سقط الحد بأي شبهة، ومنها شبهة تأخیر الدعوى، ال یسقط المال، بل 

وكذلك القذف وهو حد ال . إنه یجب رد المال، وتقبل شهادة الشهود المتأخرة بالنسبة للمال
ع التأخیر، ألن حق ینفصل حق العبد فیه عن حق اهللا، ولذا سمعت الشهادة واإلقرار م

العبد سالمة عرضه، ونفي التهمة عن نفسه، وذلك ال یكون إال بالعقاب الذي قرره الشارع 
وهناك من رأى بأن الفقه أجمع على عدم تقادم الدعوى في جرائم القصاص  .)3(الحكیم

 والدیة دون الحدود، إذ لیس لولي األمر العفو عن هذه الجرائم أو إسقاط العقوبات عنها؛
  .)4(خاصة، لذلك یمتنع القول بالتقادمألنها حقوق 

                                                             
  .2355، ص السابق،المرجع )حسن محمد(هند  )1(
، 1مرور الزمن ومهل السقوط في القوانین اللبنانیة مع القانون المقارن سؤاال وجوابا واجتهادا، ط  ،)محمد علي(فینو  )2(

  . 19، 18، ص 2003، مكتبة زین الحقوقیة واألدبیة،  صیدا، لبنان، 1ج 
  .177، العقوبة، مرجع سابق، ص )محمد(أبو زهرة  )3(
  .109، 108، المرجع السابق، ص )محمد(بلعتروس  )4(
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لكن الباحثین في نظام الدیة في الشریعة اإلسالمیة قبلوا انقضاء الحق في الدیة 
ن لم یتناول الفقهاء هذه المسألة على أساس أن عدم  كبقیة الحقوق بمضي المدة الطویلة وإ

مسوغ شرعي یفهم منه أنه  مطالبة من له الحق في ذلك بحقه مدة خمسة عشر عاما دون
  .)1(قد تنازل عن حقه ویكون بمثابة إبراء ضمني یمنع من سماع الدعوى

ن لم یعثر له على سند ألنه یتمشى مع القواعد العامة  یؤید البعض هذا الرأي وإ
یشتهم، وال یمكن أن تظل الدیة كدین لألبد ویتوارثه استقرارا ألحوال الناس في مع

  . )2(األجیا

ض الفقه إلى أنه یجوز للقاضي أن یأمر بالصلح حین تكون الدعوى قد وذهب بع
  .)3(تقادمت وتشابهت

والفقه المالكي یرى أن الضرر یتقادم بعشر سنوات إذا توافرت بعض الشروط مثل 
العلم بموجب الضرر وسكوته بال عذر یمنعه من القیام والمطالبة برفع الضرر خالل تلك 

   .)4(المدة

إذا كان غائبا أو مضت علیه أقل من عشرة أو كان محجورا علیه أو وفهم منه أنه 
صغیرا أي غیر عالم أو غیر ساكت أو كان له عذر في سكوته من سطوة ونحوها فهو 

                                                             
  .88، ص المرجع السابق، )علي صادق(أبو هیف  )1(
، المرجع السابق، )أحمد محمد( براك، 160، الدیة في الشریعة اإلسالمیة، مرجع سابق، ص )أحمد فتحي(بهنسي  )2(

  .526ص 
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2، ج 1تبصرة األحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام، ط   ،)محمد(ابن فرحون  )3(

  .55، ص 1995
  : قال في تحفة الحكام )4(

  تمنع إن قام بمحدث الضرر  ♦♦وعشرة األعوام المرئ حضر      
  قد قیل بالزائد في األیام ♦♦ام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذا به الحكم وبالقی     

ساكت بال عذر یمنعه من القیام بعد یعني إذا قام شخص مالك ألمر نفسه، حاضر عالم بموجب الضرر، : قال الشارح
وقیل . مضي عشرة أعوام، وطلب رفع الضرر، فإن تلك المدة تمنعه من القیام، وال یجاب لطلبه، وهذا الذي به الحكم

إذا قام في ظرف العشرین : وقال أصبغ. بالزائد في األیام القلیلة كالعشرة األیام على العشرة األعوام القیام برفع الضرر
ذا تجاوزها ال قیام لهسنة یس   .مع منه، وإ
،  إحكام األحكام على تحفة الحكام على منظومة فیما یلزم القضاة من األحكام في مذهب )محمد بن یوسف(الكافي 

  .267، ص 1994، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1اإلمام مالك بن أنس، ط 
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على حقه، ولو طالت المدة حتى تمضي عشر سنین من قدومه من الغیبة وزوال الحجر 
  . )1(وحصول العلم ونحو ذلك

القانون المدني على مبدأ سقوط الدعوى في التعویض والفقه اإلسالمي متفق مع 
، ووقع اختالف في المدة كما سبق ذكره فهي عند المالكیة عشر سنین وعند )2(بالتقادم

  . الحنفیة خمس عشرة سنة وهذا ما یتفق مع القوانین الحدیثة
 

  المبحث الثاني

  التعویض الكامل وسلطة القاضي في تقدیره

  في الشریعة اإلسالمیة
  

من أجل ضمان حصول الضحیة على تعویض كامل عملت الشریعة على وضع 
مقادیر الدیات واألروش، ولم تترك أمر تقدیر التعویض إلى القاضي في جمیع األضرار 

وهي الحالة التي یتعین فیها على . الجسدیة التي تمس بالحیاة  أو بسالمة األعضاء
  ).ألولالمطلب ا(اضي التقید بالتعویض المقدر شرعاالق

أما في الحالة التي لم یرد فیها تقدیر من الشارع، وال ینضبط فیها تقدیر یتساوى  
فیه جمیع الضحایا، وكذا في جمیع األضرار المالیة التي تنشأ عن الجریمة أو غیرها، فإن 
الشریعة قد منحت للقاضي سلطة واسعة لتقدیرها بما یتناسب مع الضرر 

  ).المطلب الثاني(الحاصل
  

   

                                                             
، جار 2، البهجة في شرح التحفة على األرجوزة المسماة بتحفة الحكام، ج )أبو الحسن علي بن عبد السالم(التسولي  )1(

  .650، ص 1991الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، 
  .104، نظریة الضمان، مرجع سابق، ص )وهبة(الزحیلي  )2(
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  المطلب األول

  دور القاضي في حالة التعویض المقدر شرعا
  

لقد ضیق الفقه اإلسالمي من سلطة القاضي حینما وضع قواعد ثابتة ومحددة 
الضحیة دیة كاملة في بعض صاغها في أحكام الدیة واألروش المقدرة، حیث تستحق 

الفرع (ألرش المقدر، وقد تستحق دیة ناقصة، وهي التي یعبر عنها با)الفرع األول(الحاالت
  ).الثاني

  

  الفرع األول

  دور القاضي في حالة استحقاق الضحیة

  للدیة الكاملة 
  

، أو في حالة )الفقرة األولى(الدیة كاملة في حالة إتالف النفستستحق الضحیة 
  ).الفقرة الثانیة(فضاء أو األطراإتالف أحد األع

 

  الفقرة األولى

  استحقاق الورثة الدیة كاملة

  في حالة وفاة الضحیة 
  

ًأ . ")1(وجوب الدیة كاملة لم یتقرر بنص الكتاب إال في النفس ا َخَط ِمنً ؤْ ن قَتََل مُ مَ وَ
ٰى َأْهلِهِ  َل ٌة ِإ َسلَّمَ ٌة مُّ ِدیَ ٍة وَ ِمنَ ٍة مُّؤْ قَبَ وذلك في الخطأ المحض، وهو أن یتسبب . )2("فَتَْحِریرُ رَ

ویطلق علیه أیضا العمد شبه . وكذلك في شبه العمد. )3(إلیه في القتل من غیر قصد
                                                             

  .443، المرجع السابق، ص )حسن عبد الرحمن( قدوس )1(
  .92 سورة النساء، اآلیة )2(
  .381، األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة، مرجع سابق، ص )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب( الماوردي )3(
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الخطأ، وهو أن یكون عامدا في الفعل غیر قاصد للقتل، كمن یضرب شخصا أو یرمیه 
ومعنى ذلك أن النیة هي . )1(بشيء یجوز أن یسلم من مثلها أو یتلف، فأفضى إلى قتله

ي على عدم إرادة القتل الفارق الذي یمیز قتل شبه العمد عن العمد، ویمكن تصدیق الجان
إذا كان القتل بعصا صغیرة مثال، وكیف نصدقه على عدم إرادة القتل وقد قتله بحجر 

  .)2(عظیمة فهشم رأسه، أو ألقاه من على جبل

وحددت السنة مقدار الدیة الواجب دفعه لكل حالة من الحاالت، وجعلت القیمة 
. )3(كانت علیه عند العرب قبل اإلسالم الرئیسیة للدیة، أي دیة النفس مائة من اإلبل، كما

زم في العقول وذلك ما جاء في الكتاب الذي كتبه علیه الصالة والسالم لعمرو بن ح
  .)4("في النفس مائة من اإلبل"والذي ورد فیه أن 

ض المستحق جبرا له وال یثیر تحدید حقیقة الضرر الماس بالنفس، وال مقدار التعوی
نما . )5(أي تجب دیة كاملة بسبب إتالفها" ائة من اإلبلفي النفس م"أدنى صعوبات  وإ

الصعوبة قد تتصل بأساسه الحسابي، إذ لم یحصل توافق في الفقه حول أصل الدیة هل 
یجاب غیرها یكون على أساس التقویم وهو ما ذهب إلیه الشافعي في الجدید  هي اإلبل، وإ

ا بالدنانیر والدراهم بالغة ما حیث رأى في حالة إعواز اإلبل یجب العدول إلى قیمته
بینما قال الحنفیة والمالكیة وقول للشافعي في . وهو أیضا ما ذهب إلیه الحنابلة. )6(بلغت

القدیم بأن للدیة ثالثة أصول هي اإلبل والدنانیر والدراهم، وذلك ألن عمر قدرها فجعلها 
وخالف . درهم اثني عشر ألف) الفضة(الذهب ألف دینار، وعلى أهل الورقعلى أهل 

                                                             
  .382، األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة، مرجع سابق، ص )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب( الماوردي )1(
  .230، ص المرجع السابق، )خالد رشید( الجمیلي )2(
  .61، ص المرجع السابق، )علي صادق( أبو هیف )3(
، التمهید، )أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد( ابن عبد البر.أخرجه اإلمام مالك، كتاب العقول، باب ذكر العقول )4(

، 5ج  مرجع سابق، ، جامع األصول،)مبارك بن محمد(ابن األثیر . 459حدیث رقم . 519، ص 7ج مرجع سابق، 
وهذا القدر منه ثابت صحیح ألن له شاهدا موصوال من . مرسل صحیح اإلسناد: قال األلباني. 2504 رقم. 164ص 

  . 2243رقم . 398، ص 7إرواء الغلیل، مرجع سابق، ج : راجع. حدیث عقبة بن أوس
  .450، المرجع السابق، ص )حسن عبد الرحمن( قدوس )5(
، دار الفكر 16 محمود مطرجي، ج: ، الحاوي الكبیر، تحقیق)الحسن علي بن محمد بن حبیبأبو ( الماوردي )6(

  .22، ص 1994،للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت
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وقد فعل ذلك بحضرة من الصحابة، ولم . الحنفیة فقالوا على أهل الورق عشرة آالف درهم
یخالفه أحد منهم، ورأى أن ذلك عدل في التقویم، ولم یكله إلى اجتهاد المجتهدین 

  .)1(باختالف األحوال وتعاقب األزمان

والدنانیر، إال أن القضاء بل ذهب الحنفیة إلى أن األصل في القیمة هو الدراهم 
باإلبل كان بطریق التیسیر علیهم ألنهم أرباب إبل، وكانت النقود تعسر علیهم، وألنهم 
كانوا یستوفون الدیة على أظهر الوجوه لیندفع بها بعض الشر عنهم، وذلك في اإلبل 
 أظهر منه في النقود، فكانت بخالف األصل بهذا المعنى، وال یسقط بما هو األصل في

  . )2(قیمة المتلفات

واألصل في الدیة عند الحنابلة اإلبل ال غیر، ولهم قول آخر یحصرها في خمسة 
  .)3(أصول هي اإلبل والذهب والورق والبقر والغنم

وینبني على الخالف في أصل الدیة هل هي اإلبل ال غیر أو هناك عدة أصول 
فأي شيء أحضره من . خیارأن من رأى بأن أصول الدیة تتعدد جعل من علیه الدیة بال

علیه سواء كان القاتل أو العاقلة لزم الولي أخذه، ولم یكن له المطالبة بغیره سواء كان من 
أهل ذلك النوع أو لم یكن، ألنها أصول في قضاء الواجب یجزئ واحد منها، فكانت الخیرة 

لیه ومن قال بأن األصل هو اإلبل خاصة، فع. إلى من وجبت علیه كخصال الكفارة
تسلیمها إلیها سلیمة من العیوب، وأیهما أراد العدول عنها إلى غیرها فلآلخر منعه، ألن 

  .)4(الحق متعین فیها فاستحقت كالمثل في المثلیات المتلفة

والیوم وقد أضحت العملة ورقیة، فإنه یتعین أن یتم تقویم الدیة بها، وسواء كان 
 ال ینبغي أن یترك الجتهاد القاضيالتقویم على أساس اإلبل أو بالدراهم والدنانیر، فإنه 

                                                             
، مرجع سابق، ص 26، ج 13، المبسوط، المجلد )أبو بكر محمد بن أبي سهل( السرخسي ؛22، ص ذاتهمرجع ال )1(

محمد بن الحسین :  تعلیق: ، المسالك في شرح موطأ اإلمام مالك)أبو بكر محمد بن عبد اهللا( ابن العربي ؛ 59
  .36، ص 2007، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 7مجلد  ،1السلیماني، عائشة بنت الحسین السلیماني، ط 

  .76، ص السابق، المرجع )أبو بكر محمد بن أبي سهل(السرخسي  )2(
  .461ص ،11ج  ،مرجع سابق، المغني، )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد(ابن قدامة  )3(
  .462، ص ذاتهمرجع ال )4(
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نما یجب أن یتم بطریق التشریع ؛ ألن الدیة جابرة لحق الحیاة وسالمة الجسد لذاته  وإ
الواقع الماس به، فتقدیر قیمتها ال یتوقف على تحقیق واقع  استقالال عن خصوصیات

نما یتوقف على النظر إلى العوامل ذات التأثیر السلبي أو اإلیجابي على  اإلتالف، وإ
  . )1(القیم

وجعل الدیة في أكثر من صنف القصد منه التیسیر على الناس، ومن جانب آخر 
صلحة للمضرور باعتبار أن العمالت فإن تقدیر الدیة بالنظر إلى تلك األصول فیه م

الورقیة تختلف في قوتها الشرائیة من زمن إلى آخر فكان قیاس الدیة في تلك األصول 
  .)2(الثابتة مصلحة للمضرور في أن یقتضي حقه كامال في التعویض

ووفقا لبعض اآلراء یجوز لولي األمر أن یختار في تقدیر قیمة الدیة أحد األصناف 
بناء على أن هذه ) اإلبل، البقر، الغنم، الذهب، الفضة(ال بها الفقهاءة التي قالخمس

األصناف قبلها كثیر من الفقهاء في تقدیر الدیة، وهي صالحة ألن تكون معاییر 
منضبطة في تحدید القیم الواجبة، وأن اجتهاد ولي األمر في األمور االختالفیة یرفع 

  .)3(االختالف

ین المستمدة من أحكام الشریعة اإلسالمیة إلى ولقد نحت بعض مشروعات القوان
من مشروع القانون العقابي المصري طبقا  212تقویم الدیة بالذهب، مثل ما جاء في المادة 

بینما ذهب مشروع قانون القصاص والدیات الباكستاني لعام . ألحكام الشریعة اإلسالمیة
ولعل القصد في ذلك هو التخفیف من قیمة . إلى تقدیر الدیة بالفضة 28في المادة  1984

والتقدیر بالذهب أو بقیم مجموع هذه األصناف . الدیة، وهو أمر مشكوك في صحته
بل إن ترك األمر . األولى من اختیار التقویم بأحدها على أساس النقص في القیمة

التخفیف أو التغلیظ تبعا  بالرجوع ألي من هذه األصناف بقصد هللقاضي في تقدیر 

                                                             
  .449، المرجع السابق، ص )حسن عبد الرحمن(قدوس  )1(
  .189 ،188، المرجع السابق، ص )طه عبد المولى( إبراهیم )2(
  .326، ضمان العدوان، مرجع سابق، ص )محمد أحمد(سراج  )3(
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لجسامة الخطأ أو الضرر أمر قد ال یسلم من النقد، بحكم أن مناط جعل هذه األموال 
  .)1(أصوال هو غلبة التعامل بها بین المتقاضین

دیة الذي تحدده السلطة التشریعیة ومن ثم یتحتم على القاضي أن یلتزم بمقدار ال
یجب أن تغل یده في تقدیرها ذلك ألن ضرر و . وال تكون له في ذلك أي سلطة تقدیریة

النفس هو واحد لكل الناس، وترك تقدیرها للقاضي یؤدي إلى اختالف مبلغ التعویض من 
  . )2(قضیة إلى أخرى على الرغم من اتحاد عنصر الضرر

وال فرق في دیة النفس بین الكبیر والصغیر، والقوي والضعیف، والصحیح 
وقد اتفق الفقهاء على أن دیة المرأة على النصف من دیة . )3(والمریض، والعالم والجاهل

وفي غیر ذلك وقع اختالف بینهم، فدیة الیهودي والنصراني كدیة المسلم عند . )4(الرجل
بل إن . )5(ثلث دیة المسلم: نصف دیة المسلم؛ وعند الشافعي: أبي حنیفة، وقال مالك

وجعلت المذاهب األخرى دیة . ن مجوسیاالحنفیة سووا بین دیة المسلم وغیر المسلم ولو كا
  .المجوسي ثلثا عشر دیة المسلم ثمانمائة درهم

ومبنى الدیات في الشریعة على التفاضل في الحرمة، والتفاوت في المرتبة؛ ألنه 
حق مالي یتفاوت بتفاوت الصفات، بخالف القتل، ألنه لما شرع زجرا لم یعتبر فیه ذلك 

إلى الدیة فوجدنا األنثى تنقص فیه عن الذكر، وال بد أن  التفاوت، فإذا ثبت هذا نظرنا
  .یكون للمسلم مزیة على الكافر فوجب أال یساویه في دیته

وزاد الشافعي نظرا فرأى بأن األنثى المسلمة فوق الكافر الذكر فوجب أن تنقص 
  .دیته عن دیتها، فتكون دیته ثلث دیة المسلم

                                                             
  .327، 326، ضمان العدوان، مرجع سابق، ص )محمد أحمد(سراج  )1(
  .182 ،181و 14، المرجع السابق، ص )طه عبد المولى( إبراهیم )2(
  .470، نظریة الضمان، مرجع سابق، ص )وهبة( الزحیلي )3(
  .ذاته المرجع )4(
  .382، األحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب(الماوردي  )5(
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م یراع الصحابة التفاوت بینهما إال في وأخذ مالك بقضاء عمر وهو النصف، إذ ل
درجة واحدة، ولم یتبع ذلك إلى أقصاه، ولیس بعد قضاء عمر بمحضر من الصحابة 

  .نظر

وما روي عن النبي صلى اهللا علیه وسلم أنه أعطى في ذي العهد مثل دیة المسلم 
ا على فإنما كان على معنى االستئالف لقومهم؛ إذ كان یؤدیه من قبل نفسه وال یرتبه

ال فقد استقر ما استقر على ید عمر، حتى جعل في المجوسي ثمانمائة درهم . العاقلة وإ
  .)1(وهذا یدل على مراعاة التفاوت واعتبار نقص المرتبة. لنقصه عن أهل الكتاب

. )2(ویمیل الفقه الحدیث لرأي الحنفیة في تسویة دیة غیر المسلم بدیة المسلم
ل؛ ألن اآلیة القرآنیة التي أثبتت مشروعیة الدیة شملت الرجال وتسویة دیة المرأة بدیة الرج

وقد تبنى مشروع قانون . )3(والنساء وهو رأي ابن حزم واألصم وابن علیة، وال بأس بصوابه
وأضافت . القصاص والدیة أن مقدار الدیة ال یختلف باختالف جنس المجني علیه أو دینه

األسباب؛ ألن النفس البشریة التي استحقت الدیة من المذكرة التفسیریة أو غیر ذلك من 
  .)4(أجل االعتداء علیها واحدة بالنسبة للجمیع

 ر النفس لتقدیر الدیة على أساسهالم تضع الشریعة ضمن عناصر الضرر غی
یعزى ذلك إلى أن الشریعة تعلي النفس عن سائر األموال، ذلك أن تقویم الضرر 

الصعوبة بإجماع شراح القانون الوضعي، وال یتم ذلك إال الجسماني بالمال أمر في غایة 
. بأحد طریقتین إما االجتهاد أو التخمین، أو قیاس اإلنسان باألموال ووضعه موضعها

والطریق األول غیر منضبط ألنه یؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل لعدم تساوي 
  . )5(الضرر مع البدل، والطریق الثاني یؤدي إلى إهدار آدمیته

                                                             
  .479، 478، مرجع سابق، ص 1، أحكام القرآن، ج )أبو بكر(ابن العربي  )1(
  .428، العقوبة، مرجع سابق، ص )محمد(أبو زهرة ؛ 206، المرجع السابق، ص )عبد الكریم(زیدان  )2(
  .422مرجع السابق، ص ، ال)خالد رشید( الجمیلي  )3(
، مؤسسة الزهراء للخیر والنور، 2 نظام التجریم والعقاب في اإلسالم مقارنا بالقوانین العضویة، ج، )علي(منصور  )4(

  .377، ص )سد، (نة المنورة، یالمد
  .2284، المرجع السابق، ص )حسن محمد(هند  )5(
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والناس متساوون في حقهم في الحیاة ولذلك وجب أن یكونوا كذلك فیما ینالونه 
مقابل إتالف حیاتهم أو أي عضو من أعضائهم، دون أن یلتفت إلى ما قد یؤدي إلیه من 

  .)1(أضرار أخرى

والدیة بهذا المعنى ال تغطي األضرار المالیة غیر النفس مثل نفقات العالج، حیث 
بطریق الضمان استنادا إلى مسؤولیته التقصیریة، كذلك فإنها ال تغطي  یتحملها الجاني
ومن ثم یجوز للمجني علیه أن یجمع مع الدیة تعویض قضائي عما . األضرار األدبیة

  .)2(أصابه من أضرار مالیة خالف ما أصابه في نفسه

ویعني ذلك أن تكون للقاضي سلطة تقدیریة في تعویض األضرار األخرى التي ال 
وحسب رأي . تدخل ضمن عناصر الدیة مثل الخسارة المادیة التي تتسبب فیها الجریمة

البعض فإن أثر الجریمة كان ال یتعدى األذى الجسماني، وقد كانت المعیشة في ذلك 
الوسط سهلة المنال لعدم تعدد حاجات الفرد على عكس الحال الیوم حیث ضاعفت 

المنال ولم یعد ضرر الجریمة مقتصرا على المدنیة حاجاته وجعلت سبل الرزق صعبة 
األذى الجسماني، بل یتعداه في غالب األحیان إلى خسارة مادیة أیضا تختلف جسامة 

ضرر من جریمة من جرائم الدم ومن ثم یكون لكل من ناله . تبعا لظروف كل شخص
  .)3(لدیةفي المطالبة بتعویض عن الخسارة المالیة التي تصیبه من جراء ذلك خالفا ل الحق

هذا قد یصدق على األضرار الجسدیة التي تبقى فیها الضحیة على قید الحیاة 
أما في حالة الوفاة فإن الفقه اإلسالمي ال یفرق . حیث یمكن تقدیر ما قد فاته من كسب

نما یدفع الضمان أو التعویض المسمى الدیة المحددة  بین ضرر مادي وضرر أدبي، وإ
  .)4(لتي تنجم عن الوفاةشرعا شاملة لكل األضرار ا

                                                             
  .141، المرجع السابق، ص )علي صادق(أبو هیف  )1(
  .2285، 2284، المرجع السابق، ص )حسن محمد(هند  )2(
  .143 - 141، المرجع السابق، ص )علي صادق(أبو هیف  )3(
، أصحاب الحق في التعویض عن الضرر األدبي في حالة موت المصاب، مجلة الحقوق،  )محمد یحیى(المحاسنة  )4(
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تكون الدیة شاملة لكل األضرار فال یترك أي مجال للقاضي للزیادة على هذا 
ویقوم القاضي بقسمة الدیة على العاقلة بحیث یقدم األقرب . المقدار أو اإلنقاص منه

فاألقرب من العصبات على ترتیبهم في المیراث، فإن لم یمكن أن یقسمها على األقربین 
ویعطي الدیة لمن یرث المال، فمن ورث . هم أضاف إلیهم من بعدهم في الترتیبلقلة عدد

  .)1(وكل من له صفة الوریث یستحق الدیة أو التعویض. المال ورث الدیة

وعلى القاضي حین إصدار الحكم أن یقضي بالدیة مؤجلة في ثالث سنین وال 
لقتل الخطأ، وتكون حالة وذلك في ا. خالف في ذلك بین الفقهاء، في كل سنة ثلث الدیة

دون تأجیل في مال الجاني في حال القتل العمد عند الجمهور، وتؤجل علیه لدى الحنفیة 
وجمع البعض بین القولین  حیث تجب الدیة عنده في . )2(في ثالث سنین كما في الخطأ

القتل العمد حالة، وللقاضي أن یأمر بدفعها مقسطة على مدة أقصاها ثالث سنین بشرط 
وقد قال الفقهاء بأن دیة العمد حالة إال أن یصطلحوا . )3(قدیم كفالة یقبلها أولیاء الدمت

  .)4(على التأجیل

وبذلك تكون الشریعة اإلسالمیة قد ضمنت التعویض الكامل لكل من أصابه ضرر 
من الجریمة، وقد تمثل هذا التعویض فیما یعرف بالدیة التي عرفها الفقهاء بأنها اسم 

  .)5(الذي هو بدل النفس أو الطرفللمال 
  

  

  

  

  

  

                                                             
  .300، 299، ص السابق، المرجع )محمد یحیى(المحاسنة  )1(
؛ ابن قدامة 274، المعونة على مذهب عالم المدینة، مرجع سابق، ص )أبو محمد عبد الوهاب(القاضي ابن نصر  )2(
أبو الحسن علي بن ( الماوردي؛ 469، ص 11، المغني، مرجع سابق، ج )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد(

فتجب على إن كانت الدیة كاملة : " قال .166و  160 ص، 16ج ، الحاوي الكبیر، مرجع سابق، )محمد بن حبیب
العاقلة في ثالث سنین، یؤدي بعد انقضاء السنة األولى ثلثها، وبعد انقضاء الثانیة ثلث ثان، وبعد انقضاء الثانیة الثلث 

  ".الباقي 
  .141، ص 2ج  ، نظام التجریم والعقاب في اإلسالم،)علي(علي منصور  )3(
  .2196، بدایة المجتهد، مرجع سابق، ص )أحمد بن محمد(ابن رشد  )4(
  .493، كفالة حق المجني علیه في التعویض في الشریعة اإلسالمیة، مرجع سابق، ص )عادل محمد(الفقي  )5(
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  الفقرة الثانیة

  استحقاق الضحیة الدیة كاملة في حالة الضرر

  الماس بسالمة الجسد 
  

في الضرر الماس بسالمة الجسد، إنما تجب الدیة كاملة وفقا للقاعدة اآلتیة، وهي 
تجب الدیة كاملة أن إتالف ما في اإلنسان منه شيء واحد یوجب الدیة، وما فیه شیئان ال 

 ار العینینأربعة كأشف(د منهما نصف الدیة، وكل ذي عددإال بإتالفهما، ویوجب كل واح
تجب في جمیعه الدیة، تجب في الواحد منها ) أو عشرة كأصابع الیدین أو الرجلین

األعضاء التي تتعلق بإبانتها كمال الدیة : ووفقا لعبارة بعض الحنفیة. )1(بحصته من الدیة
األنف، اللسان، الذكر، الصلب، مسلك : وهي ستة(نوع ال نظیر له في البدن: الثةث أنواع

، ونوع في البدن )البول، مسلك المرأة أفضاها إنسان فصارت ال تستمسك بالبول أو الغائط
ونوع في  )ن، الثدیان، الحلمتان، األنثیانالعینان، األذنان، الشفتان، الحاجبا(منه اثنان

وذكر في أصابع الیدین والرجلین في كل واحد ). أشفار العینین، األهداب(البدن منه أربعة
  .)2(منها عشر الدیة

ویمكن القول إن األعضاء على خمسة أنواع، أفراد وأزواج وأرباع وأعشار ومنها 
وفي مجموعها الدیة الكاملة . ویقصد بما زاد على ذلك األسنان. )3( ما یزید على ذلك

في " )4(مقدم الفم واألضراس لوقوع االسم على الجمیع في حدیثوتزید عند من سوى بین 
ولیس في البدن ما یجب تفویته أكثر من قدر الدیة سوى . )5("السن خمس من اإلبل

                                                             
، )بهاء الدین عبد الرحمن بن إبراهیم(المقدسي  ؛ 453 -451، المرجع السابق، ص )حسن عبد الرحمن(قدوس  )1(

  .598العدة شرح العمدة، مرجع سابق، ص 
  .435 - 428، مرجع سابق، ص 10، بدائع الصنائع، ج )عالء الدین أبو بكر مسعود(الكاساني  )2(
  .115، الدیة في الشریعة اإلسالمیة، مرجع سابق، ص )أحمد فتحي(بهنسي  )3(
،التمهید )أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد( ابن عبد البر .مالك، كتاب العقول، باب ذكر العقولأخرجه اإلمام  )4(

  .459حدیث رقم . 519، ص 7، مرجع سابق، ج 
  .274، المعونة على مذهب عالم المدینة، مرجع سابق، ص )أبو محمد عبد الوهاب(القاضي ابن نصر  )5(
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 فیه من موافقة عقل الدیة الكاملةوهناك من فرق بین األسنان واألضراس لما . )1(األسنان
وأوجب المجلسي من الشیعة . )2(مثل سعید بن المسیب واستحسنه عمر بن عبد العزیز

وقد روي أن في األسنان الدیة كاملة قیاسا على . )3(الدیة الكاملة في مجموع األسنان
سائر ما في البدن، ولكن الصحیح هو القول األول، ألن الحدیث عن النبي صلى اهللا 

ن خالف القیاس علیه وسلم ورد بإیجاب خمس في   . )4(كل سن فیجب العمل به وإ

وعلى هذا تكون القاعدة أنه إذا ما كان العضو متعددا في الجسم كان لمجموع 
أعضائه دیة كاملة، ولكل واحد منها دیة بنسبة الواحد إلى أصل العدد، فإذا قطع المعتدي 

ذا قطع واحدة وجبت نصف الدیة، وهكذا في العینین واألذنین  الیدین وجبت دیة كاملة، وإ
تكون الدیة كاملة في  اواألصابع باعتبارها عشر . دیة كاملة، وفي الواحدة نصف الدیة

ولم یتخلف عن القاعدة السابقة . عشر، فإذا قطع إحداها فإن الدیة تكون عشرا من اإلبل
وعلى . )5(إال دیة األسنان فإن دیة كل سن هي خمس من اإلبل بصرف النظر عن عددها

  .لمجلسي وعمر بن عبد العزیز وسعید بن المسیب تطرد القاعدة تماماقول ا

تالف العضو یتحقق بقطعه، أو بتفویت منفعته كإذهاب السمع والبصر والشم  وإ
ویذكرها . )7(أو بإذهاب معنى من المعاني كالمشي والبطش والعقل والنطق. )6(والذوق

                                                             
  .131ریعة اإلسالمیة، مرجع سابق، ص ، الدیة في الش)أحمد فتحي(بهنسي  )1(
  .129 ،128، ص ذاتهالمرجع  )2(

(3) V. kazemi-rached (ali), l’islam et la réparation du préjudice moral, librairie Droz, Genève, 1990. p.93,94. 
: 566وقال في ص  .564، ص 11، المغني، مرجع سابق، ج )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد(ابن قدامة  )4(
وروي عن سعید بن المسیب أنه قال لو كنت أنا لجعلت في األضراس بعیرین بعیرین فتلك الدیة سواء رواه مالك في "

وحجة من قال هذا أنه ذو عدد تجب فیه الدیة فلم تزد دیته على دیة اإلنسان : قال. وعن عطاء نحوه. موطئه
 سوألنها تشتمل على منفعة جنس فلم تزد دیتها على الدیة كسائر منافع الجن كاألصابع واألجفان وسائر ما في البدن،

ولنا ما روى أبو داود . وألن األضراس تختص بالمنفعة دون الجمال واألسنان فیها منفعة وجمال فاختلفا في األرش
واء واألسنان سواء هذه األصابع سواء الثنیة والضرس س: " بإسناده عن ابن عباس أن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال

  .وهذا نص "  وهذه سواء
، كفالة حق المجني علیه في التعویض، )عادل محمد(؛ الفقي 422، العقوبة، مرجع سابق، ص )محمد(أبو زهرة  )5(

  .500مرجع سابق، ص 
  .450، المرجع السابق، ص )حسن عبد الرحمن(قدوس  )6(
  .274، ص 2 ، المرجع السابق، ج)عبد القادر( عودة )7(
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. بین األعضاء والمنافع والمعانيالفقهاء عادة في ما في اإلنسان منه شيء واحد جمعا 
ویرون أن في كل عضو لم یخلق اهللا في اإلنسان منه إال واحدا ففیه الدیة كاملة؛ ألن في 

ذهاب منفعة الجنس كإتالف النفس والمراد ذهاب . )1(إتالفه إذهاب منفعة الجنس، وإ
  .)2(المنفعة بتمامها، فلو ذهب البعض فعلیه من الدیة بحساب ما ذهب

ذا   .لم تتفق اآلراء في بعض الجزئیات كانت هذه هي القاعدة، ففي التفصیلوإ
العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من من جماعة إن وعلى سبیل المثال ف

وقال . اإلنسان الدیة ماخال الحاجبین وثدیي الرجل، ففیهما عند الشافعي ومالك حكومة
. فار العینین، ولیس عند مالك في ذلك إال حكومةوكذلك في أش. أبو حنیفة فیهما الدیة

فال مجال للقیاس عند مالك، وكل ما لم یثبت من قبل السماع فیه دیة فاألصل فیه 
  .)3(حكومة

وتضع السلطة التشریعیة التي تتبنى نظام الدیة جدوال بالدیات المقدرة، سواء بالدیة 
قید بهذه الجداول عند إصداره للحكم ویتعین على القاضي أن یت. )4(الكاملة أو بجزء منها

  .)5(باعتبارها قواعد ثابتة ومحددة ال تختلف من قاض إلى آخر

 ال یسوغ ذلك إال صفتها التعویضیةو . )6(وتتعدد الدیات بتعدد األعضاء المتلفة
وأساس تقدیرها الموضوعي، إذ ینتقل الحق في الدیة عند ذهاب النفس إلى الورثة، بینما 
یستقر في ذمة من اعتدي على سالمة جسده عند مساس الضرر بما هو دون النفس، لذا 
فإن تعددها بتعدد الفائت باإلتالف من األعضاء والوظائف، یحقق فكرة التعویض المقدر 

اآلالم (رتب على المساس بسالمة الجسد من وجوه الضرر األدبيالعادل، الذي یغطي ما ت

                                                             
  .597، العدة شرح العمدة، مرجع سابق، ص )بهاء الدین عبد الرحمن بن إبراهیم( المقدسي )1(
  .272، مرجع سابق، ص 4 ، الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي، ج)أحمد( الدردیر )2(
  .205، 204 ص، بدایة المجتهد، مرجع سابق، )أحمد بن محمد( ابن رشد )3(
، )علي( منصور: انظر مثال مشروع بقانون لتطبیق أحكام القصاص والدیة وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة في )4(

  .426، ص المرجع السابق
  .182، المرجع السابق، ص )طه عبد المولى( إبراهیم )5(
األمر عندنا أن الرجل إذا أصیب من أطرافه أكثر من دیته فذلك له؛ إذا أصیبت یداه ورجاله وعیناه فله : قال مالك )6(

  . الموطأ، كتاب العقول، باب ما فیه الدیة كاملة. ثالث دیات
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 انعدام أو نقص التصرف كاألسویاء النفسیة المتولدة عن اإلحساس بمظاهر العجز،
العجز عن الكسب أو قضاء ما تقتضیه الحیاة من (والمادي) وجوه اإلعاقة التي تشینوب

، وتقدیر ذلك سواء من ناحیة )یةضروریات البقاء، الحاجة إلى من یعینه أو أجهزة تعویض
جرد عن النظر إلى عنصر الوجود أو مقدار العوض الجابر، یظل موضوعیا، إذ ی

  .)1()نفسیة وذهنیة ومهنیة(الصفات الذاتیة

ولم یرد في كتب الفقه أي ذكر لقیام التفرقة في مقدار الدیة حسب المنزلة 
منهما، ولذلك یرى البعض أن هذه االجتماعیة للجاني أو المجني علیه أو ثروة أي 

األحكام التي قررها الفقه اإلسالمي في شأن الدیة تشیر إلى الموضوعیة المطلقة في 
التقدیر التي تنبع من مبدأ أصیل في الشریعة اإلسالمیة وهو المساواة بین جمیع المسلمین 

لمنزلة واالختالف الفعلي بین المجني علیهم من حیث السن والقدرة الجسمانیة وا
االجتماعیة أو الثروة أو ما إلى ذلك من أوجه االختالف بین البشر، لیس من شأنه أن 
یؤدي إلى القول بأن الدیة قد تكون مجزیة أو رادعة في بعض الحاالت وهزیلة في حاالت 
أخرى، وذلك إزاء نوع الضرر الذي تجبره، فالضرر هنا مادي وجسماني، فهو إن كان 

لقدرة على الكسب من المجني علیه أو حرمان أسرته منه، فإن یلحق بالمال بنقص ا
  .)2(الصفة الغالبة هي الضرر النفسي أو العاطفي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .463 ،462، المرجع السابق، ص )حسن عبد الرحمن( قدوس )1(
  .63، 62، المرجع السابق، ص )محمد إبراهیم( دسوقي )2(
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  الفرع الثاني

  دور القاضي في حالة استحقاق الضحیة

  ألرش مقدر 
  

یكون التعویض بأرش مقدر أي بدیة ناقصة في الضرر الماس بسالمة الجسد في 
أحدهما الشجاج وهي ما كان في الرأس والوجه، والثاني ما كان فیما دونهما : اثنیننوعین 

  .)1(من األعضاء

ففي األعضاء أو األطراف التي فیها دیة كاملة، یجب بعض الدیة بإتالف طرف 
منها، فما فیه شیئان یوجب كل واحد منها نصف الدیة، ففي الید أو الرجل أو العین أو 

وما فیه أربعة یجب في كل واحد منها ربع الدیة، ففي . واحد نصف الدیةاألذن أو الثدي ال
وما فیه عشر یجب في كل واحد منها عشر . أشفار العین أو هدب منها ربع الدیة

وفي كل سن من األسنان . الدیة،ففي كل أصبع من أصابع الید أو الرجل عشر الدیة
  .)2(خمس من اإلبل للحدیث المتقدم

ها تعویض مقدر من الشرع، وما لم یرد فیه تعویض مقدر وقع وقد ثبت في معظم
واألصل أن كل عضو فیه جنس منفعة كاملة وجمال ظاهر . االختالف فیه بین الفقهاء

ویرجع االختالف في تحقق هذا األصل، ففي الحاجبین حكومة . )3(فإن الدیة تجب بإتالفه
هداب العین واللحیة؛ ألن الدیة ال ألنهما زینة فقط بال منفعة، وكذلك في سائر الشعر كأ

ویرى من أثبت الدیة هنا بتحقق . )4(تتعلق بالجمال المنفرد عن المنفعة في رأي المالكیة
أنه متى "وقد یكتفي بتحقق أحدهما حسب عبارة الحنفیة  .الجمال الظاهر والنفع الكامل

                                                             
  .450، المرجع السابق، ص )حسن عبد الرحمن( قدوس )1(
 الزحیلي؛ 49، 48، مرجع سابق، ص 5 ، كتاب االختیار لتعلیل المختار، ج)عبد اهللا بن محمود( الموصلي )2(
  .347، 346نظریة الضمان، مرجع سابق، ص  ،)وهبة(
  .270 ، المرجع السابق، ص)محمد عبد الوهابأبو (القاضي ابن نصر )3(
  .ذاته المرجع )4(
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ولذلك . )1("كاملة نس المنفعة أصال تجب الدیةأزال الجمال على وجه الكمال، أو أذهب ج
قالوا في أشفار العینین وأهدابها الدیة، ألنه یفوت به الجمال على الكمال وجنس المنفعة، 

والشافعي مثل . )2(وفي اللحیة الدیة، ألن فیها جماال كامال. وهو رفع القذى عن العین
دیة مالك ال یجب عنده في إتالف الشعور إال حكومة؛ ألنه إتالف جمال دون منفعة، وال

  .)3(ال تجب إال في ما كان له منفعة

وهناك من الفقه من یزید في الدیة إذا زادت منفعة العضو مثل ما ورد عن اإلمام 
 ن النفع بالسفلى أعظمأحمد أنه جعل في الشفة السفلى ثلثا الدیة، وفي العلیا ثلثها، أل

شیئین وجبت الدیة  والقول األول أصح ألن كل. ألنها تدور وتتحرك وتحفظ الریق والطعام
  .)4(وال عبرة بزیادة النفع كالیمنى مع الیسرى. فیهما وجب نصفها في أحدهما كالیدین

ومن ذلك . وال یستحق سوى ثلث الدیة أو أقل من ذلك بقدر ما یقطع من العضو
قیل في األنملة ثلث الدیة ألن كل أصبع ثالث أنامل فتقسم دیة األصبع علیها 

وقیل في الظفر خمس دیة . نصف الدیة ألنها نصف األصبع بالسویة،وفي اإلبهام
كسائر الجراح ) أي یقدرها القاضي (ا لم یرد به شيء مقدر ففیه حكومةوكل م. األصبع

  .)5(التي لیس فیها مقدر

والقاضي حین إصدار حكمه بالدیة الناقصة قد یقضي بها حالة، ألنه ال تؤجل 
ول بالتأجیل فإذا قضى بنصف الدیة تسلم إلى وهناك ق. ثالث سنین إال الدیة الكاملة

وعند الحنفیة والشافعیة یؤخذ . )6(الضحیة في سنتین، وفي ثلث الدیة تسلم له خالل السنة

                                                             
  . 47 ، مرجع سابق، ص5 ، كتاب االختیار لتعلیل المختار، ج)عبد اهللا بن محمود( الموصلي )1(
  .49، 48، ص ذاتهالمرجع  )2(
  .266، ص 2، المرجع السابق، ج )عبد القادر(عودة  )3(
  .564، ص 11، المغني، مرجع سابق، ج )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد(ابن قدامة  )4(
أحمد بن (زروق ؛ 565، ص 11، المغني، مرجع سابق، ج )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد(ابن قدامة  )5(

، )یوسف بن عبد اهللا بن محمدأبو عمر (ابن عبد البر ؛ 237، ص 2، شرح الرسالة، مرجع سابق، ج )محمد البرنسي
  .598الكافي، مرجع سابق، ص 

  .269، المرجع السابق، ص )أبو محمد عبد الوهاب(القاضي ابن نصر  )6(
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الثلث في سنة واحدة، وما زاد على الثلث یكون في السنة الثانیة، وما زاد على الثلثین 
  .)1(یكون في السنة الثالثة قیاسا على كل الدیة

  

  الثاني المطلب

  دور القاضي في حالة التعویض

  غیر المقدر 
  

لقد منح الفقه اإلسالمي  سلطة تقدیریة للقاضي في تعویض بعض األضرار 
، كما یتمتع القاضي بسلطة )الفرع األول(تي لم یرد لها في الشرع أرش مقدرالجسدیة ال

  ).الثانيالفرع (عویض الجابر لألضرار غیر الجسدیةتقدیریة كاملة في تقدیر الت
  

  الفرع األول

  مجال سلطة القاضي في تقدیر تعویض

 األضرار الجسدیة 
  

تقدیر : استند التقدیر الشرعي للتعویض عن اإلصابات البدنیة إلى معیارین، األول
وهي التي حدد الشارع مقدار الواجب ) األعضاء والمنافع(الواجب في األضرار النمطیة

لتقدیر في األضرار المتفاوتة التي ال یمكن درجها في ترك ا: الثاني. كما سبق ذكره فیها
إطار منتظم متكرر، وهي األروش غیر المقدرة التي ترك أمر تقدیر الواجب فیها إلى 

وهذا هو معنى تفویض التقدیر إلى . القاضي أو من ینیبه ممن تتوافر فیه صفة العدالة
لمفهوم إلى وجود قاعدة عامة حكومة العدل فیما یجري على ألسنة الفقهاء، ویرشد هذا ا

في الفقه اإلسالمي، هي أن التعدي على البدن اإلنساني یوجب التعویض المفوض تقدیره 

                                                             
أبو الحسن (؛ الماوردي 451ص  ،10، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج )عالء الدین أبو بكر مسعود(الكاساني  )1(

  .166 ص، 16ج ، الحاوي الكبیر، مرجع سابق، )علي بن محمد بن حبیب
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منصوص علیه : وبعبارة أخرى، التعویض قسمان. )1(للقاضي إذا لم یحدد الشارع مقداره
أو  في الشریعة كالدیات واألروش، وغیر منصوص علیه، وهو ما یقدره القاضي إما بنفسه

بواسطة الخبراء الفنیین لحكم المتلفات المالیة والبدنیة التي لیس للمشرع فیها تقدیر، وقد 
  .)2()حكومة عدل(ذلك األخیر عند الفقهاء باسم  عرف

أن یقوم العبد : وقد فسر الفقهاء معنى الحكومة أو حكومة العدل بتفسیرین، األول
ن القیمتین، فإن كان العشر ففیه عشر مجنیا علیه وغیر مجني علیه، فیجب نقصان ما بی

. )3(وهذا هو  المعنى الذي قال به معظم الفقه. الدیة، أو الخمس فعلیه خمس الدیة
تقرب هذه الجنایة إلى أقرب الجنایات التي لها أرش مقدر فینظر ذوا عدل من : الثاني

ن، فیأخذ أطباء الجراحات كم مقدار هذه هنا في قلة الجراحات وكثرتها بالحرز والظ
  .)4(القاضي بقولهما، ویحكم من األرش بمقداره من أرش الجراحة المقدرة

والتفسیر األول ال یصلح الیوم، ویمیل الفقه المعاصر إلى التفسیر الثاني فیقدر كل 
ویشترط أن یكون التقدیر بمعرفة . ما فیه حكومة على أساس ما فوقه مما له أرش مقدر

ویصح . لقاضي بقولهما، وأن یكون التقدیر بعد البرء ال قبلهذوي عدل من الفنیین فیأخذ ا
والطریقة التقریبیة تتسم بالصعوبة في رأي البعض . )5(أن یجتهد القاضي في التقدیر

ویفضل علیها طریقة أهل الخبرة واالختصاص من األطباء وغیرهم، ویقترح أن تسند إلى 

                                                             
  .350، و333، ضمان العدوان، مرجع سابق، ص )محمد أحمد(سراج  )1(
  . 3، ص 1955، المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الشریعة اإلسالمیة، مطبعة األزهر، القاهرة، )محمود( شلتوت )2(
بهاء الدین عبد ( المقدسي ؛455، ص 10 ، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج)عالء الدین أبو بكر مسعود( الكاساني )3(

أبو الحسن علي بن محمد بن ( الماوردي ؛605، 604، العدة شرح العمدة، مرجع سابق، ص )الرحمن بن إبراهیم
، )أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن( القیروانيید ز ابن أبي  ؛110،111، الحاوي الكبیر، مرجع سابق، ص)حبیب

، دار 13، ج 1 النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرها من األمهات، تحقیق محمد عبد العزیز الدباغ، ط
  .433 ، ص1999الغرب اإلسالمي، بیروت، 

  .455، مرجع سابق، ص 10 ، بدائع الصنائع، ج)عالء الدین أبو بكر مسعود( لكاسانيا )4(
قال أبو  .445، العقوبة، مرجع سابق، ص )محمد(أبو زهرة ؛ 286، ص 2 ، المرجع السابق، ج)عبد القادر( عودة )5(

ال شك أن الرق غیر موجود اآلن، والذي نراه یفوض ذلك إلى تقدیر القاضي مع مالحظة المبادئ التي قررها : "زهرة
فإنه یحكم فیه، أي تكون فیه حكومة یتوالها عدول عارفون بقیمة األشیاء وأهل خبرة : "وقال في الصفحة قبلها". الشارع

  ".في علم العقاب
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لي هذا . )1(زویر في التقاریر الطبیةلجنة تتكون من ثالثة أطباء على األقل تفادیا للت وإ
ذهب مشروع القانون النموذجي بشأن تطبیق أحكام القصاص والدیة الذي نص في المادة 

وجاء في شرحها، ولذلك عبروا عن الجزء . على الدیة المقدرة بمعرفة القاضي 43
ة إلى المستحق من الدیة بالحكومة، ومعنى ذلك أن األمر في تقدیر ما یستحق من الدی

. ویرى المشروع أن یترك تحدید القدر الواجب من الدیة إلى القاضي. الحاكم أي القاضي
للقاضي  43وأباحت المادة . ویقدره بحسب جسامة االعتداء والضرر المترتب على الجریمة

. )2(أن یستعین بأهل الخبرة من األطباء أو غیرهم في تقدیر القدر الواجب من الدیة 
ش غیر المقدر هو تعویض مدني بحت، فهو جابر للضرر، ومقداره غیر وعلى هذا فاألر 

وبذا تجتمع له . محدد، وهو خاضع لالجتهاد والخبرة، كما أنه یوجه إلى المضرور
  .)3(خصائص التعویض المدني الصرف

ویدخل في هذا النوع من التعویض، كل ما لم یرد الشرع بتقدیر أرشه، فالواجب فیه 
باختالف الشین، ال تتقدر إال باجتهاد الحكام، ولذلك سمیت حكومة حكومة یختلف 
ویرجع ذلك إلى حصول ضرر جزئي للضحیة، سواء بإبانة جزء . )4(الستقرارها بالحكم

أو نقص منفعة . عضو، كقطع بعض األنف، وكقطع بعض اللسان مما ال یمنع الكالم
ي المتتابع وال تمنعه عن ، كأن یصیبه إصابة تمنعه عن المش)العجز الجزئي(العضو

ویمكن إرجاعها إجماال . )5(الحركة، أو تؤثر على نطقه أو بصره أو حاسة الذوق عنده
قطع جزء من العضو، فقد جزئي في منفعة عضو، جرح غیر نافذ، أیة إصابة : إلى أربعة

  . )6(لیس فیها جزء مقدر من الدیة

ومن قبیل األضرار التي لم تحدد النصوص مقادیر ضمانها، جذع طرف األنف 
والمارن هو الجزء اللین من (یكون الجزء المقطوع غیر المارنبما ال یرتب الدیة، كأن 

                                                             
  .342-336،  المرجع السابق، ص )مة السیدأسا( عبد السمیع )1(
  .245، 244، مرجع سابق، ص 2 ، نظام التجریم والعقاب في اإلسالم مقارنا بالقوانین العضویة، ج)علي( منصور )2(
  .258، المرجع السابق،  ص )محمد صبري( الجندي )3(
  .111 ،110 سابق، ص، الحاوي الكبیر، مرجع )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب( الماوردي )4(
  .350، ضمان العدوان، مرجع سابق، ص )محمد أحمد(سراج  )5(
  .من المشروع المشار إلیه أعاله 43المادة  )6(
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، ومن قبیلها كذلك، إضعاف إحدى الحواس دون إذهاب )األنف الخالي من العظم
مة العدل فیما ال یصل إلى وفي الشجاج، تجب حكو . منفعتها، كإضعاف البصر

  .)1(یما لم یصل من الجراح حد الجائفةالموضحة، وفي جراح البدن، تجب حكومة العدل ف

وقد توسع الفقهاء في حكومة العدل، إذ جعلوا منها مبدأ عاما یقضي بأن كل 
  .)2(اعتداء ضار یصیب المرء في جسمه یلزم فاعله بالضمان حسب تقدیر القاضي

لحكومة العدل هي الموضوعیة البحتة، وذلك ما یملیه مبدأ المساواة  والصفة الغالبة
بین جمیع المسلمین، الذي كان محل احترام وتقدیس في الشریعة اإلسالمیة، فالقاضي لن 
یغایر من مدى الجزاء في حكومة العدل حسب المنزلة االجتماعیة للمجني علیه أو 

اء مستوحیا في ذلك المبادئ المتبعة في ثروته، كما أنه لن یتأثر بمدى جسامة االعتد
. )3(الدیة واألرش، وال یكون أمامه من مقیاس سوى مدى الضرر الذي لحق بالمجني علیه

ولكن ال یمكن أن یصل تقدیر القاضي إلى الدیة أو األرش الذي عینه الرسول للتلف أو 
  .)4(الجرح الذي یلیه في الشدة، وذلك بإجماع الفقهاء

یصل مقدار التعویض الذي یقدره القاضي إلى التعویض المقدر وقاعدة أن ال 
شرعا منطقیة إذ ال یعقل أن یمنح القاضي تعویضا عن إذهاب عضو أشل ال منفعة فیه 

  .)5(یوازي التعویض الذي قدره الشارع ذاته عن ذهاب ذات العضو لو كان سلیما

فقة على وقد توسع بعض الفقهاء في مفهوم تعویض الضرر بحیث یشمل الن
 ك بأن المداواة واجبة على كل حالالعاجز عن الكسب حتى یبرأ جرحه، ورأى البعض ذل

أما النفقة الطعام والشراب والكسوة فإنها ال تجب إال للفقیر العاجز عن الكسب حتى یبرأ 

                                                             
  .258، المرجع السابق، ص )محمد صبري(الجندي  )1(
  .167، النظریة العامة للموجبات والعقود،  مرجع سابق، ص )صبحي(محمصاني  )2(
  .64، المرجع السابق، ص )محمد إبراهیم(دسوقي  )3(
  .505، كفالة حق المجني علیه في التعویض، مرجع سابق، ص )عادل محمد(الفقي  )4(
  .287، المرجع السابق، ص )عبد الرزاق(دربال  )5(
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وهذا ما یعبر عنه في . )2(بل هناك من ذكر تعویضه بقدر ما شغل عن صنعته. )1(جرحه
  .بالتعویض عن الكسب الفائتالقانون 

جرى العمل على أنه ال عقاب وال تعویض حتى یبرأ الجرح وتستقر الحالة الصحیة 
وهذا قول أكثر . )3(للضحیة، وقد قضت السنة أن ال یقتص من جرح حتى یبرأ صاحبه

فینبغي أن ینتظر أو إتالف النفس أهل العلم وعلة ذلك أن الجرح قد یفضي إلى الموت 
فإن قال أهل المعرفة قد برئ الجرح فینفذ القصاص في العمد، وتدفع . )4(حكمه لیعلم ما

ولم یحدد لفترة االنتظار وقت محدد حتى یعلم ما یؤول إلیه الحال، . الدیة في الخطأ
   .)5(وقدرها البعض بسنة

                                                             
  .155، النظریة العامة للموجبات والعقود،  مرجع سابق، ص )صبحي(محمصاني  )1(
ابن . ال یزیده ذلك إال شدة، له أجر الطبیب، وقدر ما شغل عن صنعته: قضى شریح في الكسر إذا انجبر، قال )2(

، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر 10، ج 7، المحلى، مجلد )أبو محمد علي بن أحمد بن سعید( حزم
  .457، ص )س. د( والتوزیع، بیروت، 

، أعالم الموقعین عن رب )شمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر(ابن قیم الجوزیة : راجع. رواه أحمد )3(
، زاد المعاد في هدي )شمس الدین عبد اهللا محمد بن أبي بكر(ابن قیم الجوزیة ؛ 1140العالمین،  مرجع سابق، ص 

أخرج عبد الرزاق في مصنفه أن رجال طعن : قال .19، ص 1984، مؤسسة الرسالة، بیروت، 5ج  ،6خیر العباد، ط 
وذكر روایة ألحمد عن عمرو بن شعیب عن أبیه " حتى تبرأ جراحك: "فقال. أقدني: رجال في رجله فقال یا رسول اهللا

ال یعقل جرح : "قال في الرسالة . 2237رقم . 398، ص 7وصححه األلباني، إرواء الغلیل، مرجع سابق، ج . عن جده
وهذا ما  .238 ص، 1982، )م.د(دار الفكر، ، 2 ، شرح الرسالة، ج)أحمد بن محمد البرنسي ( زروق"  لبرء إال بعد ا

أ المجروح في الخطأ أنه ال یعقل حتى یبر ) أي أهل المدینة( ذكره مالك في الموطأ بأن األمر المجتمع علیه عندهم 
، تنویر الحوالك شرح على موطأ اإلمام مالك، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، )جالل الدین(السیوطي : راجع. ویصح
  .697، ص 2003

ابن ؛ 421، 420، ص 11، المغني، مرجع سابق، ج )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد(ابن قدامة  )4(
  .191 ص، 4ج ، بدایة المجتهد، مرجع سابق، )أحمد بن محمد(رشد

، العقوبة، )محمد(أبو زهرة   ؛438ص مرجع سابق، ، 13، النوادر والزیادات، ج )محمد بن أبي زید(القیرواني  )5(
، المسالك في شرح موطأ اإلمام مالك، مرجع )أبو بكر محمد بن عبد اهللا(؛ ابن العربي 438، 437مرجع سابق، ص 

، دار 4 ، ج1 مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ط؛ 268، المرجع السابق، ص )عبد الرزاق(دربال . ، 39سابق، ص 
ویرى ابن . قال مالك في العین إذا ضربت فسال دمعها أنه ینتظر بها سنة .564، ص 1994الكتب العلمیة، بیروت، 

ویستند  .435، المرجع السابق، ص )حسن عبد الرحمن(قدوس ؛ القاسم أنها إن لم یرقأ دمعها بعد السنة أن فیها حكومة
  ".یستأنى في الجراحات سنة"في ذلك لحدیث البعض 



 آلیات تعویض ضحیة الجریمة: القسم الثاني

 

434 
 

رتب الفقهاء على ذلك أن الجرح الذي ال یترك أثرا بعد البرء ال ضمان فیه وال 
لم ینقص منفعة وال جماال وأنه ال تعویض لمجرد األلم طبقا لرأي أبي حنیفة  تعویض ألنه

 ولم یؤثر فیه شيء ال یجب له شيء الذي تساءل أرأیت أن من ضرب ضربة تألم بها
  .)1(أرأیت لو شتمه شتیمة أكان علیه أرش باعتبار إیالم حل فیه

ء من العدل أن یكون والفقه الحدیث یرى أن الجروح التي ال تترك أثرا بعد البر 
وَح ﴿هناك تعویض، والشریعة تقر ذلك؛ ألن التعویض بدل القصاص، واهللا یقول  اْلُجرُ وَ

  .)2(ولذلك یرى بأن التعویض یكون تقدیره للقضاء في ظل المبادئ الشرعیة ﴾ِقَصاٌص 

وذهب بعض الفقه الحنفي إلى ضمان أرش األلم ووجوب التعویض عنه باعتباره 
األدبي وفیه حكومة أي تعویض یقدره أهل القاضي باالستعانة بأهل نوعا من الضرر 

وذكر . )3(المعرفة واالختصاص، أو یقدر التعویض في رأي آخر بأجرة الطبیب  والمداواة
مالك بن أنس أن أجرة الطبیب لم یمض بها عمل وأنهم لم یلزموا الجاني بأجرة الطبیب 

الفقهاء السبعة في المدینة یرون القضاء بأجرة لكن نقل بعض المالكیة أن . المداوي للجرح
ن صح ذلك یوجب أن یكون هو المذهب ألن مالكا منعه  الطبیب فیما دون الموضحة وإ

  .)4(باعتباره مخالفة للماضین

لكن یرى البعض أن أرش األلم وما ذكروه من مصروفات الطبیب والعالج یدخل 
  .)5(ضمن الضرر المادي ال المعنوي

ویض األدبي هي من أكثر المسائل صعوبة في تقدیرها، والشخص ومسألة التع
الذي یصاب في شرفه وعرضه كالسب مثال یكون التعویض على أساس الضرر المعنوي 
ن لم یكن التعویض عن الضرر المعنوي واجبا لما سئل الجاني في مثل هذا  وحده، وإ

ال تسبوا األموات "ترمذي ائیة، وقد ورد في حدیث الالفرض مدنیا والكتفى بعقوبته الجن

                                                             
  81، مرجع سابق، ص 26، ج 13، المبسوط، المجلد )أبو بكر محمد بن أبي سهل(السرخسي  )1(
  .445 ، العقوبة، مرجع سابق، ص)محمد(أبو زهرة  )2(
  .2300، 2299، المرجع السابق، ص )حسن محمد(؛ هند 81المرجع ذاته، ص  )3(
  .223، ص 6،  التوضیح شرح مختصر بن الحاجب، ج )خلیل(ابن إسحاق  )4(
  .65، المرجع السابق، ص )سعید( مقدم؛ 2300، 2299، المرجع السابق، ص )حسن محمد(هند  )5(
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وهذا دلیل على أن ثمة جنایات تسبب ضررا نفسیا بالغیر حتى ولو لم ". فتؤذوا األحیاء
یلحق بها ضررا مادیا، فأنى لهؤالء إال أن یسألوا مدنیا عن هذا الشعور النفسي الذي 

  .)1(أصابوه باألذى فضال عن جریمته الجنائیة

نما الجدل في تعویض لكن الضرر المعنوي ال یجادل أحد  في علم الشریعة به، وإ
ذا كان النقل ال یسعف الباحث إلثباته في المذاهب الفقهیة فإن . الفقه اإلسالمي عنه وإ

الفقه الحدیث هو اآلخر منقسم حول هذه المسألة ویرجع البعض سبب عدم إقرار الفقه 
كما أنه ال یمكن إنزال اإلسالمي للتعویض عن األضرار المعنویة ألنها ال تقوم بالمال، 

شرف األشخاص واعتباره وعواطفه منزلة األموال المادیة مما ینافي المثل العلیا 
یضاف إلى ذلك أن تعویض الضرر الذي یتمثل في جرح الشعور أو ثلم . األخالقیة

الشرف ال یرفع الضرر وال یزیله وبالتالي فإن الغایة من التعویض المتمثلة في جبر 
 .)2(الضرر تنتفي

وقد تولت الشریعة العقاب على األفعال واألقوال التي تمس الشرف واالعتبار 
بواسطة الحدود والتعازیر، ولم تقر التعویض عنها بأداء مبلغ مالي ألن الشرف والسمعة 

  .)3(لیست ماال متقوما

یمیل البعض إلى التعویض عن الضرر المعنوي قیاسا على ضمان أرش األلم 
الحنفیة مع التوسع في مفهوم أرش األلم لیشمل النتائج غیر المادیة الذي قال به بعض 

  .)4(من اإلهانات والضرب واللطم الذي ال یترتب علیه أثر مادي ملموس

ویعرف البعض التعویض بأنه المال الذي یحكم به على من أوقع الضرر بالغیر 
ب التعزیر ویرى أن الشرف معوض عنه غیر أن تقدیره من با. في نفس ومال وشرف

الذي وكلت الشریعة اإلسالمیة أمره إلى الحاكم یقدره بالنظر إلى قیمة الضرر ومنزلة 

                                                             
  .2301، 2300، المرجع السابق، ص )حسن محمد(هند  )1(
  .64، المرجع السابق، ص )سعید(مقدم  )2(
  .26، المرجع السابق، ص )عبد الرزاق(دربال  )3(
  .385، ضمان العدوان، مرجع سابق، ص )محمد أحمد(سراج  )4(
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وأساس التعویض المالي في الشریعة مأخوذ من . المجني علیه والعرف الجاري مثله
  . )1(مذهب الشافعي

وفرض الغرامة المالیة تعویضا عن األضرار األدبیة أو المعنویة التي تنجم عن 
 . )2(بالشرف أو السمعة أو العقیدة قد تكون أمضى من التأنیب والتوبیخ المس

هناك من اقتبس أمثلة من الفقه اإلسالمي للتعویض عن الضرر األدبي مثل ما  
إذا أصیب إنسان في رأسه ونجم عن ذلك أن الشعر لم ینبت في رأسه فإن على الفاعل 

لم تنبت أو شعر الشارب أو عاد الشعر ومثل هذا شعر اللحیة إذا . الدیة أو حكومة عدل
وكذلك إذا ضرب إنسان على . بلون أبیض ألن البیاض یشین اإلنسان فوجب التعویض

ورأى بأن هذه األمثلة هي إرهاصات . أنفه فتغیر لونه، أو تغیر لون السن إلى السواد
سالمي ال ومع ذلك قرر بأن الفقه اإل. أولیة نحو إقرار فكرة التعویض عن الضرر األدبي

یقر فكرة التعویض عن الضرر األدبي إذا لم یكن له أي مظهر خارجي ومن هنا قالوا ال 
  .)3(تعویض عن اللكمة التي ال تحدث أثرا، وال تعویض عن السب والقذف

ورأى بأنه لو قدر للفقه اإلسالمي أن یظل سائرا في نموه وتقدمه لوصل بعد هذه 
  .)4(التعویض عن الضرر األدبيالخطوة األولى إلى إقرار فكرة 

وهي (أن اإلمام مالك في روایة عنه رأى بأن موضحة الوجه ویدخل في هذا السیاق
إذا برئت على شین یزاد فیها مثل نصف عقلها، وقد قد قیل عنه ) التي توضح عظم الوجه

  .أي من غیر تحدید. )5(إذا شانت الوجه كان فیها حكومة من غیر توقیف: إنه قال

                                                             
  .65، المرجع السابق، ص )سعید( مقدم؛ 35، المرجع السابق، ص )محمود(شلتوت  )1(
، منشورات جمعیة الدعوة اإلسالمیة العالمیة، 1، مؤسسة المسؤولیة في الشریعة اإلسالمیة، ط )عبد السالم(التونجي  )2(

  .263، ص 1994طرابلس، لیبیا، 
  .305،306، المرجع السابق، ص )حسن علي(الذنون  )3(
  .المرجع ذاته )4(
  .203 ص، 4ج ، بدایة المجتهد، مرجع سابق، )أحمد بن محمد(ابن رشد   )5(
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 بات التي تلحق البدن غیر متماثلةما تقدم إلى نتیجة مؤداها أن أكثر اإلصایرشد 
ویخضع، بطبیعة الحال، تقدیر . )1(ویجب فیها التعویض المفوض تقدیره للقاضي

  .التعویض عن الضرر المعنوي لسلطة قاضي الموضوع
  

  الفرع الثاني

  سلطة القاضي في تقدیر تعویض األضرار 

  غیر الجسدیة
  

الفقهاء على مبدأ التعویض عن الضرر أخذا من النصوص الشرعیة التي اتفق 
عماال للقواعد المتفق علیها لحاق الضرر بالغیر، وإ ووضعوا  .)2(دعت إلى ترك التعدي وإ

مبدأ عاما في باب إتالف األموال یقضي بأن كل عمل ضار أصاب مال الغیر بدون حق 
ي نجده في باب اإلتالف بصورة خاصة قد وهذا المبدأ الذ. یوجب الضمان على المعتدي

تبسط الفقهاء فیه، وأدخلوا تحته أمثلة خارجة عن الضرر المالي، حتى سمي كل ضرر 
  .)3(إتالفا سواء أوقع على المال أو النفس

وعبارة الفقهاء في ذلك أنه إذا أتلف على غیره شیئا لزمه بدل ما أتلف، وألنه أتلف 
ه فلزمه بدل ما أتلف، ألن األبدال في المتلفات ملك غیره من غیر استحقاق علی

اةٌ ﴿وقال تعالى . كالقصاص في النفوس ُكمْ ِفي اْلِقَصاِص َحیَ َل معنى ذلك أن القاتل . )4(﴾وَ
أو الجارح إذا علم أنه یفعل به مثل ما فعل ارتدع عن أن یفعل ذلك وانزجر خیفة أن 

                                                             
  386، 385ص  ق،، ضمان العدوان، مرجع ساب)محمد أحمد(سراج  )1(
  .8، المرجع السابق، ص )محمود(شلتوت  )2(
قارن مع الرأي القائل بأنه ال توجد قاعدة عامة في الفقه . 167، المرجع السابق، ص )صبحي(محمصاني  )3(

ولكن الفقهاء . اإلسالمي تقضي بأن كل عمل غیر مشروع یلحق ضررا بالمال یوجب التعویض فیكون مصدرا لاللتزام
، المبسوط في )حسن علي(الذنون . نصوا على األحوال التي یجب فیها الضمان وهي خمس منها السرقة وقطع الطریق

  .48، ص 2006، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 1شرح القانون المدني، الضرر، ط 
  .179سورة البقرة، اآلیة  )4(
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ال اجترأ  كذلك الجنایة على . الناس على بعضیقتص منه فكان في ذلك حیاة للنفوس، وإ
  .)1(المال لو لم یجب فیها البدل الجترأ الناس بعضهم على أموال بعض إذ ال بدل یلزمهم

والضرر المالي یجب تعویضه سواء اقترن بجریمة أم ال، وال یختلف ما یوجبه 
جبر اإلتالف من ضمان باختالف الحالة الذهنیة والنفسیة لمقترفه، فحكم إتالف المال 

أن األموال تضمن عمدا "الفقهاء وحسب عبارة . )2(الفائت یستوي في ذلك العمد والخطأ
نما وجب . )3("وخطأ وتعلیل ذلك أن الضمان في حقوق العباد ضمان مال وجبر التلف، وإ

الضمان في حقوق العباد وال یمكن اعتبار الخطأ عذرا فیها؛ ألنه ضمان مال ال جزاء 
ن لم  ولكي ال یفلت. )4(فعل ضرر من تعویض جعل الفقهاء كل مباشر للضرر مسؤوال وإ

ن لم"كن مخطئا طبقا للقاعدة الفقهیة ی إذ ال عبرة للقصد . )5("یتعمد المباشر ضامن وإ
الجنائي في ضمان األموال، وأن الخطأ والعمد فیها سواء، ولذا فیلزم بالتضمین من ال 

وهذا ما یمیز المباشر . قصد وال عمدقصد له كالصبي والمجنون، إذ ال یتصور منهما 
عن المتسبب، ففي التسبب یشترط للتضمین وجود التعدي، وفي المباشرة ال یشترط 

  .)6(التعدي

وقد نص الفقهاء على األحوال التي یجب فیها الضمان وهي السرقة وقطع الطریق 
  .)7(واإلكراه والتغریر والغصب واإلتالف

ي دعوى الحد أو التعزیر یتعین علیه التحقق ویذكر البعض أن القاضي المختص ف
من ثبوت الفعل المكون للجریمة والمسبب للضرر معا وصحة إسناد الجریمة للمتهم 
المعین تعیینا نافیا للجهالة، ویقدر قیمة الضرر الذي أحدثه بجریمته من خالل تقدیر قیمة 

یه من عدمه في الشيء محل الجریمة، فیتحقق من بلوغ النصاب الذي یجوز القطع ف

                                                             
  .187، مرجع سابق، ص ، المعونة)أبو محمد عبد الوهاب(القاضي ابن نصر  )1(
  .476، المرجع السابق، ص )حسن عبد الرحمن(قدوس  )2(
  .100 ص، 4ج ، بدایة المجتهد، مرجع سابق، )أحمد بن محمد(ابن رشد  )3(
  .259، ص المرجع السابق، )عبد السالم( التونجي )4(
  45، المرجع السابق، ص )زكي زكي حسین( زیدان )5(
  .196، نظریة الضمان، مرجع سابق، ص )وهبة(الزحیلي  )6(
  .65، المرجع السابق، ص )محمد إبراهیم(دسوقي  )7(



 آلیات تعویض ضحیة الجریمة: القسم الثاني

 

439 
 

جریمة السرقة مثال وذلك قبل النطق بالعقوبة أو البراءة، ومن دون شك فإن القاضي في 
  .هذه الحالة یكون قد تجمعت لدیه كافة العناصر التي بموجبها یفصل في الضمان

ذا تعلق األمر بجریمة تعزیر فإنه یتعین على القاضي بعد التحقق من قیام  وإ
المتهم في تقدیر واختیار الضمان المناسب مع مراعاة شخصیة  الجریمة وثبوتها في حق

المتهم، وتكون في حدود القدر الذي یحقق ردعه وزجره، وكل ذلك یؤكد تبعیة دعوى 
  .)1(الضمان لدعوى التعزیر وضرورة وجوب الفصل فیهما بحكم واحد

ن والفقه اإلسالمي یفصل بین الضمان أو التعویض وبین الجرائم والعقوبات م
حیث الدراسة، ویخصص للضمان كتابا خاصا ویدرسه تحت مسمى كتاب الغصب 
واإلتالف، في حین تتم دراسة الجرائم والعقوبات في كتاب الجنایات وقد یفصل بین جرائم 
الدماء ویخصص لها كتابا خاصا یسمى كتاب القصاص أو الدیات، وبین جرائم الحدود 

  .ودالتي تتم دراستها تحت مسمى كتاب الحد

وحین دراسة الحدود ال یتم التطرق للضمان أو التعویض باستثناء ما یتعلق برد 
المسروق في جرائم السرقة والحرابة، وكذلك ال یتم التطرق للعقوبة حین دراسة الغصب 

  .واإلتالف

ومع هذا الفصل بین نظریة التعویض ونظریة العقوبة فإن بعض الفقه اإلسالمي 
وهي تفوق في الظلم جریمة السرقة، ال عقوبة فیها بقطع یرى بأن جرائم الغصب، 

الید،لكن إذا عرف بالغصب واشتهر به تجب عقوبته وتأدیبه بالضرب والسجن، مع أخذ 
  .)2(الحق منه ورده لصاحبه

ویشترط الفقه اإلسالمي في الضمان أن یكون المضمون ماال متقوما في ذاته، وأن 
لذي یعطى بدال عنه، وبالتالي ال تعویض عن أیة خسارة توجد  المماثلة بینه وبین المال ا

                                                             
  .299، المرجع السابق، ص )عبد الحمید(عمارة  )1(
، الفقه )وهبة(الزحیلي ؛ 428، الكافي، مرجع سابق، ص )أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد(ابن عبد البر  )2(

؛ وذكر في الشرح الكبیر تأدیب الغاصب الممیز ولم یشترط كونه 718ص ، 5ج ، سابق اإلسالمي وأدلته، مرجع
، الشرح الكبیر مع )أحمد( الدردیر .وذلك باجتهاد القاضي فال یحد بقدر معلوم من األسواط كالحدودمعروفا بالغصب 

  .442، ص 3 حاشیة الدسوقي، مرجع سابق، ج
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تحملها الدائن أو عن ربح فاته، إذا لم یكن هناك مال متقوم في ذاته ضاع على الدائن 
  .فیأخذ من المدین مثله أو قیمته

ویشترط في المال أن یكون حاال أي الضرر بفقد مال حدث فعال، فال تعویض 
لو كان محققا، ألنه یعد معدوما، وال یقابل المعدوم عن ضرر متوقع إال بعد وقوعه، و 

  .بالمال

 في الضرر حتى یكون محال للتعویض هذه الشروط التي یتطلبها الفقه اإلسالمي
تمارس أثرها على مدى التعویض ذاته، فتخضعه لالتجاه الموضوعي الذي یتقید بدقة 

  .بمدى الضرر وال یضع في اعتباره مدى جسامة الفعل الضار

لتعویض یقوم في الشریعة اإلسالمیة على فكرة موضوعیة قوامها تعویض المال فا
بعوض یساویه، ال أكثر وال أقل، إذ التعویض في الفقه اإلسالمي یقوم على أساس إزالة 

، وذلك لقوله صلى اهللا علیه الضرر برد الحالة إلى ما كانت علیه قبل وقوع هذا الضرر
لك وجوب دفع الضرر ورفعه وعدم إقراره، فمن فقد ومعنى ذ) ال ضرر وال ضرار(وسلم

مال منه نتیجة فعل ضار عوض عنه بمال یحل محله ویساویه وبذلك یعود ماله إلى ما 
  . )1(كان

واألصل العام في الضمان أو التعویض هو إزالة الضرر عینا، كإصالح الحائط 
عادته صحیحا كما كان عند اإلمكان كإعا دة المكسور صحیحا،أو مثال، أو جبر المتلف وإ

فإن تعذر ذلك وجب التعویض . رد المال بعینه إن كان قائما لم تدخله زیادة وال نقصان
المثلي أو النقدي، ومثال المثلي تسلیم كمیة مساویة للحنطة التي تلفت ومن نفس نوعها، 

أن ومثال النقدي أو القیمي دفع مبلغ من المال في حالة استحالة التنفیذ العیني، أي 
  .)2(التعویض في الشریعة نوعان، تعویض عیني وتعویض نقدي

                                                             
  .73 -71ص ، المرجع السابق، )محمد إبراهیم(دسوقي  )1(
، ضمان العدوان، مرجع سابق، )محمد أحمد(سراج ؛ 95، 94، نظریة الضمان، مرجع سابق، ص )وهبة( الزحیلي )2(

ذكر أن الواجب في الغصب إن  .101 ص، 4ج ، بدایة المجتهد، مرجع سابق، )أحمد بن محمد(ابن رشد ؛ 385ص 
كان المال قائما عند الغاصب أن یرده بعینه، وهذا ال اختالف فیه، فإذا ذهبت عینه فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكیال 

یقضى بالقیمة یوم استهلك، وقال الشافعي وأبو : أو موزونا أن على الغاصب المثل، واختلفوا في غیر ذلك فقال مالك
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ومنتهى الكمال في التعویض أن یحصل صاحب العین التالفة على عین مماثلة 
والتماثل . )1(لها قبل تلفها، فبهذا یحصل التكافؤ صورة ومعنى بین الجزاء والضرر الواقع

للمال الذي أصابه الضرر جنسا في األموال المثلیة یكون بجعل قدر التعویض مماثال 
وفي األموال القیمیة یكون التعویض بقدر قیمة المال النقدیة المقدرة . ونوعا وصفة وكمیة
  .)2(بواسطة أهل الخبرة

أو  نقطاعهة إال إذا تعذر المثل الوال یعدل عند جمهور الفقهاء عن المثل إلى القیم
رة، وهناك من جوز دفع القیمة مطلقا لكون المال الفائت من غیر المثلیات، وذلك للضرو 

  .عند فوات العین، سواء كانت من المثلیات أو القیمیات

وفي رأي البعض، فإن العدالة المطلقة أو التامة الكاملة التي سعى القائلون 
بوجوب المثل إلى تحقیقها، یتیسر إدراكها بتفسیر القیمة الواجبة في إتالف المثلیات وغیر 

یشمل ثمن العین التالفة وتكلفة شراء بدیل عنها، أو ما تحمله المتضرر المثلیات تفسیرا 
ورجح وجوب القیمة إذا تعذر رد العین إال إذا اقتضت العدالة إیجاب رد المثل . في شرائها

  .)3(ولم یكن في إیجاب القیمة ما یحقق هذه العدالة

غیر التقدیر بتغیر ویقدر القاضي قیمة التعویض من یوم التعدي ال یوم الحكم وال یت
األسعار عند الحنفیة والمالكیة ألن القیمة متعلقة بالذمة تعلقا منبرما حین التعدي وال یؤثر 

                                                                                                                                                                                        
وكذلك ذكر صاحب المغني أن من غصب شیئا رده . ب في ذلك المثل وال تلزم القیمة إال عند عدم المثلالواج: حنیفة

ما كان باقیا من غیر خالف نعلمه، ألن حق المغصوب منه متعلق بعین ماله ومالیته وال یتحقق ذلك إال برده، فإن 
قامها في المالیة، ثم ینظر فإن كان مما تماثل أجزاؤه تلف في یده لزمه بدله، وألنه لما تعذر رد العین وجب رد ما یقوم م

ن كان غیر متقارب الصفات وهو ماعدا  وتتقارب صفاته كالحبوب وجب مثله، ألن المثل أقرب إلیه من القیمة، وإ
وألن هذه األشیاء ال تتساوى أجزاؤها . المكیل والموزون وجبت قیمته في قول الجماعة، وقیل یجب في كل شيء مثله

، )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد(ابن قدامة  .باین صفاتها، فالقیمة فیها أعدل وأقرب إلیها فكانت أولىوتت
  .31 -29 ، ص 7المغني، مرجع سابق، ج 

  .493ص ، المرجع السابق، )محمد بن عبد اهللا بن محمد(المرزوقي )1(
  .96، نظریة الضمان، مرجع سابق، ص )وهبة(الزحیلي  )2(
  .400، ضمان العدوان، مرجع سابق، ص )محمد أحمد( سراج  )3(
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وعند الشافعیة یراعي أقصى قیمة له من یوم الغصب إلى یوم . )1(ذلك بغیرها
التلف،وكذلك قال الحنابلة الواجب القیمة أكثر ما كانت ألنها مغصوبة في الحال التي 

  .)2(دت فیهازا

أما المثلي إذا تعذر وجوده فتجب قیمته عند أبي حنیفة یوم الحكم وقال أبو یوسف 
وذكر صاحب المغني تجب قیمته یوم . )3(عند الغصب، وقال محمد من یوم انقطاع المثل

المحاكمة ألن القیمة لم تنتقل إلى ذمته إال حین حكم بها الحاكم ونسبه إلى أبي حنیفة 
  .)4(أصحاب الشافعي، ومذهب الحنابلة من یوم انقطاع المثلومالك وأكثر 

حین مقارنة القانون الوضعي بالشریعة اإلسالمیة بالنسبة للطریقة التقلیدیة للمطالبة 
بالتعویض والذي یتمثل في الدعوى أمام القضاء نالحظ حصول االتفاق بین القانون 

ائیة تعني المطالبة بالحق أمام الوضعي وفقه الشریعة اإلسالمیة على أن الدعوى الجز 
القضاء والحصول على حكم بمضمون معین لمصلحة المجني علیه أو المضرور، ولذلك 
كان من حق المتضرر في كل من التشریعین الجزائي الوضعي واإلسالمي أن یحرك 

  . )5(النشاط القضائي من أجل الحصول على حكم لصالحه

ام الشریعة اإلسالمیة ال یعرف المشكالت كما أن النظام اإلجرائي من منظور أحك
المعتادة في األنظمة الوضعیة المقارنة بخصوص نظر دعوى التعویض عن الضرر 
الناجم عن الجریمة، كتلك المتعلقة بمبدأ الخیار بین الطریقین الجزائي والمدني، وتبعیة 

مة المدنیة كإیقاف الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة وما یترتب من قیود إجرائیة على المحك

                                                             
، الفقه اإلسالمي )وهبة(الزحیلي ؛ 274، المعونة، المرجع السابق،  ص )أبو محمد عبد الوهاب(القاضي ابن نصر  )1(

  .722، 721، ص 5 وأدلته، مرجع سابق،  ج
، الفقه )وهبة(الزحیلي ؛ 74، ص 7، المغني، مرجع سابق، ج )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد(ابن قدامة  )2(

  .722، ص 5 اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق،  ج
  .74، مرجع سابق، ص 3 ، كتاب االختیار، ج)عبد اهللا بن محمود(الموصلي  )3(
  .76، ص 7، المغني، مرجع سابق، ج )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد(ابن قدامة  )4(
  .58، المرجع السابق، ص )عبد الحمید(عمارة  )5(
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الفصل في الدعوى المدنیة حتى یتم الفصل في الدعوى الجزائیة وحجیة الحكم الجزائي 
  .)1(أمام القاضي المدني

وفي ذات السیاق فإن النظام القانوني جعل للمضرور أكثر من طریق لكي یقف 
قوف أمام أمام القضاء مدعیا بحقه عما لحقه من أضرار من جراء الجریمة، فیمكن له الو 

المحكمة الجنائیة مدعیا بحقه المدني في التعویض، وفي أحیان أخرى ینتظر حتى تنتهي 
الدعوى الجنائیة وتثبت إدانة الجاني لكي تساعد في حصول المضرور على حقه مما 
یطیل األمد ویرهق المضرور من كثرة الطرق وبالتالي كثرة النفقات، أما الشریعة 

الناحیة جعلت الجنایة مرتبطة ككل فلم تجعل قاضیا للحقوق  اإلسالمیة فإنها في هذه
المدنیة وآخر للمسائل الجنائیة بل هو قاض واحد یفصل في العقوبة وفي التعویضات عند 

  .)2(االقتضاء

تتفق القوانین مع الشریعة اإلسالمیة في أنه ال یحق للضحیة المطالبة بتوقیع 
نما لها حق المطا لبة بالتعویض عن الضرر الالحق بها من جراء العقاب على الجاني، وإ

ولكن الشریعة اإلسالمیة تمنح للضحیة حق الخیار بین العقاب والتعویض في . الجریمة
جرائم االعتداء على الحیاة، وجرائم االعتداء على البدن، ولم یكن هذا الحق للمجني علیه 

نما أعطي له على سبیل االستثناء في هذ ه الجرائم بالذات ألنها تمس في الجرائم عامة، وإ
  .المجني علیه أكثر مما تمس الجماعة ونظامها

فیما یخص تقدیر التعویض فإن القوانین تتفق على أن القاضي هو من یتولى 
تقدیره، وقد الحظ الفقه القانوني وجود تطبیقات متباینة من قبل القضاء عند تقدیره 

  .عویض عن الضرر المعنويللتعویض من قضیة ألخرى خصوصا عند تقدیره للت

ویذكر بعض الباحثین أمثلة الختالف تقدیر التعویض من قاض آلخر، بحیث یتم 
تقدیر التعویض عن ضرر إصابة الجسم دون أن تبلغ اإلصابة حد الموت بقیم أعلى من 

وفي حادث سیارة توفى فیها السائق وتلفت . تلك التي یتم فیها تعویض ضرر الموت

                                                             
  .294، المرجع السابق، ص )عبد الحمید(عمارة  )1(
  .190، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا(الصاوي  )2(
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ورثته عن وفاته بألف جنیه، وعن تلف سیارته خمسة آالف جنیه، أي سیارته تم تعویض 
  . )1(أن قیمة الجزء التالف من السیارة تساوي خمسة أضعاف قیمة الحق في الحیاة

وعلى سبیل المثال أیضا فإن القضاء في المغرب یمیل على نحو مبالغ فیه إلى 
التقلیل من مبالغ التعویض، بحیث یعوض عن جرائم القتل واالغتصاب بمبالغ تتراوح بین 

  .)2(درهم 40.000و  20.000

وقارن البعض بین النظام القانوني للتعویض في كل من فرنسا والجزائر على الرغم 
 1384مدني جزائري تقابلها المادة  124من وحدة المصدر وهو القاعدة المقررة في المادة 

مدني فرنسي غیر أنه من الناحیة التطبیقیة الحظ وجود اختالفات جوهریة من حیث 
 1961ثال أشار إلى أن محمكة فرنسیة قضت في سنة وعلى سبیل الم. مقدار التعویض

فرنك، في حین قضت المحكمة  20.000عن الضرر الناشئ عن البالغ الكاذب مبلغ 
تعود  1979د ج، لكن في سنة  20.000مبلغ  1969الجزائریة على نفس الضرر في سنة 

  .د ج 2000نفس المحكمة لتقضي في قضیة مماثلة بالتعویض عن جمیع األضرار بمبلغ 

بمبلغ  1981في نفس الموضوع قضت محكمة المرافعات الكبرى بباریس سنة 
  .د ج 3000فرنك، بینما قضى مجلس الجزائر في قضیة مماثلة بمبلغ  200.000

استخلص الكاتب في النهایة أن نظام التعویض هو نظام حضاري یعبر عن 
یة وحضاریة قبل كل شيء ال حضارة أمة، والنضج العام داخل المجتمع، وهذه مسـألة ثقاف

ورأى بأن النظام السیاسي السائد في البلد له تأثیراته وانعكاساته على . یحلها القانون
ن مبدأ التعویض فضاء واسع یضیق . النظام القانوني تتبعه حتما األحكام القضائیة وإ

یجابي ویتسع بحسب درجة التطور الفكري والحضاري الذین لهما تأثیرهما السلبي أو اإل
  .)3(في مجال تطبیق القانون بوجه عام

                                                             
، 1، تعویض األضرار الواقعة على حیاة اإلنسان وسالمة جسده، دراسة مقارنة، ط )یونس صالح المحمدي(ذنون  )1(

  .369، 368، ص 2013منشورات زین الحقوقیة واألدبیة، صیدا، لبنان، 
  .426، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني(كروط  )2(
  .192 -191، المرجع السابق، ص )علي(جروة  )3(
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أما الفقه اإلسالمي فقد وضع قواعد ثابتة ومحددة في تقدیر التعویض عن 
األضرار الجسدیة یلتزم بها القاضي ولم یترك له مجاال لممارسة هذه السلطة سوى في 

أن  بعض الحاالت القلیلة التي لم یرد بها أرش مقدر، ففي هذه الحاالت على القاضي
یجتهد، مستعینا في ذلك بأهل الخبرة في الوقوف على حقیقة الضرر ومداه، ویقدر 

  .)1(التعویض الجابر له

ن كان  وتتفق الشریعة مع القوانین الحدیثة على تطبیق مبدأ التعویض الكامل، وإ
الفقه اإلسالمي لم یستعمل هذا المصطلح لكن الفقه القانوني الحدیث یشیر إلى أن 

ي الشریعة اإلسالمیة یقوم على فكرة موضوعیة قوامها تعویض المال بمال التعویض ف
یساویه، ال أكثر وال أقل، إذ التعویض في الفقه اإلسالمي یقوم على أساس إزالة الضرر 

ال "وذلك لقوله صلى اهللا علیه وسلم برد الحالة إلى ما كانت علیه قبل وقوع هذا الضرر، 
المقصود بمبدأ التعویض الكامل الذي وجد تطبیقات له في وهذا هو . )2("ضرر وال ضرار

  .الشریعة اإلسالمیة

وتتفق القوانین أیضا على أن القاضي یتقید بطلبات المضرور فال یمكنه زیادة 
التعویض عن المبلغ الذي طلبه ولكن یمكنه أن ینقص منه، وفي هذا یختلف عن الفقه 

الضرر ویعفى المضرور من تحدید المبالغ اإلسالمي الذي یحدد فیه المبلغ على أساس 
التي یطالب بها إذ إن حقه مقدر في الشرع بحسب إصابته، وكما أنه ال یأخذ أكثر من 

  .)3(حقه، فال یأخذ أقل من حقه أیضا

كرس الفقه اإلسالمي نظام الفصل بین نظریة التعویض ونظریة العقوبة من حیث 
ن یفصل في العقوبة وما قد یترتب عنها من الدراسة دون القضاء، بحیث یجوز للقاضي أ

ضرر دون تعقیدات، وهو إن كان ال یضع قاعدة عامة تلزم بالتعویض عن الضرر 
 المترتب عن الجریمة كما فعلت القوانین الحدیثة، فإن القواعد العامة في الشریعة قاضیة

صل بین والقوانین التي تف). ال ضرر وال ضرار(بالتعویض عن كل ضرر طبقا لقاعدة

                                                             
  .492، 491، المرجع السابق، ص )طه(عبد المولى إبراهیم  )1(
  .73، 72، المرجع السابق، ص )محمد إبراهیم(دسوقي  )2(
  .381، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا(الصاوي  )3(
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المسائل المدنیة والجنائیة تطبق قواعد القانون المدني فیما یتعلق بتعویض األضرار 
وهذا ما یجعل قواعد الشریعة . الناشئة عن الجریمة ولذلك تعرف بالدعوى المدنیة التبعیة

  .تتفق مع القانون بهذا الخصوص

إلجراءات التي ویبدو من خالل ما تلخص لنا أن العدالة التقلیدیة سواء من حیث ا
تتسم بالتعقید والبطء، أو من حیث قواعد التعویض في حد ذاتها التي ال تسمح بحصول 
الضحیة على تعویض كامل أو حتى عادل لم تعد قادرة على إنصاف الضحایا 
وتعویضهم بالشكل الذي یطمح له المجتمع الحدیث وهو ما یدفع إلى البحث عن طرق 

نصاف یتبین  هم وهذا ما سعت العدالة الحدیثة الستحداثه كماجدیدة لتعویض الضحایا وإ
 .  من الدراسة من خالل هذا الجزء المتبقى
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  الباب الثاني

  آلیات تعویض ضحیة الجریمة

  في العدالة الحدیثة
  

أصبح من الواضح الیوم أن الدعوى المدنیة، وهي الطریق العادیة للمطالبة 
الجریمة، لم تعد قادرة على أن تعطي للضحیة حظوظا بالتعویض عن الضرر الناشئ عن 

كافیة للحصول على تعویض من الفاعل، سواء بسبب جهالة هذا األخیر، أو بسبب عدم 
  .مالءته وعجزه عن تعویض الضرر الذي تسبب فیه

ومن ثم لم تستطع الدعوى المدنیة أن تضمن في معظم األوقات تعویضا فعلیا 
تسببها الجریمة، بحیث بات من المناسب العمل على إیجاد  وملموسا لكل األضرار التي

بدائل أخرى لتكمیل النقص من جهة، ولضمان حصول المتضرر على التعویض من جهة 
  .أخرى

وهكذا بسعي من المجتمع الدولي ومن خالل المؤتمرات الدولیة استحدثت طرق 
آلیات جدیدة  جدیدة لتعویض ضحیة الجریمة عن طریق الدولة التي عملت على وضع

  ).الفصل األول(لتعویض ضحیة الجریمة

وقد عمدت القوانین الحدیثة إلى إقرار نماذج مقبولة تأخذ في االعتبار مصلحة  
المجني علیه أو الضحیة، مع مراعاة حقوق المتهم والمجتمع، وذلك بإیجاد حلول سواء 

حتى من خارج  من داخل النظام القضائي عن طریق ما یسمى بالتعویض العقابي، أو
أروقة العدالة ولكن تحت مراقبتها باستحداث أنظمة جدیدة تدخل في إطار ما یسمى  
بالعدالة التصالحیة التي تضع في الحسبان تعویض ضحیة الجریمة، ومن ثم توصلت 

  ).الفصل الثاني(الجریمة باتباع طرق وآلیات بدیلةالسیاسة الجنائیة إلى تعویض ضحیة 
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  األولالفصل 

  آلیات الدولة لتعویض ضحیة الجریمة 
  

تبعا لقصور القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة عن ضمان حق المضرور في 
الحصول على تعویض مالئم وسریع من الجاني، فإن كثرة من الدول التزمت بإیجاد 
 وسائل بدیلة لتعویض الضحیة في الحاالت التي ال تتاح لها فرصة الحصول علیه من أیة

  .جهة أخرى

 سعى من أجل تقدیم التعویض للضحیةومن المالحظ أن الدول یجب علیها أن ت
ولیس بالضرورة أن تلتزم بأدائه من الخزینة العامة، ومن خالل التطبیق فإن الدول تتحمل 
جزءا أساسیا من التعویض أو تتحمله بأكمله وذلك عن طریق إنشاء صنادیق عامة 

  ).المبحث األول(ال في التشریع اإلسالميق بیت المللضمان أو عن طری

ویمكن للدولة أن تنشئ أنظمة لتعویض الضحیة بمعرفتها وتلتزم بتقدیم المساعدة 
لها لكي تقوم بدورها في تعویض ضحایا الجریمة وذلك عن طریق التأمین الخاص أو 

  ).المبحث الثاني(اء جمعیات لمساعدة ضحایا الجریمةإنش
  

  المبحث األول

  ضحیة الجریمة عن طریق صنادیقتعویض 

  الضمان وبیت المال 
  

تقوم الدول التي التزمت بتعویض ضحیة الجریمة بأداء هذا التعویض من الخزینة 
العامة، أو عن طریق إنشاء صنادیق خاصة لهذا الغرض یتم تمویلها بتخصیصات من 

الدولة اإلسالمیة قد ، وكانت )المطلب األول(ولة أو أقساط التأمین أو الضرائبمیزانیة الد
المطلب (حاالت خاصة من بیت مال المسلمین التزمت بضمان الدیة في جرائم القتل في

  ).الثاني
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  المطلب األول

  تعویض ضحیة الجریمة عن طریق 

  صنادیق الضمان
  

لیس من المحتم حینما تلتزم الدولة بالتعویض أن تقوم بأدائه من الخزینة العامة 
نما یكفي أن تنشئ هیئات أو صنادیق  للقیام بهذا  كما فعلت ذلك بعض التشریعات، وإ

، وال یختلف األمر إذا كان تمویل 1986الغرض، وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي لعام 
  .أو كان عن طریق أنظمة أخرى تفي بهذا الغرضالصندوق من الخزینة العامة، 

رض ، ثم نع)الفرع األول(ى األحكام العامة لصنادیق الضمانینبغي أن نقف عل
  ).الفرع الثاني(للنظام التعویضي وفقا للصندوق

  

  الفرع األول

  األحكام العامة لصنادیق الضمان أو التعویض
 

للضمان بغرض القیام بأداء یعتبر النموذج الفرنسي الذي تبنى إنشاء صنادیق 
تعویضات فوریة وشاملة لضحایا الجریمة، من النماذج التي لقیت الترحیب من جانب عدد 

 التطرق بطبیعة الحال إلىمع  ،ولذلك ینبغي التوقف عند هذا النموذج. كبیر من الفقه
لماهیة  وذلك بالتعرضصندوق تعویض ضحایا اإلرهاب الجزائري والنماذج المشابهة، 

  ).الفقرة الثانیة(وتحدید أساسه وطبیعته القانونیة ،)الفقرة األولى(لصندوقا
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  الفقرة األولى

  ماهیة صنادیق الضمان أو التعویض
  

 بعض األضرار عن طریق صنادیق عامةفكرة تعویض الضحایا الذین تعرضوا ل
 2المعدل بقانون (1977جانفي  3تم تبنیها من تشریعات أجنبیة عدة، وهي أصل لقانون 

كما أنشأ المشرع . )1()1990جویلیة  6، و 1985دیسمبر  30، و1983جویلیة  8، و1981فیفري 
1986سبتمبر  9الفرنسي صندوق ضمان ضحایا األفعال اإلرهابیة بقانون 

وكذلك  .)2(
بعنوان صندوق  1997الصادر في فبرایر  48 -97المشرع الجزائري بالمرسوم التنفیذي رقم 

  . )3(تعویض ضحایا اإلرهاب

ومن أین یستمد ) أوال(ة الصندوق من خالل كیفیة تشكیلهویتم تحدید ماهی
  ).ثالثا(ن الصندوق من حیث الزمان والمكانوسریان تطبیق قانو ) ثانیا(موارده

  

  تشكیل صنادیق الضمان أو التعویض: أوال
  

لقد أنشأ المشرع الجزائري صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب بالمرسوم التشریعي 
الذي حل محل الصندوق . 1994المتضمن قانون المالیة لعام  1993دیسمبر  05المؤرخ في 

ثم صدر . )4(الخاص بالتعویض الذي كان یتكفل بتعویض هذا النوع من الضحایا
،  إلى أن جاء 1994أفریل  10خین في مؤر  91 -94و 86 -94مرسومان تنفیذیان برقم 

 47-99التنفیذي رقم ، وتاله المرسوم1997فبرایر  12مؤرخ في  49 -97المرسوم التنفیذي رقم 
                                                             

(1) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit, p.308. 
(2) Fourment (François), op.cit, p. 220. 

  .من المرسوم المذكور 95المادة   )3(
(4) Lahlou khiar, (Ghenima), op.cit, p. 313 

  70قبل إنشاء الصندوق الخاص بتعویض ضحایا اإلرهاب، كان الصندوق الخاص بالتعویضات الذي أسسته المادة 
من  168بعد تعدیله بالمادة  1970المتضمن قانون المالیة لسنة  1969دیسمبر  31مؤرخ في  69من األمر رقم 

 20، 4 ع، ر .ج، 1993یتضمن قانون المالیة لسنة  1993جانفي  19، مؤرخ في 01 -93المرسوم التشریعي رقم 
لتعویض لالصندوق الخاص أیضا یتكفل جاء في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة كما حیث . 79، ص 1993جانفي 

  . رهابیةاإلعمال للمظاهرات المخلة بالنظام العام واألبتعویض األضرار الجسدیة التي لحقت باألشخاص نتیجة 



 آلیات تعویض ضحیة الجریمة: القسم الثاني

 

451 
 

والمتعلق بمنح تعویضات لصالح األشخاص الطبیعیین ضحایا  1999فبرایر  13المؤرخ في 
ونص على إنشاء . األضرار الجسدیة والمادیة التي لحقت بهم نتیجة أعمال إرهابیة

ت كیفیا"ذلك في الفصل السابع تحت عنوان صندوق خاص بتعویض ضحایا اإلرهاب و 
یفتح في ( همنه على أن 102ونصت المادة "  سیر صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب

وعنوانه صندوق تعویض ضحایا  302-075كتابات أمین الخزینة الرئیسي حساب رقمه 
  .اإلرهاب

  .اآلمر األول بالصرف من هذا الحساب هو وزیر الداخلیة

یتصرف الوالة بصفتهم اآلمرین بالصرف الثانویین بالنسبة للعملیات المنفذة على 
  .)1()مستوى الوالیة

المراسیم والقوانین أن المشرع كان مترددا في طرح قانون یظهر من خالل هذه 
یتكفل باألضرار الناتجة عن األعمال اإلرهابیة وسبب ذلك أن جریمة اإلرهاب دخیلة على 
المجتمع وكان من الصعب التكهن بما ینتج عنها، وكانت مشكلة إیجاد مصادر لتمویل 

نت مثقلة باألعباء من جراء التكفل بضحایا اإلرهاب مطروحة خاصة وأن الخزینة كا
  .)2(األزمات المتعاقبة

ویتبین من النص األخیر أن الصندوق عبارة عن مجرد حساب، ومن ثم فلیس له 
بخالف صندوق الضمان الفرنسي فإنه یتشكل من مجلس إداري، عدد . أي تنظیم إداري

أكتوبر  15من مرسوم  1المادة (سنوات قابلة للتجدید 3عضوا یعینون لمدة  13أعضائه 
من بینهم ثالثة یختارون من األشخاص المدافعین عن مصالح ضحایا اإلرهاب في ) 1986

 .)3(فرنسا  وخارجها

                                                             
  : وراجع أیضا .2الهامش : ، وانظر316، المرجع السابق، ص)الطیب(سماتي  )1(

Lahlou  khiar, (Ghenima),op.cit, op. 314, 315. 
  .193، 192، المرجع السابق، ص )نذیر(عمیرش  )2(

(3) Ce fonds de garantie comporte un conseil d’administration de 13 membres nommés pour une période de 
trois ans renouvelable (art. 1er du décret du 15 oct. 1986), dont trois sont choisis parmi les personnes ayant 
manifesté leur intérêt pour les victimes d’actes de terrorisme en France et à l’étranger. V. Stefani (Gaston), 
Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op cit, p.323. 
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من قانون التأمینات، وبعدها القرار الصادر في  422/1ووفقا لما نصت علیه المادة 
فإن الصندوق یتشكل من تسعة أشخاص بمن فیهم الرئیس الذي یتم  1989أكتوبر  27
 حكمة النقض، أو المحامین العامینیاره غالبا من بین مستشاري مجلس الدولة أو ماخت

ویتم اختیار أربعة أعضاء، یعینون . ویعین بقرار مشترك صادر عن وزیر العدل والمالیة
وثالثة . بقرار، ویمثلون وزارات االقتصاد والمالیة، العدل، الداخلیة، والتأمین االجتماعي

ضحایا الجرائم اإلرهابیة، باإلضافة إلى أحد األعضاء المهنیین  أعضاء یمثلون مصالح
 .)1(المتخصصین في التأمین

الذي نص على  2004ویبدو أن عدد أعضاء المجلس تضاعف مرتین وفقا لمرسوم 
أنه یكون للرئیس وكل أعضاء المجلس اإلداري عضوا مساعدا یتم تعیینه بنفس 

  .)2(الطریقة

ومساعدیهم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید، وفي حالة ویعین الرئیس واألعضاء 
وجود أحد األعضاء في عطلة یتم تعیین خلف له بنفس الشروط للمدة المتبقیة من 

ویجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من الرئیس ووفقا لما تتطلبه مصالح . العهدة
  .)3(الضحایا على األقل مرة كل ثالثة أشهر

زارة االقتصاد والمالیة التي تعین مراقبا حكومیا یحضر یخضع الصندوق لرقابة و 
یوما من تاریخ  15اجتماعات الصندوق، وتنفذ قرارات مجلس إدارة الصندوق خالل 

صدورها، ویجوز لمراقب الحكومة أن یرفض تنفیذ القرارات فور صدورها، كما یمكن 
فیمكن لمجلس اإلدارة  أما القرارات التي ال تترتب علیها آثار مالیة. االعتراض علیها

                                                             
، تعویض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، القسم الثاني، مجلة الحقوق، تصدر عن مجلس )أحمد السعید( الزقرد )1(

  .18 ،17 ص. 1997، دیسمبر 4 ع، 21 سالنشر العلمي، جامعة الكویت، 
 ،2007تعویض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، : وانظر لنفس الباحث  

  .123 ،122ص
(2)  " Le président et les membres du conseil d'administration ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes 
conditions" v. L’article r422-8 de code des assurances, modifié par décret no 2004-176 du 17 février 2004 
– art.1 jorf 24 février 2004. 
(3) Art. 422-9, 10, 11. 

  .18، المرجع السابق، ص )أحمد السعید( الزقرد 
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یوما فإن القرارات  15وكذلك إذا لم یبد رأیه خالل مدة . )1(تنفیذها خالل خمسة أیام فقط
  . )2(علما أن المراقب الحكومي لیس له إال رأي استشاري. تكون لها الصفة التنفیذیة

أصبح المراقب الحكومي یعین من قبل وزارة التأمین، ویقوم  2004ومنذ مرسوم 
  .)3(قبة كل ما یتعلق بتسییر الصندوقبمرا

وذلك  1977وكما سبقت اإلشارة فإن فكرة صندوق الضمان الفرنسي ترجع إلى سنة 
والذي یعد األساس لنظام التعویض العمومي  1977جانفي  3بتاریخ  05 -77بالقانون رقم 

غیر أنه كان یتضمن بعض الشروط التي تضیق من . المرتكز على التضامن الوطني
طاق تطبیقه وهو ما دفع إلى تمدید هذه اآللیة لتشمل أكبر عدد من الضحایا وذلك ن

وأدخل بذلك إلى قانون اإلجراءات الجزائیة  1981فیفري  2بتاریخ  82 -81بالقانون رقم 
التي ألحقت ضحایا االحتیال وسوء االئتمان من بین المستفیدین من  14 -706المادة 

 1983جویلیة  8بتاریخ  608 -83ت أخرى مع القانون رقم وجاءت توسیعا. تعویض الدولة
، ولكن أكبر تقدم وأهم خطوة جاء بها 1985دیسمبر  30بتاریخ  1407 -85والقانون رقم 
الذي عدل في نظام التعویض العمومي لسنة  1990جویلیة  6بتاریخ  589 -90القانون رقم 

لیعطیه الصورة الحالیة، حیث وحد هذا النظام بین تعویض ضحایا اإلرهاب الذین  1977
وتعویض ضحایا الجرائم األخرى مؤسسا بذلك  من نظام جد مالئم، 1986استفادوا منذ 

، ووضع مبدأ التعویض الكامل (fgti)عمال اإلرهابیة والجرائم األخرىصندوق ضمان األ
 5-77ذلك مبدأ التعویض المسقف الذي جاء به قانون لألضرار الجسدیة الخطیرة ملغیا ب

  .)4(سالف الذكر
 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  .196، المرجع السابق، ص )رباب(عنتر )1(
دار الفكر  ،1 ،  التعویض عن طریق صنادیق الضمان في التشریع المقارن، ط)حمدي( أبو النور السید عویس )2(

  .53، ص 2011الجامعي، اإلسكندریة،  
(3) "Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire 
du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds" Art. R 422-
3,al.1 
(4) V. yannick (joseph-ratineau), la privatisation de la responsabilité pénale, , thèse de doctorat en droit privé, 
université paul cézanne-aix-marseille, 2013, P. 168, 169. 
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  موارد صنادیق الضمان أو التعویض: ثانیا
  

ثابتة واألقساط یمول صندوق الضمان الفرنسي من خالل المساهمات األساسیة ال
مین على األموال المشترك بها لدى مؤسسات التأمین المعتمدة حسب الخاصة بعقود التأ

وتحصل هذه المساهمات وفقا لنفس قواعد تحصیل . التأمینات من قانون l.321المادة 
 . )1(الضرائب المقدرة في عقود التأمین، ویصدر بتحدیدها سنویا قرار وزیر المالیة

اع أو سب عدد الضحایا، ومدى ارتفویتم تحدید المبلغ الذي یصدره وزیر المالیة بح
بعد  1990و 1989حیث تم تحدیده بفرنك واحد لكل عقد عامي (انخفاض العملیات اإلرهابیة

سنة  افرنك 20و 1995فرنكا عام  15كما ارتفع إلى . 1987أن كان خمس فرنكات سنة 
عاتقه  ویظهر أنه یخضع لمدى قدرة الصندوق على تغطیة االلتزامات الملقاة على). 1998

نحو المضرورین جسدیا من جرائم اإلرهاب، وتنخفض إما بسبب خمول العملیات 
ما بسبب وجود فائض في الصندوق   .)2(اإلرهابیة، وإ

وبهذا یكون التشریع الفرنسي قد أخذ بآلیة أقساط التأمین لتمویل صندوق 
 الجسدیة ألضرار المالیة واألضرارویرى البعض أن المشرع یمیز بین ا. )3(التعویضات

مین على األموال یتضمن تعویض ط القانون إدراج شرط في عقود التأففي األولى یشتر 
األضرار الناشئة عن أعمال اإلرهاب، أما في الثانیة، وهي األضرار الجسدیة، فیتم تمویل 
التعویض من حصیلة استقطاع ضریبي یفرض على أقساط واشتراطات عقود التأمین على 

درجت بعض التشریعات على تخصیص بند في میزانیتها لتمویل الجزء  بینما. )4(األموال
قبل سنة  ت، ومن أمثلتها التشریع الفرنسياألكبر من میزانیة صندوق التعویضا

ویزداد البند المخصص للتعویض سنویا لیواجه زیادة . ،األلماني، الهولندي والجزائري1986
ملیون فرنك  12(خصصة للتعویضففي فرنسا بلغت المیزانیة الم. طلبات التعویض

                                                             
(1) Stefani(Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard) .op cit, p.323. 

  .196، المرجع السابق، ص )رباب(عنتر  
(2) Stefani(Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard) .op cit, p.323. 

  .196، المرجع السابق، ص )رباب(عنتر؛ 18،19، المرجع السابق، ص )أحمد السعید( الزقرد  
  .189، المرجع السابق، ص )ماهر سالم( طراونة )3(
  .52،  المرجع السابق، ص )حمدي( أبو النور السید عویس )4(
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، وفي ألمانیا خصص عام 1984سنة ) ملیون فرنك فرنسي 2(ثم ارتفعت إلى) فرنسي
 12.83(إلى 1981، وارتفع عام 1980عام ) 7.64(دوتش مارك، ثم أصبح) ملیون 3(1978

الصادر في  47-97وقد خصص المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم ). دوتش مارك
صندوقا لتعویض ضحایا اإلرهاب من بین إیراداته التخصیصات السنویة من  1997فبرایر 

باإلضافة إلى مساهمة الصندوق الوطني للتضامن وفق نسبة یحددها .  )1(میزانیة الدولة 
  .)2(الوزیر المكلف بالمالیة بقرار، وكل مورد آخر یحدد بنص خاص

عن وزارة  2008مارس  8ادر في وهذا أیضا ما ورد في القرار الوزاري المشترك الص
الداخلیة والجماعات المحلیة یتضمن تحدید قائمة اإلیرادات والنفقات المقیدة في حساب 

الذي عنوانه صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب وذلك  302 -075التخصیص الخاص رقم 
حیث تتمثل إیرادات هذا الحساب  47 -99من المرسوم التنفیذي رقم  104تطبیقا للمادة 

  :منه فیما یأتي 2وتتمثل طبقا للمادة 

  .مساهمة صندوق التضامن بنسبة یحددها الوزیر المكلف بالمالیة بقرار -أ

  .التخصیصات السنویة المحتملة من میزانیة الدولة -ب

                                                             
  .350المرجع السابق، ص  ،)هشام محمد علي(سلیمان  .188 ،187، المرجع السابق، ص )ماهر سالم( طراونة )1(

المتعلق بمنح  1999-2-13، بتاریخ 47-99وقد ألغي المرسوم المذكور، وحل محله المرسوم التنفیذي رقم   
. تعویضات لصالح األشخاص الطبیعیین ضحایا األضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بهم نتیجة أعمال إرهابیة

، ص 2009، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،)أحسن( بوسقیعة: انظر
47.  

ینقل رصید هذا " على أنه  47 -99من مرسوم  104ونصت المادة  .148، ص ، المرجع السابق)بثینة(بوجبیر  )2(
  :الحساب من سنة إلى أخرى ویسجل فیه ما یأتي

  :بالنسبة لإلیرادات
  .مساهمة الصندوق الوطني للتضامن وفق نسبة یحددها الوزیر المكلف بالمالیة بقرار -
  .الدولةالتخصیصات السنویة، عند االقتضاء، من میزانیة  -
  .كل مورد آخر یحدد بنص خاص -
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 .)1(كل مورد آخر یحدد بنص خاص -ج

أدخل المشرع الفرنسي ضمن  2001نوفمبر  15وفي وقت الحق ومنذ صدور قانون 
إیرادات الصندوق تلك األموال المحصل علیها من العقوبات المالیة التي یمكن أن یحكم 

  .)2(بها ضد أشخاص متهمین باإلرهاب

ولقد أثبتت الدراسات اإلحصائیة عن برامج الدولة لتعویض المجني علیهم، أن 
ا ینوء كاهلها عن تحمله، ففي أمریكا مساهمتها في التعویض ال تكلفها كثیرا، وال تمثل عبئ
عن كل فرد من السكان، بینما سنتا 25وكندا تساهم الدولة في التعویض بنسبة تقل عن 

ومن هذه المقارنة . عن كل فرد لخدمات الشرطة دوالر سنویا 75یدفع السكان ما قیمته 
ة في برامج یعرف الفرق بین ما یدفعه الفرد مساهمة في حفظ األمن، وما تدفعه الدول

  .)3(التعویض

وبذلك یتضح أن صندوق الضمان الفرنسي یتم تمویله عن طریق التضامن 
، على عكس صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب في الجزائر الذي یتم من )4(الوطني

  .تخصیصات میزانیة الدولة بالدرجة األولى
  

  سریان تطبیق قانون الصندوق: ثالثا
  

یتحدد نطاق تطبیق قانون صندوق الضمان الفرنسي من حیث الزمان على 
وقد   1984دیسمبر  31األضرار التي لحقت بالمضرورین من حادث إرهابي وقع ابتداء من 

                                                             
یحدد قائمة  2008مارس  8القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة  مؤرخ في  )1(

الذي عنوانه صندوق تعویض ضحایا  302 - 075اإلیرادات والنفقات المقیدة في حساب التخصیص الخاص رقم 
  .37، ص 23، عدد 2008مایو  4ر،  .ج. اإلرهاب

(2) « ..en outre, depuis une loi du 15 novembre 2001, le produit des  sanctions financières ou patrimoniales 
prononcées à l’encontre des personnes reconnus coupables d’actes de terrorisme lui est également affecté ».v. 
cnetsch (jonas), le droit de la responsabilité et les fonds d’indemnisation, analyse en droit français et 
allemand, thèse doctorat, faculté de droit  université de Cologne, 2011, P. 28.  

  .350لمرجع السابق، ص ، ا)هشام محمد علي(سلیمان  )3(
(4) Le fonds est  alimenté par une contribution de solidarité nationale assise sur les primes ou cotisations des 
contrats d’assurances de biens. Rudetzki (Françoise), les combats de s.o.s attentats s.o.s 
terrorisme.www.cairn.info.revue-études-sur-la-mort-2006-2- p.108. 
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خرج بذلك عن األصل المقرر من أن القاعدة القانونیة ال تسري إال على الوقائع التي 
  .)1(حدثت بعدها

ر رجعي أن المشرع أراد أن یسوي بین ضحایا جرائم من ویبرر تطبیق القانون بأث
كما أراد، بصفة خاصة، أن یمتد نطاق التطبیق على الفترة الالحقة لعام . طبیعة واحدة

 1985، وذلك لضمان تعویض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب التي وقعت عام 1984
1986و

)2(.  

ال یتم التعویض عنها، إال  المذكور م التي وقعت قبل التاریخویعني ذلك، أن الجرائ
أن الحكومات المتعاقبة، قد أعلنت تضامنها مع الضحایا أو ورثتهم، ومنحت مساعدات 
لمن یسري في شأنه حق التمتع بالتعویضات التي یمنحها الصندوق، وهي ال تعد 
تعویضا، وال یقصد بها جبر الضرر، بل هي مساعدة تقدمها الدولة تعبیرا عن التضامن 

  .)3(ل مع الضحایا أو ورثتهموالتكاف

 تعرض لحادث إرهابي وقع في فرنسا وینطبق قانون الصندوق على كل من
 .ته، أي سواء كان وطنیا أو أجنبیاوتخلف لدیه من جرائه أضرار جسدیة أیا كانت جنسی

أما إذا وقع الحادث خارج فرنسا فال یستفید من الصندوق إال من كان متمتعا بالجنسیة 
له موطن دائم في فرنسا، أو إذا كان مقیما بالخارج غیر أنه على اتصال  الفرنسیة و 

  . )4(مستمر بالقنصلیات الفرنسیة

وتطبیقا لذلك، حكم بتطبیق قانون الصندوق على مقتل أحد المحامین الجزائریین 
كما ینطبق على مقتل العدید من الفرنسیین بالجزائر في . 4/1987/ 17في باریس في 

                                                             
  .404، 403، المرجع السابق، ص )طه( عبد المولى إبراهیم )1(
  .19، المرجع السابق، ص )أحمد السعید( الزقرد )2(
  .404، المرجع السابق، ص )طه(؛  عبد المولى إبراهیم ذاته المرجع )3(
  .404، المرجع السابق، ص )طه( عبد المولى إبراهیم )4(

Le fonds indemnise d’une part toutes les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, 
quelles que soient leur nationalité et la régularité de leur situation, en France et d’autre part toutes les 
victimes de nationalité française lorsque l’acte a été commis à l’étranger. Rudetzki (Françoise), les combats 
de s.o.s attentats s.o.s terrorisme.www.cairn.info.revue-études-sur-la-mort-2006-2. P. 108. 
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یة، فبوصفهم من الفرنسیین على إقلیم أجنبي، فإنهم ینضوون تحت غطاء حوادث إرهاب
9/9/1986 من قانون) 9(الضمان الخاص في المادة 

)1(.  

في التشریع الجزائري، فإن التعویض یسري كذلك بأثر رجعي یمتد إلى أول ینایر 
، ویستفید منه كذلك ضحایا األعمال اإلرهابیة أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة 1992

1992على أن یبدأ أثرها المالي مع بدایة سنة  1991اإلرهاب بعد أول مایو سنة 
ویبدو . )2(

أن تطبیق أحكام التعویض ال تنصرف سوى لمن تعرض لحادث إرهابي وقع في الجزائر 
  .وال یستفید منه من تعرض ألضرار إرهابیة وقعت خارجها وفي إطار مكافحة اإلرهاب

 

  رة الثانیةــالفق

  األساس القانوني لصندوق الضمان وطبیعته القانونیة
  

األساس الذي یقوم علیه مبدأ التعویض من الصندوق ال یرتكز إلى أحكام 
ك أن المسؤولیة المدنیة، بل یقوم على اعتبارات الضمان، أو التضامن االجتماعي، ذل

قواعد المسؤولیة المدنیة في صورتها التقلیدیة تقوم على أساس الخطأ، سواء كان واجب 
أو ال یقبل، فضال على أنها تستلزم وجود مسؤول  ات، أم مفترضا، یقبل إثبات العكساإلثب

یرجع علیه بالتعویض، وهذه القواعد ال تتناسب عندما یكون الضرر الحاصل المراد  
تعویضه هو جسم اإلنسان، ومن ثم فإن المبالغ التي یدفعها الصندوق ال تعد تعویضا 

واجب التكافل  حقیقیا، بل هي مساعدة أو إنقاذ تقوم به الدولة، تعبیرا منها عن
  .)3(تماعياالج

                                                             
  .21 ،20، المرجع السابق، ص )أحمد السعید( الزقرد )1(
من المرسوم التشریعي  168، وراجع أیضا المادة سالف الذكر 47 -99من المرسوم التنفیذي رقم  115راجع المادة  )2(

، 1993جانفي  20، 4 ع، جریدة رسمیة، 1993یتضمن قانون المالیة لسنة  1993جانفي  19، مؤرخ في 01 -93رقم 
حیث یتكفل الصندوق الخاص بالتعویضات المتعلقة بحوادث المرور بتعویض األضرار الجسدیة التي لحقت  .79ص 

  .1991على أن تدخل حیز التنفیذ ابتداء من أول مایو . مال إرهابیةباألشخاص نتیجة أع
  405 ص ، المرجع السابق،)طه(عبد المولى إبراهیم )3(
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ولذلك تدخل المشرع بنفسه إلقراره، حیث إنه الوحید الذي یمكنه أن یقیم نظاما 
ن كانت عبارة التضامن االجتماعي . للتعویض بعیدا عن العناصر المعروفة للمسؤولیة وإ

خاصة لم تذكر صراحة في هذا القانون، لكنها وردت في التقاریر والمناقشات البرلمانیة ال
بهذا القانون، ولذلك لم یر المعلقون على القانون في ذلك ما ینفي حقیقة قیامه على هذا 

  . )1(المبدأ

ومع ذلك ینسب إلى االتجاه الغالب في الفقه الفرنسي أن فكرة المخاطر تعتبر 
أساسا لتعویض الضمان، أما التضامن فلیس إال مجرد وسیلة لتحدید المدین في الحالة 

ثارها، أي أنها مجرد وسیلة لتبریر التزام رابطة السببیة قادرة على إحداث آ عدالتي لم ت
  .)2(الدولة بدفع التعویض للمضرور

وخالفا لهذا االتجاه، فإن فكرة التضامن االجتماعي هي األساس الذي بنى علیه 
المشرع الفرنسي نظام تعویض الضمان، ألن الدستور الفرنسي نص علیه صراحة في 

وكان لزاما على المشرع أن یعمل هذه الفكرة فیما یصدره من قوانین، وهو ما قام  مقدمته،
وهذا ما ذهب إلیه البعض في فرنسا من أن دین . )3(به فعال عندما أصدر قوانین الضمان
  .)4(التعویض انتقل إلى التضامن الوطني

كام كما انعكس هذا األساس على أحكام محكمة النقض،  حیث أكدت في ثالثة أح
متتالیة أن المبالغ التي تدفع للمضرورین، ال تعد تعویضا، بالمعنى الدقیق، بل هي 

وقد اعترضت  .)5(تقوم به الدولة تعبیرا عن واجب التضامن « secour »مساعدة أو إنقاذ

                                                             
  .128،  المرجع السابق، ص )حمدي( أبو النور السید عویس )1(
  .129، ص ذاتهالمرجع  )2(
  .130، ص ذاتهالمرجع  )3(

(4) Le transfert de la dette de réparation à la solidarité nationale. V. yannick (joseph-ratineau), la privatisation 
de la responsabilité pénale, thèse de doctorat en droit privé, université paul cézanne-aix-marseille, 2013,  
P.167. 

  .24، المرجع السابق، ص )أحمد السعید( الزقرد )5(
  « La cour de cassation a d’ailleurs estimé que l’indemnité allouée  par le fonds communà l’indemnisation 
des victimes d’actes de terrorisme et de certaines victimes de dommages résultant d’une infraction, n’a pas le 
caractère de dommages-intérêts. Mais d’un secours accordé en vertu d’un devoir de solidarité. 
 v. civ. 2°. 18 juin 1986. n° 84-17.283. Bull. civ. ll, n°93. 
v. civ.2e, 21 octobre 1987, n° 86-14.723 et 86-11.548(3 arrêts) ; bull.civ.ll, n° 2004 
fourment (François), procédure pénale, op.cit. p.215. 
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وتحفظت لدى  الواردة في هذه القرارات secour جمعیات مساعدة الضحایا على اصطالح 
  .)1(في مناسبات عدة c.i.v.iرؤساء لجنة تعویض الضحایا 

 من حیث الطبیعة ومن حیث الوظیفة وبهذا اختلف التعویض عن الضمان
لشخص في حاجة، بینما التعویض  هو معونة تمنح من مجموعة  ”secour”إلنقاذفا

« dommages-intérêt »  یمنح للضحیة عن ضرر من طرف المسؤول مدنیا عن ذلك
  . )2(الضرر

، إن كان ذا طبیعة 1986سبتمبر  9نها قانون یأما طبیعة الصندوق القانونیة فلم یب
عامة أم خاصة، وبالرجوع إلى المعاییر التي وضعها القضاء، ومنها إنشاء الجهة عن 

إلداري، ممارسة الجهة لنشاط طریق شخص عام یتصرف سواء بالطریق التشریعي أو ا
ذي نفع عام أو یهم الصالح العام، خضوع الجهة لرقابة الدولة، التمتع بامتیازات السلطة 

 مان، إلعمال الدولة رقابتها علیهالعامة، وكل هذه المعاییر تنطبق على صندوق الض
ه یتم بمصادر وتمتعه بامتیازات السلطة العامة إذ له إصدار قرارات تنفیذیة، كما أن تمویل

یبقى أن عقد . وبالتالي فهو هیئة إداریة عامة، وألنه ال یهدف لتحقیق الربح. ضریبیة
االختصاص للقاضي المدني في حالة نشوب نزاع بین الضحیة والصندوق یلقي ظالال 

  .)3(من الشك حول هذا الرأي
  

  الفرع الثاني

  النظام التعویضي في قانون الصندوق
 

الذي أخذ به صندوق الضمان الفرنسي عن التعویض وفقا  یختلف نظام التعویض
لما ورد في صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب في التشریع الجزائري، وذلك یستلزم أن 

، ثم لنظام التعویض )الفقرة األولى(الضمان الفرنسي نعرض لنظام التعویض في صندوق
  .)الفقرة الثانیة(تعویض ضحایا اإلرهاب في الجزائر في صندوق

                                                             
  .24، المرجع السابق، ص )أحمد السعید( الزقرد )1(

(2) v. fourment (François), procédure pénale, op.cit. p. 215.et page 218. 
  .198 ،197، المرجع السابق، ص )رباب(عنتر )3(
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  الفقرة األولى

  نظام التعویض في صندوق الضمان الفرنسي
  

 وكذا، ضرار التي تنتج عن جرائم اإلرهابیغطي صندوق الضمان في فرنسا األ 
جویلیة  6منذ صدور قانون وذلك .  األضرار التي تنشأ عن بعض جرائم القانون العام

المتعلق بمكافحة اإلرهاب لیشمل  بعض  1986امتد قانون الصندوق لسنة حیث  1990
عن نظام ) أوال(ف نظام التعویض عن جرائم اإلرهابونتیجة لذلك یختل. )1(الجرائم األخرى

، بحیث تتولى إدارة )ثانیا(جرائم التي یغطي أضرارها الصندوقالتعویض عن غیره من ال
ة خاصة في الحالة الصندوق الحكم بالتعویض في الحالة األولى، بینما تتولى  ذلك لجن

  .الثانیة
  

  قواعد تعویض ضحایا جرائم اإلرهاب: أوال
  

جراء تقدم بطلب التعویض إلى الصندوق، ویتمیز هذا اإلیمكن للضحیة أن ت
وفي حالة اعتراض الضحیة یمكن أن تدخل في نزاع مع ) 1(بطبیعته الودیة وبالفعالیة

  ).2(لجأ إلى القضاء المدنيالصندوق وت
  
  
  
  
 

 فعالیة اإلجراء الودي أمام الصندوق  - 1
 

بإیداع طلب التعویض لدى صندوق الضمان عن طریق  اقوم الضحیة أو خلفهت
 27ولكن هذا الشكل ألغي منذ صدور مرسوم . )2(رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم

1989أكتوبر 
 ازود الصندوق بكل العناصر التي تسمح لهویجب على الضحیة أن ت. )3(

                                                             
(1) V. fourment (François). Op.cit. p. 216. 
(2) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard) .op cit, p. 323. 
(3) Décret n° 89-800 du 27 octobre 1989. J.O. du 1er novembre 1989. p. 13618. 
   v. Pignoux (Nathalie). Op.cit. p. 210. 
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 ید األضرار المطلوب التعویض عنهاباستكمال شروط صندوق الضمان، من جهة، وتحد
 .)1(والمبالغ المطابقة لها، من جهة أخرى

یقدم صاحب الطلب للصندوق كل التبریرات عن األضرار التي تكبدها، وكل 
المبالغ التي یكون قد أنفقها أو استقبلها من مؤمن بعنوان تعویض سابق، ومبالغ 

  .)2(ات مهما كانت طبیعتها من المسؤول عن الضررتعویض

من قانون الصندوق المطالبة بالتعویض عن الضرر  9/3ویجوز طبقا لنص المادة 
  .)3(المستقبل، كما یحتفظ للمضرور بالحق في المطالبة بالتعویض عن تفاقم الضرر

و أن ویالحظ أن قانون الصندوق ال یلزم المضرور باتخاذ أیة إجراءات مسبقة، أ
یثبت استحالة حصوله على تعویض فعلي وكاف لما أصابه من أضرار جسدیة من أي 

  .)4(جهة أخرى

لم یحدد قانون الصندوق میعاد تقدیم الطلب، وبحسب األصل یمكن أن یقدم 
 1-2270الطلب في أجل عشر سنوات وهي مدة تقادم المسؤولیة العقدیة طبقا لنص المادة 

  .)5(من التقنین المدني

یقوم الصندوق ببحث الطلب وفقا آلجال مضبوطة، ویمكنه أن یطلب إجراء فحص 
قبل خمسة عشر یوما  طبي على الضحیة، ویجب علیه، في هذه الحالة، أن یعلم الضحیة

ا من طلب فحصهویحق للضحیة أن ت، )الیوم والمكان والطبیب المكلف(بمیعاد الفحص
 .)6(لى الصندوق خالل عشرین یوماویجب أن یرسل تقریر الطبیب إ. ختارهطبیب ت

                                                             
(1) v. Pignoux (Nathalie). Op.cit. p. 210, 211. 

  .190 ، المرجع السابق، ص)محمد( في محمودحن: وانظر  
(2) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard) .op cit, p. 324. 

  .26، 25، المرجع السابق، ص )أحمد السعید( الزقرد )3(
  .210، المرجع السابق، ص)رباب(عنتر )4(

(5) Ibidem. Et, Pignoux (Nathalie). Op.cit. p. 211. L’article 2270-1 «  les actions en responsabilité civile 
extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son 
aggravation ». 

 . 211 ، المرجع السابق، ص)رباب(عنتر: وانظر   
(6) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), Op.cit, p. 324. 
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زود الضحیة بتعویض أولي لیة مزدوجة للتعویض، والفكرة أن توالطلب المقدم هو آ
ففي المرحلة األولى یجب على . جزئي وفوري، قبل أن یمنح التعویض النهائي الكامل

صندوق الضمان أن یقدم معونة مالیة أو أكثر للضحیة في حدود شهر من تقدیم 
اد المحدد وفي حالة رفض الصندوق ألي تعویض مؤقت أو عدم احترام المیع. )1(الطلب

بتلك  االحكم له إلى قاضي األمور المستعجلة ملتمسةلجأ بشهر، یجوز للضحیة أن ت
والشك . المعونة، وهو ما یسمح للضحیة بإجبار الصندوق على احترام التزاماته القانونیة

أن تقریر هذا الحق یمثل مزیة هامة لضحایا جرائم اإلرهاب، وذلك بالمقارنة مع ضحایا 
  .)2(الجرائم األخرى

 وفي مرحلة ثانیة، یجب على الصندوق خالل ثالثة أشهر من تاریخ تلقیه تبریرات
ویحق للضحیة . عرضا بالتعویض اأن یقدم له االضحیة المتعلقة باألضرار التي لحقت به

  .)3(علما بأن إنهاء أجل الصلح غیر محدد بأجل. رفضا العرض أن تقبل أو تبعد تسلمه

ویجب أن یتضمن عرض التعویض تقدیر الصندوق لكل عنصر من عناصر 
، بعد خصم المبالغ التي ایة أو ورثتهالضرر، ومبلغ التعویض اإلجمالي المستحق للضح

یكون قد حصل علیها المضرور من الصندوق على سبیل اإلعانة، أو أي مبالغ تعویضیة 
 .)4(أخرى

 تعویض الكامل عن األضرار الجسدیةبطبیعة الحال، فإن الصندوق طبق مبدأ ال
 09 قانونوال یعوض الصندوق عن األضرار المادیة طبقا ل. بما في ذلك الضرر الجمالي

1986سبتمبر 
ولكن یعوض الصندوق عن األضرار المادیة المرتبطة باألضرار  .)5(

                                                             
(1) Pignoux (Nathalie). Op.cit. p. 211. 
(2) Pignoux (Nathalie). Op.cit. p. 211. « à défaut de sanction spécifique prévue à l’encontre du fonds en cas 
de refus de versement d’une provision ou de non-respect du délai d’un mois. Le recours au juge des référés 
permet à la victime de le contraindre à la respecter ses obligations légales ».  

  .211، المرجع السابق، ص )رباب(عنتر: وانظر أیضا   
(3) Pignoux (Nathalie). Op.cit. p.211. 
(4) V. art. 422-8 .c. ass. 
(5) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), Op.cit, p. 323. Fourment (François), op.cit. p. 
220. 
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الجسمانیة، وكذلك إذا عرف المسؤول عن الضرر یمكن للمضرور الحصول على باقي 
  .  )1(عناصر التعویض األخرى التي ال یشملها الصندوق

أو الموصى في حالة قبول العرض من قبل الضحیة أو من ینوب عن القاصر 
وقد أحال . علیه، فإنه یعد كما لو كان تصالح مع الصندوق بشأن مقدار التعویض

المشرع بشأن هذا الصلح إلى النصوص المتعلقة بحوادث السیارات، وقد أعطت تلك 
النصوص للضحیة الحق في العدول عن هذا الصلح خالل خمسة عشر یوما من تاریخ 

ام العام، ومن ثم یعد باطال كل شرط یفید تنازل انعقاده، ویعتبر هذا الحق من النظ
  .)2(الضحیة عنه

یجب على الصندوق، بعد انتهاء مدة خمس عشرة یوما، أن یصب المبالغ المتفق 
حصل الضحیة على التعویض في مدة خمسة ا في مدة ال تتجاوز الشهر، بحیث تعلیه

  .)3(وأربعین یوما من وقت قبول العرض

عویض بطریق ودي یحقق رغبة المشرع في عدم اإلثقال بطبیعة الحال، فإن الت
، غیر أنه قد یحصل نزاع بین الضحیة والصندوق بسبب عدم )4(على الجهات القضائیة

  .تلقیها لتعویض كامل ومن ثم لم یبق أمامها سوى سلوك الطریق القضائي
 

 التجاء الضحیة إلى القضاء المدني  - 2
 

لها من طرف الصندوق یعني ذلك فشل حین ترفض الضحیة عرض التعویض المقدم 
الصلح والدخول في نزاع مع الصندوق، ویمكن للضحیة في هذه الحالة اللجوء إلى 
القضاء المدني، وال یوقف القاضي إجراءاته في هذه الحالة إلى حین صدور قرار نهائي 

                                                             
  .216، 215، المرجع السابق، ص )رباب(عنتر)1(
  .212، ص ذاتهالمرجع  )2(

(3) « Le fond doit verser les sommes convenues dans un délai d’un mois après expiration du délai de 
dénonciation. Ce délai étant de 15 jours après la conclusion de l’offre. Le versement intervient 45 jours tout 
au plus après l’acquiescement de la victime ».  Pignoux (Nathalie, Op.cit. p. 211. Stefani(Gaston), Levasseur 
(Georges), Bouloc (Bernard), Op.cit, p.324. 

  .244 لمرجع السابق، ص، ا)ماهر سالم( طراونة )4(
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مور بل ویجوز للمدعي بالحق المدني االلتجاء إلى قاضي األ. )1(من المحكمة الجنائیة
المستعجلة دون التقید بقاعدة الجنائي یوقف المدني، من أجل كفالة تعویض سریع وفعال 

  .)2(للمجني علیهم

ولیس حالة اللجوء إلى القضاء مقیدا بحالة نشوب نزاع بین المضرور والصندوق، بل 
یظل هذا الحق قائما للمضرور، حیث یحق له اللجوء إلى قاضیه الطبیعي سواء المدني 

جنائي  بالتبعیة للدعوى الجنائیة حتى بعد قیامه بالرجوع إلى الصندوق، وال یلتزم أو ال
الصندوق بوقف اإلجراءات لحین الفصل في هذه الدعوى وال یتقید بالحكم الصادر 

 .)3(فیها

ن  لكن هناك من یرى بأن القاضي الجنائي في هذه الحالة یكون غیر مختص حتى وإ
  .)4(الدعوى المدنیة وأن الصندوق قد تدخل في القضیةكانت الضحیة قد مارست أمامه 

یحتفظ المشرع للضحیة بحقها في مقاضاة الصندوق خالل مدة عشر سنوات محسوبة 
 .)5(من تاریخ وقوع الضرر أو تفاقمه، وذلك بااللتجاء إلى القضاء المدني

كما یحق للصندوق أن یحل محل المضرور للمطالبة بالمبالغ التي دفعها ضد 
  .)6(مسؤول عن الضرر، ویمكنه أن یتدخل أمام القضاء الجنائيال

یتلخص أن المشرع الفرنسي یفتح أمام الضحیة الطریق الودي من أجل الوصول إلى 
تعویض بسیط وسریع، وفي حالة النزاع حول مقدار التعویض فإنه یفتح أمامها الطریق 

  .القضائي من أجل الحصول على تعویض عادل وسریع
  

  

  

                                                             
(1) « Si la victime la refuse, elle peut saisir la juridiction civile, laquelle n’est pas tenue de surseoir à statuer 
dans l’attente de la décision définitive sur l’action publique de la juridiction répressive. Fourment (François), 
op.cit. p. 220.  

  .213، المرجع السابق، ص )رباب( عنتر )2(
  .المرجع ذاتھ )3(

(4) Le juge répressif est en effet incompétent, même si la victime a exercé devant lui l’action civile et que le 
fond de garantie intervient à l’instance.  Pignoux (Nathalie). Op.cit. p. 212. 
(5) « Le législateur réserve la possibilité à la victime d’agir en justice contre le f.g.t.i Elle dispose alors d’un 
délai  de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation pour saisir le juge civil ». 
Pignoux (Nathalie). Op.cit. p. 212. 
(6) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), Op.cit, p. 324, 325. 
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  قواعد تعویض ضحایا جرائم القانون العام: ثانیا
  

آلیة التعویض الجماعي لبعض الضحایا عن األضرار الناتجة عن الجریمة طبقا 
الضامن لتعویض بعض الضحایا عن األضرار الناتجة عن  1977جانفي  3لقانون 

أن الجریمة، تقتصر هذه اآللیة على تغطیة األضرار البدنیة، وأن یبرر صاحب الطلب 
 وأن لهذا التعویض طبیعة احتیاطیةعدم تعویضه یضعه في وضعیة اقتصادیة صعبة، 

  .)1(ویمكن القول بأن الدولة هي المسؤولة عن دین التعویض

بعض التحسینات على آلیة التعویض التي نص  1990جویلیة  6وقد أدخل قانون 
بحیث أقر مبدأ التعویض الكامل، وأصبح صندوق تعویض ضحایا  1977علیها قانون 

  . )2(اإلرهاب هو المسؤول عن دین التعویض ولیس الدولة

، وجرائم 1977جانفي 3یقصد بجرائم القانون العام، جرائم العنف طبقا لقانون 
السرقة، واالحتیال وسوء ، وجرائم )1985دیسمبر  30قانون (االغتصاب أو هتك العرض

 .)3()ف. ج.إ.ق 14- 706، المادة 96، المادة 1981فیفري  2قانون  (تماناالئ

ویمكن لضحایا األضرار الجسدیة الناتجة عن هذه الجرائم أن یتقدموا بطلب 
 commissionتعویض أمام لجنة قضائیة تسمى لجنة تعویض ضحایا الجریمة

d’indemnisation des victimes d’infractions.  ویرمز إلیها اختصاراc.i.v.i  وهي
تتشكل من قاضیین، یضمن أحدهما رئاسة اللجنة، وأحد األشخاص یمثل المصالح التي 

  .)4(تعنى بقضایا الضحایا، باإلضافة إلى ممثل النیابة العامة

                                                             
(1) Fourment (François), op.cit. p. 215, 216. 
(2) Ibidem. 
(3) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit, p. 308, 309. 
(4) Fourment (François), op.cit. p. 216. Stefani.(Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit. 
p.309. 
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الصادر  1605-2007طرأ تعدیل على تشكیل هذه اللجنة بعد صدور مرسوم رقم 
2007نوفمبر  13بتاریخ 

 le juge délégué aux الذي أسس القاضي المفوض للضحایا. )1(

victimes2(، حیث أصبح یرأس لجنة تعویض ضحایا الجریمة(.  

یضاف إلى هذه الوظیفة القضائیة، فإن القاضي المفوض بالضحایا یشغل أیضا 
وظیفة إداریة قضائیة، بحیث یمكنه نقل طلبات الضحایا إلى الجهات القضائیة 

له وظیفة إداریة بحتة یراقب من خاللها توافر شروط إعالم المدعین المختصة،كما 
المدنیین بحقوقهم، ویشارك في إعداد ومباشرة أحكام دعم الضحایا، ویقدم تقریرا سنویا 

  .)3(حول ممارسة هذه االختصاصات

ویقضي التشریع الفرنسي بأن یقدم الطلب إلى اللجنة المختصة إقلیمیا من قبل 
. أو من یمثله قانونا، أو من محامیه خالل سنه من تاریخ وقوع الجریمةالمجني علیه، 

وفي حالة عدم وجود دعوى جنائیة بخصوص هذه الجریمة، أو إذا تعلق األمر بدعوى 
مدنیة منظورة أمام القضاء الجنائي فإن مدة السنة تبدأ من تاریخ صدور الحكم النهائي 

تعویض بعد فوات السنة إذا لم یتمكن صاحب وقد تقبل المحكمة طلب ال. في هذه الدعوى
الشأن من تسویة حقوقه خالل هذه السنة، أو إذا تفاقم الضرر بعد فوات السنة، وكذلك 

 . )4(في حالة وجود أي سبب قانوني آخر

، محسوبة من 1990جویلیة  6لكن مدة السنة أصبحت ثالث سنوات بعد تعدیل 
وقت ارتكاب الجریمة، وتمدد إلى سنة إضافیة في حالة قیام دعوى جنائیة وصدور حكم 

فإن القضاء  2000جوان  15وطبقا لقانون . نهائي فیها أو في الدعوى المدنیة المرتبطة بها
من قانون   14-706و 3-706حین إدانة فاعل إحدى الجرائم المشار إلیها في المواد 

                                                             
(1) Celui-ci étant entré en fonction à compter du 2 janvier 2008.  V. Schultz (pascal), la place de la victime 
dans le procès pénal, Bruylant, Bruxelles, p. 29- 31. 
(2) Le juge délégué aux victimes préside la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. V. 
Fourment (François), op.cit. p.197. 
(3 )Ibidem 

  .237، المرجع السابق، ص )ماهر سالم( طراونة )4(
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الجزائیة بصب تعویضات أن یعلم الضحیة بإمكانیة االلتجاء إلى اللجنة إذا اإلجراءات 
  .)1(رغبت في االستفادة من ذلك

یجب أن یقدم الطلب مصحوبا بكافة المستندات واألضرار المطلوب التعویض 
عنها مثل مستندات دخوله المستشفى والتي تحدد تكالیف العملیة الجراحیة، أو المستندات 

الخسارة الجسیمة التي لحقت به من جراء السرقة أو النصب أو خیانة الدالة على 
األمانة،كما یجب إرفاق ما یفید عدم حصوله على تعویضات من جهة أخرى، أو أن هذا 

  .)2(التعویض المطالب به أمام اللجنة ما هو إال تكملة لتعویض سابق

مقدم الطلب قبل الجلسة بشهرین على األقل، یقوم رئیس اللجنة باستدعاء 
وصندوق الضمان عن طریق رسالة مضمونة الوصول، ویمكن لألطراف إبداء مالحظاتهم 

  .قبل تاریخ الجلسة بخمسة عشر یوما

تعقد الجلسة بغرفة المشورة بحضور األطراف أو ممثلیهم وتصدر قرارها في نفس 
ات المكان، ویجب أن یتضمن القرار من حیث الشكل، وتحت طائلة البطالن، ادعاء

 .)3(األطراف وطلباتهم

في حالة قبول اللجنة للطلب، تحدد، بكل سیادة، مبلغ التعویض بحسب القواعد 
الذي ألغى التعویض المسقف وأقر مبدأ  1990جویلیة  6ومنذ قانون . العامة للمسؤولیة

  .)4(التعویض الكامل فإنه یجب على اللجنة أخذ ذلك في الحسبان

تي یعوض عنها الصندوق من حیث األخذ بمبدأ على العموم، فإن األضرار ال
التعویض الكامل تنقسم إلى قسمین، قسم منها یعوض عنه بتعویض كامل عن كافة أوجه 

 .)5(الضرر، وقسم ال یعوض عنه سوى بتعویض مسقف

                                                             
(1) Pignoux (Nathalie). Op.cit. p. 213. 

  .188 ، المرجع السابق، ص)محمد( حنفي محمود: راجع أیضا 
  .190 ، المرجع السابق، ص)محمد( حنفي محمود )2(

(3) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit, p. 318, 319. 
(4 )Ibidem. 
(5) Fourment (François), op.cit. p. 216, 217. 
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في الواقع، هناك نظامان مختلفان للتعویض أمام اللجنة، النظام األهم یتعلق 
ها یتسم تصرف الضحیة بالیسر والبساطة، بینما النظام اآلخر بالجرائم األكثر خطورة وحین

 .محدد ویتعلق بالجرائم األقل خطورة

یطبق النظام األول على عدد قلیل من الجرائم یتعلق األمر بأفعال عمدیة أو غیر 
عمدیة تؤدي إلى الموت، أو تتسبب في عجز دائم، أو عجز كامل عن العمل لمدة تعادل 

وكذا أعمال العنف والتقتیل، أو أیة أفعال ناتجة عن العنف الجنسي . أو تزید عن شهر
مثل االغتصاب واالعتداء على العرض وال یتطلب في هذه الحالة األخیرة أي تحدید لمدة 

  .العجز عن العمل

الدعوى تفتح ألقارب المجني علیه أو ورثته، ویستحق التعویض الكامل عن جمیع 
  .الغ المستحقة التي تمنحها المحاكم العادیةعناصر الضرر، بحیث تعادل المب

أما ضحایا الجرائم األقل خطورة فإنهم یستفیدون من التعویض ولكن بشروط قد 
تكون صارمة، یتعلق األمر ببعض جرائم المال مثل السرقة والنصب وخیانة األمانة 

العمل  واالعتداء على الممتلكات، ویشمل أیضا األضرار الجسدیة التي تسبب العجز عن
  .لمدة أقل من شهر

هذا النظام للتعویض خصص للضحایا محدودي الدخل بحیث ال یستفید منه سوى 
ویتطلب  )أورو 1311حوالي  2007بلغت في (ن یستفیدون من المساعدة القضائیةأولئك الذی

 une(لممتلكات أو على شخص الضحیةالقانون أن تسبب الجریمة أضرار جسیمة في ا
situation matérielle ou psychologique grave .(في  تأصبح اثبت الضحیة أنهوت

حصل على تعویض كاف ونهائي عن ا لم توضعیة مادیة صعبة من جراء الجریمة، وأنه
  .االضرر الذي حل به

نما هو تعویض مسقف بحد أقصى بلغ في  ال تستحق الضحیة التعویض الكامل، وإ
  . )1(أورو 3933قیمة   2007سنة 

                                                             
(1) Lopez (Gérard), portelli (serge), Clément (Sophi), op.cit. p. 11. Fourment (François), op.cit. p. 216, 217. 

  .181، المرجع السابق، ص )رباب(عنتر: راجع أیضا 
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شرطان آخران یخصان كل الضحایا، وهما خطأ الضحیة والجنسیة حیث وهناك 
، وفیما )ف.ج.إ.ق 3-706 .م(یمكن رفض التعویض أو تخفیضه بسبب خطأ الضحیة

یخص شرط الجنسیة فمن حیث المبدأ یشترط أن تكون الضحیة من جنسیة فرنسیة، ولكن 
بحیث أصبح ) 15-706(زائیةجدیدة لقانون اإلجراءات الجأضاف مادة  1981فیفري  2قانون 

التعویض یشمل بعض األجانب مثل ضحیة أیة دولة عضو في المجلس 
ولكن بشرط أن تكون الجریمة بالنسبة لألجانب حدثت على األراضي . )C.E.E(األوروبي
 .)1(الفرنسیة

یصب مبلغ التعویض لصالح الضحیة من طرف صندوق الضمان خالل شهر بعد 
للضحیة أن تطالب اللجنة بتعویض تكمیلي إذا صدر قرار من  ویمكن. صدور قرار اللجنة

القضاء المدني أو الجنائي في ذات القضیة بمنح تعویض أعلى من التعویض الذي 
كما یمكنها أن تطالب . قضت به تلك اللجنة وذلك خالل سنة محسوبة من القرار النهائي

ط إطالعها، تحت طائلة المتهم أو المسؤول المدني بذلك أمام القضاء الجنائي بشر 
 .)2(البطالن، بالتعویضات التي قضت بها اللجنة

أراد إیجاد معاملة متماثلة لضحایا الجرائم اإلرهابیة  1990یولیو  6ویالحظ أن قانون 
وضحایا القانون العام من حیث منحهم الحق في التعویض الكامل عن طریق صندوق 

ولكن إجراءات الحصول على التعویض لم . واحد هو صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب
یقدر أوال بواسطة فمبلغ التعویض الممنوح لضحایا الجریمة یجب أن . تتوحد في الحالتین

  . وهنا ال یلعب الصندوق إال دور دافع التعویض. لجنة تعویض ضحایا الجریمة

أما ضحایا األعمال اإلرهابیة فیستفیدون من إجراءات خاصة تسمح لهم بالمطالبة 
وهنا . مباشرة لصندوق الضمان الذي یختص بطلباتهم وبدفع التعویض المستحق لهم

وهو ما قد یفسر بأن ضحایا . فع التعویض في نفس الوقتیختص الصندوق بالتحقیق ود

                                                             
(1) Stefani(Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit, p. 314, 315. 
(2) Ibid, p. 320, 321. 
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الجرائم الذین یخضعون للقواعد العامة لیسوا في نفس المركز الذي یوجد فیه ضحایا 
 .)1(األعمال اإلرهابیة

 الضمان على أساس التضامن الوطني هذا النوع من التعویض یتكفل به صندوق
في المدة المحددة من المشرع، وبإجراءات  وهو یضمن االستفادة من میزة التعویض الفوري

بسیطة قلیلة التكلفة، إضافة إلى أن الصندوق یعزز االنفصال بین المتسبب في الضرر 
  . )2(التضامن یحل محل المسؤولیة . والملتزم بأداء التعویض

  

  الفقرةالثانیة

  نظام التعویض في صندوق ضحایا اإلرهاب

  في التشریع الجزائري
  

 شرع في مجال تعویض ضحایا اإلرهابالنصوص التي سنها المبالرجوع إلى 
) أوال(التعویض الكامل عن كل األضرار: لیمكن التمییز بین نظامین للتعویض؛ األو 

  ).ثانیا(قدر حسب مقاییس محددةالتعویض الم: الثاني
  

  التعویض الكامل عن كل األضرار: أوال
  

یستفید ضحایا اإلرهاب الذین یتأسسون كطرف مدني من التعویض عن كل 
األضرار الالحقة بهم، وتقدر التعویضات التي یمكن أن تمنحها في هذه الحالة الجهات 

من القانون  40وهذا مستفاد من نص المادة . القضائیة طبقا للتشریع الساري المفعول
 ه في حالة تحریك الدعوى العمومیةنص على أنالمتعلق باستعادة الوئام المدني، والتي ت

                                                             
دراسة مقارنة في . ، التعویض التلقائي لألضرار بواسطة التأمین وصنادیق الضمان)عابد(فاید عبد الفتاح فاید )1(

  . 168ص ،2014القانون المصري والقانون الفرنسي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 
(2) Le législateur  a pris le partie de confier la réparation de certains dommages à des fonds de garantie ou 
d’indemnisation qui présentent l’avantage d’une indemnisation rapide dans des délais prévus par le 
législateur ainsi qu’une indemnisation par des procédure peu coûteuse. Reste que ces fonds publics de 
garantie ou d’indemnisation renforce la « déconnection entre l’auteur du dommage et le débiteur de 
l’indemnisation », de sorte que « la responsabilité est alors remplacée par la solidarité ». v. yannick (joseph-
ratineau), op.cit, p. 167, 168. 



 آلیات تعویض ضحیة الجریمة: القسم الثاني

 

472 
 

مكرر من قانون العقوبات أو ذوي  87یجوز لضحایا األفعال المنصوص علیها في المادة 
  .حقوقهم أن یتأسسوا كطرف مدني وأن یطالبوا بالتعویض عن الضرر الذي لحق بهم

، بعد تقدر التعویضات التي یمكن أن تمنحها، في هذه الحالة، الجهات القضائیة
خصم مبالغ التعویضات التي یمكن أن تكون قد منحت من جهة أخرى، طبقا للتشریع 

  .)1(الساري المفعول

الذي یحدد كیفیات تطبیق المادة  99یولیو  20المؤرخ في  99/144وحسب المرسوم 
منه، فإن أمین خزینة الوالیة یتكفل بناء على القرار القضائي الجزائي النافذ الذي یمنح  40
عویضات للضحیة جراء األعمال اإلرهابیة بأن یمكن هذا األخیر منها في أجل شهر من ت

 302 -075تاریخ إیداع الطلب، على أن تخصم التعویضات المدفوعة من الحساب رقم 
ضحایا  صندوق تعویض"والذي یحمل عنوان المفتوح في كتابات أمین الخزینة الرئیسي 

  ".اإلرهاب

ن یشرع األمین الوالئي للخزینة في دفع مبلغ هذه وعلى هذا األساس، یجب أ
  . )2(التعویضات بسرعة ودون أیة ترتیبات أخرى

وفي حالة استفادة الضحیة من تعویضات مدفوعة من صندوق تعویض ضحایا 
اإلرهاب، تكون أقل من الحكم الصادر عن القضاء فإنه یجب أن یقوم الصندوق بدفع 

ق للضحیة اللجوء إلى الغرفة اإلداریة بالمجلس وفي حالة الرفض فإنه یح. الفارق
باعتبارها هي المختصة نوعیا في قضایا المسؤولیة اإلداریة للدولة وباقي األشخاص 

  .المعنویة العامة

، في قضیة 2004وقد صدر قرار عن الغرفة اإلداریة لمجلس قضاء قسنطینة سنة 
الذین رفعوا دعوى تعویض ضد والي والیة قسنطینة ووزیر ) ع.ع(ذوي حقوق المرحوم

المالیة وأمین خزانة والیة قسنطینة یلتمسون من خاللها إلزام المدعى علیهم بأن یدفعوا لهم 

                                                             
 13، 46 ع، 36 سالجریدة الرسمیة، . یتعلق باستعادة الوئام المدني 1999یولیو  13مؤرخ في  08 -99قانون رقم  )1(

  .8، ص 1999یولیو 
  .193، 192، المرجع السابق، ص )نذیر(عمیرش  )2(
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عن محكمة فارق التعویضات بین المبالغ المحكوم بها بموجب الحكم المدني الصادر 
ملیون سنتیم، وبین التعویض الجزافي  181والمقدرة ب ) ن. ح(الجنایات ضد اإلرهابي

  .ملیون سنتیم كفارق 55ملیون سنتیم، أي مبلغ  126الممنوح لهم من قبل الدولة والمقدر ب 

وكان السید أمین خزینة والیة قسنطینة رد سلبیا ورفض االمتثال ولم یقم بتنفیذ 
لیة معتبرة، وال القرار القضائي بحجة أن ذوي حقوق الضحیة قد استفادوا من مبالغ ما

نما بفارق  181یمكن تعویضهم مرتین، مع أن ذوي الحقوق لم یطالبوا بمبلغ  ملیون سنتیم وإ
  .ملیون سنتیم 55التعویضات المقدرة ب 

حیث جاء في القرار بأحقیة المدعین في باقي التعویضات المحكوم بها بموجب 
ئیة على عاتق المدعى الحكم المدني الصادر عن محكمة الجنایات والمصاریف القضا

  .علیه وزیر المالیة

ولكن مجلس الدولة ألغى القرار المعاد وتم رفض الدعوى لعدم التأسیس وبتحمیل 
وقد استخلص مجلس الدولة من الوثائق المرفقة . المستأنف علیه المصاریف القضائیة

غ السالف بالملف أنه سبق للمستأنف علیهم أن سلكوا الطریق اإلداري للحصول على المبل
  .)1(ملیون سنتیم 55الذكر، فإنه ال یجوز المطالبة قضائیا بمبلغ 

وعلق البعض على هذا القرار بأن قضاة مجلس الدولة لم یفرقوا في تسبیب قرارهم 
بین طلب ذوي حقوق الضحیة الرامي إلى تمكینهم من فارق التعویضات، وبین تكییفه 

ثم إن سلوك ذوي الحق للطریق . تینللوقائع على أساس أنه ال یمكن تعویضهم مر 
ال یمنعهم إطالقا من ) تعویضهم جزافیا من قبل صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب(اإلداري

  .)2(اللجوء إلى القضاء للمطالبة القضائیة بحقوق مقررة لهم قانونا، ولم تمكنهم منها اإلدارة

 99/144لمرسوم وحقیقة فإن قرار مجلس الدولة غیر مفهوم السیما مع ما ورد في ا
منه، وخاصة ما یتعلق  40الذي یحدد كیفیات تطبیق المادة  99یولیو  20المؤرخ في 

                                                             
، المرجع )نذیر(عمیرش : راجع. 25924، ملف الطعن رقم 2006/ 31/10قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ  )1(

  .279 -276السابق، ص 
  .279المرجع ذاته، ص  )2(
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المفتوح في كتابات أمین الخزینة  302 -075بخصم التعویضات المدفوعة من الحساب رقم 
وفي الحالة هذه فقط یصح القول بأن . وهو ما یفید بأن الصندوق یلتزم بالفارق. الرئیسي

  .حصل على تعویض كامل حالة التجائها إلى القضاءالضحیة ت

یتعلق بمكافحة  1992سبتمبر  30مؤرخ في  03 -92وكان المرسوم التشریعي رقم 
 1993أفریل  19مؤرخ في  05 -93دعم اإلرهاب، معدل ومتمم بالمرسوم التشریعي رقم 

فقد  36المكرس كلیا لتهیئة اإلجراءات الجنائیة لكي تستخدم ضد اإلرهاب، باستثناء المادة 
ألمحت إلى حقوق الضحایا وأن تأسیسهم كطرف مدني جائز القبول أمام المحكمة 

ومن ثم فإن المسؤولیة المدنیة هي األساس الوحید والممكن لكل طلب تعویض . الخاصة
 .)1(ق بالضحایا أو ذوي حقوقهملتي تلحمحتمل عن األضرار ا

لكن السلطات العمومیة رأت أن هذا الطریق ینذر بالفشل، وأن األعمال اإلرهابیة 
تصدر عن أشخاص یصعب في الغالب تحدید هویتهم، وفي حالة توقیفهم ومحاكمتهم 

 یترددون في التأسیس كأطراف مدنیةجنائیا فإن الضحایا بدافع الخوف من االنتقام 
عسار ا   .)2(كانت هذه عوامل لتحرك السلطات. لمسؤولین هو مؤكد بالنسبة لمعظمهموإ

یستفید األشخاص الطبیعیون الذین تتعرض أمالكهم إلى  47 -99وطبقا للمرسوم 
یتكفل به صندوق تعویض ضحایا  %100أضرار مادیة من تعویض كامل بنسبة 

  . )3(اإلرهاب،ولكن مبلغ األضرار الملحقة یتحدد طبقا لتقریر الخبرة

عین المرسوم المذكور األمالك المعنیة بالتعویض وهي المحالت ذات االستعمال 
السكني واألثاث والتجهیزات المنزلیة واأللبسة والسیارات الشخصیة، وال تدخل ضمن 

وترك كیفیات تحدید تعویض . المالیة والحلي واألعمال الفنیة التعویضات األوراق
المحالت ذات االستعمال الصناعي والتجاري والممتلكات التجاریة والمستثمرات الفالحیة 

  .)4(وقطعان المواشي وكل تربیة أخرى للحیوانات إلى نص خاص

                                                             
(1) Lahlou khiar, (Ghenima), op.cit, p. 312. 
(2) ibidem. 

  .91، 90المادتان  )3(
  .342، صالمرجع السابق، )عبد الرحمن(خلفي )4(
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باإلضافة  ویتكون الملف من مقرر التعویض بعنوان األضرار المادیة یعده الوالي،
إلى بطاقة معاینة العمل اإلرهابي، وكل سند یثبت ملكیة المحل السكني أو البطاقة 

  .)1(الرمادیة للسیارة وتصریح شرفي بعدم التغطیة بواسطة عقد التأمین

أما المستفید من قرار قضائي بمنحه تعویضات جراء أعمال إرهابیة فإنه یقدم طلبا 
ویكون مرفقا بذلك القرار تحت طائلة عدم . التي یقیم فیهامكتوبا إلى أمین خزانة الوالیة 

بعد خصمه من صندوق  اویدفع مبلغ التعویضات في أجل ال یتعدى شهرا واحد. قبوله
144 -99من المرسوم رقم  6و 5و  4و 3تعویض ضحایا اإلرهاب طبقا للمواد 

)2(.  
  

  التعویض وفق مقاییس محددة: ثانیا
 

حیث مقدار التعویض بكونه محددا بمقتضي النص  یتمیز النظام التعویضي من
وعلى العموم فإن النص یتضمن . التشریعي أو التنظیمي، وال یترك لتقدیر القاضي

  .)3(العناصر التي تسمح بحساب التعویض

مقدار مختلف التعویضات التي یستفید  47–99وتحدد أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
ذوي حقوقهم، وكذلك الحوادث التي وقعت في إطار  منها ضحایا األعمال اإلرهابیة أو

مكافحة اإلرهاب من معاش خدمة، ومعاش شهري، ورأسمال إجمالي، ورأسمال 
  .)4(وحید،ومساعدة مالیة

ویتكون معاش الخدمة من األجر األساسي وتعویض الخبرة ویخضع  لالقتطاع 
الهیئة العمومیة أو الجهة ، وتتكفل الوزارة أو )5(بعنوان الضمان االجتماعي أو الضریبة

                                                             
  .101المادة  )1(
ویحدد المرسوم، حسب المادة  .8، ص 1999یولیو  20، بتاریخ 48 ع، 36 س، ر.ج :انظر هذا المرسوم في )2(

األولى، كیفیات تعویض الضرر الالحق باألشخاص الطبیعیة ضحایا أضرار جسدیة أو مادیة جراء أعمال إرهابیة التي 
  .تتشكل طرفا مادیا أمام الجهات القضائیة الجزائیة المختصة، وكذا كیفیة تسدید التعویضات من طرف الدولة

  .374بق، ص ، المرجع السا)علي(فیاللي )3(
  .376، ص ذاتهالمرجع  )4(
  .47/ 99من المرسوم  18المادة  )5(
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وینطبق األمر كذلك على رأسمال الوحید . )1(الوصیة بدفع معاش الخدمة، ولیس الصندوق
ویكون هذا . الذي یصرفه صندوق التقاعد من الخزینة العامة في إطار میزانیة الدولة

عن المبلغ مساویا مرتین المبلغ السنوي لمعاش تقاعد المتوفى، على أال یقل مائة مرة 
  .)2(ویقسم حصصا متساویة على ذوي حقوق المتوفى. األجر الوطني األدنى المضمون

  . )3(في الحاالت األخرى، یتكفل صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب بالدفع

ویظهر أن هناك عدة جهات لصرف التعویضات، فبالنسبة لذوي حقوق موظفي 
لوزارة الدفاع الوطني والمدیریة  مصالح األمن والعسكریین والشرطة والشبیهین بهم التابعین

العامة لألمن الوطني، فإن القسم الوزاري المكلف بإعداد مقرر ضحیة اإلرهاب هو المنوط 
رین، أو به صرف التعویضات المقررة لهم، ونفس الشيء بالنسبة لألعوان العمومیین اآلخ

وكذا أو یعمل في المؤسسات واإلدارات والهیئات العمومیة  كل شخص آخر تابع
  .الجماعات اإلقلیمیة

أما فیما عدا هؤالء األشخاص والفئات فإن صندوق ضحایا اإلرهاب هو من یكفل 
  .)4(تعویضهم

أما الضحایا الموظفون واألعوان العمومیون فتتولى تسدید تعویضاتهم الهیئة 
أما الضحایا . أما الضحایا المتقاعدون فیدفع تعویضهن صندوق التقاعد. المستخدمة

تطفون فتبقى رواتبهم ساریة المفعول وتصرف إلى ذوي حقوقه من قبل الهیئات التي المخ
  .)5(یتبعونها إلى غایة ظهور المختطف أو صدور حكم یؤكد وفاته

یستفید من المعاش الشهري الضحایا التابعون للقطاع االقتصادي أو الخاص أو 
، وكذلك )6(حالة الوفاةبدون عمل الذین یتعرضون ألضرار جسدیة، أو ذوو حقوقهم في 

                                                             
  .من ذات المرسوم 21المادة  )1(
  .36المادة  )2(
  .83، 78، 59، 55، 53، 37، 31، و 26المواد  )3(
  .190، المرجع السابق، ص )نذیر(عمیرش  )4(
  .191المرجع ذاته، ص  )5(
  .59و  26المادتان،  )6(
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على أن حساب . )1(الموظفون واألعوان العمومیون الذین یتعرضون ألضرار جسدیة
التعویض یكون وفق المقیاس المرجعي الذي یستعمله الضمان االجتماعي في مجال 
حوادث العمل بالنسبة لألضرار الجسدیة، وعلى أساس دخل الضحیة، أو على أساس 

  .)2(م یكن للضحیة دخل في حالة الوفاةوسط ألجر القطاع العام إذا لالرقم االستداللي المت

یستفید الزوج من دون أبناء أو أصول الضحایا التابعین للقطاع االقتصادي أو من 
مرة المعاش الشهري على أساس دخل الضحیة  120دون عمل من رأسمال إجمالي یطابق 

ذا لم یكن للضحیة دخل یؤخذ . دج 40.000وأال یتجاوز . دج 8.000دون أن یقل عن  وإ
بالمعاش الشهري الذي یحتسب على أساس الرقم االستداللي المتوسط ألجیر القطاع العام 

ویستفید ذوو حقوق الضحایا من رأسمال إجمالي بدال من . الذي له مؤهالت مماثلة
 المعاش الشهري متى توفى الضحیة قبل عشر سنوات من السن المفترضة للتقاعد في

حالة وجود أبناء قصر، كما یستفید ذوو الحقوق من هذا التعویض إذا كانت الضحیة 
مرة األجر الوطني  120سنة وغیر منتسبة لصندوق التقاعد ویساوي  60قاصرة أو تتجاوز 

  . )3(المضمون

ویوزع معاش الخدمة والمعاش الشهري في حالة وفاة الضحیة والرأسمال اإلجمالي 
وهم الزوجات واألبناء القصر أقل من  12یا المذكورین في المادة على ذوي حقوق الضحا

سنة، واألبناء العاجزون بسبب مرض أو عاهة مهما كانت سنهم، وكذلك البنات إذا  21
كل صنف ینفرد بالتعویض یستحقه . كن في كفالة المتوفى الفعلیه، إضافة إلى األصول

ینهم بالتساوي، وفي حالة وجود أكثر من ، وفي حالة التعدد یقسم ب% 100كامال أي بنسبة 
بالتساوي على  %50من التعویض لصالح الزوج أو الزوجات، ویوزع  %50صنف تذهب 

من  %70ذوي الحقوق اآلخرین، وفي حالة وجود أبناء وأصول فقط یستحق األبناء 

                                                             
  .48المادة  )1(
  .بالنسبة لألضرار الجسدیة 59و  48، بالنسبة لحالة الوفاة، المادتان، 27المادة  )2(
، )س.د(، 1حق ذوي الحقوق في التعویض، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ، )عبد الحفیظ(خرشف  )3(

  .116ص 
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أما إذا انفرد أحد األصول فال . لصالح األصول، أو لألصل الوحید %30التعویض، و
  .)1(ویضمن مبلغ التع %75حق سوى یست

أما المساعدة المالیة فیستفید منها الناجون من االغتیاالت الجماعیة الذین فقدوا في 
نفس الوقت أحد األصول على األقل، وكذا اإلخوة مهما كانت أعمارهم، إذا كان عدد 

مرة المعاش األدنى المنصوص علیه  300وتساوي هذه المساعدة . الناجین ال یتجاوز ثالثة
ذا . ، وتقسم حصصا متساویة ما بین الناجین، أو تمنح كلها للناجي الوحید27في المادة  وإ

استفاد أحد الناجین من أكثر من تعویض عن وفاة زوجه أو أحد أبنائه عن نفس العمل 
  .)2(اإلرهابي یمنح كل واحد منهم التعویض األكثر أفضلیة

الزوج بالنسبة للضحایا المتزوجین، األصول (قوق ضحایا االختطافویستفید ذوو ح
من إعانة مالیة شهریة ) 70لغیر المتزوجین، والقصر الذین یمثلهم مقدم طبقا للمادة 

من األجر أو من آخر تصریح بدخل ضحیة االختطاف التابعة للقطاع  %70تساوي 
كانت الضحیة متزوجة ومتكلفة إذا . )3(دج 20.000الخاص، وال تفوق اإلعانة المالیة 

لصالح  %30 للزوج أو الزوجات واألوالد القصر، و %70بوالدیها توزع اإلعانة 
  .)4()لكل واحد %15(األصول

أما الموظفون واألعوان العمومیون فیبقى راتبهم ساري المفعول إلى غایة ظهور 
من الراتب على المستفید أي الزوج أو  %70المختطف أو صدور حكم یؤكد وفاته، وتوزع 

ذا كانت متزوجة  %30األصول، و یؤخذ من حساب إیداعي مفتوح باسم الضحیة، وإ
لكل واحد  %10(للوالدین %20للزوج أو الزوجات،  %50: ومتكلفة بوالدیها یوزع الراتب

 .)5(لحساب اإلیداع %30، )منهما

                                                             
  .13و 12المادتان  )1(
  .37المادة،  )2(
  .77المادة  )3(
  .80المادة  )4(
  .72، 69، 68المواد  )5(
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التي تفتح حق التعویض للضحایا یتضح أن الوفاة والجروح هي الخسائر األساسیة 
أو لذوي حقوقهم، وكل األضرار المختلفة التي قد تنجم عن ذلك غیر متكفل بها، تستبعد 

هانة الشرف واألضرار المعنویة األخرى  .)1(كذلك األضرار الجمالیة وإ

بطبیعة الحال فإن النساء اللواتي تتعرضن لالغتصاب من إرهابي أو جماعة 
الذي یهدف إلى تتمیم  26 - 14ایا لإلرهاب طبقا للمرسوم التنفیذي رقم إرهابیة تعتبرن ضح

، وتستحق التعویض الذي یتكفل بدفعه صندوق 47 -99أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
تعویض ضحایا اإلرهاب على مستوى والیة اإلقامة ویحسب التعویض المدفوع للنساء 

یودع . %100ضحایا االغتصاب على أساس نسبة عجز جزئي دائم جزافیة تحدد ب 
الملف لدى الوالي، محل إقامة الضحیة، وتعفى ضحیة االغتصاب من تقدیم أي دلیل 

  .)2(بات لالغتصاب عدا محضر مصالح األمنإث

الحظ بعض الباحثین أن مبالغ التعویض عن األضرار الجسدیة مرتبطة بدخل 
ن كان هذا ینطبق على حوادث العمل  إال أنه  المصاب، كلما زاد دخله زاد تعویضه، وإ

یرجع به یوجد فارق بینهما ألنه یمكن الرجوع في إطار التأمینات االجتماعیة بالفارق وال 
في إطار األضرار الناشئة عن اإلرهاب مما یجعل المضرور یكتفي بمبالغ التعویض 

  .القانونیة

ثماني مرات كذلك إذا زاد دخل المصاب عن الحد األقصى الذي قدره الشارع ب
، فإن المضرور لن یتلقى إال تعویضا في إطار ذلك )8×دج  8000(األجر األدنى المضمون

  .)3(أن یجعل من تعویضه أدنى من الضرر المادي الذي أصابه وهذا من شأنه. الحد

                                                             
(1) Lahlou khiar, (Ghenima), op.cit, p. 326. 

فبرایر  13مؤرخ في   47 - 99، یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2014فبرایر  1مؤرخ في  26 - 14مرسوم تنفیذي رقم  )2(
والمتعلق بمنح تعویضات لصالح األشخاص الطبیعیین ضحایا األضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بهم  1999

 2، 5 ع ،51 س، ر .ج .نتیجة أعمال إرهابیة أو أحداث وقعت في إطار مكافحة اإلرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم
  .22، 21، ص 2014فبرایر 

  .148، المرجع السابق، ص )عبد الرزاق(دربال  )3(
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كما أن هناك فارقا كبیرا  في التعویض بین الفئات المختلفة، فمن دخله ثمان مرات 
األجر األدنى المضمون یزید تعویضه بثمان مرات عمن كان دخله مرة واحدة ولو كانت 

  .نسبة العجز واحدة

قاعدة أو في سن التقاعد یقدر تعویضها بثمانین وفي حالة الوفاة فإن الضحیة المت
ن كانت قاصرة أو عاجزة یصل تعویضها إلى ستة وتسعین ملیون  ملیون سنتیم، وإ
سنتیم،أما إذا تعلق األمر بضحیة تابعة للقطاع االقتصادي أو الخاص أو بدون عمل فإن 

ختالفات خاصة وأنه وال مبرر لهذه اال. التعویض یصل إلى أربعمائة وثمانین ملیون سنتیم
في الحاالت الثالث األولى أن ذوي الحقوق لیسوا عالة على المتوفى أي في حالة غنى 

ولو تمت مقارنة هذه المبالغ بتلك التي تمنحها . وال أساس في تقدیر هذه المبالغ. عنه
  .)1(المحاكم الجزائیة لن نرى أي أساس لهذا الفارق في المبالغ

ات إداریة، حیث تثبت االستفادة من التعویض بموجب ویتم التعویض وفق إجراء
مقرر صادر عن المدیر العام لألمن الوطني، وبموجب مقرر من والي الوالیة التي وقع 

وتستند هذه المقررات . في إقلیمها العمل اإلرهابي بالنسبة لكل الضحایا غیر أعوان األمن
ثبات من إعداد مصالح األمن   .)2(إلى بطاقة معاینة وإ

، ویتكون من مقرر اتودع ملفات التعویض لدى والیة مقر الضحیة أو ذوي حقوقه
االعتراف بصفة ضحیة اإلرهاب، والمقرر الذي یحدد مبلغ التعویض، مقرر منح المعاش 
الشهري أو الرأسمال اإلجمالي وتوزیعه، إضافة إلى نسخة من الفریضة أو شهادة میالد 

ن خزانة الوالیة بصرف المعاش الشهري أو الرأسمال ویقوم أمی. إلثبات صفة ذوي الحقوق
  . )3(اإلجمالي

                                                             
  .149، 148، المرجع السابق، ص )عبد الرزاق(دربال  )1(
  .381، 380، المرجع السابق، ص )علي( فیاللي )2(
  . 35، 34، و 30، 29المواد  )3(
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بطبیعة الحال فإن صفة الضحیة تثبت عن طریق إیجاد العالقة السببیة بین 
وأن مصاریف . الضرر والفعل اإلرهابي أو أي حادث وقع في إطار مكافحة اإلرهاب

  .)2(هابیتكفل بها صندوق تعویض ضحایا اإلر . )1(الفریضة تكون مجانیة

وفي حالة األضرار الجسدیة فحسب فإن صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب على 
مستوى مقر إقامة الضحیة یتولى صرف معاش شهري إلى ضحایا عمال القطاع 
االقتصادي العام والقطاع الخاص والعمال غیر األجراء والمتقاعدین والذین هم بدون دخل 

مستوى خلیة الوالیة، ویحتوي الملف على وهذا بعد إیداع ملف تعویض على . أصال
الملف الطبي الذي یعده المستشفى الذي عولجت به الضحیة، إضافة إلى بطاقة الخبرة 
الطبیة المعدة من قبل المراقبة الطبیة للصندوق الوطني للتأمینات االجتماعیة والتي تكون 

جسدیة الذي یتخذه قد حددت نسبة العجز الدائم، وكذلك مقرر التعویض عن األضرار ال
  .)3(الوالي

ولیس  كما في كل أنظمة التعویض التلقائي فإن اإلجراءات تكون ذات طبیعة ودیة
وتحقق اإلجراءات الودیة فائدتین كونها . على الضحیة أن تدعي مدنیا أمام المحاكم

احتاط مسبقا لهذا  47 -99المرسوم التنفیذي  .مختصرة وتؤدي إلى منح تعویض سریع
وأمر بفتح حساب جاري لكل ذوي الحقوق خالل ثمانیة أیام من إیداع ملف  األمر،

التعویض، وتتراوح آجال الحصول على التعویض الفعلي بین شهر وستة أشهر حسب كل 
  .)4(حالة

وكل شخص یرى أن له حقا في التعویض ورفض الصندوق تمكینه من ذلك أن 
  .)5(یقاضیه أمام الجهات القضایا المختصة

االختصاص في هذه الحالة للقضاء اإلداري وترفع الدعوى أمام الغرفة ویعود 
  .اإلداریة لدى المجلس ضد والي الوالیة وأمین خزینة الوالیة

                                                             
(1) Lahlou khiar, (Ghenima), op. cit, p 339. 

  .47 -99من المرسوم  104المادة   )2(
  .148، المرجع السابق، ص )عبد الرزاق(دربال  )3(

(4) Lahlou khiar, (Ghenima), op. cit, p 339. 
  .343 ، المرجع السابق، ص)عبد الرحمن( خلفي )5(
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وفي قضیة تتعلق بضحیة إرهاب أصیبت بجروح جراء تعرضها لطلقات ناریة من 
 محامیها ن طریقع ، رفعت دعوى قضائیةالمصالح الجهویة لقمع اإلجرام بوالیة قسنطینة

أمام الغرفة اإلداریة لدى مجلس قسنطینة ضد والي الوالیة ووزیر الداخلیة وأمین خزینة 
دج جبرا لألضرار الجسمانیة، ومعاش شهري  1500.000وقد تم تعویضها بمبلغ . الوالیة
  .دج یسري من تاریخ الحادث 10.000قدره 

للدولة، ودفع أمین خزینة واستبعد الوالي أي تعویض في إطار المسؤولیة المدنیة 
الوالیة بأن الهیئة الضامنة هي الوكیل القضائي للخزینة الكائن مقره بوزارة المالیة والتمس 

  .إخراجه من الخصام

. ولكن القضاء أصدر الحكم بتعویض الضحیة بالمبلغ المذكور وبمعاش شهري
یقضي بإلغاء  24/2/2011الذي طعن فیه الوالي أمام مجلس الدولة الذي أصدر قراره في 

القرار المستأنف، ورفض الدعوى ألنها سابقة ألوانها، مع إلزام المستأنف علیه 
  .بالمصاریف القضائیة

وتطبیقا  47 - 99من المرسوم التنفیذي  11وأسس مجلس الدولة قراره على المادة 
ه مسبقا لهذه المادة لم یكن بإمكان المستأنف علیه رفع دعواه بالتعویض مباشرة دون توجی

طلب إلى صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب من أجل المطالبة بالتعویضات التي 
وبما أنه لم یثبت بأن المستأنف علیه قام بهذا اإلجراء المسبق یتعین بالتالي . یستحقها

  .)1(إلغاء القرار المستأنف والقول بأن الدعوى سابقة ألوانها

لة خالف ما ذهب إلیه قضاة وفي تعلیق على هذا القرار قیل بأن مجلس الدو 
الدرجة األولى الذین طبقوا صحیح القانون، ألن شرط وجود إجراء مسبق قبل اللجوء إلى 
القضاء للمطالبة في التعویض والمتمثل في التقدم بطلب إلى صندوق تعویض ضحایا 

ومن ثم فقد وقع مجلس الدولة في خطأ مادي ممكن . اإلرهاب قد استوفته الضحیة بالفعل

                                                             
راجع تفصیالت هذه القضیة والقرار الصادر . 060699، ملف رقم 24/2/2011قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ  )1(

  .483 -478، المرجع السابق، ص )نذیر(عمیرش : بشأنها
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من قانون اإلجراءات المدنیة  964و  963فع دعوى تصحیحیة أمام المجلس طبقا للمادتین ر 
  .)1(واإلداریة

وكذلك فعل المشرع بالنسبة لتعویض ضحایا المأساة الوطنیة الذي حدد قیم 
التعویض تعیینا ال یقبل التغییر، بخالف القانون الفرنسي الذي عهد به إلى إدارة 

المتعلق بتعویض ضحایا  93 -06من المرسوم الرئاسي رقم  6ادة وقد نصت الم. الصندوق
المأساة الوطنیة على أن التعویض یكون في شكل معاش خدمة أو معاش شهري أو 

  .رأسمال إجمالي أو رأسمال وحید

یشمل التعویض جمیع الفئات المتضررة، من مدنیین وعسكریین، موظفین 
نتمین إلى المستخدمین العسكریین التابعین وخواص، حیث یستفید ذوو حقوق الضحایا الم

لوزارة الدفاع الوطني والموظفین العمومیین من تعویض یدفع كمعاش خدمة، ویستفید ذوو 
حقوق الضحایا التابعین للقطاع االقتصادي العام أو الخاص وغیر الموظفین من تعویض 

ن یستفید كما یمكن أ. في شكل معاش شهري یدفعه صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب
  .)2(ضحایا حوادث اإلرهاب من تعویض في شكل رأسمال إجمالي

وقد عمد المشرع إلى تصنیف ضحایا اإلرهاب إلى أصناف وذلك بهدف تنظیم 
عملیة التعویض وضمانها، وعلى هذا األساس قام بتوزیع عبء التعویض على أكثر من 

ض ضحایا اإلرهاب وق تعویجهة فهناك أكثر من صندوق یدخل في التعویض مثل صند
وذلك من شأنه ضمان حالة الیسر  ،وصندوق الضمان االجتماعي وصندوق التقاعد

. )3(والمالءة لجهة التعویض، كما حقق بذلك ضمان وجود تعویض كاف وعادل للضحایا
ووسع المشرع في شكل التعویض من معاش خدمة ورأسمال إجمالي ورأسمال وحید بهدف 

  .)4(والسریع لضحایا الجریمة اإلرهابیةضمان التعویض الفوري 

                                                             
  .484، 483، المرجع السابق، ص )نذیر(عمیرش  )1(
  .141، المرجع السابق، ص )الشریف(بحماوي  )2(
، المصالحة الوطنیة في ظل السیاسة الجنائیة، ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، )عبد الرزاق(باخالد  )3(

  .219، 218، ص 2010، 2009كلیة الحقوق جامعة قسنطینة، 
  .المرجع ذاته )4(
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بذلك یمكن القول بأن المشرع قد خطا خطوات جبارة في سبیل تعویض 
وأنه احترم إلى حد بعید المعاییر . )1(المضرورین جسمانیا ومادیا جراء حوادث اإلرهاب

الدولیة، وذلك بأن حمل الدولة األضرار الناتجة عن المأساة الوطنیة واإلرهاب، وجعل 
  .)2(التعویض یستفید منه المجني علیه وذوو حقوقه

  

  المطلب الثاني

  تعویض ضحیة الجریمة من بیت المال
  

أرست الشریعة اإلسالمیة مبدأ اجتماعیة المسؤولیة، وأحرزت قصب السبق في 
وذلك في الحاالت التي یتعذر فیها التعویض . ذلك، فیما یعرف بنظام العاقلة، وبیت المال

 ي بعض الحاالت ترضیة ألهل القتیلویكون بیت المال ضامنا للدیة ف. من الجاني
  . وصیانة للدم المسفوك عن الهدر

الفرع (عامة لبیت المال أو خزینة الدولةوقد وضع الفقه اإلسالمي األحكام ال
الفرع (على النظام التعویضي لبیت المال ، كما یمكن أن نتعرف من خالل ذلك)األول
  ).الثاني

  

 

  ألولالفرع ا

  األحكام العامة لبیت المال
  

تطرق الفقه اإلسالمي إلى مسألة تحمیل بیت المال الدیة في حاالت محددة 
وبصورة مطلقة، دون تحدید للمقصود من بیت المال، وال أساس تحمیله الدیة أو طبیعة 

ن كانت عباراتهم فیها ما یفي بالغرض وقد عمل الفقه المعاصر على تجلیة آراء . ذلك، وإ
  .الفقهاء في ذلك

                                                             
    .142، المرجع السابق ، ص )الشریف(بحماوي  )1(
  .342 السابق، ص، المرجع )عبد الرحمن( خلفي )2(
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لها ، یمكن من خال)الفقرة األولى(ت فقهیة لتحدید ماهیة بیت المالهناك محاوال
  ).الفقرة الثانیة(التعرف على طبیعته القانونیة

  

  الفقرة األولى

  ماهیة بیت المال
  

لم یتعرض الفقه إلى تحدید المراد ببیت المال، أو تحدید ماهیته، ولعل ذلك یرجع 
  .لدیهم، وهو ما ینطبق على المعاجم اللغویة التي تفادت تعریفهلوضوح مراده 

 وقد أطلق هذا المصطلح في صدر اإلسالم وكثر استعماله حتى أصبح علما على
مرفق من مرافق الدولة، وهو الجانب المالي فیها، ویعرف الیوم بخزانة الدولة أو 

وفي تعریف . )2("العامة ألموال الدولة هو الخزینة "وعلى هذا ورد تعریفه بأنه . )1(مالیتها
حیث ركزت هذه التعاریف . )3("بیت المال هو المكان الذي تحفظ فیه أموال الدولة"مماثل 

وقد ورد في هذا السیاق تعریف آخر، تضمن . على المرفق الذي تحفظ فیه أموال الدولة
. وأین تصرفإضافة لذلك مصادر تلك األموال، والجهة التي لها حق صرف األموال 

الجهة التي تضم األموال المجمعة من الزكاة والمغانم " فبین المراد ببیت المال شرعا بأنه
ویكون تحت ید الخلیفة أو . والخراج، وكل ما استحقه المسلمون ولم یتعین مالكه منهم
األمة سلما وحربا، آجال أو الوالي لیصرف األموال المجتمعة فیه فیما یصلح شؤون 

  .)4("عاجال

ورأى البعض أن بیت المال عند المالكیة یشمل جمیع خزائن الدولة، واعتبر البنك 
المركزي خزانة للدولة مادام ال یتعاطى أعمال البنوك التجاریة وغیرها، ویشمل أیضا جمیع 

                                                             
  .417، المرجع السابق، ص )فهد بن عبد الكریم بن راشد(السنیدي  )1(
، ص 1994، دار الشروق، بیروت، 2، قاموس المصطلحات االقتصادیة في الحضارة اإلسالمیة، ط )محمد(عمارة  )2(

103.  
، 2003، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 1، موسوعة فقه عبد الرحمن األوزاعي، ط )محمد رواس(قلعة جي  )3(

  .192ص 
  .417، المرجع السابق، ص )فهد بن عبد الكریم بن راشد( السنیدي  )4(
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ویمكن أن یقال في . المخازن والشؤون المخصصة لحفظ الحبوب، وكل منقول للدولة
  .)1(كل األموال العامة المملوكة للدولةعصرنا أن بیت المال یشمل 

وهناك محاولة لوضع تعریف جامع لبیت المال أخذه من مجموع التعاریف التي 
الشخصیة المعنویة المستقلة، التي تتولى جبایة الفيء " :توصل إلیها، وعرفه على أنه 

حصائها في مكان أمین،  إلنفاقها والصدقات واألموال العامة أو ما في حكمها، وحفظها وإ
في إشباع حاجات ومتطلبات األمة على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غیر 

  .)2("عسف

ویتمتع بیت المال الذي هو خزینة الدولة العامة بالشخصیة المعنویة، فقد جاء 
الشرع اإلسالمي بنظریة فصل بیت المال عن مال السلطان وملكه الخاص، فاعتبر بیت 

فهو یملك : قي مستقل یمثل مصالح األمة في األموال العامةالمال جهة ذات قوام حقو 
ویملك منه، وعلیه، ویستحق التركات الخالیة عن إرث أو وصیة، ویكون طرفا في 

  .الخصومات والدعاوى، یمثله في ذلك أمین بیت المال

یقسم بیت المال إلى أقسام وفروع، ویعتبر كل قسم من أقسامه ذا شخصیة حكمیة 
صیة اآلخر ضمن الشخصیة الكبرى لبیت المال العام، ألن لكل قسم منفصلة عن شخ

استحقاقات وأحكاما تخصه، فال ینفق من قسم فیما یعود على آخر على سبیل الخلط بل 
على سبیل القرض بین تلك الفروع، كما علیه الفكرة المالیة القانونیة الحدیثة في تنظیم 

  .)3(خزانة الدولة العامة وفروعها
  

  

  
  

  

                                                             
  .337، ص 1ج  ، نظام التجریم والعقاب في اإلسالم،)علي(علي منصور  )1(
، فقه الموارد العامة لبیت المال، مجموعة دار أبي الفداء العالمیة للنشر والتوزیع والترجمة، )عامر محمد(جعلوط  )2(

  .29، ص 2012حماة سوریا، 
  .259، 258ص . 1968مطبعة طربین، دمشق،  ،3، ج 10، المدخل الفقهي العام، ط )مصطفى أحمد(الزرقاء  )3(



 آلیات تعویض ضحیة الجریمة: القسم الثاني

 

487 
 

  

  الفقرة الثانیة

  الطبیعة القانونیة لبیت المال
  

ویتم  ا لما دلت علیه التعاریف السابقةیعد بیت المال بمثابة خزینة عامة للدولة وفق
تمویله من مصادر عدة كالزكاة واألموال الموقوفة لمصالح المسلمین والتركات التي ال 

  .)1(وارث لها

یتعین مالكه منهم، فهو من حقوق بیت والقاعدة أن كل مال استحقه المسلمون ولم 
المال، فإذا قبض صار بالقبض مضافا إلى بیت المال، سواء أدخل إلى حرزه أو لم 

وكل حق وجب صرفه في . یدخل، ألن بیت المال عبارة عن الجهة ال عن المكان
  .)2(مصالح المسلمین فهو حق على بیت المال

والظاهر أن هناك تكامال بینهما یطلق بیت المال على الجهة وعلى المكان معا 
فبیت المال بمعنى الجهة هو الذي یختص . على أساس أن هذه المؤسسة تتشكل منهما

بكل ما یرد للدولة أو یخرج منها مما یستحقه المسلمون من مال وفق األحكام الشرعیة،أما 
اردات بیت المال بمعنى المكان فهو الذي توضع فیه وتصرف منه األموال التي هي من و 

  .)3(الدولة

ویشبه بوزارة المالیة في الوقت الحالي وصاحبه القائم علیه یقوم بمهمة وزیر 
  .)4المالیة 

فأما الفيء . فيء، وغنیمة، وصدقة: واألموال التي یستحقها المسلمون ثالثة أقسام
وأما الغنیمة . فهو من حقوق بیت المال؛ ألن مصرفه موقوف على رأي اإلمام واجتهاده

                                                             
  .398 -387، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا(الصاوي : راجع تفصیل ذلك في )1(
  .354، األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة، مرجع سابق، ص )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب(الماوردي  )2(
، صالحیات ولي األمر في التصرف في بیت المال، مجلة كلیة التربیة األساسیة، الجامعیة )خالد محمد(جاسم  )3(
  .25، 24، ص 2011 س، 67 عمستنصریة بالعراق، ال
  .المرجع ذاته )4(
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وأما خمس الفيء والغنیمة فقسم . ست من حقوق بیت المال؛ ألنها مستحقة للغانمینفلی
منه یكون من حقوق بیت المال وهو سهم النبي صلى اهللا علیه وسلم، المصروف في 

وأما الصدقة فالمال الظاهر یكون من حقوق بیت المال في رأي أبي . المصالح العامة
م واجتهاده، وال یكون من حقوق بیت المال عند حنیفة ألنه یجوز صرفه على رأي اإلما

ولكن إذا تعذرت جهاته فیمكن إحرازه في . الشافعي ألنه ال یجوز صرفه على غیر جهاته
  .)1(عي في القدیم ورجع عنه في الجدیدبیت المال على رأي الشاف

وموارد بیت المال یدخل فیها أیضا العشور أو عشر التجارة وهو ما یفرض على 
أهل الذمة المعدة للتجارة إذا انتقلوا بها من بلد إلى بلد داخل بالد اإلسالم ولیس أموال 

وهي الضرائب التي تفرض على السلع وتقوم بها الیوم إدارة . )2(على المسلمین عشور
  .الجمارك

  

  الفرع الثاني

  النظام التعویضي لبیت المال
  

ومسؤولیات عظیمة من إحداها أن بیت المال في الدولة اإلسالمیة له مهام كثیرة 
یقوم على كفالة حقوق المجني علیه وأولیائه في حالة جهالة القاتل أو عجزه أو عجز 

  .)3(العاقلة عن أداء الدیة

یكون بیت المال تحت ید الخلیفة أو الوالي لیصرف األموال المجتمعة فیه فیما 
في كل ذلك أمین بیت المال  ویمثله. )4(یصلح شؤون األمة سلما وحربا، آجال أو عاجال

  .)5(بالنیابة عن السلطان من خلیفة أو سواه

                                                             
  . 355، 354، مرجع سابق، ص ، األحكام السلطانیة)حمد بن حبیبأبو الحسن علي بن م(الماوردي  )1(
  .26المرجع السابق، ص  ،)خالد محمد(جاسم  )2(
  .163، المرجع السابق، ص )عبد اهللا بن عبد العزیز( العقال )3(
  .417، المرجع السابق، ص )فهد بن عبد الكریم بن راشد( السنیدي )4(
  .258، المرجع السابق، ص )مصطفى أحمد( الزرقاء )5(
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وفي حالة تحمیل بیت المال الدیة وصدور حكم بذلك من القاضي یجب على من 
یحق له التصرف في بیت المال أن یقوم بتسلیم الدیة أو التعویض للمجني علیه أو أولیائه 

صر األول بالبساطة وسرعة البت في القضایا فقد اتسم الع. وال یتقید ذلك بأیة إجراءات
  .وتحقیق العدل السریع حیث كان یصدر الحكم من القاضي وینفذ في جلسة واحدة

تطرق الفقه إلى أداء بیت المال للدیة وانقسم رأیهم بین من یرى أن دفع الدیة لذوي 
 عاقلةبین بیت المال والالضحیة یكون خالل ثالث سنین في كل سنة ثلث دون تفریق 

ویرى فریق آخر أن الدیة تستحق . وألن الدیة متى تأجلت شمل التأجیل بیت المال أیضا
دفعة واحدة وتؤدى كاملة للحدیث أن النبي صلى اهللا علیه وسلم ودى األنصاري مائة من 

. إبل الصدقة وقد صرح الحدیث بما دفعه النبي صلى اهللا علیه وسلم وهو الدیة الكاملة
یة على ثالث سنین إنما شرع فیما یحمله أفراد العاقلة تخفیفا عنهم، وال وألن تقسیط الد

وألن الدیة بدل متلف ال . حاجة لذلك في بیت المال فیبقى أن یؤدي الدیة دفعة واحدة
  .)1(كله في الحال كسائر بدل المتلفاتتؤدیه العاقلة، فیجب أداؤه 

یسمح بدفع الدیة كاملة وقد یكون ذلك بحسب وضع بیت المال، فإن كان وضعه 
ن كان ال یسمح یكون الدفع بالتقسیط أو یترك . )2(دون ضرر أخذت منه دفعة واحدة، وإ

 .ذلك لتقدیر المشرع أو القاضي بحسب مصلحة بیت المال أو مصلحة ذوي الضحیة

وذلك  علیه وسلم كان یعطیها دفعة واحدةوقد ذكر أهل التفسیر أن النبي صلى اهللا 
منها أنه كان یعطیها صلحا وتسدیدا، ومنه أنه كان یعجلها  ؛غراضلتحقیق عدة أ

وعلى أیة حال فإن التعویض من بیت المال أو من الخزینة العامة یجب أن . )3(تألیفا

                                                             
عبد اهللا بن (العقال ؛ 501ص ،11ج  ،مرجع سابق، المغني، )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد(ابن قدامة  )1(

 - 487، المرجع السابق، ص )فهد بن عبد الكریم بن راشد(السنیدي  ؛170، 169، المرجع السابق، ص )عبد العزیز
  .359 ، صالمرجع السابق، )عبد الرزاق(دربال ؛ 216، صالمرجع السابق، )عبد الكریم(زیدان؛ 489

، المرجع )فهد بن عبد الكریم بن راشد(السنیدي  ؛170، 169، المرجع السابق، ص )عبد اهللا بن عبد العزیز(العقال  )2(
، المرجع السابق، )عبد الرزاق(دربال ؛ 216 ، صالمرجع السابق، )عبد الكریم(زیدان؛ 489 -487السابق، ص 

  .359ص
  .476، مرجع سابق، ص 1، أحكام القرآن، ج )أبو بكر(ابن العربي  )3(
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 حیة بشكل عاجل وفي أقرب وقت ممكنیكون وفق إجراءات بسیطة وأن تصل إلى الض
  .فرض تدخل الدولةألن ذلك وحده یمكن من تحقیق األغراض التي من أجلها 

وقد ذكر بعض شراح حدیث األنصاري الذي وداه الرسول من عنده أو من بیت 
وهذا یفید . )1(المال بأن رسول اهللا بعث الدیة إلى أولیاء القتیل حتى أدخلت علیهم الدار

مسؤولیة الضحیة أو أن إجراءات تسلیم الدیة تكون من مسؤولیة الملتزم بها ولیست 
  .ا كانت حالة ولیست مؤجلةها، وأنهأولیائ

والدیة التي یتحملها بیت المال تكون من حساب مخصص للدیات أو من سهم 
الغارمین أو األموال الموقوفة لمصالح المسلمین كما ذهب إلیه ابن حزم وعبارته في ذلك 
إن كان مات من أمر ال یدرى من أصابه فدیته واجبة على جمیع األموال الموقوفة 

  . )2(مین ألن مصیبه غارم أو عاقلته وال بدلمصالح المسل

ومن صالحیات ولي األمر صرف أموال الفيء في مصالح عدة منها ضمان ما 
وكذلك تحمل . یتلف بأخطاء ولي األمر والقاضي ونحوهم ممن یقوم باألعمال العامة

فلو الحقوق التي أقرها الشرع ألصحابها، واقتضت قواعد الشرع أن ال یحملها أحد معین، 
  .)3(قتل شخص في طریق عام أو طواف، ولم یعرف قاتله تكون دیته من بیت المال

إلیه  ل أوجبوها في بیت مال الضوائع الذي تؤولوالذین أوجبوا الدیة على بیت الما
ویصح أن یكون األداء . )4(التركات التي ال یعرف لها وارث، فكانت ضامنة بهذا االعتبا

 .)5(الغارمین المذكور في القرآن الكریممن بیت مال الزكاة من سهم 

تعجیل إیصال األول هو : التعویض من بیت المال یحقق أمرینعلى أیة حال فإن 
یعد مقصدا من مقاصد الشریعة؛ ألن اإلبطاء في إیصال الحق وهذا الحقوق ألصحابها 

                                                             
دار الكتب العلمیة،  ،6، ج 1، إكمال إكمال المعلم بشرح صحیح مسلم، ط )محمد بن خلیفة الوشتاني(األبي  )1(

  .92 -88، ص 1994بیروت، 
  .469، مرجع سابق، ص 10، ج 7، المحلى، مجلد )أبو محمد علي بن أحمد بن سعید( ابن حزم )2(
  .27، 26، المرجع السابق، ص )خالد محمد(جاسم  )3(
  .440، العقوبة، مرجع سابق، ص )محمد(أبو زهرة  )4(
  .441المرجع ذاته، ص  )5(
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نها إلى صاحبه عند تعینه بأكثر مما یستدعیه تتبع طریق ظهوره یثیر مفاسد كثیرة؛ م
حرمان صاحب الحق من االنتفاع بحقه، وذلك إضرار به، ومنها إقرار غیر المستحق 

ومنها استمرار المنازعة بین المحق  على االنتفاع بشيء لیس له، وهو ظلم للمستحق،
  .)1(والمحقوق، وفي ذلك فساد حصول االضطراب في األمة

التعویض من خطر، ألن التعویض من بیت المال یضمن ما یتهدد : أما الثاني
تحمل البیت بدیة من ال عاقلة له حقیقة أو حكما یقي ضحایا الضرر التعرض لمخاطر 
إهدار الحق في الضمان أو إعسار من وجب علیه الضمان، وهذا یتسق مع الحكمة من 

صیانة الحقوق عن الهدر؛ ألن األمر دائر بین أن تهدر الحقوق وبین : شرع الضمان
مان على بیت المال جبرا للفائت منها، وهذا حتى ال یطل دم امرئ إیجاب تبعة الض

  .)2(مسلم
  

  المبحث الثاني

 تعویض ضحیة الجریمة عن طریق التأمین 

  وجمعیات مساعدة ضحایا الجریمة
  

من الحلول التي لجأت إلیها بعض الدول لترضیة الضحایا والمتضررین من 
 یة والمادیة التي تخلفها الجریمةاألضرار البدنالجریمة التوسع في نظم الـتأمین لتغطیة 

، أو من خالل إنشاء جمعیات تكون من ضمن )المطلب األول(السیما الجریمة اإلرهابیة
مهامها تقدیم المساعدة الصحیة والنفسیة واإلعالمیة والمادیة بغرض حصول الضحیة 

على أي  على التعویض، أو تقوم بتقدیم مساعدات مالیة في حالة عدم حصولها
  ).المطلب الثاني(تعویض

  

  

  

                                                             
؛  201، ص 2006، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس، )محمد الطاهر(بن عاشور  )1(

  .232، 231، المرجع السابق، ص )أسامة علي مصطفى الفقیر( الربابعة
  .511، المرجع السابق، ص )حسن عبد الرحمن( قدوس )2(
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  المطلب األول

  مساهمة التأمین في تعویض ضحیة الجریمة 
  

قد تسهم نظم التأمین في تعویض الضرر الذي یحل بالضحایا من جراء بعض 
، وجرائم التجمهر )الفرع األول(لمرور التي أخذت بها تشریعات عدةالجرائم، مثل جرائم ا

أمین وسیلة لتعویض ضحایا ، كما یمكن أن یكون الت)الفرع الثاني(الجزائريفي التشریع 
  ).الفرع الثالث(اإلرهاب

  

  

  الفرع األولى

  التأمین لتعویض ضحایا جرائم المرور
  

تدخلت الدول عن طریق أنظمة التأمین من أجل ضمان تعویضات عادلة للضحایا 
المتضررین جراء حوادث المرور، وقد انتهجت بعض التشریعات نهجا أكثر توفیقا من 

جرائم دور التأمین في تعویض ضحایا ویظهر ذلك من خالل عرض . البعض اآلخر
 ).الفقرة الثانیة(ي التشریع الجزائري، ثم ف)األولىالفقرة (المرور في التشریع المقارن

  

  الفقرة األولى

  دور التأمین في تعویض ضحایا جرائم المرور

 في التشریع المقارن 
  

وانین للتأمین عن حوادث عملت التشریعات في معظم الدول على سن ق
وقامت بإحداث صنادیق للضمان من أجل تغطیة األضرار البدنیة  التي تلحق السیارات،

  .من تلك الحوادثأي شخص 
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وتتفاوت هذه التشریعات في تغطیة األضرار التي تتسبب فیها مركبة، فوفقا لقانون 
 1955لسنة  652التأمین اإلجباري من المسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادث السیارات رقم 

الذي أصدره المشرع المصري الذي نجح في تغطیة الضرر إذا ما وقع نتیجة خطأ قائد 
فقط، إال أنه عجز عن تحقیق هذه التغطیة في حاالت ارتكاب جنایة أو جنحة السیارة 

  . )1(عمدیة بواسطة السیارة

ومن أوجه قصور هذا القانون أنه ال یعالج الحالة التي یكون فیها الجاني 
مجهوال،أو ارتكاب الجریمة عقب انتهاء الرخصة وانتهاء مدة التأمین، وحالة إعفاء 

ص والتأمین مثل سیارات البولیس، وكذلك المؤمن الذي تسرق السیارات من الترخی
 .)2(سیارته

وبذلك فهو ال یحقق الحمایة الحقیقیة للمضرور، ألنه من ناحیة ال یشمل سوى 
التأمین من حوادث السیارات المؤمن علیها، كما ال یغطي إال الحوادث التي یكون فیها 

الحوادث الناجمة من السیارات المؤمن  وكذلك ال یغطي كل. مرتكب الفعل الضار معلوما
علیها، فقد حدد المشرع نطاقا بالنسبة ألشخاص الذین یفیدون منه، فال یلتزم المؤمن 

أو  ابة بدنیة تلحق زوج قائد السیارةبتغطیة المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الوفاة أو أیة إص
كانت السیارة، أو كانوا من أبویه أو أبنائه وقت الحادث إذا كانوا من غیر ركابها أیا 

  .)3(الركاب في حالة سیارة األجرة أو السیارة تحت الطلب

وینطبق هذا على القانون األردني بمقتضى قانون التأمین اإللزامي على الركاب 
الذي جاء قاصرا مثل القانون المصري عن تغطیة  1985لسنة  29لتغطیة أضرار الغیر رقم 

األضرار التي تقع على المجني علیهم من الجوانب التي سبق ذكرها مثل أن یكون الجاني 
مجهوال، أو ارتكاب الجریمة عقب انتهاء الرخصة وانتهاء مدة التأمین، وحالة إعفاء 

                                                             
  .225، حقوق المجني علیه، مرجع سابق، ص )عادل محمد( الفقي )1(
  .227 ،226ص  ،ذاتهمرجع ال )2(
  .336 ،335، المرجع السابق، ص )طه( عبد المولى إبراهیم )3(
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لمؤمن الذي تسرق السیارات من الترخیص والتأمین مثل سیارات البولیس، وكذلك ا
  .)1(سیارته

من  3بموجب المادة  1955لسنة  652غیر أنه في مصر تم إلغاء القانون رقم 
المتعلق بالتأمین اإلجباري عن المسؤولیة المدنیة الناشئة عن  2007لسنة  72القانون رقم 

منه على  20ونصت المادة . حوادث مركبات النقل السریع داخل جمهوریة مصر العربیة
لتغطیة  1981لسنة  10، من القانون رقم 24ینشأ صندوق حكومي وفقا لنص المادة " أنه

عدم معرفة : األضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السریع في الحاالت اآلتیة
المركبة المسؤولة عن الحادث، عدم وجود تأمین على المركبة لصالح الغیر، أو إعسار 

والحاالت األخرى التي . لمعفاة من إجراءات الترخیصشركة التأمین، وحوادث المركبات ا
وقد نصت نفس المادة . یصدر بها من مجلس إدارة الهیئة المصریة للرقابة على التأمین

على حق الصندوق في الرجوع على مالك السیارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر 
  .)2("ویل الصندوقولي شركات التأمین تمكما نصت على ت. بقیمة المبلغ الذي أداه

ومع ذلك فإن قانون التأمین في مصر ال یغطي سوى األضرار التي تنتج عن 
أن یتخلص من المسؤولیة إذا أثبت أن ) السائق(ویمكن للمدعى علیه. )3(حادث عمدي

اجئ أو قوة قاهرة أو خطأ الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال ید له فیه كحادث مف
  .)4()مدني 165 .م(المضرور

یضاف إلى ذلك أن القانون حدد التعویض بمبلغ ال یغطي في الغالب كامل 
الضرر الذي یصیب المضرور، حیث  حدد التعویض بمبلغ قدره أربعون ألف جنیه في 

ویحدد مقدار مبلغ التأمین في حاالت العجز الجزئي (لوفاة أو العجز الكلي المستدیمحالة ا

                                                             
  .262، ص 2012، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن، 1، حقوق المجني علیه، ط)سعد جمیل(العجرمي )1(
، التعویض عن حوادث السیارات في ضوء ما استجد من )محمد إبراهیم محمود( شتا: راجع نصوص القانون في  )2(

، 2008، )م.د(، دار المجد للنشر والتوزیع، 1 والقرارات المنفذة له، ط 2007لسنة  72قانون التأمین اإلجباري رقم 
  .408 - 402 ، ص2009

  .35 ،34، ص ذاتهالمرجع  )3(
، 2007، التعویض في حوادث السیارات في ضوء القضاء والفقه، المكتبة العالمیة، اإلسكندریة، )شریف( الطباخ )4(

  .110ص 
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حده األقصى عشرة آالف جنیه عن األضرار التي ، وبمبلغ )المستدیم بمقدار نسبة العجز
تدفعها شركات التأمین أو یدفعها صندوق الضمان في أحوال . تلحق ممتلكات الغیر

  .)1(معینة

ومبلغ األربعین ألف جنیه ال تكفي لتعویض الضرر في حالة الوفاة أو إصابة 
ائیة للحصول وقد أجاز المشرع للمضرور أو ورثته رفع دعوى قض. المضرور بعجز كلي

وهذا ما ینطبق . على التعویض في حالة زیادة الضرر عن المبلغ المحدد في القانون
أیضا على تعویض األضرار المادیة بمبلغ حده األقصى عشرة آالف جنیه، ومن أجل 

  .)2(استكمال التعویض یجب على المضرور أو خلفه رفع دعوى أمام القضاء

، إلى 1951دیسمبر  31سیارات وضع في وفي فرنسا، كان أول صندوق ضمان ال
فوضع قواعد جدیدة لتحسین وضعیة ضحایا حوادث  1985جویلیة  5أن جاء قانون 

 30المرور، وتسریع إجراءات الضمان، وأصبح یطلق على هذا الصندوق وفقا لقانون 
 fonds de garantie des“ .صندوق ضمان التأمین اإللزامي لألضرار 2003جویلیة 

assurances obligatoires de dommages.(fgao).)3( .  

بالنسبة لألضرار الجسدیة یتدخل الصندوق طبقا للقانون حینما یظهر أن المسؤول  
عن الضرر غیر معروف أو مجهول، أو یكون غیر مؤمن علیه، ویتدخل أیضا في 

  .)4(الحاالت التي یكون فیها المؤمن معسرا كلیا

الضحایا حتى في الحالة التي تكون فیها المركبة ویستمر عقد التأمین في حمایة 
 .)5(بید سائق غیر مرخص له كالسارق على سبیل المثال

                                                             
  .56، 55، المرجع السابق، ص )عابد(فاید عبد الفتاح فاید )1(
  .57، 56 ، صذاتهالمرجع  )2(

(3)  Stefani (Gaston),  Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit, p. 325 ;  cnetsch (jonas), op.cit, p. 21-
23. 

، ضمان تعویض المضرورین بین قواعد المسؤولیة الفردیة واعتبارات التضامن )محمد نصر الدین(منصور )4(
  .272 ،271، ص 2001، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1 االجتماعي، ط

(5) André (tunk), l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation après quatre ans d’application de 
loi  Badinter, R.I.D.C, vol. 41 N4. Octobre-décembre. P. 993.  
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وفیما یخص األضرار الواقعة على األموال حینما یكون محدث الضرر غیر 
معروف، فإن الصندوق یأخذ على عاتقه التعویض عنها شریطة أن یكون سائق السیارة 

 علیها وفاته بتص آخر قد لحقت به إصابة شخصیة تر شخ المتورطة في الحادث أو أي
أو لحقت به إصابة تسببت في دخوله المستشفى مدة ال تقل عن سبعة أیام، أعقبها عجز 

  .)1(% 60مؤقت مساو أو یزید عن شهر أو عجز دائم ال یقل عن نسبة 

فعل وال یمكن أن یعترض على الضحایا، بمن فیهم السائقون، بالقوة القاهرة أو 
وفیما یتعلق باألضرار ). من القانون 2 .م(قبل السائق للتخلص من المسؤولیة الغیر من

الجسدیة یستحق الضحایا، فیما عدا السائقین، التعویض دون أن یعترض علیهم بخطئهم 
وحسب محكمة . إال إذا كان خطأ ال یغتفر یشكل السبب الوحید للحادث. الشخصي

 النقض فإن الخطأ الذي ال یغتقر هو الخطأ العمدي الجسیم، الذي یعرض مرتكبه، دون
ومع ذلك فإن الضحایا الذین یقل سنهم عن  . سبب مقبول، لخطر كان یمكن له تداركه

ست عشرة سنة أو یتجاوز السبعین، ومهما كان السن بالنسبة لألشخاص المصنفین وقت 
في كل هذه الحاالت ال یستبعد من آلیة . %80الحادث ضمن من لدیهم عجز دائم  بنسبة 

  . )2(الجسدیة إال الضحیة التي تتعمد إلحاق الضرر بنفسهاالتعویض التلقائي عن األضرار 

معارضة  أ الذي ال یغتفر من جانب الضحایاوقد واجه استثناء السائقین والخط
شدیدة، باعتبار أن ذلك یعد رجوعا من المشرع عن الخط الذي انتهجه وهو تحسین أحوال 

بین مصلحة المضرورین من  ویمكن تبریر ذلك برغبة المشرع في إقامة التوازن. الضحایا
ناحیة، ومالكي السیارات وشركات التأمین من ناحیة أخرى، إذ إن التوسع في مد نطاق 
الحمایة إلى السائقین سوف یثقل كاهل تلك الجهات بمبالغ التعویض فضال عن واجب 

  .)3(مراعاة الحذر  للتقلیل من فرص الحوادث

تراض عندما ضیقت في مفهوم غیر أن محكمة النقض قد أزالت أي مجال لالع
فضال عن أنها وضعت كل حد للتردد، حتى . الخطأ وحصرته في الخطأ العمدي الجسیم

                                                             
  .272 ،271، المرجع السابق، ص )محمد نصر الدین(منصور )1(

(2) Stefani(Gaston),  Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit, p.326. 
  .375 ، المرجع السابق، ص)طه( المولى إبراهیم: راجع  )3(
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أصبح تعویض الضحایا یقترب من التعویض التلقائي، ولوحظ خالل السنوات األربع 
األولى من تطبیق القانون، باستثناء السنتین األولیین، أن هناك نقطة تحول حاسمة، حیث 

والذي بقي لم یضمن . قرارات محكمة النقض تقریبا كانت في صالح الضحایا إن جل
 .)1(تعویضه دون اعتبار لخطئه هو السائق وحده

ومن أجل تسریع إجراءات الضمان، عمل المشرع على تشجیع طریق التصالح 
  .على الضمان بواسطة الطریق القضائي للتعویض

المسؤول تقدیم عرض مبلغ الصلح یوجب الطریق التصالحي على المؤمن عن 
ملك قبول العرض، ویتعلق العرض باألضرار المالیة وغیر المالیة التي ت على الضحیة

  .المرتبطة بالخسائر البدنیة، ویستثني ضحایا الخسائر المادیة

 االعدول عنه خالل خمسة عشر یوما من قبوله اقبول الضحیة لقیمة التسویة یمكنه
 احل للحصول على التعویض سوى تأسیسه اال یبقى أمامه اهوفي حالة عدول. للعرض

  .كطرف مدني

  .)2(اللجوء للقضاء المدني أو الجنائي اللعرض فیمكنه اأما في حالة رفضه
  

  الفقرة الثانیة

  دور التأمین في تعویض ضحایا جرائم المرور

  في التشریع الجزائري 
  

، ثم أعاد تنظیمه 1963أنشأ المشرع الجزائري الصندوق الخاص بالتعویضات سنة 
، ثم بموجب 1969دیسمبر  31یتضمن قانون المالیة، مؤرخ في  107 -69بموجب األمر رقم 

المؤرخ في  37-80، وأخیرا بموجب المرسوم رقم 13/01/1974الصادر في  15-74األمر 
المعدل والمتمم لألمر  1988یولیو  19المؤرخ في  31-88، وكذا بالقانون رقم 16/02/1980

                                                             
(1) André (tunk), op.cit. p 1003. 
(2) Fourment (François), op.cit. p.219, 220. 
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وتتمثل إیرادات . ویجري تمویله من الخزینة العمومیة. 32و 17، 12، 6السیما المواد  15- 74
هذا الصندوق التي تمكنه من تغطیة التعویضات التي یتحملها، في مساهمة منظومة 

التخصیصات السنویة لمیزانیة (الدولة، ومساهمة )المؤمن لهم ومؤسسات التأمین(التأمین
، والمبلغ المحصل بعنوان مختلف الجزاءات المترتبة على مخالفة تشریع )الدولة

األتاوى المؤداة من المسؤولین عن الحوادث غیر المؤمن لهم، المبالغ المحصلة (التأمین
مین من المدینین بالتعویضات، الغرامات في نطاق الجزاءات المتعلقة بإلزامیة تأ

  .)1()السیارات

ویهدف الصندوق إلى منح تعویضات إلى الضحایا المتضررین من جراء حوادث 
المرور، وذلك في حالة ما إذا تعذر العثور على المسؤول عن الخطأ أو تعذر الحصول 

یكلف الصندوق " التي تنص 15-74من األمر  34على التعویض، وهذا وفقا لنص المادة 
لتعویضات إلى المصابین جسمانیا من حوادث المرور أو إلى الخاص بالتعویض بدفع ا

  .)2("15- 74وما یلیها من األمر  24ذوي حقوقهم في الحاالت المشار إلیها في المادة 

ویشرع الصندوق الخاص بالتعویضات في دفع التعویض إلى المصاب أو ذوي 
یؤد لهم التعویض من قبل حقوقه في إطار األحكام المشار إلیها في الفقرة السابقة، إذا لم 

  .أي شخص أو هیئة مكلفة بدفعه طبقا لألحكام القانونیة والتنظیمیة

فإننا نجد الحاالت المعنیة بالتعویض  15-74من األمر  24ورجوعا إلى نص المادة 
یكلف الصندوق الخاص بالتعویضات بتحمل كل أو جزء من التعویضات " محددة كما یلي

الجسمانیة أو ذوي حقوقهم، وذلك عندما تكون هذه الحوادث التي المقررة لضحایا الحوادث 
ترتب علیها حق التعویض مسببة من مركبات بریة ذات محرك، ویكون المسؤول عن 

                                                             
 70المواد من : ، وانظر354، المرجع السابق، ص )علي( فیاللي ؛338، صالمرجع السابق، )عبد الرحمن( خلفي )1(

  .1807، ص 1969دیسمبر  31، 110، ع، 6 س، ر .جالمتضمن قانون المالیة،   107 -69من األمر  74إلى 
  .338، ص السابق، المرجع )عبد الرحمن( خلفي )2(
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األضرار بقي مجهوال، أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث، أو كان ضمانه غیر 
  .)1("یاهر بأنه غیر مقتدر كلیا أو جزئكاف، أو كان غیر مؤمن له، أو ظ

وتشكل هذه الحاالت مجاال لتدخل الصندوق، باإلضافة إلى كون السائق ال یملك 
رخصة السیاقة، أو بسبب إحدى حاالت سقوط الحق في التعویض بالنسبة للمسؤول عن 
الحادثة كالسیاقة في حالة سكر، أو إذا تسبب سارق السیارة وشركاؤه في أضرار جسمانیة 

  .)2(للغیر

وتستحق ضحیة حادث المرور التعویض لمجرد أن األضرار التي أصابتها كانت 
بسبب مركبة ذات محرك، والسبب هنا لیس بمعناه القانوني، بل یراد به تدخل المركبة في 
الحادث بغض النظر عن دورها في ذلك، أكان إیجابیا أو سلبیا، منتجا أو غیر منتج 

كل حادث سیر سبب أضرارا " 15-74من األمر  8وتنص في هذا الشأن المادة . للضرر
وعلیه فإن الحق في ". جسمانیة، یترتب علیه التعویض لكل ضحیة أو ذوي حقوقها
  . )3(التعویض ینشأ عن حادث المرور بغض النظر عن المتسبب فیه

وال یتأثر حق ضحیة حادث مرور في التعویض حتى ولو بقي المسؤول عن 
الضمان وقت الحادث، أو كان ضمانه غیر كاف أو  الضرر مجهوال أو سقط حقه في

حیث یكون التعویض، في . كان غیر مؤمن له أو ظهر بأنه غیر مقتدر كلیا أو جزئیا
هذه الحالة، على عاتق الصندوق الخاص بالتعویضات، الذي أنشئ خصیصا لضمان 

                                                             
تتمم  1993من قانون المالیة لسنة  168نشیر إلى أن المادة  .339، ص السابق، المرجع )عبد الرحمن( خلفي )1(

یتولى الصندوق الخاص للتعویض تحمل كل التعویضات، أو : " نصت على أنه 15 -74من األمر رقم  24المادة 
جزء منها، الممنوحة إلى ضحایا الحوادث الجسدیة أو إلى ذوي حقوقهم إذا كان سبب هذه الحوادث التي تعطي الحق 

وقت الحادث في التعویض، السیارات البریة ذات محرك، في حالة ما إذا بقي مسؤول األضرار مجهوال أو كان في 
المرسوم التشریعي رقم . مجردا من الضمان أو ناقص التغطیة أو غیر مؤمن علیه أو اتضح أنه مفلس كلیا أو جزئیا

، ص 1993جانفي  20، 4، عدد ر .ج، 1993یتضمن قانون المالیة لسنة  1993جانفي  19، مؤرخ في 01 -93
79.  

  .137، المرجع السابق، ص )بثینة(بوجبیر  )2(
  .364، 363، المرجع السابق، ص )علي( فیاللي )3(
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ل حقوق ضحایا حوادث المرور في التعویض، وذلك عندما یكون رفض التعویض من قب
  .)1(المؤمن مبررا، كحالة سقوط حقوق المكتتب مثال

وبالنظر إلى ضمان السالمة الجسدیة، ال یكون لخطأ السائق دور أو أثر على 
الحق في التعویض، ولكن ضرورة ردع السلوكات الجنحیة یقضي إبقاء دور الخطأ في 

التي تجعل حدود ما یقتضیه تشریع أمن الطرقات، ولعل هذا ما یفسر الشروط الخاصة 
  .)2(خطأ السائق مسقطا لحق التعویض

 30و 24وفیما یخص المؤمن غیر المقتدر أو المعسر فإنه وفقا ألحكام المادتین 
ال یمكن مقاضاة صندوق ضمان السیارات من أجل الحصول على أي  15-74من األمر 

تعویض منه إال بعد صدور حكم قضائي نهائي ضد المتسبب في الضرر المدین 
ثبات عدم قدرته المالیة من أجل التنفیذ بموجب محضر رسمي یفید عسره  بالتعویض وإ

  .)3(حسب ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا

داء التعویض المقر بالمصالحة أو بحكم قضائي حائز وتثبت عدم القدرة على أ
لقوة األمر المقضي بواسطة اإلخطار الموجه إلى المدین بالدفع والمتبوع بالرفض أو ببقاء 

  .)4(اإلخطار دون نتیجة خالل شهر واحد من تاریخ التبلیغ

ار المش 1969المتضمن قانون المالیة لسنة  107 -69من األمر رقم  72وطبقا للمادة 
إلیه أعاله فإن التعویضات یجب أن تكون ناجمة إما عن حكم قضائي أو من صلح حائز 

  .على موافقة الصندوق الخاص بالتعویض

وتعوض الضحیة عن كل حادث مرور ومهما كان خطؤها، وال یهم لتعویض 
الضحیة أیضا معرفة ما إذا كان السائق مسؤوال أم ال، ذا أهلیة كاملة أم قاصرة، ویدخل 

                                                             
  .366، المرجع السابق، ص )علي( فیاللي )1(
  .367، ص ذاتهالمرجع  )2(
یشترط الستفادة ضحایا حوادث المرور الجسمانیة أو ذوي حقوقهم من التعویضات، المقررة بحكم نهائي من : المبدأ )3(

. 18/03/2010بتاریخ  540961قرار رقم . صندوق ضمان السیارات، ثبوت عسر المدین المتسبب في الحادث
  .1580 -1578، ص مرجع سابق، 4 ، االجتهاد الجزائري في القضاء المدني، ج)جمال(سایس

  .309 ، المرجع السابق، ص)عبد الرزاق(دربال  )4(
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من األضرار الجسمانیة المستوجبة للتعویض وفاة الضحیة البالغة وحالة العجز المؤقت ض
عن العمل والعجز الجزئي أو الكلي الدائم، والمصاریف الطبیة والصیدلیة ومصاریف 

  .)1(النقل والجنازة، وتعویض الضرر الجمالي الناتج عن عملیة جراحیة

وبذلك یقترب هذا النظام المعتمد في الجزائر إلى فكرة التأمین المباشر لفائدة 
الطرف األول وهو المضرور، طالما أن حق المضرور في التعویض یتقرر بغض النظر 

ومن ثم . عن عامل المسؤولیة بما في ذلك حق السائق المسؤول في ماعدا خطأه العمد
ر تطورا  بشهادة الفقه األجنبي باعتباره یقترب من فإن النظام الجزائري هو النظام األكث

المعتمد في الدول االسكندینافیة كنیوزیلندا أو في بعض الوالیات  no-fault " ال خطأ"نظام 
  .)2(األمریكیة أو في النظام البریطاني للتعویض عن حوادث المرور

دى ومن ثم یوصف التعویض عن طریق التأمین بأنه تعویض تلقائي لوجود إح
خصائصه؛ حیث یصرف التعویض متى وجدت حالة من حاالته دون حاجة إلى شروط 

فمثال ال یشترط إبرام وثیقة التأمین، فالمضرور یستحق التعویض في كل . أخرى
الحاالت،وما سیختلف هو مصدر الصرف، في حال إبرام التأمین تدفع شركة التأمین 

 .)3(لضمان التعویضالتعویض، وفي حالة عدم التأمین یدفع صندوق ا

تتمثل اإلجراءات التي یلتزم المصاب باتباعها ألجل الحصول على تعویض ضرره 
من قبل الصندوق في تقدیم طلب من المصاب أو ذوي حقوقه إلى صندوق التعویضات 

وفي حالة بقاء الطلب بدون . الذي یلتزم بالبت فیه خالل شهرین من تاریخ استالمه
موافقة علیه من طرف الصندوق أمكن حینها للمصاب أو ذوي جواب، أو حصلت عدم 

حقوقه رفع األمر إلى القضاء قصد الفصل في النزاع والحصول على تعویض من 
  .)4(الصندوق

                                                             
  .135، المرجع السابق، ص )الشریف(بحماوي  )1(
، مدى تأثیر فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة للمهنیین، مذكرة ماجستیر في )معمر(بن طریة  )2(

  .2، هامش 128،  ص 2012، 2011القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
  .19 ، المرجع السابق، ص)عابد(فاید عبد الفتاح فاید  )3(
  .310، المرجع السابق، ص )عبد الرزاق(دربال  )4(
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منح المشرع للمصاب أو ذوي حقوقه مهلة خمس سنوات تسري من تاریخ الحادث 
خ أو من تاریخ الحكم متى كان المسؤول عن الحادث مجهوال، أو ابتداء من ذلك التاری

القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي فیه متى كان المسؤول معلوما لكي یقدم طلبه 
معانا في حمایة المضرور، نص على . بالتعویض إلى الصندوق ومع ذلك فإن التاریخ، وإ

) المصاب أو ذوي حقوقهأي (ال من تاریخ علم المعني باألمرأنه ال تسري تلك المدة إ
بل إن الشارع لم یهدر حق المضرور عند تقادم . حاصل من جراء الحادثبالضرر ال

دعواه قبل الصندوق، وأجاز له رفع األمر إلى وزیر المالیة مثبتا فیه األسباب التي منعته 
  .)1(من مطالبة الصندوق في المهلة القانونیة، ویكون للوزیر بعدها أن یبت في طلبه ذاك

ا الجنسیة الجزائریة أو مقیمة في الجزائر وقت ولكن یشترط للضحیة أن تكون له
كما یجب . الحادث، أو تكون من دولة أجنبیة أبرمت مع الجزائر اتفاقیة المعاملة بالمثل

علیها أن تثبت أن الحادث یفتح لها الحق في التعویض وفق الشروط الواردة في األمر 
لضرره، وأن األمر یتعلق ، وأنها لم تتمكن من الحصول على التعویض الكامل 15–74

  .)2(بأضرار جسمانیة

وفي كل األحوال یحل الصندوق محل الدائن بالتعویض في المطالبة بحقوقه التي 
  .یكون قد استفاد الضحیة منها كلیا أو جزئیا

جدیر بالذكر أن الصندوق الخاص بالتعویضات قد استبدل بصندوق ضمان 
من القانون  117تطبیقا ألحكام المادة  103-04م السیارات الذي أنشئ بالمرسوم التنفیذي رق

الذي من  2003یتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر سنة  24مؤرخ في  11- 02رقم 
مهامه تحمل كل أو جزء التعویضات الممنوحة إلى ضحایا الحوادث الجسمانیة أو ذوي 

إذا ظل المسؤول  حقوقهم، التي تتسبب في وقوعها عربات بریة ذات محرك، وفي حالة ما

                                                             
  .310، المرجع السابق، ص )عبد الرزاق(دربال  )1(
  .309، ص ذاتھالمرجع  )2(
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عن الحادث مجهوال، أو ساقطا عنه الضمان، أو كانت تغطیته غیر كافیة، أو غیر 
  .)1(مؤمن، وتبین أنه غیر قادر على الوفاء كلیا أو جزئیا

سوى  74/15من األمر رقم  24تنطبق هذه المهام تماما مع المهام الواردة في المادة 
 . ما یتعلق بإعادة الصیاغة

ص الصندوق وتنظیمه وقواعد عمله وتمویله فقد طرأت علیه عدید أما فیما یخ
فصندوق ضمان السیارات هو . التغییرات تمیزه كلیا عن الصندوق الخاص بالتعویضات

، یتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي تحت وصایة الوزیر )2(مؤسسة عمومیة
  .)4(، ومقره مدینة الجزائر)3(المكلف بالمالیة

، یتكون مجلس اإلدارة من الوزیر )5(الصندوق مجلس إدارة ویسیره مدیر عامیدیر 
المكلف بالمالیة وممثل واحد عن وزارات الدفاع والداخلیة والعدل والمالیة والنقل، وممثلین 

یجتمع المجلس في . )6(اثنین عن شركات التأمین ویمكن االستعانة بأي شخص ذي كفاءة
ت وتتخذ القرارا. )7(مرات في السنة ویمكن أن یجتمع في دورات غیر عادیة 4دورة عادیة 

  .)8(الحاضرین باألغلبیة البسیطة ألصوات األعضاء

بطبیعة الحال فإن مدیر صندوق ضمان السیارات الكائن مقره بحسین داي الجزائر 
  .)9(یمثل الصندوق أمام القضاء

                                                             
یتضمن إنشاء صندوق ضمان السیارات  2004أبریل  5المؤرخ في  103- 04من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  )1(

 : وراجع. 5، ص 2004أبریل  7، 21 ع ،41 س، ر.ج. ویحدد قانونه األساسي
Lahlou khiar, (Ghenima), op.cit, p. 248. 

  .103-04من المرسوم التنفیذي رقم  1المادة  )2(
  .من ذات المرسوم 2المادة  )3(
  .من ذات المرسوم 3المادة  )4(
  .من ذات المرسوم 5المادة  )5(
  .من ذات المرسوم 6المادة  )6(
  .من ذات المرسوم 9المادة  )7(
  .من ذات المرسوم 11المادة  )8(
  . المشار إلیه أعاله .18/03/2010بتاریخ  540961قرار رقم : راجع  )9(
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الذي عنوانه  302-029رقم تتمثل موارد الصندوق في رصید حساب التخصیص 
الصندوق الخاص بالتعویضات، مساهمات مسؤولي الحوادث غیر المؤمنین، التحصیالت 
التي أجریت على عاتق أصحاب التعویضات، حصائل توظیف أموال الصندوق، الزیادات 
الحاصلة على الغرامات المالیة في إطار العقوبات النافذة على تأمین السیارات، مساهمات 

من أقساط التأمین الصافیة من اإللغاءات والرسوم، مساهمات  %3منین المحددة ب المؤ 
  .)1(شركات التأمین، التخصیصات المحتملة لمیزانیة الدولة، وأیة موارد أخرى

موارد صندوق ضمان السیارات سالفة الذكر تعكس بوضوح بأن التعویض مؤسس 
األضرار الجسمانیة عن حوادث وأن تعویض ضحایا . )2(على مبدأ التضامن الوطني

والغرض من تدخل الصندوق هو حمایة . )3(السیارات یأخذ صفة التعویض التلقائي
الطرف المضرور دون أن یحل محل المسؤول عن الضرر في التعویض أو التضامن 

  .)4(معه كما ورد في قرار المحكمة العلیا سالف الذكر
  

  الفرع الثاني

  التجمهر التأمین لتعویض ضحایا جرائم
  

لم یعرف المشرع الجزائري التجمهر على خالف المشرع الفرنسي الذي عرفه 
ن یعتبر تجمهرا كل تجمع من األشخاص ینعقد في طریق عام أو مكان عام، ویكو " بالقول

  .)5("من شأنه اإلخالل بالنظام العام

األفراد وقد عرفه البعض أخذا من بعض التعاریف بأنه عبارة عن تجمع لعدد من 
ال یقل عن خمسة أشخاص بصفة عمدیة أو تلقائیة، بمكان عام أو طریق عام، یخل أو 
یمكن أن یؤدي إلى اإلخالل بالسلم واألمن والنظام العمومیین، ویستوجب توقیع العقاب 

                                                             
  .المشار إلیه أعاله من ذات المرسوم 18المادة  )1(

(2) Lahlou khiar, (Ghenima), op.cit, p. 249. 
(3) L’indemnisation des accidents corporels de la circulation est qualifiée d’automatique. Lahlou khiar, 
(Ghenima), op.cit, p. 249. 

  .سالف الذكر 18/03/2010بتاریخ  540961قرار رقم : راجع )4(
  .53، ص المرجع السابق، )نذیر(عمیرش  )5(
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خالء األمكنة على من ثبت عدم انصیاعه ألوامر السلطة العامة المكلفة باألمن بالت فرق وإ
  .)1("وعصیانهم لها

وقد ألزم المشرع الجزائري من خالل قانون العقوبات الشخص الذي یستمر في 
االشتراك في التجمهر بعد التنبیه الثاني الذي یوجهه ممثل السلطة العمومیة بالتعویض 

  . )2(المالي عن األضرار الناجمة عن هذا التجمهر

دثها، ومساهمة القوة وبما أن اآلثار التي تخلفها الجریمة وفداحة الخسائر التي تح
العمومیة في إحداثها عن طریق استعمال القوة في تفریق التجمهر، فإن المشرع كان 
یجعل مسؤولیة التعویض عن األضرار الملحقة باألشخاص والسلع غیر المؤمنة  

  .والحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام واألمن تتحملها البلدیات

على أساس المخاطر ولیس الخطأ والهدف هو حمایة  وتقوم مسؤولیة البلدیة
الضحیة التي یصعب علیها معرفة الفاعلین في إحداث العنف ومطالبتهم بالتعویض 
فضال عن كون مثل هذه األضرار تشكل مخاطر اجتماعیة یقع على عموم الشعب 

طأ من المحلي تحملها، ولن یتأتى ذلك إال عن طریق تحمیل البلدیة دون اشتراط وقوع خ
جانبها، ولحصول الضحیة على التعویض ما علیها سوى إثبات الضرر وعالقته بأحداث 

  .)3(العنف

والبلدیة لیست ملزمة بتعویض أضرار التجمعات وأنواع التجمهر ألنها مؤمنة على 
ذلك، ولكن ألنها مسؤولة على ذلك بسبب تكفلها بحمایة المواطنین من المخاطر 

  .)4(هذه األحداث االجتماعیة التي تمثلها

استبعد أیة مسؤولیة للبلدیة عن  2011یونیو  22لكن قانون البلدیة الصادر في 
وهو ما . األضرار الناتجة عن التجمهر والتجمعات ولم یورد أي ناص خاص بذلك

                                                             
  .54، ص المرجع السابق، )نذیر(عمیرش  )1(
المعدل لقانون  156-66المعدل لألمر رقم  1975یونیو  17المؤرخ في  47- 75من األمر رقم  101/2المادة  )2(

  .العقوبات
  .159، المرجع السابق، ص )نذیر(عمیرش  )3(
  .160المرجع ذاته، ص  )4(
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. استغربه بعض الباحثین في زمن سادت فیه األسس الحدیثة للمسؤولیة غیر الخطئیة
إعادة النظر فیه فورا تماشیا مع الظروف الحالیة التي  ورأى أن هذا الوضع یتطلب

  .)1(أصبحت أعمال العنف الناشئة عن التجمهرات والتجمعات مألوفة لدى الناس

لكن یالحظ أن المشرع لم یستبعد التعویض عن أضرار التجمهر ولكن حمل به 
یتحمل حیث أصبح الصندوق الخاص بالتعویضات  1991جهة أخرى وذلك ابتداء من سنة 

حیث : مسؤولیة تعویض المتضررین، وقد صدر بذلك قرار مجلس الدولة الذي جاء فیه
إن مسؤولیة التعویض عن كل أوجه األضرار الملحقة باألشخاص والسلع غیر المؤمنة 
إثر المظاهرات المخلة بالنظام العام واألمن، یتحملها الصندوق الخاص بالتعویضات طبقا 

المؤرخ في  74/15من األمر رقم  24المعدل للمادة  1991مالیة لسنة من قانون ال 122للمادة 
  .المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن األضرار 30/1/1974

حیث أمام هذا الوضع، ومهما یكن من أمر، فإن البلدیة ال تتحمل مسؤولیة 
یجعل الدعوى غیر مؤسسة التعویض عن األضرار الالحقة بالمؤسسة المستأنفة، مما 

  .)2(تجاهها

 1974یالحظ أن صندوق التعویضات یقید التعویض بالجدول المرفق باألمر لسنة 
وهو جدول یتسم بتعویضات متواضعة، ومن ثمة فإن نظام المسؤولیة المعلن عنه في 

یجابیة للضحیة من نظام قانون تعویض أحداث أك  1988بر تو قانون البلدیة أكثر حمایة وإ
 قانون البلدیة ال بسقف وال بجدولما قبلها، لیس فقط من حیث مبلغ التعویض لم یحدده و 

  . )3(وال باألضرار المادیة دون المعنویة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .201، ص المرجع السابق، )نذیر(عمیرش  )1(
  .204، 203، ص 2006،  8، مجلة مجلس الدولة، عدد 2006/ 22/2قرار بتاریخ  021626: ملف رقم )2(
  .236، المرجع السابق، ص )نذیر(عمیرش  )3(
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  الفرع الثالث

  التأمین لتعویض ضحایا اإلرهاب
  

من المسؤولیة عن الجنایات ورد النص في قوانین مقارنة على عدم جواز التأمین 
ره مخالفا للنظام واآلداب وتحرم التأمین ضد الجریمة وتعتب) مدني مصري 750 .م(والجنح
  . ، ولم یرد ما یقابل ذلك في القانون المدني الجزائري)1()مدني أردني 921 .م(العامة

ومع ذلك ذهب البعض إلى إمكانیة تغطیة األضرار التي تخلفها جرائم اإلرهاب 
باالستناد إلى نصوص قانون التأمین التي تجیز التأمین طبقا لقواعد تأمین المخاطر وذلك 

مدني  768/1 .متأمین فرنسي،  12 .م(ضرار الناشئة عن القوة القاهرةعلى الخسائر أو األ
وذلك إذا اعتبرنا جرائم اإلرهاب بمثابة قوة قاهرة، ألن هذه النصوص واضحة ) مصري

علما بأن أحداث . وأضرار الداللة على أن المؤمن یضمن ما ینشأ عنها من خسائر
اإلرهاب یتحقق معها فعال معنى الخطر الذي یرغب المؤمن توقي نتائجه، وهي الفكرة 

بمنأى " المؤمن له"األساسیة التي یقوم علیها التأمین أصال، خصوصا وأن إرادة المضرور 
عن وقوع حوادث اإلرهاب فال ید له فیها، وبذا یمكن التأمین عما ینشأ عنها من 

  .)2(رارأض

والشخص في حالة اإلرهاب ال یؤمن نفسه من خطئه العمد، والذي ال یجوز 
نما من اإلصابات والخسائر واألضرار الناجمة عن  لمخالفته للنظام العام واآلداب، وإ

وتغطیة األضرار الناشئة عن اإلرهاب بواسطة التأمین هو أمر له مزایاه في . أخطاء الغیر
  .)3(دون أن تتحمل میزانیة الدولة شیئاضمان تعویض سریع للضحیة 

ولكن التأمین لتعویض ضحایا اإلرهاب بوصفه قوة قاهرة لیس إجباریا، ویجوز 
تأمین  114 .م(ألضرار الناشئة عن جرائم اإلرهابللمؤمن أن یستبعد في وثیقة التأمین ا

                                                             
  .267و 262، المرجع السابق، ص )سعد جمیل(العجرمي  )1(
  .64، المرجع السابق، ص )أحمد السعید( الزقرد )2(
  .168، المرجع السابق، ص )رباب(عنتر )3(
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ویجوز وفقا للقانون الجزائري االشتراط في وثیقة التأمین سقوط الحق في  .)1()فرنسي
  .)2(التعویض إذا كان سبب خرق القوانین یتعلق بجنایة أو جنحة عمدیة

وقد تبین من الواقع العملي أنه كلما زادت حوادث اإلرهاب ازدادت شروط استبعاد 
التأمین یؤدي ذلك إلى إفالس وفي حالة . )3(األضرار الناتجة عنها من نطاق التأمین

شركات التأمین إذا لم یكن قبول التأمین ضد مخاطر اإلرهاب مقابل مبالغ باهظة على 
  .)4(وكال النتیجتین غیر مرغوب فیها. عاتق المؤمن له

 ضرار الجسیمة التي تصیب الضحایاكما أن مبالغ التأمین لم تكن تغطي األ
وهذا ما یجعل التأمین قاصرا عن توفیر .المؤمنینتعویض الضحایا غیر تیح ال توكذلك 

 .)5(الحمایة للضحایا وضمان حصولهم على التعویض

لكن المشرع الفرنسي فرض على شركات التأمین تغطیة األضرار التي قد تنجم 
بأنه ال یجوز لعقود  1986سبتمبر  9من قانون  9عن جرائم اإلرهاب، ونصت المادة 

التأمین على األموال أن تستبعد ضمان المؤمن لألضرار الناجمة عن أعمال اإلرهاب 
  .)6(المرتكبة على اإلقلیم الفرنسي، وكل شرط على خالف ذلك یعد باطال

وكذلك فعل المشرع األمریكي الذي أصدر في أعقاب أحداث الحادي عشر من 
، إذ حدد خالله مفهوم 2002خطر اإلرهاب لسنة  قانون التأمین ضد 2011سبتمبر في 

خطر اإلرهاب القابل للتغطیة التأمینیة، وشروط استحقاق مبلغ التأمین، والفئات المستفیدة 
  . )7(منه

                                                             
  .168، المرجع السابق، ص )رباب(عنتر )1(
  .المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26الصادر في  58- 75من األمر رقم  622المادة    )2(
  .65، المرجع السابق، ص )أحمد السعید( الزقرد )3(
  .67ص  ،ذاته المرجع )4(
  .169، المرجع السابق، ص )رباب( عنتر )5(

(6) Stefani(Gaston),  Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit, p. 325.  

  .203، المرجع السابق، ص )رباب(عنتر : وراجع
  .281، المرجع السابق، ص )نذیر(عمیرش  )7(
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ومن المعلوم أن المشرع الجزائري نظم هذه المسألة في إطار صندوق تعویض 
لمحكمة العلیا أن التعویض عن وقد ورد قرار ل. مینایا اإلرهاب ولم یتركها لنظم التأضح

سرقة شاحنة یتحمله الصندوق الوطني لضحایا اإلرهاب ولیس شركة التأمین على خالف 
وبین أن هذه القضیة یحكمها المرسوم . ما ذهب إلیه قضاء المحكمة االبتدائیة والمجلس

المتضمن تعویض ضحایا اإلرهاب، وأن الصندوق الوطني لضحایا اإلرهاب هو  99/47
مسؤول عن أعمال التخریب والسرقات التي تقترفها الجماعات اإلرهابیة ضد ممتلكات ال

  .)1(من هذا المرسوم 96المواطنین وفقا للمادة 

وفي ذات السیاق ورد قرار للمحكمة العلیا بأن المبدأ بما أن عقد التأمین الذي 
الممتلكات من أبرمه الطرفان ال یتضمن في بنوده التعویض على األضرار التي أصابت 

جراء األعمال اإلرهابیة، فإن إلزام الشركة الضامنة بدفع التعویض یعد مخالفة في تطبیق 
وقد سبق لقضاة االستئناف أن أسسوا قضاءهم على أن عقد التأمین قد تضمن . القانون

تغطیة األضرار الناجمة عن الحرائق واالنفجار، وقد تبین أن الضرر تسبب فیه انفجار 
م الذي . من ق 106وعمال بالمادة . أي أن الضرر یدخل ضمن الخطر المؤمنقنبلة، 

  .ینص على أن العقد شریعة المتعاقدین، فإن شركة التأمین ملزمة بالتعویض

 1994/ 10/04من المرسوم التنفیذي المؤرخ في  6غیر أنه یتضح من أحكام المادة 
وحیث یالحظ . تخضع لهذا المرسومأن األضرار المادیة التي تتسبب فیها أعمال إرهابیة 

أن عقد التأمین الذي یستدل به المطعون ضدهم ال ینص في مضمونه كون الطاعنة 
وبالتالي فإن قضاة االستئناف أساءوا تطبیق . اتفقت معه عن تأمین عملیة إرهابیة

  .)2(القانون، وعلیه یتعین نقض القرار مع اإلحالة

رهاب للتأمین أو عدم قابلیتها لذلك، فمن یرى ویتأرجح األمر بین قابلیة حوادث اإل
قابلیتها للتأمین جعلها خاضعة للتأمین على أساس أنها بحكم طبیعتها حوادث احتمالیة 

ومن یرى أنها غیر قابلة للتأمین . الوقوع، كما أنها في ذات الوقت لیست مستحیلة الوقوع

                                                             
  .21/4/2011، بتاریخ 639723قرار صادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا، ملف رقم  )1(
، مرجع  4، االجتهاد الجزائري في القضاء المدني، ج )جمال(سایس ، 10/10/2001، بتاریخ 252804قرار رقم  )2(

  .1390 - 1388سابق، ص 
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ة شأنه في ذلك شأن أخطار على أساس اتسام خطر اإلرهاب في الوقت الراهن بالعمومی
إذ یصعب على شركات التأمین تدارك . الحروب واألزمات االقتصادیة والحوادث الطبیعیة

مختلف اآلثار الضارة الناجمة عنها مما یؤدي حتما إلى عجزها عن تغطیة وتعویض 
  .)1(المضرورین منها

الشغب أو ونظرا الزدیاد نسبة جرائم العنف بشكل فردي أو جماعي نتیجة أعمال 
األعمال اإلرهابیة، فإن هذا النوع من التأمین تظهر أهمیته حالیا بصورة أكبر من ذي 

ومع ذلك فإنه من غیر المعقول أن یصبح هذا التأمین إجباریا بحیث یلزم جمیع . قبل
  .)2(األفراد بالتأمین على أنفسهم ضد جمیع األضرار التي یمكن أن تنتج عن أي جریمة

فإن التأمین عن جرائم اإلرهاب یخص تلك الدول التي لیس لها وبطبیعة الحال 
  .نظام خاص بالتعویض عن هذا النوع من الجرائم

  

  المطلب الثاني

  التعویض عن طریق جمعیات دعم 

  ضحیة الجریمة
  

بسبب األثر الذي تخلفه الجریمة على الضحیة، فتجعلها تغرق في حالة من 
وف، وتستیقظ على وقع الجریمة، وتفقدها الثقة الضعف، وتعیش یومیاتها تحت وطأة الخ

في نفسها، تكون هذه األخیرة في أمس الحاجة إلى المعونة والدعم، السیما ذلك الذي 
  .یأتي من مهنیین متخصصین

وقد نشأت عدة جمعیات في دول عدیدة من العالم تقوم بمهمة تقدیم الدعم 
اعدت الدول على إنشائها للضحایا سواء خارج أو داخل أروقة العدالة، وقد س

عالمیا، باإلضافة )الفرع األول(وتنظیمها ، وهي تقوم بوظیفة دعم الضحایا صحیا ونفسیا وإ

                                                             
  .282، المرجع السابق، ص )نذیر(عمیرش  )1(
  .161المرجع السابق، ص  ،)محمد أبو العال(عقیدة  )2(
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الفرع (حیة إلى غایة حصولها على التعویضإلى الدعم المادي والمالي والوقوف مع الض
  ).الثاني

  

  الفرع األول

  نشأة وتنظیم جمعیات دعم ومساعدة 

  ضحایا الجریمة
  

ظهور جمعیات دعم ومساعدة ضحایا الجریمة في الدول األنجلوسكسونیة قبل بدأ 
، )الفقرة األولى(القرن الماضي من حیث النشأة ي منأن ینتقل إلى أوروبا في النصف الثان

مل هذه وقد قامت بعض الدول مثل فرنسا بوضع نصوص قانونیة تنظم سیر ع
  ).الفقرة الثانیة(الجمعیات، من حیث التنظیم

  

  لفقرة األولىا

  نشأة جمعیات دعم ضحایا الجریمة
  

یرجع ظهور الدعم الجمعوي لضحایا الجریمة إلى أواخر الستینات من القرن 
وكانت برامج مساعدة الضحایا في النظام . )1(سكسونیة-الماضي في الدول األنجلو

  .)2(األمریكي أسبق في الظهور من النظام اإلنجلیزي

وانبثقت الفكرة ألول مرة في فرنسا مع بدایة الثمانینات في تقریر لجنة دراسة 
، الذي كان قد أوحى بخلق (paul millier)اقتراحات في میدان دعم الضحایا برئاسة 

. (.s.a.v)تنظیم وطني یطلق علیه شبكة دعم ضحایا الجریمة، ویعرف اختصارا ب
  .)3(وتنضوي مباشرة تحت وصایة وزارة  العدل

                                                             
(1) Lopez (Gérard), dictionnaire des sciences criminelles, p. .64  

  .367، المرجع السابق، ص )أحمد علي ( مجاهد )2(
(3)  Le service d’aideaux victimes d’infractions.   v.  Pignoux (Nathalie), op.cit. p. 338. 
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كما أن . وقد عرفت الفكرة بعد ذلك تطورا كبیرا مازال مستمرا إلى الوقت الحاضر
إیطالیا عرفت مثل هذه الجمعیات والهیئات التي تقوم بدعم الضحایا خالل إجراءات 

ومن بین الجمعیات المشهورة في ألمانیا الغربیة والتي لها دور فعال . )1(الدعوى الجزائیة
أسسها بعض . أي الدائرة البیضاء « weisser ring » م جمعیة في تعویض المجني علیه

. )2(ألف عضو منتشرین في أنحاء ألمانیا 20الشخصیات المعروفة، وتضم ما یزید عن 
وـتأتي موارد الجمعیة من اشتراكات األعضاء، كما تخصص المحاكم جزءا من الغرامة 

  .)3(المحكوم بها لصالح الجمعیة

كانت موضع  لرعایة والمساعدة من قبل المجتمعجریمة لاحتیاجات ضحایا الإن 
: لمبادئ األساسیة الذي جاء فیهمن إعالن األمم المتحدة بشأن ا 14اعتراف في الفقرة 

ینبغي أن یتلقى الضحایا ما یلزم من مساعدة مادیة وطبیة ونفسیة واجتماعیة من خالل "
  ".یة والطوعیة والمجتمعیة والمحلیةالوسائل الحكوم

ویتوخى هذا الحكم مختلف أشكال المساعدة لیس فقط من الدولة، ولكن أیضا من 
ویمكن عمل الكثیر لضحایا الجریمة من خالل إنشاء . الهیئات المجتمعیة والمتخصصة

هیئات أو وكاالت محلیة قویة تضم موظفین متخصصین مدربین على االحتیاجات 
اجة إلى المساعدة حسب الضحیة وحسب ویمكن أن تتباین الح. المحددة لضحایا الجریمة

ومن الواضح أن الضحایا المصابین یتطلبون عونا طبیا . آثار اإلیذاء الذي تعرضت له
وهذا العون جوهري أیضا من أجل تسجیل آثار الجریمة على الضحیة ألغراض . سریعا

  .)4(إثبات االدعاء الجنائي أو المطالبة المدنیة ضد المجرم

                                                             
محمود (بسیوني :  ، االتجاهات الجدیدة في قانون اإلجراءات الجزائیة اإلیطالي، منشور في)مصطفى(الصیفي  )1(

، دار العلم 1 جراءات الجزائیة في النظم القانونیة العربیة وحمایة حقوق اإلنسان، ط، اإل)عبد العظیم(، وزیر )شریف
  .927، ص 1991للمالیین، بیروت، 

  .192، المرجع السابق، ص )ماهر سالم(طراونة  )2(
  .165المرجع السابق، ص  ،)محمد أبو العال(عقیدة  )3(
نصاف ردلیل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعین العامین والمحامین، الفصل الخامس عش )4( ،  حمایة وإ

  .696ضحایا الجریمة وحقوق اإلنسان، ص 
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عیات دور بارز في الدفع نحو اعتماد أنظمة للوساطة بین وقد كان لبعض الجم
حین قامت  1974الجاني والضحیة وتصاعدت المطالبة بحقوق الضحیة منذ سنة 

 32بتقدیم دلیل كامل للوساطة الجنائیة یشتمل على " المساجین واللجان معا"جمعیة
لوساطة جمعیة ا"كما أنشئت . 1989برنامجا عام  86برنامجا، ووصلت هذه البرامج إلى 

في الوالیات المتحدة األمریكیة والتي تحولت إلى جمعیة " بین الجناة والمجني علیهم
مكتبا في أربعین والیة أمریكیة وسبع دول، منها  30و  350وتضم  2000عالمیة في عام 

  .)1(برنامجا للوساطة الجنائیة 1200ب كندا وبریطانیا وألمانیا، وكونت ما یقار 

من هذا التحرك إال أن المجتمع العربي لم یعرف قیام جمعیات خاصة وعلى الرغم 
والوضع باق . )2(برعایة المجني علیهم  والمطالبة بحقوقهم قبل تسعینیات القرن الماضي

على حاله، إذ لم توجد حتى اآلن جمعیات تقوم فعال بدعم ضحایا الجریمة، وقد أنشئت 
: ومن بین أهدافها. لرعایة ضحایا الجریمةالجمعیة المصریة  1991في مصر بدایة عام 

تقدیم المساعدات واالستشارات القانونیة والقضائیة للضحایا وأسرهم، باإلضافة إلى تقدیم 
ونشاطها غیر معلن بشكل واضح وغیر كاف . )3(المساعدات المالیة للضحایا وأسرهم

مكانیاتها محدودة بالنظر إلى كثرة الجرائم في المجتمع   .)4(وإ

معیة الوطنیة لعائالت ضحایا الج" 1993وفي الجزائر، أنشئت في سبتمبر عام 
وتهدف  والیة على مدى التراب الوطني 48، وهي ممثلة بمكاتب ولجان والئیة في "رهاباإل

رشادهم إلى كیفیة  إلى تقدیم المساعدة المعنویة والنفسیة لضحایا اإلرهاب، وتوجیههم وإ
  .)5(هم إیاها القانونالمطالبة بحقوقهم التي یخول

                                                             
، الوساطة الجنائیة كطریقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائیة دراسة مقارنة، مجلة رسالة )هناء(جبوري محمد  )1(

  .213، ص 2013، 2 ع ،5 سالحقوق، 
أعمال المؤتمر الثالث للجمعیة ، اقتراحات لتیسیر حصول المجني علیهم على التعویض، )محمد نیازي( حتاتة )2(

حقوق المجني علیه في اإلجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، : المصریة للقانون الجنائي  تحت عنوان
  .566، ص 1990

  .371، 370، المرجع السابق، ص )أحمد علي ( مجاهد )3(
  .373، ص ذاتهالمرجع  )4(
  .193، المرجع السابق، ص )ماهر سالم( طراونة )5(
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وما یمكن قوله أن إنشاء هذه الجمعیات یتم إما عن طریق الدولة، أو تسمح هذه 
  .األخیرة بإنشاء جمعیات من قبل األفراد

 

  الفقرة الثانیة

  الهیكل التنظیمي لجمعیات دعم 

  ضحایا الجریمة
  

تنتمي یخضع تنظیم جمعیات ووكاالت دعم ضحایا الجریمة إلى قانون البلد الذي 
إلیه، ففي إنجلترا تتولى إدارة برامج مساعدة ضحایا الجریمة مؤسسة وطنیة مستقلة تتلقى 
دعمها من الحكومة، وتتكون من متطوعین مدربین كانوا یعملون في برامج محلیة 

وتقوم أجهزة الشرطة واألجهزة االجتماعیة بإبالغ تلك المؤسسة . لمساعدة ضحایا الجریمة
  .)1(حایا حال التبلیغ بوقوع الجریمة طبقا لمیثاق المجني علیهلتقدیم الدعم للض

وفي النظام األمریكي یقوم بهذا الدور متطوعون، إال أن كثیرا من برامج دعم 
وأصبحت موكلة إلى مكتب المدعي . الضحایا قد توقف العمل بها لقلة الموارد المالیة

أو التي تعمل كتنظیمات اجتماعیة  العام أو إدارة الشرطة أو الوكاالت الحكومیة األخرى
  .)2(مستقلة داخل كل والیة

وتعرف جمعیات ووكاالت دعم ضحایا الجریمة في فرنسا هیكلة متمیزة، حیث 
  .تصنف إلى صنفین، وبینهما اختالف من حیث التركیب والمهام

 mouvement français d’aide)هناك، من جهة، الحركة الفرنسیة لدعم الضحایا 

aux victimes) وتسمى أیضا وكاالت دعم الضحایا(التي تضم جمعیات ضحایا الجریمة (
 « services d’aide aux victimes »والمتحدة في ل:Inavem . ومن جهة أخرى، هناك

                                                             
، وهو یوم ضحایا الجریمة األوروبي، المیثاق األول لضحایا 1990فبرایر  22أصدرت الحكومة البریطانیة في  )1(

ویعد أول وثیقة حكومیة تحمل هذا  ،من إعداد وزارة الداخلیة یا، وهووهو عبارة عن بیان لحقوق الضحا. الجریمة
  .365، المرجع السابق، ص )أحمد علي ( مجاهد  :راجع. العنوان في المملكة المتحدة

  .367، المرجع السابق، ص )أحمد علي ( مجاهد )2(



 آلیات تعویض ضحیة الجریمة: القسم الثاني

 

515 
 

وهي جمعیات . «associations d’aide aux victimes » جمعیات الدفاع عن الضحایا
سواء كانوا . )1(حایا ذلك الحادثتأسست بمناسبة حادث معین، وتضم ض متخصصة

ضحایا مباشرین أو غیر مباشرین، ویمكنهم، عندما یسمح القانون، بالدفاع عن مصالح 
 .)2(الضحایا الذین یمثلونهم أمام المحاكم

قضاة، مساعدین (مهنیین أجراء  وتضم جمعیات ضحایا الجریمة من النوع األول
  .)3(مهنیة تحت غطاء دعم الضحایاأوساط  ومتطوعین من) اجتماعیین، علماء نفس

والجمعیات التي تتأسس بسبب حادث معین وتضم ضحایا ذلك الحادث مثالها في 
 1985تأسست في نهایة سنة  .l’association s.o.s attentats s.o.s terrorismeفرنسا 

وكانت . عضو 2000حوالي  2006للدفاع عن حقوق ضحایا اإلرهاب وهي تضم حتى سنة 
  .1974لها خبرة سابقة على تأسیسها باعتبار أن اإلرهاب عرف في فرنسا منذ سنة 

بفضل هذه الجمعیة، تم اعتماد آلیة جدیدة في فرنسا للتعویض هي صندوق 
  .)4(الضمان، یتم تمویله عن طریق التضامن الوطني

  

  الفرع الثاني

  دور جمعیات الدعم في مساعدة وتعویض

  ةضحیة الجریم 
  

تقوم جمعیات دعم الضحایا بأدوار مختلفة، یتم البعض منها خارج إطار أروقة 
العدالة وبعیدا عن القضیة الجنائیة المثارة، مثل تقدیم المساعدات النفسیة والمرفقیة  مثل 

، وبمرافقة الضحیة خالل )الفقرة األولى(أدوار أخرى للدعم المادي والمالياإلیواء، وتقوم ب
  ).الفقرة الثانیة(غایة حصولها على التعویضعوى إلى الد

                                                             
(1) Steinlé-Feuerbach (Marie-France), victimes d’accidents collectifs, aide et défense : la place des 
associations dans le procès pénal, publiée dans l’ouvrage titillé : la   place de la victime dans le procès pénal, 
Emile Bruylant, Bruxelles, 2009, p .38. 
(2) Pignoux (Nathalie), op.cit. p. 346. 
(3) Ibidem. 
(4) Rudetzki (Françoise), les combats de s.o.s attentats s.o.s terrorisme.www.cairn.info.revue-études-sur-la-
mort-2006-2. P. 105, 106. 
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  الفقرة األولى

  دور الجمعیات في تقدیم الدعم المادي

  لضحیة الجریمة 
  

تجد جمعیات دعم ضحایا الجریمة سبب وجودها في إرادة إعادة التوازن الذي 
  .)1(أخلت به الجریمة، وأن تجعل من دعم الضحایا سیاسة عمومیة بصفة عامة

وهیئات الدعم بأدوار عدیدة من بینها استقبال الضحایا واالستماع تقوم جمعیات 
إلیهم، وتقدیم الدعم المعنوي والنفسي، وتوجیه الضحایا وتبصیرهم بحقوقهم، فضال عن 

  .الدعم المادي والمالي

ویدخل ضمن التعویض كل دعم مادي ومالي، ومن ذلك ما تقوم به مؤسسة الدعم 
تخفیف األعباء التي تترتب على آثار الجریمة، كالمساعدة في في إنجلترا التي تعمل على 
ومنها تقدیم المساعدة في  باء تأخرت نتیجة لوقوع الجریمة،دفع فاتورة التلیفون، أو كهر 

إجراءات المطالبة بالتعویض عن التكالیف التي تحملها الشاهد في سبیل اإلدالء 
  .)2(بشهادته

ة من ضرر مادي بالغ، بما في ذلك خسارة ونظرا لكثرة ما یعاني ضحایا الجریم
ونتیجة لهذه المعوقات . في الملكیة أو فقدها، أو نفقات طبیة عالیة، وخسارة في األجور

المالیة التي تنجم عن هذه الجرائم وتؤثر في ضحایاها، فقد وضعت معظم الوالیات في 
طبقات معینة من  أمریكا برامج تعویضیة، یتم فیها تخصیص أموال من الوالیة لمساعدة

ضحایا الجرائم، أو تطالب الجناة بأن یدفعوا شخصیا للضحایا عن الخسائر التي لحقت 
  .بهم

ذا ما توفى المجني علیه تفرض برامج المساعدة حق دفع المصاریف لمن یعولهم  وإ
ة أو كما أن الذین یصابون أثناء محاولتهم منع ارتكاب الجریم. نظرا لفقد مصدر إعالتهم

                                                             
(1) Steinlé-Feuerbach (Marie-France), op.cit.p. 38. 

  .366 ،365، المرجع السابق، ص )أحمد علي ( مجاهد )2(
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یجوز أن یصرف لهم تعویض عن إصابتهم الناجمة عن  ة اإلمساك بأحد الجناةمحاول
  .)1(مثل تلك الجهود

ن كانت تتلقى أحیانا الدعم من  وهذا الدور عادة ما تقوم به الجمعیات المستقلة وإ
الحكومة، مثل جمعیة الدائرة البیضاء في ألمانیا الغربیة، التي یتمثل هدفها األساسي 

ض كل مضرور من الجریمة لم یتمكن من الحصول على أي تعویض العمل على تعوی
من الدولة، أو حصل على تعویض غیر كاف نتیجة لجهله بأحكام قانون التعویض، أو 

وتهدف كذلك إلى . للتشدد في الشروط التي یتطلبها القانون للحصول على التعویض
عن طریق أعضاء  التخفیف عن مصابي الجریمة بتقدیم صور أخرى من المساعدة لهم

  .)2(الجمعیة

وتقوم الجمعیة الوطنیة لعائالت ضحایا اإلرهاب في الجزائر حال توافر 
المساعدات واإلعانات من الدولة، ومن قبل بعض التجار وأصحاب اإلحسان بتقدیم ما 

  .)3(یمكن تقدیمه لضحایا اإلرهاب على سبیل اإلعانة ولیس من قبیل التعویض

نشاطها التوسط بین الجاني والضحیة، إلى جانب تقدیم وهناك جمعیات یستهدف 
وقد اكتست هذه . االستشارات القانونیة والمساعدات النفسیة والمادیة لضحایا الجریمة

الجمعیات وزنا كبیرا حتى أن ما تنتهي إلیه من مصالحات واتفاقات قد أصبحت تلقى 
هذه االتفاقات موضع  تجاوبا كبیرا من سلطات التحقیق واالتهام، بحیث إنها تضع

. )4(االعتبار وهي بصدد اتخاذ قرارها بشأن النزاع المعروض علیها وكیفیة التصرف فیه
  .وغالبا ما تنتهي المصالحات بتعویض الجاني  للضحیة

 .في الحفاظ على حقوق المجني علیهموتحقق هذه الجمعیات هدفین أساسین 
أن الجمعیات تستطیع أن تطالب بحقوق هؤالء المجني علیهم الذین تعجزهم القدرة  :أولهما

أن الجمعیات تستطیع أن تطالب بحقوق  :االقتصادیة عن رفع دعاواهم المدنیة، وثانیهما
                                                             

  .368 ص، المرجع السابق، )أحمد علي ( مجاهد )1(
  .193، المرجع السابق، ص )ماهر سالم( طراونة؛ 165المرجع السابق، ص  ،)محمد أبو العال(عقیدة  )2(
  .193، المرجع السابق، ص )ماهر سالم( طراونة )3(
  .60، المرجع السابق، ص )عصام( ملیجي )4(
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هؤالء المجني علیهم، سواء أكانوا أفرادا أو جماعات، الذین یخشون السلطات التي 
ي یحمیها القانون والدستور، ویفضلون عدم التصدي لهذه انتهكت حقوقهم أو حریاتهم الت

  .)1(السلطات برفع الدعاوى المدنیة علیهم
  

  الفقرة الثانیة

  مرافقة الجمعیات لضحیة الجریمة 

  خالل الدعوى الجنائیة
  

صنف أول هو عبارة عن تجمع : یمیز الفقه بین صنفین من جمعیات الضحایا
ف لهم المشرع بمصلحة ما، وصنف ثان یضم ألشخاص ألجل تحقیق هدف مشترك یعتر 

  .بشكل جماعي ضحایا حادث معین بغرض الدفاع عن مصالحهم المرتبطة بذلك الحادث

، ویسمح له بالتدخل )2(هذا الصنف الثاني یقر له القانون بحق الدفاع عن الضحایا
 -2إلى المادة  1 -2(اءات الجزائیة الفرنسي من المادةفي الدعوى طبقا لقانون اإلجر 

والمادة  على سبیل المثال على جمعیات مناهضة العنصریة، 1-2ونصت المادة . )3()21
دعم ضحایا  على جمعیات 9 -2والمادة  ى جمعیات الكفاح ضد العنف الجنسي،عل 2 -2

 .)4(الجریمة

هذه المادة األخیرة تسمح لجمعیات دعم ضحایا الجریمة بممارسة حقوق الطرف 
في حال تحریكها من قبل النیابة أو من الطرف  كل ما یتعلق بالجریمةالمدني في 

 .المضرور

                                                             
  .567 ،566 ، المرجع السابق، ص)محمد نیازي( حتاتة )1(

(2) V. Steinlé-Feuerbach (Marie-France), op.cit. p. 43, 44. 
(3) Bernhard (Stéphane), le rôle de la victime dans le prononcé et l’Exécution des peines, publiée dans 
l’ouvrage titillé : la  place de la victime dans le procès pénal, Emile Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 169. 
(4) Art. 2-9 « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses 
statuts, d’assister les victimes d’infractions peut exercer les droit reconnus à la partie civile en ce  qui 
concerne les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706- 16 lorsque l’action publique à 
été mise en mouvement par le ministère publique ou la parti lésée. Azibert (Gilbert),code de procédure 
pénale, éditions du juris-classeur, paris, 2004  p. 12. 
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في حق الجمعیات في التأسیس كطرف مدني طبقا  2000جوان  15وقد وسع قانون 
 s.o.sیحق للجمعیة الفرنسیة المعروفة بو  .)1(من ذات القانون 108 -105للمواد 

attentats s.o.s terrorisme  ر، إضافة إلى عضویتها في مجلس إدارة القیام بهذا الدو
 . )2(صندوق الضمان لتمثیل الضحایا

من قانون اإلجراءات الجزائیة أعوان الشرطة  75ویلزم المشرع الفرنسي طبقا للمادة 
  .)3(القضائیة بإعالم الضحایا بحق االستعانة بجمعیات ضحایا الجریمة

من قانون اإلجراءات الجزائیة اإلیطالي، وعلقت  91وذلك ما أجازته أیضا المادة 
قبول تدخل هذه الجمعیات على رضا المجني علیه به رضاء مكتوبا ومصدقا  92المادة 

أن  94علیه رسمیا، وال یعتد بالرضا الممنوح له ألكثر من هیئة أو جمعیة، وبینت المادة 
قاضي قراره بشأن التدخل ویصدر ال. تدخل هذه الجمعیات جائز إلى ما قبل نظر الدعوى

95قبوال أو رفضا طبقا للمادة 
)4(.  

یحق لهذه الجمعیات الدفاع عن الضحایا الذین یمثلونهم أمام المحاكم، ویمكن 
وتبادل المواساة  االستفادة من خبرات الضحایا الذین تعرضوا ألضرار عن جرائم مشابهة

  . )5(فیما بینهم

یمكنها القیام بهذا الدور إال ما نص علیه في الجزائر ال توجد جمعیات للضحایا 
قانون حمایة المستهلك عندما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین ألضرار فردیة، یمكن 

 03/10وكذلك قضى القانون رقم . )6(جمعیات حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف مدني
الخاص بحمایة البیئة بإمكانیة ممارسة الجمعیات المعتمدة قانونا للحقوق المعترف بها 

                                                             
(1) Lazerges (Christine), op.cit. p. 20. 
(2) Rudetzki (Françoise), op.cit. p. 106- 108. v. même auteur, victimes du terrorisme et média, 
Cairn.info/revue-topique-2003-2- p. 207. « l’association participe aux procédures judiciaire et aux procès. Et 
membre du conseil d’administration du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres 
infractions ». 
(3) Lazerges (Christine), op.cit. p. 19. 

  .927، المرجع السابق، ص )عبد العظیم(، وزیر )محمود شریف(بسیوني  )4(
(5) V. Pignoux (Nathalie), op.cit. p. 346. « …lorsque la loi les autorise, à défendre devant les tribunaux les 
intérêts des victimes qu’elles représentent. Elles sont aussi l’occasion, pour des victimes ayant subi des 
infractions semblables, de se regrouper pour partager leur expérience et s’apporter un réconfort mutuel ». 

 س، ر .ج. المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 2009فبرایر  25المؤرخ في   03 - 09من القانون  23المادة  )6(
  .16، ص 2009/ 8/03، 15 ع ،46
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للطرف المدني، والمطالبة بتعویض الضرر المباشر أو غیر المباشر الالحق بالمصالح 
ولكن یعاب على هذه الدعوى أنها تتقید بالمطالبة . )1(المشتركة التي تهدف للدفاع عنها

كمة المدنیة دون الجزائیة، وهذا ما یفوت فرصة حصول الضحایا بالتعویض أمام المح
وحبذا لو أن المشرع یسمح بذلك . )2(على تعویض أسرع وأنجع أمام القضاء الجزائي

  .لجمعیات ضحایا الجریمة

ولكن لیس لهذه الجمعیات أي دور مباشر في تعویض الضحایا بقدر ما تسهم في 
وقد یقع تجاوز من قبل هذه الجمعیات . حایالفت انتباه القضاة لحقوق أولئك الض

للصالحیات الممنوحة لها بحیث تترك حمایة الضحایا لتنصب نفسها كنائب عام 
وفكرة تهدید الدعوى المدنیة الممنوحة للجمعیات للدعوى العمومیة لیست . )3(مساعد

جدیدة، فهي تنبثق بالضرورة من مناهضة بعض الكتاب لما یسمى بخوصصة الدعوى 
  .)4(لعمومیة ا

جدیر بالذكر أن الضحایا ال یعتمدون كثیرا على مثل هذه الجمعیات، ففي دراسة 
أجریت مع عدد منهم حول تقدیم أي منهم لطلب دعم إحدى تلك الجمعیات دلت 

ولم یكن لدیهم شعور بالحاجة للتوجه نحو تلك . اإلجابات على أنه من النادر حدوث ذلك
  .)5(الهیئات

ال ه الجمعیات هو دور إنساني، وعلى الرغم من وصفه باإلیجابي إكما أن دور هذ
ألن مصادر تمویله تعتمد على اإلعانات التي  أنه ال یغطي جمیع عناصر الضرر؛

  .)6(یقدمها األفراد، ومن ثم فإنه ال یجبر كامل الضرر

                                                             
، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/10من القانون  37المادة  )1(

  .95، 94ص ، المرجع السابق،  )معمر(بن طریة : راجع. 2003، 43، عدد ر.ج
  .ذاته المرجع )2(

(3) Bernard (Stephanie), op.cit. p. 169. 
(4) V. Steinlé-feuerbach (marie-France), op. cit. p. 49. 
(5) La recherche d’un soutien auprès d’une association a été rare chez les victimes interviewées. Elle disaient 
tantôt qu’elles n’avaient pas ressenti le besoin de se tourner vers ses structures. V.dreyfuss (Lionel), résultats 
de l’enquête menée auprès des victimes, publiée dans l’ouvrage titillé : la place de la victime dans le procès 
pénal, Emile Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 101. 

  .484، المرجع السابق، ص )یونس صالح المحمدي(ذنون  )6(
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 یال عن القضاء في اقتضاء التعویضوبطبیعة الحال فإن هذه الجمعیات لیست بد
نما وتقوم بعض . تقوم بدور یحقق الدعم للضحایا في غیاب أي جهة إنصاف لهم وإ

الجمعیات بهذا الدور بنجاح فقد دفعت جمعیة الدائرة البیضاء سالفة الذكر تعویضات 
  .)1(ثالثة مالیین ونصف ملیون مارك ألماني) 1981(ضحایا الجرائم بلغت في سنة واحدةل

الجریمة بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین حین نقارن طرق تعویض الدولة لضحایا 
الوضعیة نرى في البدایة االتفاق بینهما في االلتزام بالتعویض، غیر أن بعض الدول كما 
نما من  في فرنسا أنشأت صنادیق خاصة للتعویض ال یتم تمویلها من خزینة الدولة وإ

اطات عقود أقساط التأمین أو من حصیلة استقطاع ضریبي یفرض على أقساط واشتر 
وتقوم بعض الدول، مثل الجزائر، بتخصیص بند في میزانیتها . التأمین على األموال

  .لتمویل الجزء األكبر من میزانیة صندوق التعویضات

تتفق الشریعة والقانون على تعویض الضرر الجسدي، حیث تقوم الدولة في 
دون النفس الشریعة بتعویض المضرور عن كل ضرر ینتج عنه إزهاق نفس أو ما 

وتفرق القوانین بین تعویض . )2(تعویضا كامال أو تكملة التعویض إذا لم یكن كامال
األضرار الجسدیة بحسب خطورتها كما فعل المشرع الفرنسي الذي طبق مبدأ التعویض 
الكامل عن األضرار الجسدیة الناتجة عن عمل إرهابي، في حین في بعض جرائم القانون 

ار التي یعوض عنها الصندوق من حیث األخذ بمبدأ التعویض العام میز بین األضر 
الكامل وقسمها إلى قسمین، قسم منها یعوض عنه بتعویض كامل عن كافة أوجه 

وكذلك فعل المشرع الجزائري حیث . الضرر، وقسم ال یعوض عنه سوى بتعویض مسقف
ال  تستحق الضحیة التعویض كامال حین تتأسس كطرف مدني أمام القضاء، ولكن

تتمثل  47 -99تستحق سوى تعویض محدد وفق مقاییس محددة قانونا طبقا للمرسوم 
  .باألساس في معاش شهري أو رأسمال إجمالي

والتعویض المسقف أو الجزافي أو المقدر وفق مقاییس محددة یتفق مع التعویض 
ة تمثل المقدر في الشریعة اإلسالمیة وفق الدیة الشرعیة، وینحصر الخالف في كون الدی

                                                             
  .166، 165المرجع السابق، ص  ،)محمد أبو العال(عقیدة  )1(
  .111، 110، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا(الصاوي  )2(
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التعویض الكامل سواء دفعه الجاني أو الدولة، بعكس التعویض المسقف أو المحدد الذي 
  .یمثل التعویض العادل أو المساعدة المالیة وال یصل إلى التعویض الكامل

والطابع الغالب على التعویض في إطار ضحایا اإلرهاب في التشریع الجزائري هو 
وبالنظر إلى التعویض عن . یا للمصاب أو لذوي حقوقهالنفقة التي تضمن قدرا أدنى معاش

حوادث السیر یمكن القول عموما أن التعویض یكون دائما أقل من الضرر الفعلي 
  .)1(الحاصل

تتفق الشریعة والقانون في التعویض عن الضرر الجسدي بشكل سریع وبإجراءات 
رت شروط استحقاقه بسیطة، حیث تقوم الدولة في الشریعة بتعویض المضرور إذا تواف

ن التعویض على كثرته، یدفع كله في ثالث سنوات، وهذا أجدى . )2(مباشرة ودون إبطاء وإ
ولجهة التعویض أیضا في تصفیتها لحقوق المتضررین في أسرع وقت حتى ال للمضرور 

وتحرص القوانین التي . )3(یتحمل نفقات إضافیة یستدعیها صرف تلك الحقوق لمدد طویلة
التزام الدولة بالتعویض أن یتم تعویض الضحیة بشكل سریع وفوري وفق آجال أقرت 

  .)4(قصیرة ال تتعدى في بعض األحیان الشهر

فیما یخص األضرار المادیة فإن فقهاء الشریعة اإلسالمیة ال یرون التعویض عنها 
وعلیه إذا . ألن المال دون النفس، وضرر المال ال یكثر بحیث یجحف بمال الجاني

عاظم الضرر المادي كما هو واقع الیوم فإن االجتهاد الفقهي قد یقر تعویض مثل هذا ت
ر على خطة واحدة في التعویض عنها والقوانین الوضعیة لم تس. الضرر ویلزم الدولة به

فالقانون الفرنسي ال یعوض األضرار المادیة الناشئة عن جرائم اإلرهاب، وال یعوض عن 

                                                             
  .370، المرجع السابق، ص )عبد الرزاق(دربال  )1(
  .112، المرجع السابق، ص )رمضان عبد اهللا(الصاوي  )2(
  .370، المرجع السابق، ص )عبد الرزاق(دربال  ) 3(
آجاال محددة  47 -99بالنسبة للتشریع الجزائري لم یحدد المرسوم رقم  .216، المرجع السابق، ص )رباب(عنتر)4(

دج  8.000من مبلغ التعویض مقداره  ل على سبیل المثال في تسبیق شهريولكنه قرر بعض التدابیر العاجلة تتمث
كما أن اإلعانة المالیة ). 42 .م( ةعلى األكثر من یوم الوفا یدفعه صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب خالل ثالثین یوما

األكثر بعد فقدان التي یتكفل بها الصندوق لذوي حقوق ضحایا االختطاف تكون في أجل أقصاه ثالثون یوما على 
  ).78 .م(الضحیة
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. ة عن جرائم القانون العام إال إذا كانت مرتبطة باألضرار الجسدیةاألضرار المادیة الناتج
بینما یعوض المشرع الجزائري األضرار المادیة ویستبعد بعض الممتلكات من التعویض 

  .التي یصعب التثبت منها

وتعویض المشرع الجزائري لألضرار المادیة التي تتعلق بالممتلكات هو خروج على 
على تعویض الضحایا إلى تحقیق غایة سیاسیة تتمثل في  المبدأ وهو یسعى زیادة

  .)1(المصالحة الوطنیة

 خاصا بضحایا اإلرهاب وذوي حقوقهموالمشرع الجزائري لم یضع قانونا مستقال 
نما یدرجهم بقوانین المالیة والمراسیم التنفیذیة لها، وهو ما یفید بأن نظم التعویض هذه  وإ

  .)2(ل اإلرهابیةتبقى أنظمة مؤقتة خاصة باألعما

والنقاط المشتركة بین الشریعة والقانون في هذا الجانب تتمثل في استبعاد خطأ 
الجاني الذي تسبب في الضرر، فلم تعد توجد عالقة بین هذا األخیر والمجني 

 التعویض، ولم یعد الفعل هو المهمعلیه،وتحولت العالقة فیما بین الضحیة والملتزم بمنح 
كما تم استبعاد العالقة السببیة بین الخطأ والضرر كما یتطلبه . ربل المهم هو الضر 

نظام المسؤولیة، فلم یعد مطلوبا من الضحیة إثبات هذه العالقة بل یكفیه الفعل المادي 
  .  )3(كمصدر للضرر

تتفق القوانین على تعویض ضحایا جرائم المرور من خالل أنظمة التأمین 
والفارق بینها أن بعض القوانین ال تعوض . لذات الغرضوصنادیق التعویض التي أنشئت 

سوى عن األضرار التي تنتج عن فعل عمد كالقانون المصري، ویمكن للسائق أن یتخلص 
من المسؤولیة إذا أثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي كالحدث المفاجئ أو القوة القاهرة 

ض على الضحایا، بمن فیهم وال یمكن في القانون الفرنسي أن یعتر . أو خطأ المضرور
وال یمكن . السائقون، بالقوة القاهرة أو فعل الغیر من قبل السائق للتخلص من المسؤولیة

                                                             
  .372، المرجع السابق، ص )علي( فیاللي )1(
  .280، المرجع السابق، ص )نذیر(عمیرش  )2(

(3) Lahlou- khiar (Ghénima), synthèse générale, op.cit. p. 276, 277. 
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أن یعترض علیهم بخطئهم الشخصي إال في حالة الخطأ الذي ال یغتفر وهو الخطأ 
إال إذا ) سنة 70(وكبار السن) سنة 16(یطبق ذلك على الضحایا صغار السن وال. العمد

ویعوض المشرع الجزائري جمیع ضحایا المرور بغض . مدوا إلحاق الضرر بأنفسهمتع
  .النظر عن الخطأ الذي صدر منهم

وتتفق القوانین على عدم إلزام شركات التأمین التعویض عن الجرائم، ولكن المشرع 
الفرنسي ألزمها بتعویض األضرار المادیة الناتجة عن جرائم اإلرهاب، في حین یتكفل 

  .ق الضمان بتعویض األضرار البدنیةصندو 
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  الفصل الثاني

  تعویض ضحیة الجریمة باتباع آلیات بدیلة
  

إن نظم العدالة التقلیدیة لم تحقق دائما أفضل النتائج الممكنة لحل المنازعات فیما 
بین الضحایا والجناة والمجتمعات المحلیة، وفي ظل النظم الحالیة غالبا ما یظل 

ودون حصول على سبل انتصاف  كثر معاناة من الجرائم،  بال دعماألالضحایا، وهم 
  .سریعة ومالئمة

ولذلك تعمل السیاسة الجنائیة الحدیثة على إرساء نظام جنائي تعویضي یقف جنبا 
إلى جنب مع النظام العقابي، حتى یتناغم القانون الجنائي مع االتجاهات المعاصرة التي 

  .لضحایا الجریمة، وضمان حقوقهم التي أهدرتها الجریمةتتطلع إلى توفیر حمایة أكبر 

وفي ظل هذا التطور لم یعد هدف العدالة الجنائیة الوحید هو العقاب، بل أصبح 
یحقق الحمایة للحقوق الخاصة لألفراد، وأصبح إصالح العالقة بین المجني علیه والمتهم 

یة من خالل التعویض أقرب هدفا مهما في هذا التطور؛ مما جعل تحقیق العدالة الجنائ
وتغیر هدف الدعوى الجنائیة من توقیع العقاب على الجاني إلى . منه من خالل العقاب

  .إیجاد حل أو اتفاق بینه وبین المجني علیه حول كیفیة إزالة آثار الجریمة

وقد استحدثت طرق بدیلة لتعویض ضحیة الجریمة من داخل التشریع العقابي ذاته 
، والتعویض في )المبحث األولى(اب تعویضي وربط العقوبة بالتعویضمن خالل وضع عق

إطار العدالة التصالحیة التي یمكن أن تؤدي إلى إرضاء الضحایا، وتقوم بحل النزاع 
وتهدف إلى المعالجة غیر القضائیة . بینهم وبین الجناة بطریقة ال تقوم على الخصومة

بقدر اإلمكان من خالل التوفیق والتصالح  للجرائم للتخفیف من حدة اإلجراءات الجنائیة
دون المساس بااللتجاء إلى الدعوى الجنائیة بإجراءاتها التقلیدیة لمواجهة الجرائم التي 

  ).المبحث الثاني(متمثل تهدیدا جسیما للصالح العا
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  المبحث األول

  البعد التعویضي للعقاب الجزائي
  

ة على إیجاد طرق ووسائل بدیلة لضمان حقوق المضرور من عملت تشریعات عد
الجریمة من خالل قانون العقوبات مباشرة، وذلك عن طریق إیجاد تدابیر تمزج بین 

على عكس ما كان علیه األمر من قبل حیث لم یكن االهتمام منصبا العقوبة والتعویض، 
ها، وأصبح ممكنا اآلن سوى على معاقبة المجرم، ودون التفات إلى الضحیة أو تعویض

المزج بین الحكم بالعقوبة على الجاني أو االكتفاء بتعویض الضحیة أو جعل ذلك كشرط 
  .)المطلب األول(طق بالعقوبةویظهر ذلك من ناحیة في میدان النلوقف التنفیذ، 

ومن ناحیة أخرى في میدان تطبیق العقوبة في حالة استفادة الضحیة من حكم  
مه بتعویض هذه األخیرة، فإن العمل التشریعي لم یترك الضحیة للطرق یدین الفاعل ویلز 

علما بأن ذلك یؤدي في كثیر من األحیان إلى ترك الضحیة العادیة كسبیل وحید للتنفیذ، 
دون تعویض بسبب أن المجرم المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة ال یرید أو یتماطل في 

جدیدة لتنظیم  اهیأ وسائل وطرقنجد المشرع ولذلك  أداء دین التعویض المقضي به،
  ).المطلب الثاني(وتسهیل اقتضاء التعویض

  

  المطلب األول

  المزاوجة بین العقوبة والتعویض في میدان

  النطق بالعقوبة 
  

. یة بشكل سریعبغرض جعل التعویض ذا فعالیة، یتحتم أن یصل إلى الضح
یسمح القانون للقاضي أن ینتقي بعض التدابیر التي تمزج بین  ولتحقیق هذا الهدف

جعل التعویض أحد الجزاءات البدیلة عن ومن ذلك . العقوبة والتعویض قبل النطق بالحكم
وتتیح قوانین  ،)الفرع األول(الحكم بتعویض عقابي لصالح الضحیةجواز العقوبة، ومن ثم 
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لعقوبة موقوفة النفاذ خالل فترة اختباریة جعل ا تأمر في حكمها جهة الحكم أنمقارنة ل
  ).الفرع الثاني(تعلیق ذلك على تعویض المجني علیهو  یحددها القانون

  

  الفرع األول

  التعویض العقابي
  

یعتبر التعویض أحد الجزاءات الجنائیة التي یمكن الحكم بها على الجاني، والتي 
 .)1(وقد عرفته المجتمعات القدیمة. ذهبت إلیها التشریعات المقارنة في القدیم والحدیث

وعرف التشریع اإلسالمي بدوره مثل هذه المؤسسة، التي لها تقریبا نفس فلسفة التعویض 
الجزائي، من خالل نظام الدیة، إذ بإمكان القاتل التخلص من عقوبة القتل شرط الحصول 

التعویض في اآلن نفسه على عفو عائلة الضحیة في مقابل دفع مبلغ مالي على سبیل 
  .)2(لورثته

وقد اتجهت التشریعات في عدد من الدول إلى اعتبار التعویض أحد الجزاءات 
من قانون العقوبات الروسي، وأخذ به قانون ) 21(المقررة لبعض الجرائم مثل المادة
، وتضمنه 1973، والقانون اإلنجلیزي الصادر سنة 1967العقوبات البولندي الصادر في عام 

ونجد من قوانین الدول العربیة التي قننت . 1984مشروع قانون في كندا قدم للبرلمان عام 
 .)3( )64(في المادة  1983فكرة التعویض كجزاء جنائي قانون العقوبات السوداني لسنة 

 2009أوت  12وفي الفترة األخیرة أدخله القانون التونسي، في تنقیح المجلة الجزائیة في 
رساء عقوبة التعویض الجزائي في سلم المت علق بتطویر اآللیات البدیلة للسجن وإ

  .)4()5الفصل (العقوبات

ویالحظ أن القانون البولندي أطلق على هذا النظام تسمیة غرامة التعویض وهي 
عقوبة تكمیلیة ذات طابع مالي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها لصالح المجني علیه 

                                                             
  .83، الجاني والمجني علیه وحقوق ضحایا الجریمة، مرجع سابق، ص )أحمد عبد اللطیف( الفقي )1(
  .11، 10، التعویض الجزائي، مرجع سابق، ص )فاتن( خالیفیة )2(
  .52 ، المرجع السابق، ص)محمد محیي الدین(؛ عوض86، 85ص، المرجع السابق، )أحمد عبد اللطیف( الفقي )3(
  .13، 12، المرجع السابق، ص )فاتن( خالیفیة )4(
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دار هذه الغرامة بشكل عام كما هو الشأن في الغرامة العادیة، ولكنه ویحدد القانون مق
أحیانا یجعل الغرامة متناسبة مع الضرر، ویحكم القاضي بهذه الغرامة في ثالث حاالت 

جنح العنف : الثالثة إجباریة وهذه الحاالت هياألولى والثانیة منها اختیاریة و 
  .)1(ألخشابجرائم قطع أو سرقة ا العمدیة،جرائم القذف،

التشریع السوداني أخذ هذا النظام من القانون االنجلیزي بعد تعدیلة سنة ویبدو أن 
قد تأثر في األخذ بهذا النطام بالتشریع  التونسي هو اآلخرالتشریع ونجد . )2( 1973

 2007مارس  5بقانون  ”la sanction-réparation“الفرنسي الذي تبنى التعویض العقابي 
  .)3()وما بعدها 3،8-131(بالوقایة من االنحراف في المواد المتعلق

ویعد التعویض الجزائي في التشریع التونسي عقوبة جزائیة تهدف إلى استبدال 
ب له ضرر عقوبة السجن المحكوم بها بتعویض مالي یلزم المحكوم علیه بأدائه لمن ترت

فبعد أن تقرر المحكمة تسلیط ). مجلة جزائیة 15فصل (شخصي ومباشر من الجریمة
عقوبة سالبة للحریة ویتم ضبطها بمحضر الجلسة تنتهي إلى استبدال عقوبة السجن 

ال یجوز أن یقل عن  على أن مبلغ التعویض. بالتعویض الجزائي إذا ما توافرت الشروط
ن ت) د 5000(وال أن یتجاوز خمسة آالف دینارا ،)د 20(عشرین دینارا أي  عدد المتضررونوإ

. أن أقصى التعویض الجزائي ال یجب أن یفوق ذلك المبلغ مهما كان عدد المتضررین
وباعتبار أن التعویض الجزائي هو عقوبة جزائیة في نهایة األمر، فإن إسناده ال یحول 
دون حق التعویض مدنیا، أي أنه یبقى للمتضرر طلب التعویض طبق المبادئ العامة 

التعویض الجزائي، ویبقى على المحكمة المتعهدة مراعاة مبلغ التعویض  تجاوزا لمقدار
  . )4(الجزائي عند تقدیر التعویض المدني

                                                             
  .277السابق، ص  المرجع، )عالء(زكي  فوزي )1(
  .277، ص ذاته المرجع )2(

(3) V. Larguier (Jean), conte (Philippe), du charbon (Patrick), droit pénal général, 21 éd, Dalloz, 2008, p. 
132. Pignoux (Nathalie), op.cit. p. 158. 

 ،2013، منشورات مجمع األطرش للكتاب المختص، تونس، 2 ، دروس في اإلجراءات الجزائیة، ط)علي( كحلون )4(
  .569، 568 ص
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وتتم مطالبة المتضرر بالتعویض عن األضرار الناشئة عن الجریمة سواء أمام 
، أو ضمن دعوى م بالحق الشخصي أمامهاالجزائیة المتعهدة وذلك ضمن القیا المحكمة
منفصلة ترفع أمام المحاكم المدنیة، وال یجوز هنا للمتهم االحتجاج بالعقوبة الجزائیة مدنیة 

  . )1(المسلطة علیه للتفصي من التعویضات المدنیة

وذلك طبعا مع مراعاة مبلغ التعویض الجزائي عند تقدیر التعویض المدني حتى ال 
  .)2(الجریمة تصبح عقوبة التعویض الجزائي فرصة لإلثراء والتمعش من تبعات

ویالحظ أن المشرع وضع معیارین لتقدیر التعویض یتمثل المعیار األول في ضبط 
حدین أدنى وأعلى ومنح للقاضي سلطة تقدیریة بین الحدین لتحدید مبلغ التعویض، فإذا 
كان الفاصل بینهما متسعا وجد القاضي نفسه في موقف أفضل لتفرید العقوبة، أما إذا 

والمعیار الثاني یتمثل في الضرر الناشئ عن . نیة التفرید تكون ضئیلةكان ضیقا فإن إمكا
  .)3(الجریمة

ویتضمن كل حكم قضائي العقوبة األصلیة والعقوبة البدیلة وكنموذج لذلك قضت 
محكمة ابتدائیة ابتدائیا حضوریا بسجن المتهم مدة شهرین اثنین وحمل المصاریف 

ي المحكوم به بعقوبة التعویض الجزائي وذلك بإلزام القانونیة علیه، وبإبدال العقاب البدن
  .)4()د 150(المتضرر مائة وخمسین دیناراالمحكوم علیه بأن یؤدي لفائدة 

وبطبیعة الحال فإن عقوبة التعویض الجزائي ال تنطبق إال على الجنح التي یعاقب 
  .)5(بالسجن النافذعلیها بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر، أو المخالفات التي یقضى فیها 

ویعد التعویض الجزائي عقوبة بدیلة في التشریع الفرنسي یمكن النطق بها بدال من 
وتنطبق على . وهي في ذات الوقت عقوبة جنحیة ومخالفیة. )6(السجن أو الغرامة

                                                             
، خواطر حول اإلشكالیات التي یثیرها عقوبة التعویض الجزائي، مجلة القضاء والتشریع، تصدر )محرز(الحواشي  )1(

  .60، ص 2010، دیسمبر 10، ع 52عن مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، وزارة العدل التونسیة، س 
  .60، ص ذاتهالمرجع  )2(
  .150 -147، المرجع السابق، ص )فاتن( خالیفیة )3(
  .58، ص ذاتهالمرجع  )4(
  .569، المرجع السابق، ص )علي( كحلون )5(

(6) Larguier (jean), conte (Philippe), op.cit. p. 112. 
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وهي تشتمل على إلزام المحكوم علیه بالقیام، في . األشخاص الطبیعیین أو المعنویین
  .المحددة قانونا، بتعویض األضرار التي أصابت الضحیة اآلجال واألنماط

إن محكمة الجنح التي تصدر الحكم بالنسبة للشخص الطبیعي الذي اقترف جنحة 
 15000یعاقب علیها بالسجن لمدة محددة ال تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة ال تزید عن 

في حالة عدم احترام أورو، والتي یمكن لقاضي تطبیق العقوبات أن یضعها موضع التنفیذ 
أما بالنسبة للمخالفات من الدرجة الخامسة، فإن الغرامة ال تتجاوز . االلتزام بالتعویض

  . )1(أورو 1500

بالنسبة للتشریع الفرنسي، على عكس التشریع التونسي، ال یبدو أنه یحدد مقدار 
حیة إمكانیة ویتیح في ذات الوقت في حالة االتفاق بین المتهم والض. التعویض العقابي

التعویض العیني في الحالة التي یمكن فیها إعادة المال المتلف إلى ما كان علیه قبل 
وذلك من أجل ضمان عدم تضرر مصالح كل منهما من  .)2(اقتراف الجنحة أو المخالفة

 .)3(التنفیذ العیني كأن یكون مرهقا للمتهم أو غیر مالئم للمتضرر

التفاعل بین التعویض والعقاب وجهین مختلفین، فإما في میدان المحاكمة، یتخذ 
بأن مساعي إصالح الضرر تفوق النطق  أن یسمح القانون األخذ بعین االعتبار

ما أن یسمح بفرض إصالح الضرر) غرامة یومیة، إرجاء، تأجیل(بالعقوبة وقف تنفیذ (وإ
ر، الوضع تحت العقوبة مع الوضع تحت االختبار، غرامة یومیة مع الوضع تحت االختبا

  .)4(هذه الثنائیة  تتواجد في میدان النطق بالعقوبة) المراقبة االلكترونیة، التعویض العقابي

إن التعویض العقابي بهذه الصورة في التشریع الفرنسي له غرض مزدوج، ویدخل 
وال یظهر للوهلة األولى إال . ضمن سیاسة جنائیة مالئمة للضحایا وأیضا للمتهمین

                                                             
(1) Pignoux (nathalie), op cit. p  . 158. 
(2) Ibidem, Larguier (Jean), conte (Philippe), op.cit. p. 132. v.  Art. 131-8-1 «  avec l’accord de la victime et 
du prévenu, la réparation peut être exécuté en nature, elle peut alors consister dans la mise en état d’un bien 
endommagé à l’occasion de la commission de l’infraction » loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la 
prévention de la délinquance. J.o. du 7 mars 2007. 

  .169، المرجع السابق، ص )فاتن( خالیفیة )3(
(4) Pignoux (nathalie), op cit. p. 158. 
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ویضي الذي ال یحقق سوى مصالح الضحیة، وألنه یدخل ضمن صنف الغرض التع
  .)1(العقوبات فیكون له غایة أخرى تتمثل في إعادة التأهیل بالنسبة للمحكوم علیه

والتشریع الفرنسي قد یسمح باالتفاق بین المتهم والضحیة على شكل التعویض 
فإذا كان . أساس أنه عقوبةبینما ال شأن لألطراف بذلك في القانون التونسي، وذلك على 

تقدیر مقدار التعویض الجزائي یخضع في نهایة األمر الجتهاد المحكمة، فلیست العقوبة 
نص المشرع  الجزائیة، ولو كانت تعویضا جزائیا، شأنا خاصا باألطراف، ولهذا الغرض

 ع منإذا اقتضت ظروف الفعل الذي وق"ن استبدال العقوبة یصح رابعا على أ 15بالفصل 
نه یجب األخذ باالعتبار مقدار التعویض الجزائي بمناسبة ومع ذلك فإ" أجله التتبع ذلك

تقدیر التعویض المدني الذي یبقى محتكما لقواعد خاصة تتجاوز معنى التعویض 
حیث اشترط  الجزائي، ولكن التداخل یبقى ممكنا بین التعویض الجزائي والتعویض المدني

من ترتب علیه ضرر شخصي "تعویض الجزائي لفائدة المشرع أن تقضي المحكمة بال
  .)2(ج.إ.م 7، وهي صیغة مدنیة سبق للمشرع أن أوردها بالفصل "ومباشر من الجریمة

وكذلك فإن القانون التونسي جعل عقوبة التعویض الجزائي بین حدین وهذا یقید 
هو تعویض حریة القاضي في تقدیره للتعویض من جهة، ویجعل هذه العقوبة تتمیز بما 

لجبر الضرر الناشئ عن الجریمة عن التعویض المدني الذي یتجاوز في أحیان كثیرة 
  .)3(الحد األقصى للتعویض الجزائي بكثیر

وال تظهر الضحیة في القانون التونسي إال بصفتها متضررة من الفعل الذي ارتكبه 
المتهم، وأن التعویض المالي یلزم المحكوم علیه بأدائه إلیها بشرط أن یكون الضرر 

أو في الجرائم التي مباشرا وناشئا عن الجریمة، وال یتصور في حالة عدم وجود متضرر 
تطبیق التعویض الجزائي كما في مخالفة السكر  ال ینجر عنها ضرر شخصي مباشر

  .)4(الواضح أو السكر ثانیة

                                                             
(1) v. yannick (joseph-ratineau), op.cit, p. 303. 
 

  .569، المرجع السابق، ص )علي( كحلون )2(
  .148، المرجع السابق، ص )فاتن( خالیفیة )3(
  .63و  61، ص السابقالمرجع ، )محرز(الحواشي  )4(
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ولكن من الناحیة العملیة فإننا نرى الفقه یتحدث عن هدف مزدوج للتعویض 
العقوبات البدیلة لما یتمیز به  یعتبرونه مؤسسة رائدة ضمن منظومةالعقابي في تونس و 

من مرونة في التطبیق وتوفیق بین مصالح المتضرر وتمكینه من تعویض جزائي یتناسب 
مع الضرر الالحق به، وتجنیب المحكوم علیه العقاب البدني وتكریس الوظیفة االجتماعیة 

  .)1(للعقوبة

ذا كانت عقوبة التعویض الجزائي هي عقوبة بدیلة في القانون  التونسي والفرنسي وإ
وذلك في الجنح والمخالفات إال أنها تختلف في كونها بدیلة عن السجن فقط في القانون 

غیر أنها في هذا  .بینما هي بدیلة عن السجن والغرامة في القانون الفرنسي، )2(التونسي
أو الغرامة في األخیر یمكن أن تكون بدیلة كما یمكن أن تكون مصاحبة لعقوبة السجن 

وبذلك یمكن القول بأنها عقوبة بدیلة عن   .)3(وكذلك بالنسبة للغرامة في المخالفات جنح،ال
  .السجن أو الغرامة، أو عقوبة تكمیلیة

للضحیة الحصول على تعویض عاجل وسریع  وتضمن عقوبة التعویض الجزائي
تاریخ في القانون التونسي خالل أجل ال یتجاوز ثالثة أشهر من  حیث یتم تنفیذ ذلك

 والقانون الفرنسي ال. )4(انقضاء أجل الطعن باالستئناف، أو من صدور الحكم النهائي
وهناك غموض في هذه الناحیة، ویشیر البعض فقط إلى یحدد أي أجل للتنفیذ  یبدو أنه

ترك لقاضي تطبیق العقوبات في حال امتناع المحكوم علیه إمكانیة تنفیذ عقوبة أنه ی
  .)5(منطوق بهما بشكل كلي أو جزئيال السجن أو الغرامة

                                                             
  .67، ص ص السابقالمرجع ، )محرز(الحواشي  )1(
یشترط أن یكون التعویض الجزائي في حكم قضى بالسجن النافذ في المخالفات، أو بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر  )2(

  .569السابق، ص  المرجع، )علي( كحلون. بالنسبة إلى الجنح
 (3)En matière délectuelle, la sanction-réparation est prononcée, à la place ou en même tenps que 
l’enprisonnement, ou que l’amende ( Art. 131-8-1, 131-39-1) ; il t en est de même pour l’amende En matière 
contravntionnelle ( art. 131-15-1, 131-44-1). V. Larguier (Jean), conte (Philippe), op.cit. p. 132. 

   .570السابق، ص  ، المرجع)علي( كحلون )4(
(5) Pignoux (nathalie), op cit. p  . 158. 
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تفید بعض اإلحصائیات األولیة صدور أحكام قضت بالتتعویض الجزائي، وتم 
تسدید مبالغ التعویض ولم تستأنف أحكامها إال بنسبة قلیلة وهو ما یدل على فاعلیة هذه 

  .)1(هذه المؤسسة العقوبة األمر الذي یتطلب من المشرع التدخل لتحسین

جنائیة لفائدة ضحایا  التعویض العقابي ینضوي ضمن حركة سیاسةنلحظ أن 
، وذلك من خالل اإللزام بإصالح الضرر الواقع على الجریمة، وكذلك مقترفي تلك الجرائم

الضحیة والناتج عن الجریمة والذي یظهر لنا البعد التعویضي، ولكنه یصنف ضمن 
  .)2(البعد التأهیلي للمحكوم علیهوبذلك یبدو  ف.ع.ق 3-131العقوبات طبقا للمادة 

ویأتي هكذا القانون الجنائي لدعم القانون المدني حین یجد الضرر سببه في 
بخطأ  المسؤولیة المدنیة حین یكون المدانالجریمة، ویعود الخلط بین المسؤولیة الجنائیة و 

  .)3(ال یعامل إال كما یعامل مرتكب الخطأ المدني جنائي

إدراج عقوبة التعویض الجزائي ضمن منظومته القانونیة  ویحسن بالمشرع عندنا
وذلك لمدى فاعلیتها في حفظ حقوق الضحیة وحصولها على تعویض عادل وسریع؛وذلك 

ترتب عنها والقتصارها على بعض الجنح والمخالفات ذات تبالنظر لقلة األضرار التي 
العقوبة السجنیة والتقلیل من الخطورة البسیطة، إضافة إلى تجنیب المحكوم علیهم مساوئ 

 .اكتظاظ السجون
  

  الفرع الثاني

  تعلیق إیقاف العقوبة على تعویض الضحیة
  

تقدر التشریعات الحدیثة موقف الجاني من ضحیته، فإذا قام هذا األخیر بتعویض 
الضحیة أجازت للقاضي أن یخفف عنه العقاب أو یعفیه منه بالكلیة كما یقع في بعض 

                                                             
  .66، ص السابقالمرجع ، )محرز(الحواشي  )1(

)2(  V. yannick (joseph-ratineau), op.cit, p. 303. 
 )3(  Ibid. p. 305, 306. 
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 ل فترة اختباریة یحددها القانونتقرر إیقاف تنفیذ العقوبة بعد الحكم بها خالأو . )1(الدول
وهو ما یطلق علیه مبدأ العقوبة الموقوفة النفاذ وهو مبدأ عالمي أخذت به جل التشریعات 

. من قانون اإلجراءات الجزائیة 592المعاصرة، كما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 
ت باختالف القوانین الجنائیة، فمنها من تشترط على الجاني غیر أن تطبیقاته اختلف

المحكوم علیه بإیقاف التنفیذ التعهد بعدم العود إلى الجریمة كتابة مثل ما هو علیه الحال 
في القوانین األنجلوسكسونیة وهذا یجعل الحكم قابال للتنفیذ تلقائیا بمجرد ارتكاب جریمة 

الحكم بإیقاف التنفیذ في حدود مدة معینة مثل  أخرى، كما توجد بعض القوانین تجیز
القانون البلجیكي والمصري، والبعض اآلخر یجعل من فترة االختبار سلطة تقدیریة 

  .یحددها القاضي في إطار الحكم

أما بالنسبة للقانون الجزائري فهو على غرار القانون الفرنسي كان قد أخذ بمبدأ 
كم به كلما تراءى للقاضي ذلك من خالل الظروف إیقاف التنفیذ كحالة عادیة یمكن الح

واألحوال مع ضرورة إنذار المحكوم علیه بعدم العودة خالل مدة زمنیة حددها بخمس 
ال نفذت العقوبة المحكوم بها علیه فضال عن العقوبة الجدیدة دون تالبس  سنوات وإ

  .)2(العقوبتین معا

لم تسر التشریعات على خطة  وفیما یتعلق بتعویض الضحیة كشرط إلیقاف التنفیذ
قیام الجاني بتعویض ضحیته شرطا للحكم بوقف  تجعلبعض القوانین واحدة، ف

ترك للمحكمة عند حكمها بوقف التنفیذ أن تشترط على الجاني  اآلخر وبعضهاالتنفیذ،
ال ألغي حكم وقف التنفیذ   .)3(قیامه بالتعویض، وإ

ون الجاني قد وفى بالتزاماته المالیة هناك قوانین تشترط لتطبیق هذا النظام أن یك
یعلق وقف تنفیذ العقوبة على قبول ) "ع.ق 201. م(مثل التشریع الحبشي نحو المجني علیه

  .)4("الجاني تعویض الضرر المحكوم به

                                                             
  .95، 94، المرجع السابق، ص )أحمد عبد اللطیف( الفقي )1(
  .681، 680،  ص 3 ، المرجع السابق، ج)علي(جروة  )2(
  .100، المرجع السابق، ص )أحمد عبد اللطیف( الفقي )3(
  .206ص  ، حقوق المجني علیه، مرجع سابق،)عادل محمد( الفقي )4(
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في حین نجد قوانین أخرى تجیز للقاضي أو المحكمة فرض شروط معینة عند 
وعلى  المنصوص علیه أصال في القانون، الشروطاألمر بإیقاف التنفیذ، باإلضافة إلى 

المحكوم علیه مراعاة ما یفرض علیه من شروط یؤدي إخالله بها إلى وجوب أو جواز 
  .)1(إلغاء إیقاف التنفیذ

للمحكمة عند األمر "التي تنص على أن ) ع.ق 145.م(ومن ذلك التشریع العراقي
بحسن السلوك خالل مدة إیقاف التنفیذ بإیقاف التنفیذ أن تلزم المحكوم علیه بأن یتعهد 

، وأن تلزمه بأداء التعویض المحكوم به كله أو بعضه خالل أجل 118وفقا ألحكام المادة 
ن للمحكمة أ) "ع.ق 48. م(والقانون الیوغسالفي .)2("یحدد في الحكم أو تلزمه باألمر معا

تشترط على الجاني تعویض المجني علیه بحیث یجوز للمحكمة إلغاء وقف تنفیذ العقوبة 
هذا ما ذهب إلیه و  .)3(إذا لم یقم المحكوم علیه بالوفاء بالتعویض خالل فترة معینة 

جیز للمحكمة أن تفرض التزاما على المحكوم حیث ت) ع.ق.°5-45-132. م(القانون الفرنسي
علیه بالتعویض كلیا أو جزئیا، وبحسب قدرته المالیة، الضرر الناتج عن الجریمة، ولو 

 .)4(في حالة عدم صدور قرار في الدعوى المدنیة 

هذا االلتزام جد مهم بالنسبة للضحیة ألنه یفرض حتى في حالة عدم صدور أي 
ة، وحینما یوفي المحكوم علیه بااللتزام یعتبر حكم اإلدانة كأن لم قرار بشأن الدعوى المدنی

إیقاف التنفیذ مع وبصفة عامة فإن . یكن، وفي الفرض المعاكس یلغى إیقاف التنفیذ
  .)5(اإللزام بالتعویض مهم للضحیة ألن المحكوم علیه یبقى مهددا بالسجن إذا لم یقم بأدائه

                                                             
  .381، المرجع السابق، ص )أكرم نشأت(إبراهیم  )1(
  .381، ص ذاتهالمرجع  )2(
  .206ص  ، حقوق المجني علیه، مرجع سابق،)عادل محمد( الفقي )3(

)4(  Art. 132-45-5° « réparer tout en partie, en fonction de ses facultes contribituves, les dommages causés par 
l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile » 
(5) Cette obligation est particulièrement intéressante pour les victimes puisqu’elle peut être imposée malgré 
l’absencede décision sur l’action civile. Si le condamné s’exécute et si son reclassement parait acquis, la 
condamnation pourra être considérée comme non avenue. Dans l’hypothèse inverse, le sursis pourra être 
révoqué. Globalement, le sursis probatoire assorti de l’obligation de réparer constitue une intéressante pour la 
victime, il permet de préserver les facultes contribituves du condamné tout en faisant peser sur lui la menace 
d’une incarcération  s’il ne répare pas. v. Pignoux (nathalie), op cit. p  . 156. 
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به في الحكم مثل أداء التعویض المحكوم وتشترط بعض التشریعات أن یحدد أجل 
وجعل المشرع السوري من حق القاضي إذا حكم بوقف . )1()ع. ق 145 .م(التشریع العراقي

التنفیذ أن ینیطه ببعض الواجبات منها أن یحصل المدعي الشخصي على تعویضه كله 
  .)2(أو بعضه في مدة ال تتجاوز السنتین في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة

لمحكمة الجنح أن تمدد فترة  1981ویجیز القانون الفرنسي الصادر في فبرایر 
أو تأمر بتنفیذ العقوبة إذا تعمد المحكوم علیه عدم تنفیذ التزامه  ،الوضع تحت االختبار

حتى ولو كان هذا االلتزام غیر منصوص علیه كشرط الستمرار إیقاف  ،بإصالح الضرر
  .)3(التنفیذ

لتشریعات التي تشترط التعویض إلیقاف التنفیذ أن یقوم الجاني وتكتفي بعض ا
بتقدیم ضمان كاف بذلك مثل التشریع التركي، وتراعي بعض القوانین في الوالیات 

وهذا اتجاه صائب في رأي . )4(األمریكیة حالة الجاني وتأخذ بعین االعتبار قدرته المالیة
العاجل، وتالفي أیضا معاناة المحكوم  البعض لما فیه من إرضاء للمجني علیه وتعویضه

ومن األفضل أن . )5(علیه بالسجن وما یخلف ذلك من مشاكل متعددة على عدة مستویات
یؤخذ في عین االعتبار قدرة الجاني على دفع التعویض حتى ال یحرم من نظام إیقاف 

  . )6(التنفیذ من تحول ظروفه المالیة دون ذلك

للقاضي عند األمر بإیقاف التنفیذ بفرض أي شرط وهناك قوانین أخرى ال تسمح 
على المحكوم علیه، مقابل منحه إیقاف التنفیذ، سوى ما هو منصوص علیه مثل القانون 

ولكن جرى العمل في كثیر من التشریعات ومنها التشریع  .)7(المصري  واللیبي والتونسي
ض الجاني للمجني المصري على أن یدخل القاض في اعتباره عند إصدار الحكم تعوی

                                                             
  .381، المرجع السابق، ص )أكرم نشأت(إبراهیم  )1(
  .709المرجع السابق، ص  ،)عبود( السراج )2(
  .143المرجع السابق، ص  ،)محمد أبو العال(عقیدة  )3(
  .101، المرجع السابق، ص )أحمد عبد اللطیف( الفقي )4(
  .433، المرجع السابق، ص )محمد الحسیني(كروط  )5(
  .144، 143المرجع السابق، ص  ،)محمد أبو العال(عقیدة  )6(
  .381، المرجع السابق، ص )أكرم نشأت(إبراهیم  )7(
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علیه، وذلك بالنسبة للتشریعات التي تخلو من نص صریح بشأن تعلیق وقف تنفیذ الحكم 
  .)1(على تعویض المجني علیه

اكتفى باإلشارة إلى أن أخذ بمبدأ إیقاف التنفیذ البسیط و أما المشرع الجزائري فقد 
وهو ما ). ج.إ.ق 595 .م(أو التعویضاتإیقاف العقوبة ال یمتد إلى دفع مصاریف الدعوى 

  .یفید بأنه ال یزال بعیدا عن التطورات الحاصلة بشأن حمایة حقوق الضحیة

وعلى العموم فإن نظام إیقاف تنفیذ العقوبة هو رخصة مقررة للقاضي ولیس حقا 
  .للمتهم وال للضحیة

الحكم بتعویض  ویالحظ أنه في میدان النطق بالعقوبة یجد القاضي نفسه بین
إذ من الواضح . الحكم بعقوبة مع إیقاف التنفیذ وذلك حسب األوضاع القانونیةعقابي، أو 

أنهما یلتقیان في بعض النقاط مثل كون شخصیة مرتكب الجریمة غیر خطرة على أمن 
وال ینطبق إال العقوبة السالبة ، المجتمع، وأنه ال مجال لتطبیقهما بالنسبة للجرائم الخطیرة

ى كون القاضي یلجأ إلیهما كلما تراءى له ذلك ومن ثمة فهو إضافة إلللحریة والغرامة، 
  .)2(حر في القضاء بهما من عدمه وال شأن لألطراف بذلك

في على سبیل المثال بالنسبة للجرائم إیقاف التنفیذ جائز  وهناك فوارق بینهما
ال تنطبق عقوبة و ألحكام الصادرة في الجنایات والجنح وغیر جائز في المخالفات، ا

  .مع استثناءات قلیلة المخالفاتو التعویض الجزائي إال على الجنح 

ومن حیث التعویض یالحظ أن التعویض العقابي یعد عقوبة بالنسبة للقوانین التي 
أخذت به، وجعله القانون التونسي بین حدین وبذلك فهو یحد من سلطة القاضي في 

بذلك تتوسع سلطة القاضي ذي لم یحدد مقداره، و التقدیر، على عكس القانون الفرنسي ال
طلب في تقدیر التعویض بحجم الضرر، وعلى العموم فإن الضحیة یبقى من حقها 

                                                             
  .206ص  ، حقوق المجني علیه، مرجع سابق،)عادل محمد( الفقي )1(
كما تنص  .425 -422سابق، ص مرجع شرح قانون العقوبات، ، )عبد اهللا( وهایبیةأ: بشأن وقف التنفیذ راجع مثال )2(

یجوز للمجالس القضائیة وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم یكن المحكوم "ج على أنه .إ.ق 592المادة 
للقاضي، وال یطبق إال حیث یفید أن الحكم بوقف التنفیذ جوازي .." علیه قد سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة أو جنحة

  .على الحبس والغرامة، وعلى شخص مبتدئ لم یسبق الحكم علیه بعقوبة
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االلتزام  أما إیقاف التنفیذ مع. عن طریق الدعوى المدنیة لمبادئ العامةا لالتعویض طبق
الذي یتساوى مع  بتعویض الضحیة فإن المقصود بالتعویض هنا هو التعویض الكامل

وسلطته في ذلك غیر مقیدة إال بحجم والذي یقدره القاضي  الضرر بال نقصان وال زیادة
المراد جبره وحدود طلبات المدعي، وكذا التبریر السائغ المستمد مما له أصل  الضرر

  .ثابت وصحیح بأوراق القضیة ومستنداتها
  

  المطلب الثاني

  میدانالمزاوجة بین العقوبة والتعویض في 

  تطبیق العقوبة 
  

بمجرد صدور قرار من العدالة یدین مرتكب الجریمة ویلزمه بتعویض الضحیة 
ولكن وجود ذلك . یجعل هذه األخیرة تنتظر اقتضاء التعویض منه بشكل كامل وسریع

القرار غیر كافإلجبارالمحكوم علیه بدفع التعویض لمستحقه، لذا سعى المشرع في عدة 
. ع التعویض بتنسیق التالقي غیر المحتمل بین العقوبة والتعویضبلدان من أجل تشجی

وعندما یدان المتهم بعقوبة سجنیة فإن ذلك كان یحیل بالنسبة للضحیة الحصول على 
بعض القوانین المحكوم علیه بین  لمحاولة جعل التعویض ممكنا تساومو . التعویض

جزء من أجر السجین  اقتطاع، أو ب)الفرع األول(اإلفراج عنه مقابل تعویضه للضحیة
  ).الفرع الثاني(لتعویض ضحیته

  

  الفرع األول

  تعویض الضحیة مقابل الحصول على اإلفراج
  

یرتكز تعویض الضحیة في میدان تطبیق العقوبة على مبدأ التفرید العقابي حیث 
یعامل المحبوس الذي یظهر ضمانات جدیة الستقامته ویثبت حسن سیرته ویقوم بأداء 
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المبالغ المستحقة للضحیة أو ممثلیها الشرعیین معاملة تختلف عن بقیة المحبوسین 
  .ویستفید بالتالي من نظام اإلفراج المشروط

المتضمن قانون  1972فبرایر  10المؤرخ في  02-72هذا النظام نص علیه األمر رقم 
راج المحبوس إذا حیث یستفید من اإلف 134في المادة  05- 04السجون والمعدل بالقانون رقم 

 یة، وأظهر ضمانات جدیة الستقامتهكان حسن السیرة والسلوك داخل المؤسسة العقاب
  .)1(وكذا التعویضات المدنیة مبالغ الغرامات المحكوم بها علیهوسدد المصاریف العقابیة و 

من ذات القانون على تسدید المبالغ سالفة الذكر بالقول ال یمكن  136وتركز المادة 
للمحبوس أن یستفید من اإلفراج المشروط ما لم یكن قد سدد المصاریف القضائیة ومبالغ 
الغرامات المحكوم بها، وكذا التعویضات المدنیة، أو ما یثبت تنازل الطرف المدني له 

  .عنها

ال المحكوم علیهم الذین استكملوا مدة االختبار وال یستفید من اإلفراج المشروط إ
المساویة لنصف العقوبة المحكوم بها بالنسبة للمحبوسین المبتدئین، وثلثي العقوبة بالنسبة 
للمحبوسین المعتادین مع توافر الشروط السالفة، واستكمال خمسة عشر سنة بالنسبة 

  .)2(للمحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد

هذا مما استحدثه اللتزامات المالیة لالستفادة من اإلفراج المشروط وشرط الوفاء با
إال كأثر من  05-72إذ لم یكن له وجود في ظل األمر  04 -05المشرع الجزائري بالقانون 

فیه تشجیع للمحكوم علیهم القادرین على القیام بتعویض ضحایا . )3(آثار اإلفراج المشروط
علیهم وأهلیهم، ویحد من رغبتهم في االنتقام من الجریمة، وفیه تخفیف عن المجني 

ولیس من العدل كما ورد في المذكرة التفسیریة . المحكوم علیه بعد خروجه من السجن

                                                             
  .124، ص 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2 ، الموجز في علم العقاب، ط)مكي(دردوس  )1(
  .711،  ص 3 ، المرجع السابق، ج)علي(جروة  )2(
المستحدثة إلعادة التربیة واإلدماج االجتماعي للمحبوسین، مذكرة ماجستیر في  ، اآللیات واألسالیب)أسماء(كالنمر  )3(

  .161 ص، 2012 -2011، 1 القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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لقانون السجون المصري أن یتمتع الجاني بحریته كاملة على مرأى من المجني علیه قبل 
  .)1(أن یكفر عن ذنبه ویعوض الضرر الذي أحدثه

فإن تعلیق اإلفراج المشروط على تعویض المجني علیه أخذت به وبطبیعة الحال 
معظم التشریعات ومنها التشریع السویسري والمصري حیث نص قانون السجون المصري 

على أنه ال یجوز منح اإلفراج تحت شرط إال إذا وفى المحكوم علیه االلتزامات  1956لسنة 
وذلك ما لم یكن من المستحیل علیه الوفاء المالیة المحكوم بها علیه من المحكمة الجنائیة 

وهذه االلتزامات المالیة تشمل الغرامات التكمیلیة وما یجب رده والتعویضات . بها
  .)2(والمصاریف

یطلق علیه في التشریع السوري وقف الحكم النافذ ویقصد به اإلفراج عن المحكوم 
الباقیة خارج السجن، ضمن قیود علیه، بعد تنفیذ مدة معینة من عقوبته، لیمضي المدة 

جراءات من شأنها معرفة حسن سیرته، وائتالفه مع الحیاة االجتماعی ووفقا لقانون . ةوإ
فإنه یشترط على المحكوم علیه أن یعوض المدعي ) 175 -172المواد (العقوبات السوري

 من تاریخ الحكم، وفي كل األحوال الشخصي خالل ثالث سنوات في الجنایة محسوبة
  .)3(یجب أال تتجاوز المهلة المدة الباقیة من العقوبة أو التدبیر االحترازي المعلقین

ویترك القانون المغربي للجنة العفو أن تشترط في قرار منح اإلفراج أداء المبالغ 
  .)4(الواجبة للخزینة العامة أو التعویضات المحكوم بها للضحایا

ید من اإلفراج ولو لم یقم بأداء وهذا یفید أنه یمكن للمحكوم علیه أن یستف
التعویضات المحكوم بها، ویبدو أن هذا منطقي على أساس أن المحكوم علیه وهو داخل 

هذا ممكن في التشریع الجزائري الذي یجیز أن وكذلك . یكون عاجزا عن الوفاء السجن
 تطبیققاضي المفرج عنه العدید من االلتزامات مثل االمتثال الستدعاء تفرض على 

                                                             
  .129، المرجع السابق، ص )أحمد عبد اللطیف( الفقي )1(
  .84، 83، حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیة، مرجع سابق، ص )محمد محیي الدین(عوض  )2(
  .712 -710المرجع السابق، ص  ،)عبود(السراج  )3(
  .211 حقوق المجني علیه، مرجع سابق، ص ،)عادل محمد( الفقي: انظر )4(
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العقوبات والمساعدة االجتماعیة، عدم التردد على بعض األماكن، الخضوع لتدابیر 
  .)1(المراقبة أو العالج، إضافة إلى أداء المبالغ المستحقة للضحیة أو ممثلیها الشرعیین

وفي جمیع األحوال یجوز لقاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل حسب الحاالت 
ى المفرج عنه حكم جدید باإلدانة أو لم یحترم شروط إلغاء مقرر اإلفراج إذا صدر عل

  .)2(اإلفراج

 العقوبة لجعلوقد تم دمج إصالح الضرر في مرحلة التنفیذ العقابي كمعیار 
الستقامته مالئمة لشخصیة كل فرد، وذلك إذا أظهر المحكوم علیه ضمانات جدیة 

على المحكوم علیه  یفرضأن یمكن  وطبقا للتشریع الفرنسي فإنهوانضباطه اجتماعیا، 
، ودفع المبالغ المستحقة بالنسبة لكل الحاالت مثل اإلقامة بمكان محددبعض االلتزامات 

أنه من خالل قراءة المادة  وترى إحدى الباحثات .)3(حسب كل حالة على حدة للضحیة
ال نرى مصالح الضحیة مشارا إلیها بوضوح ولكن لیس هناك ما یمنع قضاة . ج.إ.ق 729
ونأمل . لمنح اإلفراج على المحكوم علیه كشرطأخذها بعین االعتبار بیق العقوبات تط

قدرا من األهمیة لتعویض الضحایا كأحد الوسائل للضمانات  على هؤالء القضاة أن یعطوا
 إلى ف.ج.إ.ق 729وقد أشارت المادة  .)4(الجدیة التي تضمنها نص المادة سالف الذكر

أشارت إلى  ف.ج.إ.ق d 537وكذلك المادة . )5(ضمانات المحكوم علیه بتعویض الضحیة
قاضي تطبیق ل فإنه یمكن كامالتعویض ال یثبت بأن الضحیة  قد استحقت الأنه عندما 

                                                             
  .713، 712،  ص 3 ، المرجع السابق، ج)علي(جروة  )1(
  .ذاته المرجع )2(

(3) Larguier (jean), conte (Philippe), op.cit. p. 206. Certaines obligations existent dans tous les cas : ex. 
résider au lieu fixé. D’autres sont particulières à chaque cas : ex. payer les sommes dues à la victime. 
(4) Pignoux (nathalie), op cit. p. 159. Les intérêts de la victime n’étaient pas expressément visés mais rin 
n’enpêchait les juges de l’application des peines de les prendre en compte en tant que condition d’octroit de 
la libération conditionnelle… 
Il faut espérer que les juges de l’application des peines accordent autant d’importance à l’indemnisation des 
victimes qu’aux autres types d’efforts. 
 
(5) art. 729C. proc. Pén. « la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de 
la récidive. 
Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération 
conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsequ’ils justifient : 
1°soit de l’exercice d’une activité professionnelle… ; 
2°soit de leur participation essenciele à la vie de leur famille ; 
3° soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; 
4° soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes ;  » 
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بإصالح الضرر الناتج عن أن یلزم المحكوم علیه العقوبات أو محكمة تطبیق العقوبات 
اإلفراج الشرطي في التشریع الفرنسي هو قرار اتخاذ وفي كل األحوال فإن . )1(الجریمة

، ویحق كذلك رفضه من قبل المحكوم ولو توافرت كل الشروطغیر ملزم  قرار اختیاري
  .)2(علیه

ذا كان تطبیق اإلفراج المشروط یدخل ضمن المعاملة العقابیة التي هي إلزامیة  وإ
قبوله لها یضعف األمل في إمكان جدوى تطبیق هذا  بالنسبة للمحكوم علیه، إال أن عدم

لذلك اشترط التشریع الفرنسي واأللماني رضاء . النوع من المعاملة على تحقیق تأهیله
من المرسوم التنفیذي  8و  7المحكوم علیه به، وكذا المشرع الجزائري من خالل المادة 

المتعلق بإجراءات تنفیذ المقررات الخاصة باإلفراج المشروط حیث ال یمكن له االستفادة 
  .)3(منه إال بعد قبوله للتدابیر والشروط التي تضمنها مقرر اإلفراج

نما هو مطلو بصفة عامة فإن و  ب باعتبار أن هذا الشرط لیس مطلوبا لذاته، وإ
إرادة التأهیل  نها التعویض، قرینة على الندم على الجریمة وتوافروم الوفاء بااللتزامات
  .)4(فضال عن أن الوفاء بالتعویض فیه تخفیف عن المجني علیه وأهله لدى المحكوم علیه

ومحل الوفاء بااللتزامات المالیة هي تلك التي قضى بها الحكم الجزائي فقط وال 
للتعویضات والمصاریف المحكوم بها  تنصرف إلى الحكم المدني، فعدم سداد المحبوس

علیه بحكم جزائي یحول دون منحه اإلفراج المشروط، بینما عدم سداده للتعویضات 
وال یتضح . )5(المحكوم بها علیه بموجب بحكم مدني ال یحول دون اإلفراج عنه شرطیا

آخر سبب التفریق بین الحكمین الذي یؤدي بدوره إلى التفریق بین محكوم ومحكوم علیه 
كما ال یسوي بین حق الضحایا في تیسیر الحصول على تعویضهم من الجناة قبل 

  .مغادرتهم مكان االحتباس
                                                             

(1) art. d537. C. proc. Pén. “ l’orsqu’il n’est pas établi que la victime à déjà  entièrement indemnisé, le juge de 
l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines peut soumettre le condamné à l’obligation 
de réparer le préjudice causé par l’infraction.. » 
(2) Larguier (jean), conte (Philippe), op.cit. p. 206. 

المتعلق بإجراءات  ،1972 فبرایر 10  مؤرخ في 37 - 72 والمرسوم رقم. 158 ص، المرجع السابق، )أسماء(كالنمر  )3(
  .214 ص، 22/2/1972، 15 ع، 9 سر، .تنفیذ المقررات الخاصة باإلفراج المشروط، ج

  .152، 151، المرجع السابق، ص )محمد أبو العال(عقیدة  )4(
  .161 ص، المرجع السابق، )أسماء(كالنمر  )5(



 آلیات تعویض ضحیة الجریمة: القسم الثاني

 

543 
 

  

  الفرع الثاني

  تعویض الضحیة باالقتطاع من أجر السجین
  

 التركیز على الجاني واالهتمام بهعلماء العقاب في العصر الحدیث إلى  لجأ
جراء الدراسات الالزمة له من خالل إنشاء مراكز اإلصالح والتأهیل لیتقاضى من  ،وإ

 العقوبة الموقعة علیه داخل السجنخاللها أجورا عن العمل الذي یقوم به خالل مدة تنفیذ 
وأن أجره یخصص ألغراض مختلفة في اإلنفاق على نفسه وعلى أسرته، والوفاء 

  .)1(بالمصاریف القضائیة والتعویضات والغرامات

الهدف من العمل داخل السجن إیالم المحكوم علیه واألجر هو  في الماضي كان
فأخذ بذلك صفة العقوبة، وفي السیاسة الجنائیة الحدیثة أصبح ینطر  حق خالص للدولة

للعمل على أنه حق وواجب للمحكوم علیه یمكن أن یحقق األغراض المتوخاة من العقوبة 
 .)2(السالبة للحریة

عن األعمال ) األجر(أنه ینبغي وضع نظام للمكافأة وتفید الدراسات االجتماعیة 
التي یقوم بها السجین، وأن یراعى أن تكون قریبة مما یدفع مثلها في المجتمع، وأن 

    . )3(یستغل بعضها في إعانة أسرة السجین

العلماء الفرنسیین بتشغیل المحبوسین وذكر له بعض الفوائد منها  وقد أشاد بعض
توفیر مدخول مالي للمسجون، ومن ثم إلزامه بالمشاركة في تكالیف االحتباس، في 
الشرائع التي تلزم المسجون بدفع مصاریف الحبس، باإلضافة إلى دفع الغرامة للخزینة 

  .)4(العمومیة والتعویض للضحیة
                                                             

  .258، المرجع السابق، ص )سعد جمیل(العجرمي  )1(
  .150، المرجع السابق، ص )محمد أبو العال(عقیدة  )2(
نظرة على عملیة التأهیل كما خبرها السجناء دراسة میدانیة على : ، نظام السجون في الجزائر)مصطفى(شریك  )3(

نسانیة واالجتماعیة، جامعة باجي مختار، إلاالجتماع، كلیة اآلداب والعلوم ابعض خریجي السجون، دكتوراه في علم 
  .102، ص 2011 -2010عنابة، 

  .124، المرجع السابق، ص )مكي(دردوس  )4(
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وكان المؤتمر الثاني لألمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین الذي انعقد في 
قد أوصى على أن یأخذ السجین على عمله أجرا یشعره بقیمة عمله، وبأن  1960لندن عام 

للكفاح الشریف ثماره، ویقتطع من هذا األجر جزء لتعویض ضحیته، وجزء لإلنفاق على 
  .دخر له لحین إطالق سراحهأسرته خارج السجن، وجزء ی

یطالیا وفرنسا وقد خصص . وقد طبقت بعض الدول هذا بالفعل مثل البرازیل وإ
من أجر السجین لصندوق مساعدة ضحایا  %30نسبة  1974القانون اإلیطالي لسنة 

من قانون العقوبات اإلیطالي التي احتفظت بثلثي أجر  145وطبقا للمادة . )1(الجریمة
وهذا ما جرى علیه الحال . دة أغراض من بینها التعویض المحكوم بهالسجین لتغطیة ع

من قانون العقوبات اللبناني، كما خصص قانون العقوبات الفرنسي نسبة  57في المادة 
  .)2(من أجر المحكوم علیه لتعویض المجني علیه 10%

وأقر المشرع الجزائري للسجین أن یحصل على مقابل مالي عن عمله المؤدى 
المؤرخ في الوزاري من القرار ) 8و  7(والمادة) س.ت.ق 162(ح المادةره منحة بصریواعتب

والمتضمن كیفیة استعمال الید العاملة في السجن من طرف المكتب الوطني  26/6/1983
المحدد لجدول نسب  12/12/2005التربویة، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في لألشغال 

الذي تنص المادة األولى منه على تلقي العقابیة المنحة المالیة التي تتلقاها الید العاملة 
المحبوس الذي یقوم بإنجاز عمل تربوي لمنحة مالیة، وتكون المنحة المالیة حسب تكییف 

المحكوم على المبلغ یوزع و . )3(الید العاملة العقابیة من مؤهلة وغیر مؤهلة ومتخصصة 
على ثالث حصص متساویة إحداها یتصرف فیها المحبوس، والثانیة تسلم له عند  علیه

اإلفراج، والثالثة تخصص لضمان دفع الغرامات والمصاریف القضائیة واالشتراكات 
ولعله تأثر بالقانون . ولم یذكر التعویضات المستحقة للضحیة. )4(القانونیة عند االقتضاء

                                                             
  .121، 120، المرجع السابق، ص )أحمد عبد اللطیف( الفقي )1(
  .183 ، المرجع السابق، ص)ماهر سالم(الطراونة  )2(
  .111 ص، المرجع السابق، )أسماء(كالنمر  )3(
عادة  2005فبرایر  6الصادر بتاریخ  04-05من القانون رقم  98و 97و  96المواد  )4( یتضمن قانون تنظیم السجون وإ

  .اإلدماج االجتماعي للمحبوسین
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ة السجون في مصر التي أوضحت أوجه التصرف في أجر المصري حیث أن الئح
  .)1(المسجون لم تتضمن تخصیص جزء منه لتعویض المجني علیه

في التشریع الفرنسي یقدم المضرور طلبه للنیابة  %10وللحصول على نسبة 
یخول النیابة العامة سلطة إبالغ المؤسسات العقابیة  1982العامة، ثم صدر مرسوم سنة 

بااللتزامات الواقعة على عاتق السجناء لتقوم بالخصم من األجر دون حاجة إلى تقدم 
  .)2(المجني علیه بطلب إلى النیابة

وما ذهب إلیه المشرع الفرنسي من الخصم من أجر السجین دون تقدیم طلب من 
صب في مصلحة الضحیة مباشرة؛ ألنه إعفاء وتخفیف عبء المجني علیه للنیابة العامة ی

مع ما فیه من تقدیم عون لها، و إن كان بسیطا، ولو كانت النسبة تصل إلى ثالثین في 
  .المائة كما ذهبت إلیه بعض القوانین الستفادت منه الضحیة ومثل لها شبه إیراد مرتب

الجریمة على هذا وعلى كل حال فإنه ال یمكن االعتماد في تعویض ضحایا  
ولتعدد وجوه إنفاق هذا األجر من ناحیة  ،من ناحیة المصدر نظرا لضآلة أجر السجین

أخرى، حیث یخصص جزء منه إلنفاقه الشخصي داخل السجن، وجزء تقتطعه الدولة 
ولكن ال ینبغي  مقابل إعالته، جزء یخصص للمصاریف القضائیة والغرامات والتعویضات،

تطاع جزء من أجر السجین لتعویض المجني علیه لما یحققه من أن یحول ذلك دون اق
ترضیة معنویة لهذا األخیر، ولما یولده من شعور لدى الجاني بمسؤولیته تجاه ضحیة 

وفي حالة عدم وجود ضحیة محددة یقتطع جزء من أجر السجین  .)3(الجریمة وعائلته
 .لصالح صندوق تعویض ضحایا الجریمة

تقل أهمیة األجر الذي یمكن أن تحصل علیه الضحیة نظرا لقلة  أخرىومن ناحیة 
تفید اإلحصاءات أن عدد حیث  .نسبة العاملین في السجون قیاسا إلى عدد المحبوسین

                                                             
  .151، المرجع السابق، ص )محمد أبو العال(عقیدة  )1(
  .150، ص ذاتهالمرجع  )2(
وذكر  .123، المرجع السابق، ص )أحمد عبد اللطیف(الفقي ؛ 151، المرجع السابق، ص )محمد أبو العال(عقیدة  )3(

البعض أن هذا المصدر ال یمكن االعتماد علیه بصفة أساسیة وذلك لضألة أجر أو مكافأة السجین في الغالبیة الساحقة 
  .213 حقوق المجني علیه، مرجع سابق، ص ،)عادل محمد( الفقي: انظر .من التشریعات
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بینما بلغ عدد  .)1(ألف سجین 54حوالي  2008نزالء المؤسسات العقابیة بالجزائر بلغ سنة 
المحبوسین المشتغلین بمؤسسات البیئة المفتوحة والورشات الفالحیة والورشات الخارجیة 

  .)2(محبوسا عامال 869إلى  2009وبلغ خالل السداسي األول من سنة . 2005سنة  674

إن هذه الوسائل التي أدرجت ضمن القوانین الجنائیة وتطبق وفق اإلجراءات التي 
ئل مستحدثة في هذه القوانین، وبعضها لم یعرف لها وجود إال منذ بضع تحددها هي وسا

األول عن تعویض وهي تحافظ على مبدأ أن الجاني یبقى دائما هو المسؤول  .سنوات
  .للتعویضني علیه، وهذه الوسائل المستحدثة تحثه وتدفعه المج

تعویض  ویعد التعویض العقابي أهم هذه الوسائل التي تجعل الضحیة تحصل على
عادل وسریع لو أحسن تطبیق هذا النظام وكذا لو أدخلت تعدیالت على المواد المنظمة 

ومثله . له بحیث تسمح للقاضي بتقدیر التعویض بحسب الضرر الذي أصاب الضحیة
إیقاف التنفیذ بشرط تعویض الضحیة ألن هذا الشرط یجعل المحكوم علیه تحت وطأة 

  .ة لو لم یقم بادائهالخوف من تنفیذ العقوبة المعلق

ن  بالنسبة لنظام اإلفراج المشروط بتعویض الضحیة واالقتطاع من أجر السجین وإ
تعویض الضحیة إال أنه یدل في المقابل على حجم كان ذلك یساهم ولو بشكل بسیط في 

المعاناة التي تتلقاها الضحیة ما بین إصابتها بالضرر مرورا بجمیع المراحل التي تمر بها 
ى إلى طول مدة السجن دون أن تحصل على حق مقضي به ولم تسع جهة ما الدعو 
  .لتنفیذه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .141المرجع السابق، ص ، )مصطفى(شریك  )1(
  .164، ص ذاتهالمرجع  )2(
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  المبحث الثاني

  آلیة العدالة التصالحیة لتعویض ضحیة الجریمة
  

إن كانت الجریمة هي أذى یصیب الناس، فإنه ینبغي أن یكون رد فعل العدالة 
والضحایا والمجتمع المحلي وكل من تجاهها یحترم كرامة كل شخص، بما یشمل الجناة 

  .یتضرر من الجریمة، من أجل إعادة التوافق االجتماعي والتئام الشمل

هذا النهج یعبر عنه حالیا بالعدالة التصالحیة التي تجد مصدر عودتها في عدم 
الرضا عن النظام التقلیدي للعدالة الجنائیة، التي تعجز عن الحد من الجریمة بكل 

تجیب بفعالیة عن آمال أصحاب المشهد اإلجرامي مثل الضحیة، ومرتكب  نتائجها، وال
  .الجریمة، والمحیط والمجتمع برمته

والبدیل الذي تم اللجوء إلیه هو العدالة التصالحیة التي تتضمن من بین ما 
تتضمنه نظامي الوساطة والمصالحة، وهي تتیح للضحایا الفرصة للحصول على 

  .نالتعویض، والشعور باألما

وقد انتشر نظام الوساطة في التشریعات الحدیثة المقارنة بغرض إیجاد حل 
تفاوضي یسعى إلى ضمان تعویض الضحیة، وهو النظام الذي سبق أن أخذت به 

  .الشریعة اإلسالمیة وتناوله الفقه باسم الصلح أو المصالحة وأقرته بعض القوانین المقارنة

الحسبان تعویض ضحیة الجریمة سواء وبذلك فإن العدالة التصالحیة تضع في 
المطلب (المیة وأخذت به القوانین الحدیثةعبر آلیة الصلح وهو ما عرفته الشریعة اإلس

، أو عبر بعض اآللیات الحدیثة مثل آلیة الوساطة التي ال تخرج في طبیعتها عن )األول
  ).المطلب الثاني(ي األخرى إلى تعویض ضحیة الجریمةنظام الصلح وتهدف ه
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  المطلب األول

  تعویض الضحیة عبر آلیة الصلح في التشریع

  اإلسالمي والمقارن 
  

یمثل الصلح أحد التجارب التي بدأت بعض الدول في الرجوع إلیها للخروج عن 
اإلجراءات الجنائیة التي یباشرها القاضي، ولم یعد النظر في فكرة حتمیة العقاب من 

وأصبح موضوع الدعوى لیس هو الجریمة ومدى مسؤولیة مسلمات القانون الجنائي، 
المتهم، بل هو النزاع الناشئ بین المتهم والمجني علیه، وبدل أن تكون إجراءات الدعوى 

ویجب أن یتغیر هدف الدعوى الجنائیة . الجنائیة مفروضة، یستحسن أن تكون رضائیة
بینه وبین المجني علیه حول نفسه من توقیع العقاب على الجاني إلى إیجاد حل أو اتفاق 

وكان للتشریع اإلسالمي فضل السبق في األخذ بهذا النظام في . كیفیة إزالة آثار الجریمة
  ).الفرع األول(جسده، وفي الجرائم الماسة بماله الجرائم الماسة بحیاة اإلنسان أو بسالمة

وكانت إلى في حین ترددت القوانین الحدیثة في مسألة الصلح في المادة الجنائیة 
وقت قریب تمیل إلى تحریم هذه اآللیة، غیر أن فكرة العدالة التصالحیة تسیر في اتجاه 

بنظام الصلح  معاكس لذلك، وقد بدأت بالفعل بعض التشریعات المقارنة تطبق ما یسمى
  ).الفرع الثاني(أو التصالح الجنائي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 آلیات تعویض ضحیة الجریمة: القسم الثاني

 

549 
 

  

  الفرع األول

  تعویض الضحیة عبر آلیة الصلح 

  في التشریع اإلسالمي
  

أخذت الشریعة اإلسالمیة بنظام الصلح وأقرته في بعض الجرائم الماسة بالسالمة 
الجسدیة، وندبت األطراف إلى األخذ به لما یحققه من مصلحة، سواء بالنسبة للضحیة أو 

  .المتهم أو المجتمع

كامه وأثره على الدعویین العمومیة وقد بحث فقه المذاهب الصلح وتناول أح
سواء من حیث تحدید . انونيوالمدنیة، واهتم به الفقه الحدیث، ولفت االنتباه إلیه الفقه الق

  ).الفقرة الثانیة(حیث نطاقه وأثره على حقوق الضحیة، أو من )الفقرة األولى(مفهومه
  

  الفقرة األولى

  مفهوم الصلح في الفقه اإلسالمي
  

المذاهب الصلح باعتباره عقدا مدنیا ضمن العقود، ومن خالله تطرقوا بحث فقه 
) أوال(وتعرضوا إلى تعریف الصلح. إلى الصلح عن الجرائم الماسة بسالمة جسم اإلنسان

  ).ثانیا(حاول الفقه الحدیث تحدید طبیعته كما
  

  تعریف الصلح في الفقه اإلسالمي: أوال
  

وهو اسم من المصالحة، وهي . )1(یدل الصلح في اللغة على خالف الفساد
َال ﴿. وجاء في القرآن تارة مقابل الفساد، وتارة مقابل السیئة. )2(المسالمة بعد المنازعة وَ

                                                             
  .303، ص 3معجم مقاییس اللغة،  ج) أبو الحسین أحمد(ابن فارس )1(
  .221، ص 2007،)د.د(، 1، كتاب التعریفات، ط)علي بن محمد بن علي الحسیني(الجرجاني )2(
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ا َ ْصَالِحه ْعَد ِإ ِض بَ ْفِسُدوا ِفي اْألَرْ ا﴿، )1(﴾تُ آَخرَ َسیِّئً ًال َصالًِحا وَ وا َعمَ ُط والصلح . )2(﴾َخَل
 :كما ورد في القرآن . اصطلحوا وتصالحوا: یقال منهیختص بإزالة النفار بین الناس، 

ا ُصْلًحا ﴿ مَ ُ ه نَ یْ ُْصلَِحا بَ رٌ  ۚ◌ َأن ی ْلُح َخیْ الصُّ ُكمْ ﴿، )3(﴾وَ یْ َن َأَخوَ یْ َأْصلُِحوا بَ وغیرها من . )4(﴾فَ
  .)5(اآلیات

انتقال عن حق أو دعوى "أو هو . )6("عقد یرفع النزاع"ویعرف الفقهاء الصلح بأنه 
  . )7("نزاع أو خوف وقوعهبعوض لرفع 

وفي التعریف الثاني مدلول أوسع، إذ إن الفقه متفق على أن الصلح عبارة عن 
فهو عقد . معاقدة یرفع بها النزاع بین الخصوم، ویتوصل بها إلى الموافقة بین المختلفین

وترفع قبل وقوعها أیضا وقایة، أي لتوقي . لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي عندهم
  .)8(منازعة غیر قائمة بالفعل، ولكنها محتملة الوقوع طبقا لهذا التعریف

وقد رأى البعض أنه أحسن تعریف للصلح ألنه اشتمل على الصلح عن اإلقرار 
والصلح على اإلنكار، وأنه ال یجعل الصلح رافعا للنزاع فحسب بل مانعا لوقوعه 

ذا كا. أیضا،أي أنه یقوم بدور وقائي لمنع النزاع نت بعض تعاریف الفقه تفید أن الصلح وإ
یكون بعوض ومجانا، فإننا نجد هذا التعریف قد نص على ذكر العوض في الصلح، ولم 

  . )9(یرد له ذكر في المذاهب األخرى

                                                             
  .56األعراف، اآلیة  )1(
  .102التوبة، اآلیة  )2(
  .128النساء، اآلیة  )3(
  .10الحجرات، اآلیة  )4(
  .490، 489، مفردات ألفظ القرآن، ص )الراغب(األصبهاني )5(
  .221، المرجع السابق، ص )علي بن محمد بن علي الحسیني(الجرجاني )6(
عبد العزیز سالم بن : ، مجالس القضاة والحكام والتنبیه واإلعالم، تحقیق)أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا( المكناسي )7(

  .792، 791،  ص2002جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي  ، مركز2، ج 1طالب الكثیري، ط 
  .224، 223، ص 2010، المعجم االقتصادي، دار أسامة للنشر والتوزیع الثقافي، األردن، )جمال(عبد الناصر  )8(
، الصلح في الشریعة والقانون دراسة مقارنة، دكتوراه دولة، قسم الفقه وأصوله، جامعة األمیر عبد )بلقاسم(شتوان  )9(

  .29، ص 2001، 2000القادر، قسنطینة، 
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وتقترب تعریفات الفقهاء للصلح في المعنى وتتطابق مع بعضها في اللفظ السیما 
اد تخرج عن كون الصلح عقدا تنقطع به فهي ال تك. عند األحناف والشافعیة والحنابلة

ولكن . خصومة المتخاصمین أو المختلفین، أو عقدا یتوصل به إلى اإلصالح بینهما
أغفلوا ذكر العوض في تعریفهم للصلح على عكس تعریف المالكیة الذي ذكر العوض في 

  .)1(الصلح، وهو الذي یمیل الفقه إلى ترجیحه

عقد یتراضى بمقتضاه المجني علیه "ائي بأنه سالمي الصلح الجنویعرف الفقه اإل
أو المضرور من جراء الجریمة مباشرة مع الجاني على عدم االدعاء أو االستمرار فیه 

أو هو اتفاق بین المجني علیه . )2("مقابل مبلغ من المال كتعویض أو أیة جوابر أخرى
من تعریف  وهو مستنبط. والمتهم یتضمن إسقاط دعوى أو عقوبة عن المتهم بعوض

  .)3(الفقهاء للصلح

وهناك من عرف الصلح في المجال المدني بأنه اتفاق بین المتخاصمین على رفع 
وعرفه في المجال الجنائي بأنه اتفاق بین المتخاصمین . التنازع بینهم لقاء عوض مشروع

ما أجاز الشرع التصالح فیه، وذلك بإنهاء الخصومة والتنازل عن  على رفع النزاع، في
  .)4(العقوبة لقاء بدل مشروع

ولم یمیز الفقه اإلسالمي بین الصلح في المجال المدني والصلح في المجال 
الجنائي، وغالبا ما یتم تناول ذلك في باب واحد هو باب الصلح وعادة ما یبدأ بالصلح في 

  .)5(األموال ثم ینتقل إلى الصلح في الدماء

                                                             
  .53، 52، المرجع السابق، ص )أنیس حبیب السید(المحالوي  )1(
، 2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، 1امة، ط، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى الع)علي محمد( المبیضین )2(

  .228، المرجع السابق، ص )عبد الحمید( ؛ عمارة65، 64ص 
  .54، المرجع السابق، ص )أنیس حبیب السید(المحالوي  )3(
  .548، 547، المرجع السابق، ص )محمد(بلعتروس  )4(
، الشرح الكبیر مع )أحمد(الدردیر . لما أنهى الكالم على صلح األموال انتقل للكالم على صلح الدماء: قال الدردیر )5(

مرجع ، المغني، )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد(ابن قدامة ؛ 317، ص 3حاشیة الدسوقي، مرجع سابق، ج 
" یجوز عن جنایة العمد والخطأ"نه كتاب الصلح بأ؛ وذكر صاحب كتاب االختیار في 262 ص ،6ج  ،سابق

  .9، مرجع سابق، ص 3 ، كتاب االختیار، ج)عبد اهللا بن محمود(الموصلي
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عویض، وهو بذلك یختلف عن العفو ویشترط في الصلح أن یكون بمقابل مالي كت
كما أن العفو ینتج أثره إذا كان بال مقابل من جانب . )1(الذي قد یكون بمال أو بدونه

  .)2(المجني علیه وحده بخالف الصلح الذي یشترط فیه رضا الطرفین

رَ ﴿: واألصل في الصلح القرآن ْن َأمَ الَّ مَ اُهمْ ِإ یٍر مِّن نَّْجوَ رَ ِفي َكثِ َصَدقٍَة َأوْ الَّ َخیْ ِب
َن النَّاسِ  یْ ْصَالٍح بَ وٍف َأوْ ِإ ْعرُ ومن السنة ما روي عن رسول اهللا صلى اهللا علیه . )3(﴾مَ

  .)4(وسلم أنه ذهب إلى عمرو بن عوف یصلح بینهم

هُ ِمْن َأِخیِه َشْيءٌ ﴿وندب القرآن إلى الصلح في الدماء في قوله تعالى  ْن ُعِفيَ َل فَمَ
ْع  اْلمَ اعٌ ِب اتِّبَ ِإْحَسانٍ فَ ِه ِب یْ َل َأَداٌء ِإ وِف وَ وفیها حث األولیاء إذا دعوا إلى الصلح من الدم . )5(﴾رُ

وللمفسرین مناح كثیرة في . )6(على الدیة كلها أو بعضها أن یرضوا به ویعفو عن القود
تفسیر ألفاظ هذه اآلیة، واتفق جمیعهم على أن المقصد منها الترغیب في المصالحة عن 

صد اآلیة الترغیب في الرضا بأخذ العوض عن دم القتیل بدال من القصاص ومق. الدماء
لتغییر ما كان أهل الجاهلیة یتعیرون به من أخذ الصلح في قتل العمد ویعدونه بیعا لدم 

  .)7(موالهم

یأمر القاضي بالصلح إذا خشي تفاقم األمر بین الخصمین، أو كانا من أهل 
ردوا القضاء بین ذوي األرحام حتى : "ضي اله عنهوقال عمر ر . ما رحمالفضل، أو بینه

  .)8("وا، فإن فصل القضاء یورث الضغائنیصطلح

                                                             
والعفو عن القصاص إما أن یكون عفوا إلى دیة، أو عفوا مطلقا بغیر دیة، أو صلحا :" قیل في العفو عن القصاص )1(

  .281، 280، المرجع السابق، ص )محمد رواس(قلعة جي  ."على مال
  .54، المرجع السابق، ص )أنیس حبیب السید(المحالوي  )2(
  .114النساء، اآلیة  )3(
  .791، المرجع السابق، ص )أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا(المكناسي )4(
  .178البقرة، اآلیة  )5(
، دار الكتب العلمیة، 5 ج ،1 ، التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، ط)محمد بن عمر بن الحسین(فخر الدین الرازي )6(

  .45، ص 1990بیروت، 
، 141، ص 1997، دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس 2، التحریر والتنویر، مجلد )محمد الطاهر(بن عاشور )7(

142.  
  .54، المرجع السابق، ص )محمد(ابن فرحون  )8(
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 ر؛ ألنهما اشتركا في دفع الخصومةوالحكم بالصلح أحسن من الحكم بالفصل الم
وامتاز ذلك بصالح ذات البین مع ترك أحدهما لحقه، وامتاز اآلخر بأخذ المستحق حقه 

فتلك المصلحة أكمل، السیما إن كان الحق إنما هو في الظاهر وقد یكون . مع ضغائن
  .)1(الباطن بخالفه

وللصلح آثار طیبة في إزالة ما خلفته الجریمة أو المنازعة من كراهیة وغل 
ام في نفس المجني علیه أو أهله، ذلك أن االعتداء على اإلنسان بالقتل وتشوف إلى االنتق

 یثیر ضغائن النفوس، ویدفع المعتدىأو الجرح أو حتى الضرب الخفیف من شأنه أن 
علیه وذویه إلى القصاص، والناس إذا اندفعوا إلى القصاص تحت تأثیر تلك األحوال فال 

ومعلوم أن . اتا للذات والقدرة على االنتصارشيء یضمن عدم تجاوزهم مقداره الشرعي إثب
ن طبیعة النفس البشریة تثبت أن ال شيء یشفي غلیل المجني علیه أو  التجاوز ظلم، وإ
ذویه إال الحصول على االعتذار من جهة، والتعویض على الضرر المادي والمعنوي 

ذا المقابل وما یوفره الصلح من توفیر ه. الذي أصابهم جراء االعتداء من جهة أخرى
  .)2(وتیسیر إرضاء ثائرة النفوس أكبر وأكمل مما تستطیعه المحاكمة القضائیة

  

  الطبیعة القانونیة للصلح: ثانیا 
  

ال یمیز الفقه اإلسالمي بین الصلح المدني والصلح الجنائي، یعرف ذلك من بحث 
العقود ویحمل عقد الصلح على أقرب . كثیر من الفقهاء لمسائل الصلح في موضع واحد

إلیه شبها به، وهو في رأي الفقهاء لیس عقدا مستقال بذاته في شروطه وأحكامه، بل هو 
فإن وقع الصلح على مال فهو عقد بیع یحرم فیه ما یحرم في . متفرع عن غیره في ذلك

والصلح عن نقد بنقد له حكم . البیع من الغرر والجهالة والربا، ویفسد بما یفسد به البیع
  .)3(عقد الصرف

                                                             
  356، مرجع سابق، ص 35، مجموع الفتاوى، ج )أحمد عبد الحلیم(ابن تیمیة  )1(
  .553، المرجع السابق، ص )محمد(بلعتروس  )2(
  .159، المرجع السابق، ص )أنیس حبیب السید(المحالوي  )3(
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وبما أن الصلح في القصاص یكون بأكثر من الدیة وبقدرها وبأقل منها وهي في 
رأي البعض عقوبة فقد قیل بأن الصلح والتصالح في الفقه اإلسالمي عقوبة مالیة رضائیة 
التنفیذ، تتسم تلك العقوبة بأنها بدیلة ألنها محل العقوبة األصلیة دوما ما دام األساس في 

  .)1(الصلح هو االتفاق

ویعاب على هذا الرأي أنه یتجاهل الخالف حول طبیعة الدیة من جهة، كما أن 
الصلح على القصاص أو الدیة بمال یقل عن الدیة أو یزید عنها یبعده عن وصف الدیة 

  .والعقوبة من جهة أخرى

ویوجد تماثل في رأي البعض بین نظام الوساطة الجنائیة ونظام الصلح في النظام 
ن كان فقهاء الشریعة عند دراسة نطاق الصلح ونظام الوساطة الجنائي اإلس المي، وإ

الجنائیة بمفهومها الحدیث یحیل إلى القواعد العامة المقررة للعفو عن العقوبة من المجني 
علیه أو ولیه، ومع ذلك فهناك اختالف جوهري بین العفو والصلح أو الوساطة، ویتمثل 

ادة المنفردة بغیر مقابل، بینما یكون للصلح في كون العفو هو عمل صادر عن اإلر 
  .)2(والوساطة صفة التعاقدیة التبادلیة والرضائیة ویكون المقابل فیها ركنا أصیال

وذكر في موضع آخر بأن الصلح وهو یقابل نظام الوساطة في األنظمة الجنائیة 
علیه ذات المعاصرة یعتبر في رأي غالبیة الفقه اإلسالمي عقد معاوضة رضائي  تطبق 

القواعد التي تتعلق بالمعامالت المدنیة ولكنه أید رأي البعض بأن طبیعة الصلح عقوبة 
مالیة رضائیة التنفیذ، وذلك ألن الجاني والمجني علیه أو ولیه یتفقون على أقل أو أكثر 

ویبدو أن إطالق وصف العقوبة  .)3(من الدیة فإن ذلك ال یفقد المقابل طبیعته العقابیة
ن علیه  ال یتالءم مع التراضي حوله، ومع تعلقه في رأي الفقهاء بالمعامالت المدنیة وإ

  .كان بدیال عن العقوبة
  

  

  

  

  

                                                             
  .162، المرجع السابق، ص )أنیس حبیب السید(المحالوي  )1(
  .521، ص المرجع السابق، )أحمد محمد( براك )2(
  .346، ص ذاتهالمرجع  )3(
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  الفقرة الثانیة

  نطاق الصلح  وأثره على حق الضحیة في التعویض
  

، وجعلت أهم )أوال(اق الصلح فلم تجزه في كل الجرائمالشریعة اإلسالمیة نطحددت 
  ).ثانیا(التعویض مصالح المجني علیه وضمان حقه فيأثر له هو رعایة 

  

  نطاق الصلح عن الجریمة: أوال
 

وحرمته في بعض ) 1(یة الصلح في جرائم القصاص والدیةأجازت الشریعة اإلسالم
  ).3(ي األمر التصرف في جرائم التعزیروتركت لول )2(جرائم الحدود

  

 الصلح في جرائم القصاص والدیة -1
 

للصلح هو القصاص، فیصح الصلح في القصاص، ویسقط به المجال الطبیعي 
وسواء أكان الصلح صادرا عن المجني علیه أو عن . سواء كان ذلك مقابل مال أو بدونه

فالشریعة اإلسالمیة تجعل إلرادة المجني علیه وأولیائه دورا أساسیا في منع . )1(أولیائه
قبل المجني علیه في جرائم اإلیذاء توقیع العقاب بتقریرها جواز الصلح عن القصاص من 

أما الصلح على الدیة فیستند . أو من قبل أولیائه في جرائم القتل في حالة وفاة الضحیة
ٰى َأْهلِهِ ﴿ )2(إلى اآلیة القرآنیة َل ٌة ِإ َسلَّمَ ٌة مُّ ِدیَ ٍة وَ ِمنَ ٍة مُّؤْ قَبَ ًأ فَتَْحِریرُ رَ ا َخَط ِمنً ؤْ ن قَتََل مُ مَ الَّ  وَ ِإ

دَّ    .)3(﴾قُواَأن یَصَّ

وتعد جرائم القصاص بالدرجة األولى هي مجال البحث في تصالح المجني علیه 
والجاني عن األفعال الماسة بالحق في سالمة الجسم، والتي یقدر لها النظام اإلسالمي 

                                                             
  .578، المرجع السابق، ص )حسني(الجندي )1(
  .92النساء، اآلیة  )2(
  .526، المرجع السابق، ص )أحمد محمد( براك )3(
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والصلح جائز في الجنایات التي تقع على النفس وما . القصاص أو الدیة كجزاء لمقارفتها
  .مدا أو خطأدونها، سواء كانت ع

والصلح عن الدیة یختلف بین ما إذا كانت الدیة بدیلة عن القصاص، أو كانت 
فإن كانت الدیة بدیلة عن القصاص جاز أن تكون على قدر دیة . واجبة بالقتل الخطأ

الخطأ أو أقل، من جنس الدیة أو من غیر جنسها، حالة أو مؤجلة، ألن هذا مال وجب 
أما إن كانت الدیة واجبة بالقتل الخطأ أو القطع أو الجرح . هبعقد فوجب فیه ما اتفق علی

الخطأ فهي مقدرة بالشرع، وهي مال من األموال للمجني علیه أو ولیه قدرته الشریعة 
  . )1(وحددت مقدراه، فال تجوز الزیادة علیه، إذ الزیارة تعتبر ربا

نوط برضا الطرفین ثبوت الدیة م ووجه قبول الزیادة على مقدار الدیة في العمد أن
فعلى أي مقدار تراضیا ثبت سواء أكان المقدار أقل أو أكثر من  الجاني والمجني علیه

  . )2(كما أن المال في العمد غیر متعین فال یقع العوض في مقابلته. الدیة

                                                             
فأما في العمد : " وللفقهاء في ذلك عبارات متقاربة فقال الحنفیة .388، المرجع السابق، ص )بلقاسم(شتوان  )1(

أبو بكر محمد (السرخسي". الموجب للقود إذا أوقع الصلح على أكثر من الدیة یجوز وفي أحد قولي الشافعي ال یجوز
لو صالح في العمد على : " ؛ وقال صاحب كتاب االختیار 102ص  ،26، المبسوط، مرجع سابق، ج )بن أبي سهل

أكثر من الدیة جاز، ألن الواجب القصاص ولیس بمال، وفي الخطأ لو صالح على أكثر من الدیة ال یجوز، ألن 
: ؛ وقال الحنابلة9، مرجع سابق، ص 3 ، كتاب االختیار، ج)عبد اهللا بن محمود(الموصلي" الواجب المال فالزیادة ربا 

فأما إن صالح عن قتل خطأ بأكثر من دیته من ... ومتى صالح عما یوجب القصاص بأكثر من دیته أو أقل جاز "
؛ وسئل 262ص ،6ج  ،مرجع سابق، المغني، )موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد(ابن قدامة ". جنسها لم یجز

مالك . نعم: لى أكثر من الدیة أیجوز في قول مالك؟ قالابن القاسم تلمیذ اإلمام مالك عن أولیاء دم العمد إذا صالحوا ع
وفي موضع آخر أن مالكا أجاز في القتل العمد الصلح على أكثر من الدیة  .651، ص 4بن أنس، المدونة الكبرى، ج

وسئل ابن القاسم إن جنى رجل من أهل . ذلك جائز على ما اصطلحوا علیه كان ذاك دیتین أو أكثر من ذلك: وقال
أرى أن ذلك جائز إن قدموا الدنانیر ولم : جنایة خطأ فصالح عاقلته أولیاء الجنایة على أكثر من ألف دینار؟ قال اإلبل

مالك .  یؤخروها،ألنه یصیر دینا بدین إذا أخروها وال أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن هذا رأیي في الدین بالدین
وهناك بعض الشافعیة والحنابلة منعوا الزیادة في العمد إذا  .640، ص 4بن أنس، المدونة الكبرى، مرجع سابق،ج 

كاظم . كانت من جنس الدیة كمائتي بعیر بدل مائة ألنه زیادة على الواجب، نازل منزلة الصلح من مائة على مائتین
ة بین الفقه ، الصلح في التعویض الجنائي لجریمة القتل دراسة مقارن)سحر(، كاظم عبد الزهرة )عبد األمیر (زاهد 

  .6، ص 2014 س، 35 عاإلسالمي والقانون، كلیة الفقه، جامعة الكوفة، 
  .6، ص المرجع السابق، )سحر(، كاظم عبد الزهرة )عبد األمیر (كاظم زاهد  )2(
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والصلح أو الوساطة على الدیة یشترط فیها رضاء الجاني وقبوله بدفع الدیة 
للضحیة وال یحبر على ذلك في رأي الحنفیة والمالكیة وال یشترط ذلك عند الشافعیة 

ن لم یرض  ال یحل مال امرئ مسلم إال بطیبة "واستدل الحنفیة بحدیث . القاتلوالحنابلة وإ
ل بإعطاء المال ولم تطب نفسه فماله محظور على كل فمتى لم یرض القات )1("من نفسه

ولكن ذكر الشافعیة أنه ال یجوز أن یقال هذا مشروط برضا القاتل ألن اهللا تعالى . )2(أحد
ن لم یذكر رضاه إال أنه ثابت ال محالة إذ الظاهر أن كل عاقل یبذل كل الدنیا لغرض  وإ

س وال المال، فلما كان هذا الرضا حاصال دفع القتل عن نفسه ألنه إذا قتل ال یبقى ال النف
ن كان معتبرا في نفس األمر   .)3(في األعم األغلب ال جرم ترك ذكره، وإ

وعلى الرغم من صحة القول بأن القاتل ال یشترط رضاه بقبول دفع الدیة ألولیاء 
الضحیة إحیاء لنفسه، إال أن العدالة التصالحیة هي عدالة رضائیة یشترط فیها توافر 

  .رضا جمیع األطراف سواء في ذلك الجاني وذوي حقوق الضحیة
  

 الصلح في جرائم الحدود -2
 

إن جرائم الحدود تخضع لقاعدة عامة تتمثل في استثنائها من أنظمة العفو أو 
ْلَك ُحُدوُد اللَِّه فََال تَْعتَُدوَها﴿الصلح أو اإلبراء والوساطة إعماال لقوله تعالى  ویرجع . )4(﴾تِ

االستثناء إلى تعلق هذه العقوبات بالمصلحة العامة ویجب في حال ثبوتها على ولي هذا 
  .)5(األمر أن ال یؤخر تنفیذ الحد

وقد اتفق الفقهاء على أنه ال یجوز الصلح في جرائم الحدود وأنها ال تقبل اإلسقاط 
وفي . لعامةمن األفراد أو من الدولة باعتبارها حقا خالصا هللا تعالى استوجبته المصلحة ا

حالة تنازل األشخاص عنها، فإن هذا التنازل یعتبر لغوا وال یعتد به، وقد حرم النبي صلى 
                                                             

  .226سبق تخریجه، ص   1
، الوساطة الجنائیة )یاسر بن محمد سعید(؛ بابصیل 210، المرجع ذاته، ص )أبو بكر أحمد بن علي(الجصاص  )2(

  .145، ص 2011في النظم المعاصرة دراسة تحلیلیة، رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 
  .45ص  المرجع السابق،، )محمد بن عمر بن الحسین(فخر الدین الرازي )3(

  .229سورة البقرة، اآلیة   4
  .522، المرجع السابق، ص )أحمد محمد( براك  )5(
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الصلح جائز بین : "اهللا علیه وسلم الصلح الذي یحرم حالال أو یحل حراما، في قوله
  .)1("المسلمین إال صلحا أحل حراما، أو حرم حالال

ووفق عبارة  .ب المسكر والقذف والسرقةوذلك ینطبق على جرائم الزنا والحرابة وشر 
الحنفیة ال یصح الصلح من حد الزنا والسرقة وشرب الخمر، بأن أخذ زانیا أو سارقا من 
غیره أو شارب خمر فصالحه على مال أن ال یرفعه إلى ولي األمر ألنه حق اهللا تعالى، 

ن  قذف رجال وال یجوز الصلح من حقوق اهللا تعالى، وكذا إذا صالح من حد القذف بأ
ن كان للعبد فیه حق، فالمغلب فیه حق اهللا  فصالحه على مال على أن یعفو عنه، ألنه وإ
تعالى، والمغلوب ملحق بالعدم شرعا فكان في حكم الحقوق المتمحضة حقا هللا تعالى، 

  .)2(وأنها ال تحتمل الصلح

قد تنطوي وال تأثیر للصلح أو الوساطة على إقامة الحد، ولكن بعض هذه الجرائم 
على مساس بحقوق مقررة للعباد كما في السرقة أو القذف ما یمثل اعتداء على مال 

  . )3(المجني علیه وسمعته وكرامته وهو ما قد یسمح بالعفو والصلح وفق رأي بعض الفقه

ویبدو أن أكثر الفقه ال یجیز للمقذوف أن یصالح عن حد القذف بمال، وذلك ألن 
  .  )4(بمنزلة المال، وال یحبون أن یؤخذ المال مقابل العرضالقذف لیس ماال، وال 

                                                             
. وحسنه األلبانيعن أبي هریرة والحدیث أخرجه أبو داود والترمذي  .577، المرجع السابق، ص )حسني(الجندي  )1(

  .1420: رقم. 251، 250، ص 5، إرواء الغلیل، مرجع سابق، ج )محمد ناصر الدین(األلباني 
، بدائع الصنائع، )أبو بكر مسعودعالء الدین ( ؛ الكاساني365، المرجع السابق، ص )أنیس حبیب السید( المحالوي )2(

  .305 ص ،المرجع السابق، )أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن( ؛  الحطاب483، مرجع سابق، ص 7ج 
  .523، المرجع السابق، ص )أحمد محمد( براك )3(
؛ 379، األحكام السلطانیة والوالیات الدینیة، مرجع سابق، ص )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب(الماوردي )4(

نقل عن المدونة ومن صالح من . 305ص ،المرجع السابق، )أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن( الحطاب
وذكر . وجعلوه من باب األخذ على العرض ماال .قذف على شقص أو مال لم یجز ورد وال شفاعة فیه بلغ اإلمام أم ال

ألنه شرع لدفع العار عن المقذوف وهو : الموصلي من الحنفیة أنه ال یصح العفو عنه وال االعتیاض، قال في الشرح
ن : "؛ وفي عبارة الحنابلة113، مرجع سابق، ص 4كتاب االختیار ج. المنتفع به وفیه معنى الزجر وألجله سمي حدا وإ

ن حد القذف لم یصح الصلح، ألنه إن كان هللا تعالى لم یكن له أن یأخذ عوضه، لكونه لیس بحق له، فأشبه صالحه ع
ن كان حق له لم یجز االعتیاض عنه لكونه حقا لیس بمالي، ولهذا ال یسقط إلى بدل بخالف  حد الزنا والسرقة، وإ

موفق الدین أبو محمد عبد (ابن قدامة  ."لالقصاص، وألنه شرع لتنزیه العرض فال یجوز أن یعتاض عن عرضه بما
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ونسب البعض للشافعیة ومعهم أبو یوسف من الحنفیة أنهم جعلوا للمجني علیه 
الحق في العفو عن القاذف قبل المرافعة وبعدها، وله حق إنهاء الخصومة قبله وأن 

العبد خالصا أو حق العبد یصالحه على مال ویبرئه، ذلك ألن حد القذف عندهم هو حق 
  .  )1(فیه غالب

ال یصح الصلح أو العفو في جریمة الحرابة بعد القبض على المحارب، أما إذا و 
  .)2(صالحه أهل القتیل وقد تاب قبل القبض علیه جاز الصلح

  

 الصلح في جرائم التعزیر -3
 

 .سنةمة غیر محددة بنص من كتاب أو التعزیر عبارة عن عقوبة غیر مقدرة لجری
وتحدید هذه الجرائم وعقوباتها أمر متروك ألولیاء األمور بحسب ما تقتضیه مصلحة 

  .المجتمع اإلسالمي

حین تتعلق هذه الجرائم بحقوق اهللا فإن األصل فیها عدم جواز العفو، وحین تقع 
اعتداء على جسم الفرد أو ماله فقد أجاز الفقهاء للمجني علیه العفو الصلح والوساطة في 

  .)3(مرحلة تكون علیها الدعوى وحتى قبل التنفیذ وسواء بمقابل أو بدون مقابلأي 

عما یمس شخصه كما في الضرب والشتم، ولكن عفوه ال  وللمجني علیه أن یعفو
یؤثر على حق الجماعة في تأدیب الجاني وتقویمه، فإذا عفا المجني علیه انصرف عفوه 

  .)4(إلى حقوقه الشخصیة

                                                                                                                                                                                        
مرجع سابق، ، تفسیر آیات األحكام، )محمد علي( السایس؛ 461ص ،6ج  ،مرجع سابق، المغني، )اهللا بن أحمد

  .123ص
  .50، المرجع السابق، )إسماعیل خلیل(جمعة  )1(
  .165، المرجع السابق، ص )محمد(ابن فرحون  )2(
  .528، 527، المرجع السابق، ص )أحمد محمد(براك  )3(
  .777، ص 1، المرجع السابق، ج)عبد القادر( عودة)4(
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یر الزنا من حقوق العباد، ولما كان الهدف من التعزیر هو والسب أو القذف بغ
عن التعرض لشرف المسلم وكرامته فإن هذا ال ینفي حق المتضرر في التعویض  الزجر

  .)1(عما لحقه من ضرر بالفعل من جراء التعرض لسمعته
  

  أثر الصلح في ضمان حق الضحیة في التعویض: ثانیا
  

اتفق الفقه على جواز الصلح في جرائم القصاص الواقعة على النفس وما 
دونها،ولكنهم اختلفوا في مقدار المال المتصالح علیه المستحق للمجني علیه أو ولیه بین 
من یرى أنه یكون بقدر الدیة ولزمت الجاني دون رضاه وال تجوز الزیادة إال إذا تراضیا 

مقدر بل یكون حسب اتفاق الطرفین سواء كان بقدر وبین من یرى أنه غیر . على ذلك
اعٌ ﴿الدیة أو بأقل منها أو أكثر منها لآلیة القرآنیة  اتِّبَ هُ ِمْن َأِخیِه َشْيٌء فَ ْن ُعِفيَ َل فَمَ

ِإْحَسانٍ  ِه ِب یْ َل َأَداٌء ِإ وِف وَ ْعرُ اْلمَ  التباع بالمعروف إذا أعطي له شيءفقد أمر اهللا الولي ا ﴾ِب
  .)2(ناول القلیل والكثیرواسم الشيء یت

ویجوز أن یكون ما تصالحوا علیه مؤجال أو معجال، وسواء كان ماال أو منفعة 
تقوم بمال كریع أرض زراعیة مدة معلومة، أو غلة دار یؤجرها لمدة معلومة، ویجوز أن 
یكون من جنس الدیة أو من غیر جنسها سواء من اإلبل أو الذهب أو الفضة كل ذلك 

  .جائز

ذا  كان بدل الصلح غیر مقوم بمال كشرط إخراجه من البلد فیكون الصلح باطال وإ
عند الحنفیة وبعض المالكیة ویسقط القصاص وال یلزم الجاني بشيء، وللمالكیة رأي آخر 
وهو االلتزام بالشرط ألن فیه منفعة بال ریب ألولیاء المقتول، فإن في تنفیذ الشرط راحة 

بعادا لغیظ صدوره م، وهو شرط مالئم للمقصود من العفو الذي هو موضوع لنفوسهم، وإ

                                                             
  .379، ضمان العدوان، مرجع سابق، ص )محمد أحمد(سراج  )1(
، بدائع الصنائع، )أبو بكر مسعودعالء الدین ( ؛ الكاساني450، المرجع السابق، ص )أنیس حبیب السید( المحالوي )2(

، 544، مرجع سابق، ص 3، الموسوعة القانونیة المتخصصة، المجلد )وهبة( الزحیلي؛ 484، مرجع سابق، ص 8ج 
545.  
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وبتطبیق هذا الشرط یكون على الجاني أن . الصلح، فإذا لم ینفذ كان الصلح باطال
  .)1(یرتحل، فإن لم یفعل بطل الصلح

واتفق الفقهاء على أن الصلح الصادر من ولي الصغیر أو المجنون أو من الحاكم 
أقل من الدیة؛ ألنه ال یملك إسقاط حقه، وألنه تصرف ال یجوز على غیر مال، وال على 

 الدیة صح عند المالكیة والحنفیة فإن وقع الصلح على أقل من. ال مصلحة فیه للصغیر
ووجب باقي الدیة في ذمة الجاني، ویرجع الصغیر عند المالكیة بعد رشده على القاتل في 

 29بیق أحكام القصاص في المادة وهذا ما أخذ به مشروع قانون لتط.  )2(حال یسره وغناه
التي نصت على أنه یجوز أن یتم الصلح على الدیة أو على ما هو أكثر أو أقل  3فقرة 

ذا وقع الصلح ممن ینوب عن المجني علیه وكان على ما هو أقل من الدیة  منها، وإ
  .)3(المستحقة أنتج الصلح أثره في سقوط القصاص مع بقاء الحق في استكمال الدیة

ند الشافعیة والحنابلة ال یجوز على أقل من الدیة ألنه یكون متبرعا من مال وع
  .هؤالء وذلك ال یجوز

والصلح یلزم المصالح وحده، فال یلزم غیره من األولیاء إذا كان فیه غبن، وقد 
جعلت الدیة كمقیاس للصلح فال یكون الصلح بأقل من الدیة ملزما لألولیاء جمیعا إذا لم 

  .)4(جمیعا، ومن لم یشترك فیه یكمل حقه في الدیة یشتركوا فیه

مقدار الذي حددته السنة كبدیل لعقوبة القصاص ال الوبذلك یعتبر الفقهاء أن 
یكتسي صبغة آمرة باعتبار جواز تعیین مقدار مخالف له عن طریق االتفاق، وباعتبار أن 

لف له مبرم بین الجاني مقدار الدیة المحدد بالسنة ال یكون إال في غیاب اتفاق آخر مخا
والمجني علیه، إذ یجوز أن یشترط المجني علیه مبلغا أرفع من المبلغ المحدد بالسنة 

                                                             
مرجع ، العقوبة، )محمد(؛  أبو زهرة129، 126، ص 14 ، النوادر والزیادات، ج)محمد بن أبي زید( القیرواني )1(

  .410، 409ص سابق، 
فإن عفت العصبة عن الدم : قال مالك في المدونة .294، ص مرجع سابق، الفقه اإلسالمي وأدلته، )وهبة( الزحیلي )2(

ن عفت العصبة أو األب على أقل من الدیة ال یجوز ذلك في العمد أو  على غیر مال لم یجز عفوهم على الصغیر، وإ
  .509، ص 4 ج مالك بن أنس، المدونة الكبرى،. الخطأ إال أن یتحمل الدیة في ماله

  .426، مرجع سابق، ص 2 ، نظام التجریم والعقاب في اإلسالم، ج)علي( منصور )3(
  .409ص مرجع سابق، ، العقوبة، )محمد( أبو زهرة )4(
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 بل مبلغ أقل مما حددته السنةامقابل نزوله عن القصاص، أو أن یقبل النزول عنه مق
  .)1(ویكون اتفاقهما في ذلك الشأن جائزا شرعا ومنتجا بالتالي آلثاره بینهما

جرائم الخطأ فیتفق الفقه على أن یكون الصلح بقدر الدیة أو دونها وال أما في 
ویفرق الفقهاء بین الصلح في جرائم القصاص والدیة، فلما كان القصاص . تصح الزیادة

لیس بمال جاز الصلح عنه بما یمكن أن یتفق علیه الفریقان ألنه صلح عما ال یجري فیه 
و أكثر من الدیة بخالف الصلح في باب الخطأ الربا فیصح أن یكون بدل الصلح أقل أ

فإنه ال یجوز أن یكون أكثر مما تجب فیه الدیة ألن ذلك یعتبر ربا، ألن البدل عوض 
  .)2(عن الدیة، وألنها مقدرة بمقدار ال تزید علیه، فالزیادة على المقدر تكون ربا

شيء  ولو تم الصلح بین المجني علیه والمتهم من جرح أو ضرب أو شجة على
ن مات یفرق بین حالة االتفاق على الجرح  ثم برأ فالصلح جائز ألنه أسقط حقه بعوض، وإ
وما قد یؤول إلیه فالصلح ماض عند فقهاء المذاهب األربعة ویسقط حق األولیاء في طلب 

وبعكس ذلك . القصاص في العمد والدیة في الخطأ كما یسقط حقهم في العفو أو الصلح 
عبارة الجرح وما قد یؤول إلیه بطل الصلح  إذا لم یذكر في عقد الصلح أما. قال الظاهریة

وقال أبو یوسف . وعلیه القصاص قیاسا في قول أبي حنیفة واستحسانا علیه الدیة في ماله
ومحمد والشافعیة والحنابلة، الصلح ماض وال شيء علیه ألنه أسقط الحق الواجب له 

عدم صحة الصلح ویثبت للولي حق طلب وذهب المالكیة والظاهریة إلى . بالصلح
هذا في العمد؛ أما في الخطأ فیبطل الصلح ویرد بدل . القصاص أو العفو أو الصلح

وذهب . الصلح وتجب الدیة كاملة على العاقلة لدى الحنفیة والمالكیة والشافعیة والظاهریة
شيء على  أبو یوسف ومحمد من الحنفیة إلى صحة الصلح وسقوط الدیة على الجاني وال

  .)3(العاقلة

                                                             
  .35، ص 1، المرجع السابق، ج)محمد( اللجمي )1(
، بدائع )بكر مسعود عالء الدین أبو(الكاساني؛ 168، 167، ص 2 ، المرجع السابق، ج)عبد القادر( عودة )2(

وعبارة . 129، ص 14 ، النوادر والزیادات، ج)محمد بن أبي زید( ؛ القیرواني295، مرجع سابق، ص 10 الصنائع، ج
نما یتقى هذا في الخطأ ألنه دین ثابت، فیدخله ما یدخل الدین من الصلح منه على ما یحل ویحرم"القیرواني هي    ".وإ

، )أنیس حبیب السید( ؛ المحالوي9، مرجع سابق، ص 21، المبسوط، ج )أبو بكر محمد بن أبي سهل( السرخسي )3(
  .127، 126، المرجع السابق، ص )عبد الكریم( ؛ زیدان246 -239المرجع السابق، ص 
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وفي جرائم التعزیر یصح التصالح بین الجاني والمجني علیه مقابل التعویض أو 
إصالح الضرر، وللقاضي سلطة واسعة في أن یتصالح مع المتهم مقابل قیامه بإصالح 

  .)1(الضرر، أو تعویض المجني علیه والصلح معه

فعل یستفاد منه كالعفو عن وینعقد الصلح عن الجنایة بكل لفظ یفضي إلیه، وكل 
 فصالحه علیه على مال بلفظ الصلح القصاص، فمن یثبت له على شخص قصاص

  .)2(كصالحتك من كذا على ما أستحقه من قصاص فإنه یصح بذلك

وما یستحقه الضحیة من دیة أو تعویض یجب في مال القاتل إذا كان بطریق 
ویؤدي المطلوب للطالب ما وجب علیه  .)3(الصلح والتراضي فكأنه هو الذي التزمه بالعقد

  . )4(من المال من غیر مماطلة
  

  الفرع الثاني

  تعویض الضحیة عبر آلیة الصلح 

  في التشریع المقارن
  

ساد في معظم التشریعات الحدیثة مبدأ تحریم الصلح في المادة الجزائیة وعدم 
جواز الدخول في أیة مساومة مع الجاني بغرض إعفائه من المسؤولیة أو إفالته من 

  . العقاب ولو التزم بإصالح الضرر الناشئ عن جریمته

                                                             
  .339، المرجع السابق، ص )أحمد محمد( براك )1(
الجنائیة الناشئة عن الجرائم الماسة بسالمة جسده،  ، حق المجني علیه في تحریك الدعوى)عصام أحمد( محمد )2(

حقوق المجني علیه في اإلجراءات الجنائیة، : أعمال المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي  تحت عنوان
  .151، 150، ص 1990دار النهضة العربیة، القاهرة، 

  .60، مرجع سابق، ص 26، المبسوط، ج )أبو بكر محمد بن أبي سهل(السرخسي )3(
  .7، مرجع سابق، ص 3 ، كتاب االختیار، ج)عبد اهللا بن محمود(الموصلي )4(
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الجرائم  ولكن بدأت التشریعات تقلل من أثر هذا المبدأ فأجازت الصلح في بعض
ذات الطابع المالي واالقتصادي، وأجازته تشریعات أخرى في بعض الجرائم البسیطة 

  .الماسة بالحق في سالمة الجسم

وألن الصلح في المادة الجزائیة یعد أحد صور العدالة الرضائیة، ویهدف إلى 
ثم ، )األولىالفقرة (نقف في البدایة على مفهوم الصلح ضمان حقوق الضحیة، فیلزم أن

  ).الفقرة الثانیة(طاق الصلح وأثره في تعویض الضحیةنتطرق إلى ن
  

  الفقرة األولى

  مفهوم الصلح في القانون
  

یجد الفقه صعوبة في تحدید مفهوم الصلح في المواد الجنائیة بسبب أن نشأته 
، كما ینطبق على )أوال(نیة، وینطبق ذلك على تعریف الصلحكانت في رحاب القوانین المد

  ).ثانیا(یعته القانونیةطب
  

  تعریف الصلح: أوال
  

نائیة على عكس القوانین المدنیة درجت القوانین التي تبنت الصلح في المواد الج
  . )1(على عدم وضع تعریف للصلح

 وفي محاولته لوضع تعریف للصلح تأثر بعض الفقه بتعریف القانون المدني، فقد
التصرف الذي یتم بموجبه التراضي، والتراضي یستلزم "عرفه بعض الفقه في فرنسا بأنه 

 2044، وهو متأثر بنص المادة "تنازل األطراف، ویعتبر أسلوبا إلنهاء النزاع بصفة ودیة 
  .)2(من القانون المدني الفرنسي

                                                             
  .27، المرجع السابق، ص )لیلى(قاید  )1(
  .598، المرجع السابق، ص )أحمد محمد( براك )2(
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عقد "مدني مصري بأنه  549مدني جزائري وتقابلها المادة  459وقد عرفته المادة 
ائما أو یتوقیان به نزاعا محتمال، وذلك بأن یتنازل كل منهما یحسم به الطرفان نزاعا ق

  .)1("على وجه التقابل عن جزء من ادعائه

. )2(بوجه عام عرف البعض المصالحة أو الصلح بأنها تسویة لنزاع بطریقة ودیة
ن اختلفت في اللفظ فهي تكاد تكون متفقة في  والحظ البعض أن التعریفات على كثرتها وإ

تصرف قانوني إجرائي بمقتضاه تتالقى "نها تعریفا للصلح الجنائي بأنه تنبط مالمعنى واس
إرادة المجني علیه أو وكیله الخاص مع إرادة المتهم في التعبیر عن رغبتهما في إنهاء 
الخصومة الجنائیة أو وقف تنفیذ العقوبة، ویجب عرضه على المحكمة وذلك بخصوص 

  .)3("المضرور من الجریمةثیر على حقوق جرائم محددة دون تأ

وحتى یستوعب التعریف جمیع الصور اقترح البعض تعریف الصلح بأنه إجراء یتم 
اتفاقا بین الدولة والمتهم أو هذا األخیر والمجني علیه، یترتب علیه وقف المتابعة الجنائیة 

  . )4(قبل المتهم لتسویة النزاع بطریق غیر قضائي یجیزه القانون ویحدد شروطه

یمیز هذا التعریف األخیر بین الصلح والتصالح، على عكس ما ذهب إلیه ال 
رادة المتهم، في حین  البعض من أن الصلح یصدر عن إرادتین هما إرادة المجني علیه وإ

وأن أطراف الصلح هما . أن التصالح ال یصدر إال عن اإلرادة المنفردة للمتهم وحده
أما التصالح . أي یقوم الصلح بین أفراد عادیین المجني علیه أو وكیله أو ورثته والمتهم،

فیكون بین جهة مختصة أو سلطة إداریة تتمثل في مأمور الضبط القضائي والنیابة 

                                                             
عام وفي المادة ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه )أحسن( ؛ بوسقیعة26، المرجع السابق، ص )لیلى(قاید  )1(

من مجلة  1458وعرفه الفصل . 11، ص 2001، الدیوان الوطني لألشغال التربویة، 1الجمركیة بوجه خاص، ط
عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ویكون بتنازل كان من المتصالحین عن شيء " االلتزامات والعقود التونسیة بأنه

أنیس ( المحالوي، 213، المرجع السابق، ص )محمد( اللجمي: راجع". من مطالبه أو بتسلیم شيء من المال أو الحق
  .863، المرجع السابق، ص )حبیب السید

  .11، المصالحة، مرجع سابق، ص )أحسن( بوسقیعة )2(
  .41، المرجع السابق، ص )أنیس حبیب السید( المحالوي )3(
  .31، 30، المرجع السابق، ص )لیلى(قاید  )4(
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أما لح ال یشترط لصحته أن یتم بمقابل إضافة إلى أن الص. العامة وفرد عادي هو المتهم
  .)1(التصالح فیتعین االلتزام بدفع الغرامة المحددة قانونا

لى الرغم من تجاهل التعریف لذكر تعویض الضحیة، وعدم اشتراط أن یتم وع
إال أن التعویض یمثل أهم أهداف الصلح وأحد مزایاه بسبب ما یتیحه من  ،الصلح بمقابل

فرصة إلزالة ما یداخل المتضرر من غیظ تجاه من أحدث له الضرر بمبادرة هذا األخیر 
زمه سلطة قضائیة بصرفها له، ویؤدي إلى بدفع تعویضات مقبولة لضحیته قبل أن تل

  .)2(اإلسراع برفع الضرر دونما كلفة وال أتعاب، وبالشكل الذي یرتضیه الطرفان

ولعل أهم من ذكر المقابل في تعریف الصلح أن یتم التركیز على تراضي الضحیة 
لح مع المتهم، إذ قد یتم التراضي بمقابل أو بدونه حسبما ورد في تعریف آخر بأن الص

هو اإلجراء الذي یتم عن طریقه التراضي على الجریمة بین المجني علیه صاحب حق 
الشكوى واالتهام ومرتكبها خارج المحكمة، والذي یمكن اتخاذه أساسا لسحب االتهام في 

  .)3(الجریمة
  

  الطبیعة القانونیة للصلح الجنائي: ثانیا
  

الجنائي بین من یرى أنه مجرد عقد هناك عدة آراء تتنازع الطبیعة القانونیة للصلح 
  .في حین هناك من یرى أن له طبیعة عقابیة. مدني

وبصدد الرأي األول قیل بأن هذا الصلح أقرب إلى الصلح في القانون المدني، وأنه 
یشتمل على كافة العناصر الالزمة لقیام عقد الصلح، من وجود نزاع قائم وهو ارتكاب 

مجني علیه في التعویض الذي ال یثبت إال عن طریق الجریمة، أو محتمل وهو حق ال
القضاء، ووجود تنازالت وتضحیات متبادلة بین طرفي عقد الصلح؛ فالمتهم یلتزم بتعویض 

                                                             
  .57، 56، المرجع السابق، ص )أنیس حبیب السید( المحالوي )1(
  .215، ص ذاتهالمرجع  )2(
  .44، حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیة، مرجع سابق، ص )محمد محیي الدین(عوض  )3(
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المجني علیه مادیا أو معنویا، ویلتزم المجني علیه بقبول التعویض المتفق علیه، وال یكون 
  .)1(واقعة الصلحى، كما یلتزم بتأیید له المطالبة بأي تعویضات أخر 

لم یسلم هذا الرأي من النقد؛ فعلى الرغم من التشابه بین الصلح الجنائي والصلح 
المدني إال أنهما یختلفان من حیث األثر، وذلك أن إرادة األطراف ال تتحكم في تحدید 

 ائیة أو وقف تنفیذ العقوبةاألثر المترتب على الصلح الجنائي وهو انقضاء الدعوى الجن
القانون هو الذي یحدد هذا األثر ، وذلك بعكس الصلح المدني الذي یحدد أطرافه بل إن 

  .)2(بإرادتهم هذا األثر

ویمتد هذا النقد لمن رأى بأن للصلح الجنائي ذاتیة خاصة معتبرا إیاه بمثابة عقد 
جنائي بدل أن یكون مدنیا؛ ألن المشرع هو الذي تكفل بتحدید آثار الصلح، وما على 

والمجني علیه إال أن تتجه إرادتهما إلى الصلح حتى یتحقق هذا األثر بقوة المتهم 
  .)3(القانون

أما القول بأن الصلح له طبیعة عقابیة، إذ إنه أقرب للجزاء منه إلى العقد وهو 
یحقق أغراض العقوبة النفعیة والمعنویة معا، فالصلح یحقق الردع الخاص ذلك أن إجبار 

الناجم عن جریمته عن طریق تعویض المجني علیه من شأنه  المتهم على إصالح الضرر
أن یحول بینه وبین الرجوع إلى الجریمة مستقبال، وهذا التعویض العادل العاجل الذي 

  .)4(هر من مظاهر تحقیق الصلح للعدالةحصل علیه المجني علیه هو مظ

لمادة وفي هذا السیاق یرى البعض بأن الصلح في الجرائم المنصوص علیها في ا
. )5(في قانون اإلجراءات الجنائیة المصري یعد بمثابة عقوبة مالیة بدیلة) أ(مكررا 18

وكذلك اعتبره البعض أحد أنظمة العقوبة الرضائیة البدیل عن الدعوى الجنائیة، وأنه ذو 

                                                             
  .107، 106، المرجع السابق، ص )لیلى(قاید  )1(
  .136، المرجع السابق، ص )أنیس حبیب السید( المحالوي )2(
  .112، 111، المرجع السابق، ص )لیلى(قاید  )3(
  .121، ص ذاتهالمرجع  )4(
  .138، المرجع السابق، ص )أنیس حبیب السید( المحالوي )5(
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ولكن الطبیعة القانونیة لهذا . )1(طبیعة عقابیة رضائیة سواء كانت مالیة أو عالجیة
فما هو سوى تصرف قانوني إجرائي . أن یوصف بكونه عقوبة مالیة بدیلةالصلح تأبى 

    .)2(وفق ما یمیل إلیه أكثر من رأي
  

  الفقرة الثانیة

  نطاق الصلح وأثره في تعویض الضحیة
  

مر الصلح في ظل القوانین المختلفة بعدة مراحل من الجواز إلى التحریم ثم 
نما یقتصر االعتراف بالصلح الجنائي الذي لم یعد یخضع  لقاعدة عامة تبیحه أو تحرمه وإ

وت من حیث أثره على تعویض ، وهي تتفا)أوال(على تنظیم المجال الذي یطبق فیه
  ).ثانیا(الضحیة

  

  نطاق الصلح الجنائي: أوال
  

 05-86أعاد المشرع الجزائري العمل بالصلح الجنائي منذ صدور القانون رقم 
من  4المتمم والمعدل لقانون اإلجراءات الجزائیة حین تم تعدیل الفقرة  1986مارس  4بتاریخ 
  .التي كانت تحرم الصلح في المسائل الجنائیة بصریح العبارة 6المادة 

ویجیز المشرع الجزائري الصلح ویحدد مجال تطبیقه في الجرائم ذات الطابع 
األسعار وجرائم الصرف، وال المالي واالقتصادي مثل الجرائم الجمركیة وجرائم المنافسة و 

  .)3(تمتد إلى الجرائم الضریبیة وخال منها قانون الصید

   

                                                             
  .614، المرجع السابق، ص )أحمد محمد( براك )1(
علي (؛ المبیضین127، المرجع السابق، ص )لیلى(؛ قاید 138، المرجع السابق، ص )أنیس حبیب السید( المحالوي )2(

  .49، المرجع السابق، ص )محمد
  .42، المصالحة، مرجع سابق، ص )أحسن( بوسقیعة )3(
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كما یجیز قانون اإلجراءات الجزائیة غرامة الصلح التي نظم أحكامها في المواد من 
391إلى  381

)1( .  

تتفق جل التشریعات على جواز الصلح في الجرائم ذات الطابع المالي واالقتصادي 
ها في بعض القوانین لیشمل طوائف أخرى من الجرائم لم ینص المشرع ویتسع مجال

الجزائري على جواز الصلح فیها مثل الجرائم الضریبیة وجرائم البنوك والنقد وجرائم 
االحتكار واإلخالل بحمایة المستهلك وجرائم االستیراد حسب ما ذهب إلیه التشریع 

ائم المتعلقة باإلذاعة والتلفزیون في التشریع وجرائم الغابات والصید وكذا الجر . )2(المصري
  .)3(الفرنسي

ویتمیز الصلح في هذه الجرائم بأنه یقع بین المتهم واإلدارة مقابل أداء الحقوق 
المالیة للدولة، وال یهم الدولة مدى ما یتحمله الجاني من العقاب الرتكابه الجریمة، بل 

ذي تجریه معه، وهذه المصلحة العامة یكفي تحقیق مصلحتها العامة في صورة الصلح ال
تتحقق بوجه عام بكفالة حقوق الخزانة العامة، فإذا تحققت هذه الغایة بوسیلة أخرى 

  .)4(كالتصالح انتهت المحكمة من توقیع العقاب

وتحمل اإلدارة صفة الضحیة في هذه الجرائم ویتمثل التعویض في الغرامة التي 
ت تشریعات كثیرة بالصلح في الجرائم التي تقع اعتداء ولكن أخذ. تذهب إلى خزینة الدولة

على األفراد في أبدانهم أو أموالهم مثل التشریع السوداني والمصري والكویتي والعراقي 
والبحریني في الدول العربیة، والتشریع الفرنسي واإلیطالي واألمریكي في الدول الغربیة 

فع الدعوى العامة فیها إال بناء على وینحصر نطاق الصلح في الجرائم التي ال یجوز ر 
 علیه الخاصة على المصلحة العامة وقصد المشرع بذلك تغلیب مصلحة المجني. شكوى

                                                             
  .38، المرجع السابق، ص )لیلى(قاید  )1(
  .638، المرجع السابق، ص )أحمد محمد( براك )2(
 :وراجع بالفرنسیة . 31، 28، المصالحة، مرجع سابق، ص )أحسن(؛ بوسقیعة39، المرجع السابق، ص )لیلى(قاید  )3(

Fourment (François), op.cit, p. 191. « La transaction peut éteindre l’action publique. Il existe donc des 
exceptions… contributions indirectes (art. l.248 du livre de procédures fiscales) des douanes (art. 350 du 
code des douanes) des eaux et forêts (art. l.153-2 du codes forestier et l.250-10 du code rural et de la pèche) 
et de l’aviation civil (art. l.6142-3  du code des transports)». 

  .638، 637، المرجع السابق، ص )أحمد محمد( براك )4(
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كما تعتبر بعض هذه التشریعات تنازل المجني علیه بمثابة صلح شریطة تحقق النیابة 
  .)1(العامة من هذا التنازل

من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائیة  240وعلى سبیل المثال تجیز المادة 
الكویتي للمجني علیه، في الجرائم التي یشترط لرفع الدعوى فیها صدور شكوى، وكذلك 
جرائم اإلیذاء التي ال تزید عقوبة الحبس فیها على خمس سنوات، وجرائم انتهاك حرمة 

بتزاز األموال بالتهدید، أن الملك والتخریب واإلتالف الواقع على أمالك األفراد، والتهدید وا
  . )2(یعفو عن المتهم أو یتصالح معه على مال قبل صدور الحكم أو بعده

أما المشرع المصري فقد أخذ في تحدید نطاق الجرائم التي یجوز فیها الصلح بین 
 18المجني علیه والمتهم أسلوب تعداد الجرائم وذلك بالنص على كل منها في المادة  

المتضمن  2006لسنة  145والمعدلة بالقانون رقم  1998لسنة  174لقانون رقم من ا)  أ(مكررا
المة الجسم  مثل قانون اإلجراءات الجنائیة وهي مقسمة إلى جرائم ماسة بالحیاة أو بس

، وجنحة الجرح )ع.ق 242 .م(رحوجنح الضرب أو الج) ع.ق 238 .م(جنح القتل الخطأ
ماسة بالمال وهي تشمل الجرائم الملحقة بالسرقة أو وجرائم ). ع.ق 244 م(واإلیذاء الخطأ

خیانة األمانة، أو ما یتعلق باإلتالف والحریق غیر العمدي لألموال أو انتهاك حرمة ملك 
  .)3(الغیر أو بعض المخالفات

والقاسم المشترك بین هذه الجرائم یتمثل في أن الضرر الذي ینتج عنها یصیب 
  . )4(ي علیهبشكل أساسي وبصفة مباشرة المجن

یؤكد الفقه برمته في فرنسا، حسب ما یذكره البعض، على أن الجریمة الخطیرة جدا 
 المجتمع برمته هو من لحقه الضرر یجب أن تمر أمام القضاء الجزائي؛ ألنهم یعتبرون

                                                             
عصام (؛ محمد90 -85، المرجع السابق، ص )علي محمد( ؛ المبیضین41، 36، المرجع السابق، ص )لیلى(قاید  )1(

  .159 -154، المرجع السابق، ص )أحمد
  .87، 86، المرجع السابق، ص )علي محمد( المبیضین )2(
، المرجع السابق، )محمد عبد اللطیف( عبد العال؛ 307 -294، المرجع السابق، )أنیس حبیب السید( المحالوي )3(

  .145 -142ص
  .297، المرجع السابق، )أنیس حبیب السید(المحالوي  )4(
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فالدولة تستمر إذا في استبعاد األشخاص عن حل منازعاتهم لتفادي العودة إلى العدالة 
في حین یقرون أنه یمكن بالنسبة للجرائم األقل خطورة إعادة إدخال فكرة . الخاصة

التراضي، فیترك مكانا إلرادة األطراف، على اعتبار أن الدولة ال تستطیع في الواقع 
  .)1(نزاعاتالتكفل بتسویة كل هذه ال

استحدث قانون العقوبات الجزائري في عدد من المواد وفي مواضع مختلفة نظام 
صفح المجني علیه وجعله سببا لوقف المتابعة الجزائیة في العدید من جرائم االعتداء على 

الجرح والضرب دون أن ینشأ عنها (لك التي تقع على الجانب البدنيوهي ت .)2(األفراد
أو الجانب ) ع.ق 442یوما طبقا للمادة  15ن العمل لمدة تتجاوز مرض أو عجز كلي ع

، وكذا جرائم )299، والسب المادة 298وتشمل جرائم القذف المادة (المعنوي للشخص
 330/2، وجریمة التخلي عن الزوجة الحامل 330/1مثل جریمة ترك األسرة المادة (األسرة

، وجریمة عدم تسلیم قاصر إلى حاضنه 331المادة  ةوجریمة االمتناع عن دفع النفق
  .)3(، دون تلك الماسة باألموال)ع.ق 328القانوني المادة 

إن المصلحة المحمیة بهذه الجرائم لیست واحدة، فمنها ما یتعلق بحمایة سالمة 
ولكن . الجسم، ومنها ما یتعلق بحمایة الشرف، ومنها ما یتعلق بحمایة الحیاة الخاصة

یتمثل في أن الضرر الناتج عنها یصیب بشكل أساسي وبصفة یجمعها قاسم مشترك 
مباشرة الضحیة، بحیث یمكن القول بأن المجتمع رغم المساس بنظمه وقیمه لوقوع هذه 

یعني بأن الضحیة في هذه الطائفة من الجرائم إال أن المساس بالضحیة أشد، وهو ما 
قارنة مع أفراد المجتمع مما تحمل وبصورة أشد تبعات هذه الجریمة بالمتمن  الحالة هي

حذا بالمشرع بانتقاء هذه الجرائم بین الضحیة والمتهم على نحو یجعلهما یتحكمان في 
  .)4(النهایة في مصیر الدعوى العمومیة

  

  

                                                             
  .568، ص 2، المرجع السابق، ج )محمد(بلعتروس  )1(
  .38، المرجع السابق، ص )لیلى(قاید  )2(
  .370 -360المرجع ذاته، ص  )3(
، الصلح الجنائي، مذكرة ماجستیر في قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة )ندى(بوالزیت  )4(

  .198، ص 2009، 2008قسنطینة، 
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  أثر الصلح على تعویض الضحیة: ثانیا
  

یترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائیة ولو كانت مرفوعة بطریق االدعاء 
ویحق له االدعاء بحقوقه . )1(وال أثر للصلح على حقوق المضرور من الجریمة المباشر،

  .)2(مدنیا إذا شاء وفقا للقواعد العامة

ولكن مصلحة المجني علیه قد تكمن في االبتعاد كلیة عن مجال الدعوى سواء 
أمام القضاء المدني أو الجنائي بسبب تأخر الفصل فیها أحیانا لدرجة تؤثر على قیمة 

عنى التعویض، وقد یفقد حقه في حالة الحكم بالبراءة، وفي حالة اإلدانة قد یحول وم
  .إعسار المتهم  على حصول المجني علیه على مستحقاته

ومن ثم قیل بأن الصلح القائم على االتفاق بین المجني علیه والمتهم حول الطریقة 
ة األكثر فعالیة لتعویض التي یتم بها إصالح األضرار التي خلفتها الجریمة هو الوسیل

المجني علیه عن األضرار التي تعرض لها والتي ال یأخذها القضاء الجنائي بعین 
االعتبار، أو یسيء تقدیر التعویض المناسب عنها، خصوصا وأنها تختلف من جریمة 

  .إلى أخرى كما ونوعا

وال شك أن ترك تقدیر هذا التعویض لكل من المضرور والمتسبب في الضرر 
عله أقرب إلى الحقیقة من ترك األمر بین یدي قاض قد یجهل الكثیر من المعطیات یج

  .)3(المرتبطة به، والتي ال یعلم بها سوى الخصوم

وقد یتاح للمجني علیه أن یحصل على حقه حینما یكتفي مثال بمطالبة المتهم 
الصلح من جرائم بإرجاع المال المسروق إلیه، أو سداد قیمته إذا كانت الجریمة موضوع 

السرقة أو ما یلحق بها، األمر الذي كثیرا ما ال یحدث إذا أخذت الدعوى الجنائیة مجراها 

                                                             
  .549، القانون الجنائي الدستوري، ص )أحمد فتحي(سرور  )1(
  .294، المرجع السابق، )أنیس حبیب السید( المحالوي )2(
  .189، 188، المرجع السابق، ص )لیلى(قاید  )3(
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نكاره ألي عالقة بالمال المعتدى علیه یحول دون  العادي ألن تمسك المتهم ببراءته وإ
  .)1(إجباره على رده أو رد قیمته

تعویض، ولكن یمكن أن ال تركز مواد الصلح عادة على أثر هذا النظام على ال
نلمح ذلك في تعلیل هذا النظام المستحدث من خالل تقاریر اللجان التي تعد مثل هذه 
المشاریع كما فعلت لجنة الشؤون الدستوریة والتشریعیة بمجلس الشعب المصري التي 
ذكرت في تقریرها أن من شأن هذا الحكم المستحدث إیقاف سیر كثیر من إجراءات 

من شأن هذا الحكم : وكما جاء في المذكرة التوضیحیة. اإلخالل بالعدالةالمحاكمة دون 
المستحدث أن یقطع سیر كثیر من إجراءات المحاكمة دون مساس بتوازن العالقات 
االجتماعیة واالقتصادیة بین األفراد، مادام أن انقضاء الدعوى الجنائیة معلق على إقرار 

ا إال نتیجة إزالة أثر الجریمة أو الصفح بین ذوي المجني علیه بالصلح، الذي ال یتم غالب
  .)2(الصالت الحمیمة

ولكن یجب الحذر من أن الصلح قد یتم عن طریق الترغیب أو الترهیب أو 
الضغط على المجني علیه من قبل المتهم أو غیره، سواء بغرض الحصول على البراءة أو 

لى أنه في حالة قیام الصلح في ولتفادي ذلك یمكن النص ع. للتقلیل من مقدار التعویض
  .ظروف ال تتوافر فیها اإلرادة الحرة للطرفین على بطالن الصلح

أما بخصوص نظام الصفح الذي استحدثه المشرع الجزائري فإنه استهدف به وضع 
حد للمتابعة الجزائیة دون أن یتعرض لحق الضحیة في التعویض، وهناك من یرى أن ال 

  .)3(یة الرامیة للمطالبة بالتعویضأثر له على الدعوى المدن

ومعنى ذلك إذا كانت الدعوى أمام المحكمة فتقضي بانقضاء الدعوى العمومیة 
ج وتفصل في حقوق الضحیة إذا طلبت ذلك .إ.من ق 6/5بصفح الضحیة تطبیقا للمادة 

أما إذا تم الصفح أمام النیابة أو قاضي التحقیق فإنه لم یبق أمام . أو تحتفظ بحقوقها
  .الضحیة للمطالبة بالتعویض سوى الطریق المدني

                                                             
  .1هامش . 190، المرجع السابق، ص )لیلى(قاید  )1(
  .137، المرجع السابق، ص )محمد عبد اللطیف(عبد العال  )2(
  .276، المرجع السابق، ص )لیلى(قاید  )3(



 آلیات تعویض ضحیة الجریمة: القسم الثاني

 

574 
 

  

  المطلب الثاني

  تعویض ضحیة الجریمة عبر آلیة الوساطة
  

لقد تم الرجوع إلى أنظمة العدالة التصالحیة بشتى صورها في معظم التشریعات 
، الذي « médiation pénale»الغربیة، والتي تبنت الغالبیة منها نظام الوساطة الجزائیة

وأخذت به . النموذج األكثر شیوعا، والذي تم إقراره على المستوى اإلقلیمي والعالميیعد 
بعض القوانین العربیة وتبناه مؤخرا المشرع الجزائري، وال تأخذ هذه اآللیة صورة واحدة في 

، كما أن )الفرع األول(من خالل تحدید مفهوم هذا النظام التشریعات المختلفة، ویظهر ذلك
ن كانت جل القوانین تركزالهدف من تب على دوره في  نیه یختلف من بلد إلى آخر، وإ

 ).الفرع الثاني(تعویض ضحیة الجریمة
  

  الفرع األول

  مفهوم نظام الوساطة بین المتهم والضحیة
  

ع مراحل نشأة وتطور نظام إلعطاء مفهوم واضح لنظام الوساطة البد من تتب
  ).الفقرة الثانیة(التعاریف التي أعطیت لهرجوع إلى ، ثم ال)الفقرة األولى(الوساطة

  

 

  الفقرة األولى

  نشأة وتطور نظام الوساطة
 

. )1(تعتبر الوساطة الجنائیة أحد أهم اآللیات الحدیثة البدیلة عن الدعوى الجنائیة
وهي في الحقیقة نهج من نهوج العدالة التصالحیة . )2(وهي تتجه نحو سیاسة جنائیة جدیدة

مكانا بارزا في المدونات القانونیة للحضارات التي كانت األساس للنظم التي كانت تشغل 
                                                             

  .287، ص المرجع السابق، )لیلى(قاید  )1(
  .474، المرجع السابق، ص )أحمد محمد( براك )2(
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القانونیة، وهناك عناصر تصالحیة في جمیع النظم القانونیة الهامة في العالم منذ عقود، 
  .)1(وفي بعض الحاالت منذ قرون

وفي القدیم لما كانت الغرامات أو التعویضات التي تدفع اجتنابا للثأر تتطلب تقدیرا 
 ثة نحو القانون وهي قیام المحاكمللجریمة وللتعویض بحیث یتالءمان، اتخذت خطوة ثال

حیث كان الرؤساء أو الكهنة أو الشیوخ یجلسون مجلس القضاة لیقضوا فیما ینشب بین 
الناس من خالف، ولم تكن هذه المحاكم دائما تقضي كما یقضي القضاة، بل كثیرا ما 

، فكانت تصل بالمتخاصمین إلى حل یرضیهما معا كانت مجالس إلصالح ذات البین
بصورة ودیة، ولبث االلتجاء إلى المحاكم اختیاریا لدى كثیر من الشعوب مدى قرون 

 .)2(طوال

في الحدیث انتقل نظام الوساطة إلى عدة بلدان غربیة وهو مستوحى من نظریة 
“restorative justice”  ،وهي أصل لحركة طبقا لفكرة شائعة ذات أصل أنجلوسكسوني

عامة لخلق أنظمة بدیلة لتسویة النزاعات والتي عرفتها بعض الدول الكومن لو ووضعت 
  .)3(لها بعض التطبیقات

إن أول قضیة تم فیها تطبیق نظام الوساطة بین الجاني والمجني علیه كانت في  
 بكندا 1975وذلك عام  ،قضیة عرفت باسم كیتشنز نسبة إلى المدینة التي طبقت بها

سنة قاما تحت  19و  18أن شخصین تتراوح أعمارهما ما بین  :وتتلخص وقائع القضیة
طارات  مركبة، فتقدم بطلب إلى القاضي قصد  22تأثیر السكر بإتالف وتحطیم زجاج وإ

التوسط بین الشابین والمجني علیهم، وتعویض األضرار التي ارتكبها الشابان وتجنیبهما 
جلهم القضائي، وكذا تسجیل تسلیط العقوبة علیهما خاصة من تسجیل القضیة في س

وأنهما لم یسبق لهما ارتكاب أفعال إجرامیة، كما أن اهتمام أصحاب المركبات ال ینصب 

                                                             
تقریر األمین العام لألمم المتحدة، وتقریر عن اجتماع  فریق الخبراء المعني بالعدالة التصالحیة، المقدم للجنة : انظر )1(

  .5، ص 2002أبریل  25- 16منع الجریمة والعدالة الجنائیة، الدورة الحادیة عشرة، فیینیا 
  .52 ،51، ص 1988، دار الجیل، بیروت، 1، ج1ول وایزیل دیورانت، قصة الحضارة، مجلد  )2(

(3) La médiation pénale …une mesure inspirée de la théorie « restorative justice » selon un courant de pensée 
d’origine anglo-saxonne, à l’origine d’un mouvement général de création de systèmes alternatifs de 
règlement des litiges sur lesquels les pays de common law ont su mener une réflexion, et mettre en place du 
pratiques qui ont fait leur preuve. V. yannick (joseph-ratineau), op.cit, p. 299. 
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وقد كانت . على تسلیط العقوبة على الشابین بقدر رغبتهم في الحصول على تعویض
إمكانیة اللجوء إلى مثل المشكلة التي اعترضت القاضي هو عدم وجود نص قانوني یفسر 

هذه الوساطة إال أنه كان مقتنعا بالفكرة وسمح بلجوء األطراف إلى عقد اتفاق وساطة 
وبالفعل تحقق ذلك خالل ثالثة أشهر من إبرام عقد . یرضي كل المجني علیهم والشابین

الوساطة وحصل بموجبها المجني علیهم على مبلغ التعویض عن الضرر الالحق 
وكانت بذلك تجربة مفیدة في مجال السجل الجنائي انتقلت إلى كثیر من الدول . بمركباتهم

لى أوروبا   .)1(األمریكیة وإ

منذ ذلك التاریخ اتجهت دول أمریكیة وأوروبیة إلى األخذ بنظام الوساطة في المواد 
ظام ، كما أخذت بهذا الن1978الجنائیة، وهي تطبق في بعض الوالیات األمریكیة منذ عام 

 )1993(، فرنسا)1992(، أسبانیا)1990(، ألمانیا)1988(عدیدة في أوروبا، النمسا دول
وطبقته بولندا وكندا . ، وعرف في  كل من یوغسالفیا ورومانیا وفنلندا)1994(بلجیكا
1949ومن دول آسیا أخذت به الصین منذ . وروسیا

)2(. 

قد أخذت به معظم  وبذلك یكون األخذ بآلیة الوساطة في تسویة النزاعات الجنائیة
األنظمة المعروفة في العالم، النظام الالتیني تمثله فرنسا، والنظام األنجلوسكسوني تمثله 
كندا والوالیات المتحدة، والنظام االشتراكي یشار فیه إلى تجربة بولندا، والنظام الجرماني 

  .)3(تمثله ألمانیا

 1996أكتوبر  10بتاریخ وقد نظم بكلیة الحقوق جامعة جنیف ملتقى حول الوساطة 
 .)4(وشملت محاور الملتقى الوساطة الجنائیة، والوساطة العائلیة، والوساطة التجاریة

ویبین التقریر الوارد من فرنسا بأن الخبرات األولى في مجال الوساطة الجنائیة في 
وكانت الخبرة سابقة . valenceوخاصة خبرة مدینة . فرنسا ترجع إلى سنوات الثمانین

                                                             
  .58ص  ،2013، جویلیة 24، بدائل إقامة الدعوى العمومیة، مجلة حولیات جامعة الجزائر، العدد )جمال(دریسي  )1(
، العدالة الجنائیة التصالحیة في الجرائم )محمد حكیم حسین(؛ الحكیم 472، المرجع السابق، ص )أحمد محمد(براك  )2(

  .45، ص 2009اإلرهابیة، مركز البحوث والدراسات، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 
ة الحقوق ، الوساطة الجزائیة وسیلة مستحدثة وبدیلة لحل المنازعات الجنائیة، كلی)عادل یوسف عبد النبي(الشكري  )3(

  .107 -98، ص )س.د(، 9والعلوم السیاسیة، جامعة الكوفة، العدد 
(4) La médiation, actes du colloque du 10 octobre 1996, travaux cetel, n° 49-septembre 1997.  
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وكانت تتم عن طریق أعضاء النیابة العامة وقضاة التحقیق حال . )1(للنصوص القانونیة
مباشرتهم وظائفهم القضائیة كبدیل عن تحریك الدعوى الجنائیة، وذلك بهدف الحد من 

حفظ القضائیة الجنائیة، دون االستناد لنص قانوني صریح المشكلة تزاید أعداد أوامر 
وكانت النیابة العامة تباشر إجراء الوساطة الجنائیة من خالل . یجیز للنیابة اللجوء إلیه

وكذلك درجت المحاكم في فرنسا . صورة األمر بالحفظ المشروط بتعویض المجني علیه
على تجربة هذا النظام بناء على مبادرات أعضاء النیابة العامة وجمعیات مساعدة 

ب عشر سنوات قبل أن یتم إقرار واستمر الوضع على هذه الحال ما یقار . المجني علیهم
1993الوساطة الجنائیة سنة 

)2(.  

ن كان تنظیمه قد تم حدیثا ونطاق  ونظام الوساطة الجنائیة هو أسلوب قدیم، وإ
ریع التونسي في مجلة حمایة وقد حصرها التش. تطبیقه واسع وهو یختلف من بلد إلى بلد

وهي  نطاق في أضیق) 1995وفمبر ن 9من مجلة الطفل الصادرة بتاریخ  113الفصل (الطفل
آلیة ترمي إلى إبرام صلح بین الطفل الجانح ومن یمثله قانونا، وبین المتضرر، أو من 

وذلك ال یمنع بالطبع من أن . ینوبه أو ورثته، وتهدف إلى إیقاف مفعول التتبعات الجزائیة
ن كان محجورا علیه الق الشخصي لدى یام بالحق المتضرر من جریمة ارتكبها طفل، وإ

فإن إبرامه للصلح مع الطفل الجانح وولیه من شأنه أن یعزز ) 70الفصل (قاضي الطفل
  .)3()حظوظه في الحصول على تعویض فعلي من قبل أي تعاقد

                                                             
(1) Lazerges (Christine), médiation pénale et politique criminelle,  actes du colloque du 10 octobre 1996, 
travaux cetel, n° 49-septembre 1997, p. 23. 

  .44، 43، المرجع السابق، ص )یاسر بن محمد سعید(بابصیل  )2(
وكذا . 117إلى  113ووردت أحكام الوساطة في الفصول من . 167، 166، المرجع السابق، ص )عیاض(البجاوي  )3(

قانون عدد : انظر". ال یجوز إجراء الوساطة إذا ارتكب الطفل جنایة"ینص على أنه  115علما أن الفصل . 14الفصل 
منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة . یتعلق بإصدار مجلة حمایة الطفل 1995نوفمبر  9مؤرخ في  ،1995سنة  ،92

  .37و 10، ص 2012التونسیة، 
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ثم أضاف المشرع التونسي نظام الصلح بالوساطة في المادة الجزائیة بالنسبة 
حیث  2002أكتوبر  29صادر في ال 93لألشخاص الراشدین وذلك من خالل القانون رقم 

  . )1(جنائیة واإلجراءات التي یخضع لهاحدد هذا القانون شروط الصلح بالوساطة ال

ویوجد توجه في السیاسة الجنائیة نحو التقلیص من الردع الجزائي في بعض 
الجرائم لخصوصیتها، وكذلك نظرة جدیدة نحو المتضرر حیث أصبح التعویض عن 

اهتمامات النصوص الجزائیة، وهذا التطور المحمود كفیل بأن ضرر الجریمة إحدى 
یضمن البعض من حقوق المتضررین من الجریمة، وهذه البادرة من المشرع حتما ستتلوها 

  .)2(خطوات إذا كانت النتائج مشجعة

ویبدو أنه یوجد تردد من قبل الدول العربیة في األخذ بهذا النظام، ولیس هناك أي 
إذ هناك توجه عام نحو األخذ بهذه البدائل التصالحیة التي ناشدت . مبرر مقبول لذلك

األمم المتحدة الدول من خالل المؤتمر العاشر لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المنعقد 
بإیجاد آلیات العدالة التصالحیة بین  2000أفریل  17إلى  10في فیینا في الفترة من 

لجنائیة بین الجاني والمجني علیه، باعتبار أن هذا األطراف المتنازعة، وخاصة الوساطة ا
الخیار یعد أحد البدائل الهامة لإلجراءات الجنائیة التقلیدیة، وبالنظر إلى اإلقبال الكبیر 
والمتزاید علیها من أطراف الدعوى الجزائیة لفض نزاعاتهم عن طریقها، فإن المشرع 

شریعات الجنائیة المقارنة وفي كثیر الجنائي تدخل من أجل تكریسها قانونا في بعض الت
وقد اعتمدت األمم المتحدة المبادئ األساسیة الستخدام برامج العدالة . )3(من دول العالم

                                                             
. ا، مقال بمجلة القانون واألعمالذج، الوساطة الجنائیة التشریع الفرنسي والتونسي نمو )العابد(العمراني الملودي  )1(

  .18/02/2016: تاریخ الزیارة .www.droitetentreprise.Org: موقع
  .167، 166، المرجع السابق، ص )عیاض(البجاوي  )2(
الدعوى الجزائیة، األحداث القانونیة التونسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، بدائل إجراءات )علي عدنان( الفیل )3(

، )أحمد محمد( براك؛ 206،207، ص2011، 20، منشورات مجمع األطرش للكتاب المختص، عدد 1 بتونس، ط
  .474المرجع السابق، ص 
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، وهي تتضمن وفقا للمادة الوساطة 2002التصالحیة في المسائل الجنائیة منذ سنة 
  .)1(كاموالمصالحة، والتفاوض بین المحامین والقضاة والتشاور بشأن إصدار األح

: ولقد صدرت بشأن الوساطة الجنائیة عدة توصیات عن المجلس األوروبي منها
1999سبتمبر سنة  15، والتوصیة الصادرة في 1987التوصیة الصادرة في عام 

)2(.  

  :المبادئ العامة التي یقوم علیها نظام الوساطة وهي 99/19 وتحمل التوصیة

جهتین، من جهة عدم ممارسة أي الطابع الحر لمسعى الوساطة، وذلك من -
ومن جهة تبصیر الطرفین بشكل كامل . ضغط على الضحیة أو الفاعل لقبول الوساطة

  بحقوقهما، وباإلجراءات والنتائج المترتبة عن قرارهما؛

وذلك  استعمال الحق دون موافقة األطرافسریة المناقشات، وحمایة ذلك من أي -
  یین بقدر اإلمكان؛بتوفیر فضاء للنقاش الحر بین المعن

  إمكانیة ممارسة الوساطة في كل مراحل الدعوى، وتوفیر جهاز فعلي للوساطة؛-

  .)3(ضرورة تمتع أجهزة الوساطة باالستقاللیة-

وفي الواقع أن ظهور الوساطة كأسلوب لفض الخصومات الجنائیة كان في بدایة  
ر حركات كان هدفها الستینات وبدایة السبعینات من القرن الماضي تزامنا مع ظهو 

التوسط بین المتهم والمجني علیه في شكل عدة منظمات للدفاع عن حقوق المجني 
والوساطة كان قد احتضنها عرف نشأ في بعض المقاطعات الفرنسیة قبل أن . )4(علیهم

، ویشار في هذا الصدد إلى  1993ینایر  4الصادر في  2/ 93تنظم تشریعا بالقانون رقم 
في بدایة الثمانینات من القرن الماضي، إذ جرى عرف على أن  valenceتجربة فالونس 

                                                             
لجنائیة، اعتمدت ونشرت على المأل المبادئ األساسیة الستخدام برامج العدالة التصالحیة في المسائل اانظر  )1(

  .2002یولیو  24، المؤرخ في 12/2002بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 
  .206 ، المرجع السابق، ص)علي عدنان( الفیل )2(

(3) Nouwynck(Lucien), L’écoute de la victime et la médiation en matière pénale, actes du colloque organisé le 
28 octobre2004, à la maison des parlementaires à Bruxelles, titillé : la   place de la victime dans le procès 
pénal, Emile Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 187. 

  .207، المرجع السابق،  ص )علي عدنان( الفیل )4(
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تحل ودیا المنازعات التي تقع في حدود الوحدة المحلیة والتي تنجم عن بعض الجرائم 
  .)1(كالسرقات البسیطة

وبذلك یتبین أن نظام الوساطة قد وجد سندا معتبرا في نصوص وأعمال ذات بعد 
أروقة العدالة، حیث كانت منظمات الدفاع عن الضحایا هي من عالمي، ونشأ بعیدا عن 

تقوم بهذا الدور، سابقة بذلك تدخل المشرع لتكریسها، كما سبقت التشریعات تدخل 
  .المجتمع الدولي، وكل التقاریر تثبت مزایا الوساطة الجنائیة

ن كان أغفل النص على نظام الوساطة  في رأي البعض، فإن المشرع عندنا وإ
في المادة  2008نائیة فإنه بتبنیه للوساطة في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة لسنة الج
یترك الباب مفتوحا، للتطبیق أمام االجتهاد القضائي في القضایا ذات الطابع الجزائي  994

  . )2(إلى حین سن قانون اإلجراءات الجزائیة مستقبال

ل الثاني مكرر في الوساطة من وهذا ما حدث بالفعل حیث استحدث المشرع الفص
الباب األول من الكتاب األول من قانون اإلجراءات الجزائیة ویتضمن عدة مواد هي المواد 

9مكرر 37إلى غایة المادة  1مكرر  37مكرر، و 37
كما تبنى المشرع الوساطة في . )3(

دف إلى إبرام التي اعتبرت الوساطة آلیة قانونیة ته 2قانون حمایة الطفل من خالل المادة 
اتفاق بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة، وبین الضحیة أو ذوي حقوقها من جهة 
أخرى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحیة ووضع حد 

خصص لها الفصل الثالث من و . آلثار الجریمة، والمساهمة في إعادة إدماج الطفل
وبذلك یكون المشرع قد وضع حدا للتردد الذي الزمه لفترة . )4()115 –110المواد (القانون

  . طویلة قیاسا على غیره من التشریعات التي تبنت آلیة الوساطة في المادة الجزائیة
  

  

                                                             
  .99، 98، المرجع السابق، ص )محمد عبد اللطیف( عبد العال )1(
  .59، 58، المرجع السابق،  ص )جمال(دریسي  )2(
 1966یونیو  8المؤرخ في  155- 66یعدل ویتمم األمر رقم  2015یولیو  23مؤرخ في  02-  15أمر رقم  )3(

  .45 - 28، ص 40، العدد ر .ج. والمتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة
یولیو  19، صادرة بتاریخ 39، عدد ر .ج. یتعلق بحمایة الطفل 2015یولیو  15مؤرخ في  12 -15قانون رقم  )4(

  .21 -4، ص 2015
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  الفقرة الثانیة

  التعاریف التي قیلت في نظام الوساطة الجنائیة
  

 تعریف هذا النظاموساطة الجنائیة تحاشت بعض التشریعات التي أخذت بنظام ال
كالتشریع الفرنسي الذي لم یقم بوضع تعریف له، ویرجع ذلك إلى رغبة أعضاء البرلمان 

وهذا ما ینطبق على المشرع الجزائري . )1(الفرنسي في عدم وضع تحدید مقید للوساطة
الذي استحدث مؤخرا نظام الوساطة وتجنب وضع تعریف لها أسوة بالتشریعات التي 

  .سبقته

كل طریقة غیر تقلیدیة لحل المنازعات بواسطة " تعریف للوساطة بأنها ورد في
وهذا تعریف . )2("شخص ثالث، كانت تحل وفقا لألوضاع المعتادة بمعرفة قاضي الواقعة

عام ال یتضمن العناصر التي یتطلبها القانون في الوساطة، كما أنه یشمل الوساطة غیر 
  .الجنائیة

 بأنها عملیة تسمح للضحیة 19 -99وقد عرفها المجلس األوروبي في التوصیة رقم 
 ي حل المشاكل الناتجة عن الجریمةوالمجرم بالمشاركة بفاعلیة إذا رضیا بذلك بحریة ف

وقد تبنى المشرع البلجیكي نفس التعریف، ولكنه . بمساعدة شخص مستقل من الغیر
المعدل  2005جوان  22من قانون  2المادة  أضاف إلیه بعض التعدیالت، إذ نص في

لقانون التحقیق الجنائي، بأنها عملیة تسمح لألشخاص المتنازعة بالمشاركة بفعالیة، إذا 
رضوا بذلك بحریة، وبكل سریة في حل المشاكل الناتجة عن الجریمة، بمساعدة شخص 

، وتساعد من الغیر محاید، یعتمد على منهجیة محددة، تهدف إلى تسهیل التواصل

                                                             
  .474، المرجع السابق، ص )أحمد محمد( براك )1(
 :وهو تعریف ل .96، المرجع السابق، ص )محمد عبد اللطیف( عبد العال )2(

Jean carbonier la définie: “ la médiation et tout mode informel de résolution par un tiers 
des conflits qui auraient dû a priori être résolus dans les formes par un juge de l’espèce 
traditionnelle ». v. Lazerges (Christine), médiation pénale et politique criminelle,  actes du 
colloque du 10 octobre 1996, travaux cetel, n° 49-septembre 1997, p. 23.  
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األطراف على الوصول بأنفسهم إلى اتفاق یتعلق بالطرق والشروط التي تسمح باالرتیاح 
  .)1(واإلصالح

ویظهر من التعریفین أن الوساطة الجنائیة في أبسط مفهوم لها، أنها عملیة ثالثیة 
األطراف، تضم المتهم والمجني علیه، وهما الطرفان األصلیان في النزاع، باإلضافة إلى 

  .)2(شخص ثالث من الغیر، یسمى الوسیط

وقیل كذلك في تعریفها بأنها عبارة عن نظام أو إجراء یسعى من خالل شخص 
  .)3(محاید، الوسیط، إلیجاد حل ودي لنزاع ناشئ عن جریمة

وجاء في تعریف آخر أن الوساطة الجنائیة هي ذلك اإلجراء الذي بموجبه یحاول 
ألطراف وضع حد لحالة االضطراب التي أحدثتها شخص من الغیر، بناء على اتفاق ا

عن طریق حصول المجني علیه على تعویض كاف عن الضرر الذي حدث له فضال 
  .)4(عن إعادة تأهیل الجاني

وهناك محاولة لجمع عناصر الوساطة في تعریف واحد حیث قیل بأنها وسیلة لحل 
التفاوض بین الجاني والمجني المنازعات ذات الطبیعة الجنائیة، التي تؤسس على فكرة 

علیه على اآلثار المترتبة على وقوع الجریمة عن طریق تدخل عضو النیابة العامة، أو 
من یفوضه في ذلك سواء أكان شخصا طبیعیا أم شخصا معنویا، ویترتب على نجاحها 

                                                             
  .288، 287، المرجع السابق، ص )لیلى(قاید  )1(

La médiation est définie dans cette loi (22 juin 2005) comme un processus permettant aux 
personnes en conflit de participer activement, si elles est consentent librement, et en toute 
confidentialité, à la résolution des difficultés résultant d’une infraction, avec l’aide d’un 
tiers neutre s’appuyant sur une méthodologie déterminée. Elle a pour objectif de faciliter la 
communication et d’aider les parties à parvenir d’elles-mêmes à un accord concernant les 
modalités et les conditions permettant l’apaisement et la réparation. V. buonatesta 
(antonio), instiller dans la procédure pénale une culture de médiation, article publié dans : 
liber amicorum henry-d.bolsly, bruxelles, la charte, 2009, p 211-218. 

  .288، ص  ، المرجع السابق)لیلى(قاید  )2(
  .531، المرجع السابق، ص )محمد(بلعتروس  )3(
، الوساطة الجزائیة المشروعة، مجلة جامعة )إبراهیم خلیل(، عوسج 206، المرجع السابق، ص )علي عدنان( الفیل )4(

  .66، ص )س.د(، 5األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 
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عادة  صالح اآلثار المترتبة على الجریمة، وإ تعویض الضرر الواقع على المجني علیه، وإ
  .)1(تأهیل الجاني بالشكل الذي ال یكون فیه حاجة لالستمرار في الدعوى الجنائیة

وقد اشتمل كل منهما . ویبدو أن هذا التعریف والذي سبقه هما األشمل واألوضح
وهو ما ورد في تعریف . على الهدف من الوساطة وهو تعویض المجني علیهم والضحایا

تقرره النیابة العامة وحدها قبل تحریك الدعوى آخر حیث عرفها بأنها إجراء غیر قضائي 
  .)2(العمومیة بهدف تعویض المجني علیه ووضع حد للمتاعب التي خلفتها الجریمة

 السابقة إجراء توفیقیا وتعویضیا وتعد الوساطة الجزائیة كما یالحظ على التعریفات
ذي یحقق رضاء یسعى إلى إیجاد حل سلمي وودي بین الطرفین المتنازعین على النحو ال

بعیدا عن السلطة القضائیة ووسائلها التقلیدیة في حال المنازعات  ،متبادال بینهما
  .)3(الجنائیة

 :التمییز بین ثالث أسالیب وبالنظر إلى الفاعلین في نظام الوساطة الجنائیة یمكن
أو أعضاء النیابة العامة، ووساطة  الوساطة القضائیة بحیث یكون الوسیط هو القاضي

جتمعیة تحت رقابة قضائیة تسند من طرف القضاء إلى شخص مؤهل من المجتمع م
المدني، أو وساطة مجتمعیة دون رقابة قضائیة یكون الوسیط فیها من المجتمع ویكون 

هذا األسلوب األخیر یستبعد من نظم الوساطة . غالبا من جمعیة تهتم بقضایا الوساطة
  .)4(الجنائیة لبعده عن كل إطار قانوني

أعضاء  همكان من یضطلع بمهمة الوسیط في بدایة األمر في القانون الفرنسي 
النیابة العامة تحت إطار ما یعرف بالوساطة المتحفظة، ولكن ألغي ذلك واشترط في 
الوسیط أال یكون ممارسا ألي عمل قضائي وأصبح النائب العام ینتدب أشخاصا طبیعیین 

  .ما یطلق علیه اسم الوساطة المفوضةأو معنویین للقیام بهذه المهمة وهو 

                                                             
  .39، المرجع السابق، ص )یاسر بن محمد سعید(بابصیل : راجع )1(
  .57، المرجع السابق، ص )جمال(دریسي  )2(
  .66، ص المرجع السابق، )عادل یوسف عبد النبي(الشكري  )3(

(4) Lazerges (Christine), médiation pénale et politique criminelle, op.cit. p. 24, 25. 
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وهذا الذي اعتمده المشرع الفرنسي أخیرا حرصا منه على ضمان استقاللیة 
تؤكد أنه  1996أكتوبر  18ة في لهیئات القضائیة، وقد صدرت تعلیمالوسطاء في مواجهة ا

: ي یمارسون المهن التالیةال یستطیع تولي مهمة الوساطة األشخاص الذ
مستشارو مجلس العمل  ون، الخبراء القضائیون، المحضرون،المحامون، المحلفالقضاة،

  .)1(التحكیمي، وأمناء ضبط الهیئات القضائیة واإلداریة

على عكس المشرع عندنا الذي اتبع أسلوب الوساطة القضائیة وتمارس من قبل 
الطفل وكیل من قانون حمایة  111ویقوم بإجراء الوساطة طبقا للمادة . النیابة العامة

وهذا ما . الجمهوریة بنفسه أو یكلف بذلك أحد مساعدیه أو أحد ضباط الشرطة القضائیة
وقصرته  02 -15مكرر من قانون اإلجراءات الجزائیة المعدل باألمر  37تضمنته المادة 

  .على وكیل الجمهوریة

النیابــة إن إســناد الوســاطة إلــى وكیــل الجمهوریــة رغــم مــا یحویــه مــن مســاس بهیبــة 
العامــة وحیادهــا فإنــه یمــس بمركزهــا كوكیــل عــن المجتمــع فــي متابعــة الجنــاة واقتضــاء حــق 

  .الدولة في العقاب
بین كما أن إسناد مهمة الوسیط لوكیل الجمهوریة فیه مساس بمبدأ الفصل 

السلطات ولذلك وجب تحویل الوساطة لشخص من غیر المشتغلین بالمهنة القضائیة كما 
أو لنقل كما فعل المشرع الجزائري في المادة  1996لفرنسي في تعدیل سنة فعل المشرع ا

  .)2(09/100من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة والمرسوم التنفیذي  997
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .300، 299، المرجع السابق، ص )لیلى(قاید  )1(
الطرق :، مداخلة  للملتقى الدولي المعنون ب تقییم نظام الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري، )عجالي(بخالد  )2(

  .4 ، ص2016أفریل  27، 26، -بجایة–البدیلة لتسویة النزاعات، الحقائق والتحدیات، جامعة عبد الرحمن میرة 
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  الفرع الثاني

  دور الوساطة في تعویض ضحیة الجریمة
  

تعویض ضحیة الجریمة عنصر مهم في نظام الوساطة وهو أحد محددات 
ن كان لیس هو الهدف الوحید منها إذ تهدف أیضا إلى إنهاء االضطراب . التعریف وإ

انین على أنه وتنص جل القو . الناشئ عن الجریمة، والمساهمة في إعادة إدماج الجاني
الفقرة (ولكنها تترك تقدیر التعویض ألطراف الوساطة) الفقرة األولى(بدیل لتعویض الضحیة

  ).الثانیة
  

  ىولالفقرة األ 

  تعویض الضحیة كهدف للوساطة في القوانین
  

اتجهت معظم القوانین التي أخذت بنظام الوساطة إلى جعل التعویض أحد أهم 
ففي التشریع الفرنسي تعتبر الوساطة الجنائیة أحد البدائل عن . أهداف الوساطة الجزائیة

إذا ظهر له أي  المتابعة الجزائیة وتبیح لوكیل الجمهوریة قبل تحریك الدعوى العمومیة
إجراء بدیل قادر على ضمان إصالح الضرر الذي أصاب الضحیة، ووضع حد 
لالضطراب الناشئ عن الجریمة، واإلسهام في إعادة تأهیل الجاني أن یسلك هذا السبیل 

  .)1(ویضع حدا ألیة متابعة

كذلك نجد أن المشرع الجزائري أجاز لوكیل الجمهوریة إجراء الوساطة عندما یكون 
وأوجب .)2(ن شأنها وضع حد لإلخالل الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیهام

  :أن یتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص ما یأتي

  إعادة الحال إلى ما كانت علیه،-

                                                             
(1) Stefani (Gaston), Levasseur (Georges), Bouloc (Bernard), op.cit. p. 546. 

  .سالف الذكر 02- 15مكرر من األمر  37المادة  )2(
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  تعویض مالي، أو عیني عن الضرر، -

  .)1(كل اتفاق آخر غیر مخالف للقانون یتوصل إلیه األطراف-

فقد وضع المشرع الهدف الذي یتم اللجوء إلى الوساطة من أجله وهو إصالح 
فإما أن یكون تعویضا مادیا أو إعادة الحال إلى ما : الضرر الذي یتخذ أحد صورتین

  . كانت علیه

 قد تكون مستحیلة في معظم األحیانونظرا ألن إعادة الحالة إلى ما كانت علیه 
م بالتعویض المادي الذي إما أن یكون مالیا والذي یقصد فإن مرتكب األفعال المجرمة یلز 

منه تسدید مبلغ مالي، كما یمكن أن یتضمن االتفاق قیام مرتكب األفعال بأداء عمل 
  .)2(لصالح الضحیة كإصالح سیارة تم تحطیمها أو ترمیم جدار تم تخریبه

في وهذا هو هدف الصلح بالوساطة الجنائیة في التشریع التونسي حیث ورد 
یهدف الصلح بالوساطة في المادة "رر من مجلة اإلجراءات الجزائیة مك 335الفصل 

الجزائیة إلى ضمان جبر األضرار الحاصلة للمتضرر من األفعال المنسوبة للمشتكي به 
فمن ". مع إذكاء الشعور لدیه بالمسؤولیة والحفاظ على إدماجه في الحیاة االجتماعیة

الصلح بالوساطة في المادة الجزائیة یقوم على ازدواجیة  منطوق هذا الفصل نستنتج أن
الهدف المتمثل في حصول جبر الضرر للضحیة، والحفاظ على إدماج الجاني في 

  .)3(المجتمع

وقد عرفت بعض المقاطعات البلجیكیة نظام الوساطة الجنائیة فأخذت بما یسمى 
ة في الجرائم غیر وساطة التعویض وهي نوع من الوساطة یضطلع بها مدیر الشرط

الخطیرة عن طریق انتقاء ملفات یحولها إلى الوسیط الذي یسعى إلجراء الوساطة الهادفة 
إما إلى تعویض جزئي أو كلي للضرر، مراعیا في ذلك بعض المعاییر المحددة من 
طرف النیابة العامة، وفي كل األحوال فالنائب العام هو الذي یملك الحق إلقرار المتابعة 

                                                             
  .سالف الذكر 02- 15من األمر  4مكرر  37المادة  )1(
  .4، ص المرجع السابق، )عجالي(بخالد  )2(
. ا، مقال بمجلة القانون واألعمالذج، الوساطة الجنائیة التشریع الفرنسي والتونسي نمو )العابد(العمراني الملودي  )3(

  .18/02/2016: تاریخ الزیارة .www.droitetentreprise. Org: موقع
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یضاف إلیها ما یطلق علیه وساطة الحي ووساطة اإلصالح وهذه األخیرة . مهامن عد
یقوم بها النائب العام حیث یقترح وساطة بین المتهم والمجني علیه وتكون في القضایا 
المعروضة أمام محكمة الجنح، وتكون بعد االستدعاء للمثول أمام المحكمة أو بعد وضع 

  .)1(صالح األضراالملف في التحقیق، وهي تكمن في إ

كما أعطى القانون البلجیكي للنیابة العامة حصریا سلطة تقدیر مالءمة اللجوء إلى 
  :إجراء الوساطة الجنائیة، ویجوز أن تقترح على الجاني ما یلي

تعویض المجني علیه عن طریق التوصل إلى اتفاق بین الجاني والمجني علیه  -
  .على طریقة استیفاء التعویض

جاني بالقیام بأعمال وتقدیم خدمات للمصلحة العامة أو الخضوع تكلیف ال -
ساعة، بعد إجراء فحص اجتماعي من خالل ) 120(لتدبیر أو برنامج تأهیلي معین لمدة 

  .مساعد الوساطة

خضوع الجاني للعالج بإدخاله أحد المستشفیات أو المصحات إذا تبین أن  -
  .)2(سلوكه اإلجرامي كان بسبب مرضه أو إدمانه

وفي النظام األمریكي تحیل النیابة العامة جمیع الجرائم أیا كان نوعها إلى قاضي 
الصلح الذي له صالحیة إیقاف اإلجراءات القضائیة، شریطة التزام الجاني بتعویض 
المجني علیه، كما له حق التدخل بصفته وسیطا للتوفیق بین الطرفین في الجرائم البسیطة 

ویستطیع القاضي من خالل اعتراف الجاني بمسؤولیته وتعهده  .بهدف التوصل إلى تسویة
ویملك القاضي . بإصالح الضرر الذي أصاب المجني علیه أن ینهي النزاع صلحا

باإلضافة إلى ذلك أن یحكم على الجاني مع التزامه بتعویض المجني بعقوبة سالبة للحریة 
  .)3(أو بتدبیر احترازي

                                                             
  .212، 211، المرجع السابق، ص )علي عدنان( الفیل )1(
  .ذاتهالمرجع  )2(
  .139، المرجع السابق، ص )یاسر بن محمد سعید(بابصیل  )3(
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أهمیة لمدى التعویض الممنوح للضحیة، إن كان غیر أن هذه القوانین ال تعطي 
هو التعویض الذي یغطي كل الضرر أم یتوقف على التعویض الذي یتراضى علیه 

  .وهذا ما نتعرف علیه في خطوة موالیة. األطراف
  

  الفقرة الثانیة

  دور أطراف الوساطة في تقدیر التعویض
  

اف في تقدیر التعویض تترك القوانین التي أخذت بنظام الوساطة الحریة لألطر 
إصالح وتحدید مداه، وینبغي أن یسعى أطراف الوساطة إلى تحقیق أهم أهدافها وهو 

الضرر الذي لحق بالمجني علیه، وضمان تعویضه تعویضا عادال یزیل الضرر الذي 
  .)1(لحق به

تقوم النیابة طبقا للتشریع الفرنسي بإرسال ملف الوساطة إلى الوسیط الذي تختاره 
التأكد من موافقة األطراف، وعلى إثر دراسة الملف یقوم الوسطاء باالتصال بأطراف بعد 

ویجب إحاطة األطراف . النزاع بغیة إخبارهم بأن نزاعهم سوف یحل عن طریق الوساطة
وبعد . علما بأن الوساطة تجري بناء على طلب أو مبادرة النیابة كما أنها إجراء اختیاري

ف یستقبل الوسیط كل طرف على حدة، وبعد سماع كل طرف الحصول على اتفاق األطرا
یتم االتفاق على تحدید موعد الجتماع الوساطة وجها لوجه، وفي حالة رفض أحدهما 

  .)2(اللقاء أو المقابلة، فإن إجراء الوساطة یستمر عن طریق اللجوء إلى اللقاءات المنفردة

التشریع الجزائري والتونسي مما ویقوم وكیل الجمهوریة بدور الوسیط في كل من 
یجعل نظام الوساطة في هذین التشریعین یختلف عن التشریع الفرنسي والتشریعات 
األنجلوسكسونیة والالتینیة التي تبنت نظام الوساطة، وهو بذلك یمیل إلى الصلح الجنائي 

                                                             
، الوساطة الجزائیة وسیلة مستحدثة وبدیلة لحل المنازعات الجنائیة، كلیة الحقوق )عادل یوسف عبد النبي(الشكري  )1(

  .79، ص )س.د(، 9والعلوم السیاسیة، جامعة الكوفة، العدد 
  .515، 514، المرجع السابق، ص )أحمد محمد( براك )2(
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ي أكثر من الوساطة التي تقتضي ضرورة تدخل طرف ثالث یقوم بدور الوسیط وال ینتم
  .)1(لجهاز القضاء

ومن ثم فإن األطراف التي تحضر الوساطة تتمثل في الوسیط أو عضو النیابة 
العامة والمتهم والضحیة، ویجوز حضور المحامي طبقا للتشریع الفرنسي، ویكون حضور 
الجاني شخصیا بالنسبة للتشریع التونسي، أما بالنسبة للمتضرر فإنه یجوز أن ینوب عنه 

ذا كان المتضرر قاصرا أو فاقدا ألهلیة التعاقد فیجب إحضار ولیه محام بوكالة خ اصة، وإ
وأجاز المشرع الجزائري لكل من المشتكى منه . )2(القانوني إلبرام الصلح في حقه

  . )3(والضحیة االستعانة بمحام

في رأي الفقه، یعتبر المجني علیه هو الشخص األكثر قدرة على تقدیر التعویض 
رته، ألن المقصود بإصالح الضرر هو إرضاء المجني علیه، ولیس المناسب له وصو 

التعویض الحسابي الذي یقدر بناء على ما لحق المجني علیه من خسارة أو ما فاته من 
كسب، فقد یكون التعویض في شكل مبلغ نقدي، أو مال معین، أو في شكل اعتذار 

تحقق إال في إطار وهذه الصور من التعویض أو الترضیة ال ت. مكتوب أو شفهي
الوساطة الجنائیة، بسبب ما تقیمه من جسور الحوار بین الجاني والمجني علیه، وهو ما 

  .)4(یساعد على اختیار أفضل لشكل إصالح الضرر

والجاني له دور في تقدیر التعویض والرد على إمكانیة مبالغة المجني علیه في 
ار التي سببها للمجني علیه بكل حجم األضرار، إذ یستطیع إثبات حقیقة وحجم األضر 

                                                             
. ا، مقال بمجلة القانون واألعمالذج، الوساطة الجنائیة التشریع الفرنسي والتونسي نمو )العابد(العمراني الملودي  )1(

  .18/02/2016: تاریخ الزیارة .www.droitetentreprise. Org: موقع
  .المرجع ذاته )2(
یشترط في الوساطة قبول الضحیة والمشتكى " سالف الذكر تنص على أنه  02 -15من األمر  1مكرر  37المادة  )3(

  .منه
  ".ویجوز لكل منهما االستعانة بمحام 

  .292، المرجع السابق، ص  )لیلى(قاید  )4(
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الوسائل الممكنة، ویسعى الوسیط كذلك للوصول إلى حقیقة تلك األضرار من حیث 
  .)1(حجمها ووسائل جبرها ومقداره

وبطبیعة الحال فإن من واجبات الوسیط أن یلتزم شرط الحیاد، فال یمیل لطرف 
اوضیة ما بین طرفین دون آخر، ویتحقق ذلك متى أحس الوسیط بأنه یقوم بعملیة تف

وأنه مرآة لكل طرف، فهو غیر  یساعدهما من خاللها على إیجاد حلول مرضیة لهما،
  . )2(بتحدید عقوبة أو تقدیر تعویض معني

غیر أن قیام الوسیط بدور ما في تقدیر التعویض المناسب، ومساعدته لطرفي 
حیاده، خاصة إذا الخصومة في الوصول إلى حل واقعي یقبله الطرفان ال یتعارض مع 

تعلق الحل بتقدیر التعویض، فال ینبغي أن یكون التعویض مغالى فیه وال أن یكون 
  .)3(ضئیال

وهدف الوساطة وفق رأي البعض هو الوصول بأقصى سرعة ممكنة بعد الجریمة 
  . )4(إلى اتفاق بین الضحیة ومرتكب الجریمة على تعویض األضرار

في تقدیر كیفیة التعویض وصوره، بالمقارنة وتكفل الوساطة الجزائیة المرونة 
بالحكم الجزائي الذي یقتصر دوره على تقدیر مقدار التعویض، إذ نجد أن الوساطة تسمح 
بالتعویض المادي بمعناه الضیق، باإلضافة إلى إمكانیة االتفاق على أن یتخذ التعویض 

  .)5(شكال مغایرا كالقیام بعمل لدى المؤسسات أو الجمعیات

في إجراءات  شعورا بأنه أصبح فعاال أن الوساطة الجزائیة تحقق للضحیةكما 
اقتضاء حقه، وذلك أن الوسائل التقلیدیة في مباشرة وتحریك الدعوى العمومیة كانت تنظر 

ینظر إلیه على أنه أجنبي عنها وأن طلبه التعویض أمام المحاكم الجزائیة كان استثناء 

                                                             
  .117، المرجع السابق، ص )عادل یوسف عبد النبي(الشكري  )1(
  .214المرجع السابق، ص ، )هناء(جبوري محمد  )2(
  .75، المرجع السابق، ص )عادل یوسف عبد النبي(الشكري  )3(

(4) Nyssens (Clotide), op.cit. p. 64. 
  .116، المرجع السابق، ص )عادل یوسف عبد النبي(الشكري  )5(
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مشاركته في اتفاق الوساطة تتیح فرصة للضحیة للهدوء كما أن  ،إلیه في أضیق الحدود
رضائه   .معنویا اوإ

تحقق للضحیة اختصارا للوقت والتكالیف، فالضحیة في جریمة ومن جهة ثانیة 
تحمل نفقات الكفالة وتكلیف المتهم بالحضور أمام تإصدار شیك بدون رصید مثال 

صول على قیمة الشیك بینما المحكمة وانتظار عدة تأجیالت واستنفاد طرق الطعن للح
  .)1(یحصل على حقه مباشرة بعد إبرام اتفاق الوساطة

لكن الفقه في فرنسا ال یحبذ أن تبتعد الوساطة عن طبیعتها التصالحیة لترتبط 
أكثر بالعدالة التقلیدیة وذلك بالتركیز على التعویض المالي على حساب أشكال أخرى من 

  .التعویض، المعنوي والرمزي

أن یضفي اإلصالح المطلوب تحت شرط التعویض بعدا معنویا ینتج عنه  ویمكن
وأن الوساطة الجنائیة تسعى إلى هدف . مسعى تربوي مثل تقدیم عبارة االعتذار للضحیة

 .وقائي مزدوج یتمثل في عدم تكرار الجرم، وترضیة الضحیة

ذاب كما أن النظر إلى الترضیة من زاویة التعویض المادي فقط یؤكد االنج
للقضاء وهو یجعل الوساطة الجنائیة تنصهر في قالب الدعوى الجنائیة التي لم تمنح 

  .)2(للضحیة أي فضاء للحوار، وبذلك تفقد الوساطة الخاصیة التي أعطتها قیمة

: وعلى هذا یمكن تصنیف اتفاقات الوساطة بداللة طبیعة التعویض إلى فئتین
ولى إلى هدف أساسي وهو المصالحة، بمعنى وترمي األ. اتفاقات معنویة، وأخرى مادیة

أن یتعهد كل واحد أن ینسى في المستقبل ویتخلص من الروح العدائیة، والنتیجة المرجوة 
لذلك هي تهدئة التوترات االجتماعیة، في حین تتسم االتفاقات المادیة بالواقعیة أكثر، إذ 

لیه، ویتضمن ذلك تهدف إلى الحصول على تعویض عادل للضرر الالحق بالمجني ع
  . )3(ل لفائدة المجني علیه أو هما معاإما دفع مبلغ من المال أو إنجاز عم

                                                             
  .5المرجع السابق، ص  ،)عجالي(بخالد  )1(

(2) Pignoux (nathalie). Op. cit. p. 387. 
  .569، المرجع السابق، ص )محمد(بلعتروس  )3(
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إن الوساطة سواء كانت قضائیة أي متحفظة، أو تحت مراقبة قضائیة أي مفوضة 
تحتل  لضحیة مركزا جدیدا بعدما كانت الفإنها تندرج ضمن سیاسة جنائیة تحتل فیها ا

تأسیس كطرف مدني أین صار لها دور أساسي وفاعل بحیث سوى دور ثانوي في إطار ال
  .)1(ال وساطة جنائیة إن لم یحصل توافق علیها بین المتهم والضحیة

وقد ینعدم مجال الوساطة في بعض الجرائم التي تتولد عنها أضرار یعجز الجاني 
عن إصالحها، عندها لن یتمكن المجني علیه من تحقیق ما یرید من إجراء الوساطة 

  .)2(الجنائیة

وعلى العموم فإن تنفیذ اتفاق الوساطة یؤدي حتما إلى انقضاء الدعوى 
وبذلك تصبح األسباب الخاصة النقضاء الدعوى العمومیة في التشریع . )3(العمومیة

وهذه . الجزائري ثالثة وهي سحب الشكوى، والصلح أو المصالحة، والوساطة الجزائیة
  .یطة أو مراعاة لحالة القرابة بین المتهم والضحیةالثالثة مقررة في الجرائم البس

وبذلك نلحظ أن السیاسة الجنائیة الحدیثة اتجهت إلى وضع استراتیجیة ترتكز على 
  :أربعة محاور

یتمثل في إعطاء المجني علیه دورا هاما في مجال الدعوى الجنائیة : األول
  .وضمانا أشمل لحقوقه من خالل هذه الدعوى

في إذكاء روح التصالح بین الجاني وضحیته عن طریق الجمهور یتمثل : الثاني
  .بدال من اللجوء إلى القضاء

  .یدور حول حق المجني علیه في التعویض ووسائل الحصول علیه: الثالث

  .یتمثل في العمل على زیادة فاعلیة الوقایة من الجریمة: الرابع

                                                             
(1) Lazerges (Christine), médiation pénale et politique criminelle,   op.cit. p. 24, 25. 

  .218المرجع السابق، ص ، )هناء(جبوري محمد  )2(
 23، 40دد ر، ع .ج، 2015یولیو  23مؤرخ في  2 - 15من قانون اإلجراءات الجزائیة المعدلة باألمر رقم  6المادة  )3(

  .29، 28، ص 2015یولیو 
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اءات التقلیدیة للدعاوى وتتجه السیاسة الجنائیة المعاصرة وبشدة إلى هجر اإلجر 
وما یترتب علیها من فكرة الجزاء، والتحول إلى نموذج یتجه إلى التعویض باستحداث 

  . )1(وسائل غیر تقلیدیة إلدارة المنازعات الجنائیة

حین نقارن بین التشریعات التي اتبعت سیاسة جنائیة حدیثة قائمة على إرساء 
ن كان ال یهدف بالدرجة نظام جنائي تعویضي یقف جنبا إلى جنب مع  النظام العقابي، وإ

األولى إلى تعویض المجني علیه، بل لتحقیق أهداف عدة مثل تجاوز أزمة العقوبة وأزمة 
العدالة الجنائیة بالبحث عن بدائل للدعوى الجنائیة التي یمكن تطبیقها خارج أروقة 

كز المتهم الذي كان العدالة، فإن هذه السیاسة جعلت مركز الضحیة مساویا أو یفوق مر 
وذلك ألن موضوع الدعوى الجنائیة لم . وحده هو محور العدالة الجنائیة إلى وقت قریب

نما أصبح یتمثل في محاولة إیجاد حل  یعد هو الجریمة ومدى مسؤولیة المتهم عنها، وإ
فإذا قام المتهم بإصالح الضرر وتعویض الضحیة أو . للنزاع الناشئ بین المتهم والضحیة

قیام بترضیته فقد قام بما یجب علیه وهو ما یجب على أجهزة العدالة القیام به، أي ال
  .إیجاد حل أو اتفاق بین الجاني والمجني علیه حول كیفیة إزالة آثار الجریمة

وفي سبیل تحقیق ذلك طبقت تشریعات عدة فكرة التعویض العقابي كجزاء وحید 
تحول دون النطق بالعقوبة إذا التزم المتهم  وبدیل للعقاب، كما وضعت بعض القواعد التي

بتعویض ضحیته مثل وقف تنفیذ العقوبة، أو وضع حد للعقوبة المحكوم بها إذا توافرت 
شروط معینة من بینها تسدیده للتعویضات المدنیة وبالتالي اإلفراج عنه، في إطار نظام 

  .اإلفراج المشروط

سیاسة جدیدة للعدالة التصالحیة وفي ذات السیاق طبقت تشریعات غربیة عدیدة 
تهدف إلى تحقیق الموازنة بین احتیاجات المجتمع والضحایا والجناة من أهمها نظام 

وقد أخذت دول عربیة مثل مصر والكویت والعراق والسودان . الوساطة والصلح الجنائي
 وهو یقترب من. مة جسم اإلنسانبنظام الصلح الجنائي في بعض الجرائم الماسة بسال

وكذلك بعض  ،نظام الوساطة الذي أخذت بها دول عدة في الغرب من بینها فرنسا وبلجیكا
  .الدول العربیة مثل الجزائر وتونس

                                                             
  .74، المرجع السابق، ص )إبراهیم خلیل(عوسج  )1(
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المشرع الجزائري نظام الوساطة على جرائم ذات خطورة بسیطة وتتعلق  قصر
على سبیل الحصر مثل  2مكرر  37أساسا بالمخالفات وبعض الجنح المذكورة في المادة 

ومثل . ائم السب والقذف واالعتداء على الحیاة الخاصة والتهدید والوشایة الكاذبةجر 
إصدار شیك بدون رصید والتخریب واإلتالف العمدي ألموال الغیر وجرائم الضرب 
والجروح غیر العمدیة، والعمدیة  المرتكبة بدون سبق اإلصرار والترصد أو استعمال 

  . السالح

عدل أن الهدف من هذه األحكام الجدیدة هو تفعیل دور وقد بینت مذكرة لوزارة ال
النیابة العامة في مختلف مراحل اإلجراءات، إلى جانب وضع آلیات جدیدة تضمن رد 

  .فعل جزائي مالئم ومتناسب مع القضایا القلیلة الخطورة

یالحظ أن المشرع الفرنسي وسع في مجال العمل بالوساطة من حیث الجرائم 
وهو ما . )1(اآللیة بعكس المشرع الجزائري الذي قلل من عدد هذه الجرائمالمشمولة بهذه 

وتحدیده  2مكرر 37ن النهج الذي سلكه المشرع الجزائري في المادة جعل البعض یرى بأ
فلوال ذلك لجعل األمر بید  نطاق الوساطة یظهر تخوفه من هذا النظام والنظر إلیه بحذر،

  .)2(قتصت الضرورةالنیابة العامة تلجأ إلیه كلما ا

وبطبیعة الحال فإن العدالة التصالحیة بكل فروعها الصلح، الوساطة، تضع دائما 
في الحسبان إصالح الضرر وتعویض الضحیة، بل إن ترك تقدیر هذا التعویض لكل من 
المضرور والمتسبب في الضرر یجعله أقرب إلى الحقیقة من ترك األمر بین یدي قاض 

غیر أنه ال . المعطیات المرتبطة به، والتي ال یعلم بها سوى الخصومقد یجهل الكثیر من 
ینبغي التركیز على التعویض المالي على حساب أشكال أخرى من التعویض، المعنوي 

ویمكن أن یضفي اإلصالح المطلوب تحت شرط التعویض بعدا معنویا ینتج . والرمزي

                                                             
، الوساطة كآلیة بدیلة لتسییر الدعوى العمومیة وفقا للتشریع الجزائري، مداخلة  للملتقى الدولي )عبد الرحمن(بربارة  )1(

أفریل  27، 26، -بجایة–الطرق البدیلة لتسویة النزاعات، الحقائق والتحدیات، جامعة عبد الرحمن میرة : المعنون
  .11، ص 2016

  .10، ص السابقالمرجع ، )عجالي(بخالد  )2(
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وأن الوساطة الجنائیة تسعى إلى . عنه مسعى تربوي مثل تقدیم عبارة االعتذار للضحیة
 .هدف وقائي مزدوج یتمثل في عدم تكرار الجرم، وترضیة الضحیة

ومن المؤكد أن الشریعة قد أخذت بنظام الصلح وهو یقترب من نظام الصلح 
الجنائي الذي أخذ به كل من التشریعین المصري والفرنسي وبرزت فیهما مالمح توسعیة 

مع المتهم، وقد كان ینظر إلیه على أنه من النظم البائدة نحو إجازة صلح المجني علیه 
وهذا التطور . ومخلفات نظام االتهام الفردي، وأن فیه تهدیدا خطیرا ألمن الدولة والمجتمع

ما هو في الحقیقة سوى نسج على منوال الشریعة ورجوع بحقوق المجني علیه اإلجرائیة 
  .إلى وضعها الطبیعي

الوساطة الجنائیة في التشریع الفرنسي الذي یتوافق إلى  كما یقترب أیضا من نظام
حیث تعد الوساطة الجنائیة إحدى . )1(حد بعید مع ما تذهب إلیه الشریعة اإلسالمیة

وذویه، تحقیقا لما ورد في اآلیة وسائل التشریع اإلسالمي لتعویض المجني علیه 
رٌ ﴿ ْلُح َخیْ الصُّ اص العیني، وخیر للمجني علیه فهو خیر للجاني حیث یجنبه القص )2( ﴾وَ

وذویه إذ یضمن لهم تعویضا مناسبا عن األضرار التي أصابتهم من جراء الجریمة، فضال 
طفاء غیظهم ووأد الرغبة في الثأر بداخلهم   .)3(عن تهدئة خواطرهم وإ

ن المجال الخصب لتطبیق الوساطة في النظام الجنائي اإلسالمي هو ) الصلح(وإ
سیما المتعلقة بحقوق األفراد، نظرا لقابلیة هذه الجرائم لتعازیر الوالدیة واجرائم القصاص 

  .تقد إلیه النظم الوضعیةما أضفى على هذا النظام مرونة تفللعفو عنها والشفاعة فیها، م

 العفو والصلح(المي المجال لطرق التسویة الودیةوقد أفسح النظام الجنائي اإلس
علیه، وشجع علیها، وجعلها جزءا ال یتجزأ من منظومة  بین الجاني والمجني) والشفاعة

مكافحة الظاهرة اإلجرامیة والحفاظ على سالمة وأمن المجتمع، األمر الذي یصعب معه 

                                                             
  .590و  559، المرجع السابق، ص )محمد(بلعتروس  )1(
  .128 سورة النساء، اآلیة )2( 
  .145، ص المرجع السابق، )یاسر بن محمد سعید(بابصیل  )3(
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أن تواجه فیه العدالة الجنائیة في الشریعة اإلسالمیة أزمة من األزمات التي تواجهها 
  . )1(العدالة الجنائیة في التشریعات الوضعیة

تقدیر التعویض ألطراف الوساطة ومثله الصلح كانت محل نقد من قبل  إن ترك
االتجاه الرافض لنظام الوساطة، الذي یعتبره تعویضا مفروضا على الجاني ولذلك قد ال 
یتناسب مع الفعل الجرمي الذي ارتكبه، إذ إن الوساطة قد تنجح في الوصول إلى حلول 

طرا، على الرغم من تفاهة الفعل الجرمي تعویضیة مادیة مرهقة یقبل بها الجاني مض
الصادر منه، ألنه یرید أن ینأى بنفسه عن اإلجراءات الجزائیة التقلیدیة مراعاة منه 
العتبارات قد یكون أهمها تجنب مساوئ عقوبات الحبس قصیرة المدى، أو الحفاظ على 

  .)2(سمعته وغیرها

قد لحقت به والتعویض كما أن المجني علیه قد یبالغ في حجم األضرار التي 
  .)3(المطالب به مما یقف عقبة في الوصول إلى حل للنزاع

لكن هذا ال یحجب المزایا الكثیرة لنظام الوساطة الذي یتكفل في حالة نجاح جهود 
الوساطة إلى حصول الضحیة على تعویض عادل ومناسب عن األضرار التي أصابته 

هذا التعویض على امتصاص غضب وبطبیعة الحال سیساعد . جراء جریمة الجاني
المجني علیه، األمر الذي یساعد في إعادة األلفة االجتماعیة، وتحقیق السالم االجتماعي 
بین أفراد المجتمع، وهو ما تعجز عن تحقیقه األحكام القضائیة، إذ إنها ال تورث غیر 

  . )4(االجتماعیة الحقد والضغینة بین األفراد، بل وزیادة حدة التشنج والتوتر في العالقات

هذه السیاسة البدیلة بقیت بعیدة عن أنظار المشرع الجزائري وكانت تمثل بالمقارنة 
مع التشریعات األخرى فراغا تشریعیا وفجوة كبیرة في مجال االهتمام بضحایا الجریمة 

إلى أن المشرع تدارك هذا . بصفة عامة، وفي مجال حقهم في التعویض بصفة خاصة
  .1966یعدل ویتمم قانون اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة  02 - 15ه لألمر الفراغ بإصدار 

                                                             
  .82، المرجع السابق، ص )إبراهیم خلیل(عوسج  )1(
  .114، 113، المرجع السابق، ص )عادل یوسف عبد النبي(الشكري  )2(
  .114المرجع ذاته، ص  )3(
  .116المرجع ذاته، ص  )4(
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: األولى. ویتلخص هذا القسم حول آلیات تعویض ضحیة الجریمة في آلیتین
  .التعویض في إطار العدالة الحدیثة: الثاني. التعویض في إطار العدالة التقلیدیة

الدعوى برفعها أمام القضاء  ینحصر التعویض في إطار العدالة التقلیدیة في آلیة
وتمزج معظم التشریعات بین الدعوى المدنیة . المدني أو الجنائي للمطالبة بالتعویض

والدعوى الجنائیة، وهو ما یضفى علیها صبغة مزدوجة لطریق المطالبة بالتعویض 
ویفتح أمام الضحیة حق الخیار بین الطریق . تتداخل فیها اإلجراءات المدنیة والجزائیة

وقد حصر . المدني أو الجنائي فإن هو استعمل حقه في الخیار یحظر علیه الرجوع
 لطریق المدني إلى الطریق الجزائيالمشرع ذلك في اتجاه واحد، أي حظر االنتقال من ا

  .على اعتبار أن الطریق المدني هو األصل. ولیس العكس

ئي، إن هي تمارس الضحیة حقها في المطالبة بالتعویض أمام القضاء الجنا
اختارت ذلك لتتمتع باالمتیازات التي یوفرها هذا الطریق، وفقا لألشكال التي یحددها 
القانون فلها أن تتأسس كطرف مدني عن طریق التدخل في الدعوى التي سبق تحریكها 
من قبل النیابة العامة في أي مرحلة تكون علیها أثناء سیر التحقیق أو في  الجلسة نفسها 

ولها أن تمارس هذا الحق عن طریق االدعاء المباشر أو عن . ب المرافعةقبل قفل با
  .طریق الشكوى المصحوبة بادعاء مدني إن كانت النیابة العامة لم تقم بتحریكها

ولها أن تمارس هذا الحق أمام القضاء المدني، وفي هذه الحالة تخضع كلیة 
ذا كانت الدعوى . لقانون اإلجراءات المدنیة الجنائیة منظورة في ذات الوقت فإن القاضي وإ

ي الدعوى الجزائیة طبقا المدني یوقف الفصل في الدعوى المدنیة إلى حین الفصل ف
وفي حالة صدور حكم من القاضي الجنائي فإنه ال یمكن ". الجزائي یوقف المدني"لقاعدة 

لحكم الجزائي للقاضي المدني أن یناقض حكم القاضي الجنائي، مراعاة لقاعدة حجیة ا
أما في حالة صدور حكم من القاضي المدني أوال فإن القاضي الجنائي ال . على المدني

  .یتقید بذلك الحكم لتفوق النظام العام على المصالح الخاصة

ویمكن للضحیة أن تهمل القیام بحق المطالبة بالتعویض فیؤدي ذلك إلى سقوطه 
  .بالتقادم، كما یسقط بالتنازل والوفاة
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من الناحیة اإلجرائیة، أما من الناحیة الموضوعیة فإن التعویض یخضع  هذا
للسلطة التقدیریة للقاضي في إطار قواعد القانون المدني وهو في ذلك یخضع لرقابة 

  .المحكمة العلیا أو محكمة النقض

إن التعویض الذي یقدره القاضي هو التعویض الكامل بحیث یساوي في مقداره 
یادة أو نقصان، ومن ثم ال یجوز له اعتماد الجداول الجاهزة في تقدیر قیمة الضرر دون ز 

التعویض، أو مراعاة ظروف المسؤول عن التعویض فیزید في التعویض إن كان غنیا أو 
ینقص منه إن كان فقیرا أو العكس إذ ال یمكن الزیادة إن كان المتضرر فقیرا أو ینقص 

لخطأ الذي ارتكبه الفاعل لزیادة التعویض، أو كما ال یراعي جسامة ا. منه إن كان غنیا
وهناك . یهمل خطأ الضحیة فال یقوم بتقسیم المسؤولیة بینه وبین مرتكب الخطأ الجنائي

اتجاه تشریعي نحو التعویض العادل دون االلتزام بالتعویض الكامل في بعض الحاالت 
و كانت موارد المدین التي تسوغ ذلك كما إذا كان الخطأ الذي اقترفه المتهم یسیرا أ

  .محدودة

فیما عدا هذه القواعد فإن سلطة القاضي في تقدیر التعویض هي سلطة واسعة 
وعلیه أن یدخل في حسابه عند تقدیر التعویض الخسارة الالحقة والكسب الفائت، وال 
شيء یقیده في هذا المجال سوى حجم الضرر الحقیقي المراد جبره وحدود طلبات 

لتبریر السائغ المستمد مما له أصل ثابت وصحیح بأوراق القضیة المدعي، وكذا ا
وله من حیث شكل التعویض سلطة واسعة في تقدیر التعویض دفعة واحدة . ومستنداتها

وهناك بعض . أو في شكل إیراد مرتب، أو المزج بین الطریقتین في حكم واحد
راد مرتب عندما یترك االستثناءات التي توجب بأن یؤدى التعویض إلزامیا في شكل إی
  .الضحیة یتامى قصرا كما فعل المشرع عندنا بالنسبة لحوادث المرور

بالنسبة للنظام اإلجرائي في الشریعة اإلسالمیة فإنه یقترب من النظام االتهامي 
وتتسم . الذي یعطي حقوقا أكبر للضحیة في الدعوى الجنائیة من حیث تحریكها ومباشرتها

  .الیسر والخلو من أي تعقیداإلجراءات بالبساطة و 
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 یع العقاب على الجاني أو التعویضوللمجني علیه الحق في الخیار بین طلب توق
ولكن هذا . عكس القوانین الوضعیة التي تجعل العقاب بصفة عامة من حق الدولة وحدها

ذا . الحق في الشریعة یقتصر على الجرائم الماسة بسالمة جسده دون غیرها من الجرائم وإ
تب ضرر عن أي جریمة فمن حق الضحیة المطالبة بالتعویض وفقا للقواعد العامة تر 

  .للشریعة اإلسالمیة

أما من حیث قواعد التعویض فإن الشریعة اإلسالمیة لم تخضع تقدیر التعویض 
لسلطة القاضي في جرائم القتل وجروح البدن وجعلت في النفس دیة كاملة وكذلك كل ما 

والقاعدة في ذلك أنه إذا ما كان العضو متعددا في الجسم . دفي البدن منه عضو واح
كان لمجموع أعضائه دیة كاملة، ولكل واحد منها دیة بنسبة الواحد إلى أصل العدد، فإذا 

ذا قطع واحدة وجبقطع المعتدي الیدین وجب نصف الدیة، وهكذا في  ت دیة كاملة، وإ
تكون  اواألصابع باعتبارها عشر . لدیةالعینین واألذنین دیة كاملة، وفي الواحدة نصف ا

  .الدیة كاملة في عشر، فإذا قطع إحداها فإن الدیة تكون عشرا من اإلبل

وعلى العموم فإن السلطة التشریعیة تضع جداول الدیات وعلى القاضي أن یتقید 
وفیما عدا ذلك فیما لم یرد نص بتقدیره وفي األضرار المالیة والمادیة فإن . بتلك الجداول

وبذلك یكون التعویض على قسمین مقدر أو . القاضي یتمتع بسلطة واسعة في التقدیر
منصوص علیه، وغیر منصوص علیه وهو ما یقدره القاضي إما بنفسه أو بواسطة 

  .الخبراء الفنیین لحكم المتلفات المالیة والبدنیة التي لیس للمشرع فیها تقدیر

لعدالة الحدیثة حیث تأكد فشل العدالة أما الطریق الثاني فهو التعویض في إطار ا
التقلیدیة في تحقیق التوازن بین الجاني والضحیة، وكان البد من البحث عن بدائل من 

  .أجل تحقیق حمایة أفضل للمضرور من الجریمة السیما ما یتعلق بتعویضه

كان أحد هذه البدائل هو التزام الدولة بتعویض األضرار البدنیة وبعض األضرار 
دیة الناتجة عن جرائم اإلرهاب وجرائم العنف، وأضافت بعض التشریعات جرائم أخرى الما

  . إذا توافرت بعض الشروط
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یتم التعویض عن طریق صنادیق أنشأتها الدولة لهذا الغرض تساهم میزانیة الدولة 
في تمویلها، وقد كانت فرنسا تعوض ضحایا اإلرهاب من خزینة الدولة ثم تركت ذلك 

ضمان الذي یتم تمویله من أقساط التأمین ومن حصیلة استقطاع ضریبي على لصندوق ال
 3ثم ألزمت الصندوق بتعویض الجرائم األخرى المنصوص علیها في قانون . تلك األقساط

  .المعدل 1977جانفي 

جعل المشرع االختصاص بالحكم في التعویض عن جرائم اإلرهاب إلدارة 
خاصة في حالة جرائم القانون العام على أن یكون الصندوق، بینما تتولى ذلك لجنة 

  .الصندوق ممثال في الجلسة

أخذ الصندوق بمبدأ التعویض الكامل عن األضرار الجسدیة دون األضرار المادیة 
في جرائم اإلرهاب، وكذا عن األضرار المادیة المرتبطة بأضرار جسدیة عن جرائم القانون 

  .ضرار المادیة المحضةوأخذ بالتعویض المسقف عن األ. العام

بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه أنشأ صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب وهو عبارة 
عن حساب له رقم في كتابات أمین الخزینة الرئیسي، ویمول الجزء األكبر منه من خزینة 
الدولة، وال یعوض سوى األضرار الناتجة عن جرائم اإلرهاب، ولیس للصندوق إدارة تتلقى 

ات، ویعتبر وزیر الداخلیة هو اآلمر بالصرف، والوالي هو اآلمر بالصرف الثانوي الطلب
ویتم الصرف من الصندوق لضحیة اإلرهاب التي تتأسس كطرف . على مستوى والیته

مدني وتحصل على حكم لصالحها بالتعویض، ویحصل الضحایا اآلخرون على تعویض 
  .ال إجماليوفق مقاییس محددة تتمثل في معاش شهري أو رأسم

 ون التعویض عن طریق عقود التأمینفیما یخص ضحایا جرائم المرور فإنهم یتلق
وأنشأت الدول صنادیق لتعویض الضحایا غیر المؤمنین أو في حالة كون السیارة غیر 

وال تعوض . مؤمنة أو انتهى عقد تأمینها أو كانت مسروقة أو بقي محدث الضرر مجهوال
ألخرى إال أنه في فرنسا تعویض األضرار المادیة دون البدنیة شركات التأمین الجرائم ا
  .الناتجة عن جرائم اإلرهاب
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في الشریعة اإلسالمیة یحصل الضحایا الذین یتعرضون للوفاة أو ألضرار بدنیة 
على الدیة الكاملة من بیت المال الذي یعد بمثابة خزینة للدولة، وفور حصولهم على حكم 

في بیت المال بتسلیم الدیة أو التعویض للمجني علیه أو  بالتعویض یقوم المتصرف
  .أولیائه وال یتقید ذلك بأیة إجراءات

ومن بین البدائل الحدیثة لتعویض الضحایا تیسیر الحصول على تعویض من 
الجاني عن طریق استحداث وسائل جدیدة لم تعرفها العدالة التقلیدیة مثل التعویض 

ة أو اإلفراج الشرطي أو باالقتطاع من أجر السجین والتي ال العقابي أو وقف تنفیذ العقوب
ویستفید منها الجاني الذي قد ال یتعرض للعقوبة أو . تخرج في الغالب عن النمط العقابي

وینطبق األمر . تخفف عنه، وتستفید منها الضحیة التي تحصل على تعویض عاجل
آلیتي الصلح الجنائي والوساطة كذلك على التعویض في إطار العدالة التصالحیة بتطبیق 

  .الجنائیة
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  الخاتمة
 

في كل التشریعات عبر كل  نظریاالحق في تعویض ضحایا الجریمة تكرس 
ن كان مركز الضحیة في المطالبة بهذا الحق تأثر من عصر آلخر، حیث  العصور، وإ

فرض هي صاحبة الحق في الدعوى و في الجماعات البدائیة تهیمن على كانت الضحیة 
زها إلى مجرد تقدیره ویؤول إلیها مباشرة، ثم تأخر مركالعقاب أو التعویض ولها سلطة 

  .فیما بعد حتى في ظل الدولة الحدیثة الحق في المطالبة بالتعویض
باستثناء  في األنظمة القدیمة بشكل واضحالضرر القابل للتعویض  لم تتجسد فكرة

، بینما تجسدت فیما بعد في الشریعة األضرار الجسدیة والماسة بالحق في الحیاة
اإلسالمیة والقوانین الحدیثة بحیث یتم التعویض عن كل ضرر، وأن یبلغ التعویض 

أقصى مداه، بحیث یتم تعویض الضرر، ولیس سوى الضرر، بال زیادة وال  إلىالكامل 
  .نقصان

یقتصر مفهوم التعویض على المقابل المالي الذي تستحقه  من ناحیة المفهوم ال
الضحیة بل یتسع لیشمل كل ما من شأنه أن یحقق التوازن بین الجاني والضحیة بإعادة 

ویدخل في ذلك إصالح الضرر . الحال إلى ما كانت علیه قبل ارتكاب الفعل المجرم
  .والترضیة المالیة وغیر المالیة مثل نشر الحكم

  

بین التعویض والمفاهیم الكثیرة التي تحقق المعنى السابق وهو إصالح  صلةهناك 
الضرر أو تحقیق الترضیة للضحیة، كما نجده في مصطلح الدیة أو الغرامة في الشرائع 
القدیمة الذین تم استعمالهما للداللة على المقابل الذي یذهب للضحیة، أو استعمال 

المیة بمعنى التعویض في القوانین الحدیثة، مصطلح الضمان أو الدیة في الشریعة اإلس
  .علما بأن مصطلح التعویض یكثر تداوله أیضا في كتب الفقه اإلسالمي القدیمة والحدیثة
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دائما بسبب قصور قواعد حصول الضحیة على التعویض الكامل لم یتحقق  عملیا
الغایة، فتبنت التشریعات الحدیثة مبدأ التزام الدولة بالتعویض  تلكالمسؤولیة المدنیة لبلوغ 

واكتفت بترضیة الضحایا وشراء السلم االجتماعي غیر أنها لم تبلغ حد التعویض الكامل 
وبذلك عادت إلى ما تجسد  ،محددة بتعویض عادل مقدر سلفا أو حسب مقاییس حسابیة

 بأنهاغالبا تكیف  التينظام الدیة أقرت واألنظمة القدیمة التي في الشریعة اإلسالمیة 
  .تعویض مقدر

موضوعیة قواعد عامة واألنظمة القدیمة الجماعات اإلنسانیة األولى لم تظهر لدى 
تتبلور خالل تلك الفترة أي فكرة لم و ، نتج عن الجریمة للتعویض عن كل ضررأو شكلیة 

بسبب انعدام أي تقییم لألشیاء فتم التعویض بعدد رؤوس للضرر التعویض مساواة  حول
لم یتم ، و أحد أقارب الضحیة جالماشیة أو قدر من الفضة وحتى بتزویمن العبید أو 

أین  وهو ما ینطبق على الدیانات في ذلك الوقتبین العقوبة والتعویض بالكلیة التمییز 
بمبدأ التصق مبدأ التعویض كما أن ، كان یضاعف رد الشيء المسروق بضعفه أو أكثر
ن كانتالقصاص غالبا في المدونات القانونیة القدیمة  بعض التشریعات في بالد  وإ

   .التعویضمكتفیة بتجاوزت مبدأ القصاص الرافدین 
مبدأ إلزام الدولة بمسؤولیة بإقرار  قانون حمورابي في تلك األنظمة القدیمة، تفرد

كذا جرائم و  لم یكتشف فاعلها، كالسرقات مثال، لمتضررین من الحوادث التيتعویض ا
  .القتل المرتبطة بالسرقة

  

ر أو كانت الضحیة ال تحصل علیه في كل العصو نظام التعویض ب لم یتأكد األخذ
للملك أو اإلقطاعي أو إلى حیث أصبح یقسم نصفین أو  یذهب الجزء األكبر منه كامال 
   .الدولة
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بینها  ال خالف أقرت مبدأ تعویض الضحایا و اإلسالمیة  الشریعةال خالف أن 
المسؤولیة بتوافر أركان ثالثة، ضرر وخطأ وعالقة سببیة  قیام في مسألةوبین القوانین 

تختلف في جانب تحمیل العاقلة أداء الدیة بالنسبة لكن الشریعة ، و بین الخطأ والضرر
نما على أساس ، لألضرار الجسدیة التضامن تغلیبا لحق وذلك لیس تأسیسا على الخطأ وإ

  .الضحیة في الحصول على التعویض
  

 ، في التعویضالحق لضحیة لحق في العقاب و تحتكر الدولة الالحدیثة القوانین في 
، ولكن في آن واحد یعاقب ویلزم بالتعویضألنه بالنسبة للفاعل  یمكن الجمع بینهماو 

طرد یالقتل والجروح العمدیة، و الشریعة اإلسالمیة تمنع الجمع بین القصاص والضمان في 
 ،عدم جواز الجمع بین الحد والضمان هية الفقه الحنفي الذي وضع قاعدة عامفي ذلك 

ولكن میز جمهور الفقهاء بین الحقین،  وطبق ذلك في جرائم السرقة والحرابة واالغتصاب،
ورأي . فالحد إنما جعل للزجر، والتعویض هو حق اآلدمي فاقتضى كل حق موجبه

ن كان ال یضع قاعدة عامة، ه ویبقى (.و الذي یتفق مع القوانین الحدیثةالجمهور، وإ
الجمع بین عقوبة اإلعدام أو حتى السجن المؤبد والحكم على المحكوم علیه بالتعویض 

  ). للطرف المتضرر یثیر الحیرة في كیفیة تطبیقه
مبدأ التزام الدولة بالتعویض، وأن أداء دین التعویض  فيتتفق الشریعة مع القوانین 

یتحمله بیت المال أو خزینة الدولة، وذلك أخذا بمبدأ ال یطل دم في اإلسالم وال یهدر حق 
ولكنه تعویض محدود من حیث الجرائم التي یعوض عنها، . ذوي الضحیة في التعویض

  .تعویض الكاملومن حیث مقدار التعویض الذي ال یصل في الغالب إلى ال
من حیث الجرائم، التزمت الدولة بالتعویض عن جرائم األشخاص حصرا في جرائم 
العنف واإلرهاب، ووسع المشرع الفرنسي لیشمل بعض جرائم القانون العام، وتعوض 

  .الشریعة اإلسالمیة عن جرائم القتل إن لم یعلم القاتل، أو كان معسرا
دیر التعویض للقاضي إلى فوارق شاسعة من ناحیة التطبیق أدى ترك سلطة تق 

على الرغم من اتحاد المبدأ وهو إصالح الضرر، ویبدو ذلك جلیا في تقدیر الضرر 
المعنوي، وتعویض الضرر الجسدي من باب أولى، ویختلف مقدار التعویض مع اتحاد 

ر الشریعة اإلسالمیة في مجال تقدی لكن. الضرر من بلد إلى بلد، ومن محكمة إلى أخرى
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التعویض عن األضرار الجسدیة وضعت قواعد ثابتة ومحددة یلتزم بها القاضي، وال مجال 
لممارسة السلطة التقدیریة إال في الحاالت التي لم یرد فیها تقدیر من الشرع حیث یحق له 
، في هذه الحالة أن یجتهد وأن یستعین بأهل الخبرة للوقوف على حقیقة الضرر وعلى مداه

 مبدأ المساواة التامة بین التعویض والضررالشریعة  التزمتار الجسدیة وفي غیر األضر 
  .وذلك بتقدیم المثل على القیمة إال إذا تعذر ذلك بال زیادة وال نقصان

تعوض الشریعة عن الضرر البدني المتمثل في إتالف عضو أو جرح وتقدر ذلك 
تي تقدر التعویض بحسب بدیة أو جزء منها، وهي تختلف في هذا الجانب عن القوانین ال

. نسبة العجز والكسب الفائت ما یجعل التعویض یختلف بحسب ذلك على الضرر الواحد
كما أن الشریعة تقر بضرر الموت ویتم التعویض عنه بدیة كاملة تورث عن المیت 
وكانت بعض االجتهادات القضائیة في مصر تقر بهذا الضرر وتطلق علیه الضرر 

  .د القضائي تخلى عنه في الجزائر وغیرهاالموروث ولكن االجتها
  

لتقلیدیة للتعویض عن طریق رفع الدعوى ا الطریقةفإن  بالنسبة آللیات التعویض
  :بالفعالیة حین مقارنتها بغیرها من أنظمة التعویض وذلك من عدة جوانبتتمیز المدنیة 
  

التوازن  مدى التعویض الممنوح في إطار المسؤولیة المدنیة، الذي یسعى إلعادة-
رجاع الضحیة  الذي اختل بسبب الجریمة واألثر الحاصل في الذمة المالیة للمضرور، وإ

  .لمبدأ التعویض الكامل رر طبقاإلى الحالة التي كانت علیها قبل حدوث الض
  

ل عن الضرر وحده ومنع أدائه من غیر الشخص المسؤو حصر دین التعویض ب-
  .من مال المجرم المخطئ، إذ من المالئم أن تتم الترضیة

  

ن  الواقع فعال لتكملة التعویض حتى یصل إلى كامل الضرر ایمكن اللجوء إلیه- وإ
  .على الشخص المسؤول عن الضرر الخطأ سیظل متطلبا لرجوع دافع التعویض
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صدور الحكم بالتعویض من قبل القضاء الذي یمثل ضمانة حقیقیة لحصول -
  .من ضرر االضحیة على تعویض یتناسب مع ما أصابه

  

  :تتمثل فيالسیما من الناحیة اإلجرائیة  مآخذهذه الطریقة علیها  
بطء اإلجراءات وتعقیدها من بدء رفع الدعوى إلى غایة صدور حكم بتعویض -

لى أن یصبح الحكم نهائیا تعویض حتى تفقد أي بمازالت لم تنصل الضحیة ، الضحیة، وإ
  .ثقتها في العدالة أو تكاد

تعویض بب إیداع المحكوم علیه الحبس، و الحكم بالتعویض بسعدم تنفیذ -
  . وال یحلهاالسیئة من أجر السجین یكرس هذه الوضعیة الضحیة 
یؤدي ترك تقدیر التعویض إلى سلطة القاضي إلى ظهور فروق شاسعة بین -

 خاصة في الضرر المعنوي، ویتمیز تعویض األضرار شخصین نالهما ضرر واحد
 بتعویض یفوقاللصیقة بالشخصیة كاستعمال صورة شخص في وسائل اإلعالم  المعنویة
  .مس والدي الضحیة بسبب فقد ابن عزیز علیهمالتي تالمعنویة  األضرار
  

استحدث صندوق تعویض  یسجل أن المشرعللتعویض  الحدیثة اآللیاتفیما یخص 
الذي أصبح یسمى  تعویض ضحایا حوادث المرور ، وكذلك صندوقضحایا اإلرهاب

وتعد التخصیصات السنویة من میزانیة الدولة من أهم إیرادات . صندوق ضمان السیارات
ویحصل الضحایا على التعویض بصورة تلقائیة دون حاجة إلثبات . هذه الصنادیق

خطأ،وأن التعویض مقدر جزافیا ومحدد سلفا، ویمنح بمقتضى إجراءات إداریة غیر 
  .قضائیة

اإلسالمیة من خالل مبادئها القائمة على التضامن وضمان الحق تسند الشریعة 
في التعویض للضحیة فكرة إنشاء صنادیق للضمان سواء للتعقیل یتم تمویله من طرف 

  .العاقلة، أو للتعویض العام یتم تمویله من قبل الدولة ومجموع األمة
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أما األضرار ، رهاب بأنه یغطي األضرار الجسدیةیتمیز تعویض ضحایا جرائم اإل
المادیة فإن التشریع الجزائري یعوض عنها بنسبة مائة بالمائة ولكنه یستثنى بعض المواد 

 .تاركا ذلك لنظم التأمین من التعویض، في حین أن التشریع الفرنسي ال یعوض عها البتة
تقتصر نظم التأمین على تعویض األضرار المادیة الناتجة عن حوادث المرور، 

أما األضرار . المادیة الناتجة عن حوادث اإلرهاب في التشریع الفرنسيوكذا األضرار 
الجسدیة الناتجة عن جرائم المرور أو اإلرهاب فإن التعویض عنها یتم عن طریق 

  .صنادیق خاصة في فرنسا والجزائر على السواء
تحرص التشریعات على حصول الضحیة على تعویض عاجل في فترة زمنیة 

  .إجراءات بسیطة وغیر معقدةقصیرة ومعقولة، وب
تتمیز اإلجراءات بأنها غیر قضائیة وهي تحمل طابعا إداریا ولیس قضائیا، وغالبا 
ما ینص المشرع على لجان تقوم بهذا الغرض یتعین على الضحایا اللجوء إلیها قبل أیة 

  .مطالبة قضائیة وفقا لإلجراءات المحددة تشریعیا
یع الفرنسي في حالة رفض طلب التعویض یختلف التشریع الجزائري عن التشر 

الذي تتقدم به الضحیة لصندوق تعویض ضحایا اإلرهاب أو صندوق الضمان، حیث 
وال یشترط . یكون االختصاص للقضاء اإلداري في الجزائر، وللقضاء المدني في فرنسا

في القانون الفرنسي أي إجراء مسبق بتقدیم الطلب إلى الصندوق على عكس التشریع 
كما أن القانون الفرنسي یتیح للضحیة رفض عرض التعویض المقدم من قبل . جزائريال

وال یتاح ذلك في التشریع الجزائري ألن التعویض  ،الصندوق وااللتجاء إلى القضاء المدني
، في حین أن التشریع الفرنسي التزم مبدأ التعویض الكامل مقدر سلفا وفق مقاییس محددة

  .عن أضرار اإلرهاب
  

یلة تتمثل في العدالة التصالحیة سیاسة جنائیة بدالتشریعات المقارنة  تداعتم
، وهي تثبت أن إنهاء الدعوى الجنائیة وتحقیق تشمل نظام الصلح والوساطة الجنائیة
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السالم االجتماعي بین أفراد المجتمع ال یقتصر على الدعوى الجنائیة التقلیدیة، بل یتوافر 
ویمكن تطبیق . الة التصالحیة بشكل ألیق من الدعوى التقلیدیةالسلم االجتماعي في العد

یحققها نظام وهي نفس األغراض التي . برامج لتأهیل الجاني وتعویض المجني علیه
  .الصلح الذي أقرته الشریعة اإلسالمیة

السیاسة الجنائیة المعاصرة وبشدة إلى هجر اإلجراءات التقلیدیة للدعاوى  تتجها-
وما یترتب علیها من فكرة الجزاء، والتحول إلى نموذج یتجه إلى التعویض باستحداث 

  .وسائل غیر تقلیدیة إلدارة المنازعات الجنائیة
دا بطریقة تفاوضیة بعی اتتیح هذه الوسائل للضحیة تعویض الضرر الذي أصابه

  .عن السلطة التقدیریة للقاضي الذي قد ال یقدرها تقدیرا سلیما
جراءاتها تفوق بكثیر ما كانت علیه في  تحتل الضحیة مركزا مهما في الدعوى وإ
العدالة التقلیدیة من حیث تسهیل اإلجراءات وتبسیط سبل اإلنصاف واإلعفاء من عبء 

على تعویض عادل ومناسب سواء  اإلثبات بین الضرر والعالقة السببیة وسرعة الحصول
  .من المجرم أو من غیره

تبین من المقارنة مع الشریعة اإلسالمیة أن أنظمة التعویض الجدیدة في إطار 
العدالة الجنائیة الحدیثة لیست أصیلة وال مبتكرة من األنظمة الوضعیة، فقد وجدت 

التزام الدولة بالتعویض الذي تطبیقات لها في الشریعة اإلسالمیة، سواء تعلق األمر بمبدأ 
أو من خالل نظام التعویض العقابي، أو . سبق تطبیقه أیضا من خالل قانون حمورابي

نظم العدالة التصالحیة مثل الصلح أو الوساطة الجنائیة فقد صاغها الفقه اإلسالمي القدیم 
  .یثةواستلهمها الفقه الحدیث قبل أن تجد سبیلها إلى التطبیق في القوانین الحد

العفو والصلح (المي المجال لطرق التسویة الودیةأفسح النظام الجنائي اإلس
بین الجاني والمجني علیه، وشجع علیها، وجعلها جزءا ال یتجزأ من منظومة ) والشفاعة

مكافحة الظاهرة اإلجرامیة والحفاظ على سالمة وأمن المجتمع، األمر الذي یصعب معه 



 الخاتمة
 

609 
 

یة في الشریعة اإلسالمیة أزمة من األزمات التي تواجهها أن تواجه فیه العدالة الجنائ
  .العدالة الجنائیة في التشریعات الوضعیة

  :بعض المآخذ تتمثل فيمن  اآللیات الحدیثة للتعویضال تخل 
لم یستفد المشرع عندنا من التوجه العالمي الذي كرس جل اهتمامه لضحایا -

ا المرور الذي اقترب فیه من التعویض الجریمة إال في نطاق ضیق السیما تعویض ضحای
المباشر دون خطأ، وتعویض ضحایا اإلرهاب الذي بدا فیه المشرع وكأنه یعالج ظاهرة 
ظرفیة في إطار تحقیق المصالحة الوطنیة ولیس بصدد وضع قواعد دائمة لحمایة 

  .الضحایا
ن كان یسعى إلى تحقیق مبدأ عدالة التعویض من-  تعویض الدولة للضحایا وإ

خالل ضمان حصول الضحایا على تعویض غیر كامل عن بعض األضرار الماسة 
بالسالمة الجسدیة وهو تعویض جزافي ومقدر سلفا ویسوي بین جمیع الضحایا، فإنه لم 
یحقق مبدأ التعویض الكامل الذي یغطي كل األضرار وهو یمثل هما لبعض الدول التي 

  .تسعى لتحقیقه
جرائم اإلرهاب في الجزائر مرتبطة أحیانا بدخل تعویض األضرار الجسدیة عن -

المصاب، كلما زاد دخله زاد تعویضه،  وترتبط أحیانا بالحد األقصى ثماني مرات األجر 
األدنى المضمون، وهذا من شأنه أن یجعل التعویض أدنى من الضرر الذي أصاب 

فمن دخله ثمان  كما أن هناك فارقا كبیرا  في التعویض بین الفئات المختلفة، .الضحیة
مرات األجر األدنى المضمون یزید تعویضه بثمان مرات عمن كان دخله مرة واحدة ولو 

ولو تمت مقارنة هذه المبالغ بتلك التي تمنحها المحاكم الجزائیة  .كانت نسبة العجز واحدة
  .لن نرى أي أساس لهذا الفارق في المبالغ

أكثر من صندوق یدخل في توزیع عبء التعویض على أكثر من جهة فهناك  -
وصندوق الضمان  وق تعویض ضحایا اإلرهاب وصندوق التقاعدالتعویض مثل صند

ضمن حالة الیسر والمالءة لجهة أن یكون شیئا إیجابیا ألنه یوذلك من شأنه  ،االجتماعي
، إال أنه من جهة أخرى حقق ضمان وجود تعویض كاف وعادل للضحایایالتعویض، كما 
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یكتفى بصندوق واحد كما فعل المشرع الفرنسي، ودون تقسیم الضحایا إلى كان یمكن أن 
نما یضع قاعدة عامة في كل من أصابه ضرر بأحقیته في التعویض من  فئات، وإ

  .صندوق ضحایا اإلرهاب
إن التعویض ال یكاد ینفصل عن العقاب، ففي الوقت الذي یقال بأن التعویض ال -

ب أن یكون تاما بین المسؤولیة المدنیة والجنائیة، یرتبط سوى بالضرر، وأن الفصل یج
وأن التعویض ال یصح أن یكون مقدرا سلفا، إال أن الحیدة عن هذه األفكار التي كانت 
تمثل مبادئ ثابتة وراسخة بدت ظاهرة في هذه الدراسة، وذلك من خالل الرجوع إلى 

ط بین التعویض والعقاب األنظمة التصالحیة، وفكرة التعویض العقابي، الذي یعید الرب
وبالتالي ربط المسؤولیة المدنیة بالجنائیة، كما أن قبول فكرة عدالة التعویض والقبول 
بالتعویض الجزافي والمقدر یقلل من سلطة القاضي في تقدیر التعویض ویعني في ذات 
الوقت أن مسؤولیة التعویض تقوم على الضرر ولیس الخطأ، كل ذلك یجعل السیاسة 

یة الحدیثة تعود بالتعویض إلى قواعده األولى في النظم القدیمة وأن هذه الفكرة الجنائ
شدیدة الصلة بالعقاب وبحقوق الضحیة التي كان لها االعتبار األول في تلك األزمنة 

  .القدیمة وهو ما تسعى إلیه القوانین الحدیثة
  

للضحایا بالنظر للنتائج التي سبق تسجیلها یالحظ أن التعویض هو حق مكرس 
المطالبة بالتعویض عن بعض  قد تحسن بشأن مركز الضحیة أن في كل التشریعات، و 

ن لم یصل إلى  المدى الذي یصبو إلیه األضرار التي التزمت الدولة بالتعویض عنها وإ
التعویض وآلیات وطرق إیصاله  المآخذ التي أخذت علىولتجاوز ، ومع ذلك الضحایا

  :للضحایا نقترح ما یلي
  

  

في قانون اإلجراءات الجزائیة یلزم إدراج نص  في نطاق العدالة التقلیدیة نقترح
شعارها بما  أجهزة العدالة بإعالم الضحیة وتبصیرها بحقوقها في جمیع مراحل الدعوى وإ
مكانیة حضورها الجلسة  اتخذ في مواجهة المتهم بخصوص المتابعة والمحاكمة، وإ
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أدرجه المشرع مؤخرا في (.دنیا للمطالبة بالتعویضلالستماع إلیها أو تنصیبها طرفا م
المادة األولى  2017مارس  27المؤرخ في  17/07تعدیل قانون اإلجراءات الجزائیة رقم 

  ).5فقرة 
  

فة أصلیة في نظر دعوى التعویض متى نشأ المحكمة الجنائیة مختصة بصتبقى 
مختصة كذلك بنظرها الضرر عن الجریمة ما دامت الدعوى في حوزة المحكمة، وتبقى 

اعتبارا بأن  ولو صدر عنها حكم بالبراءة سواء في ذلك الجنایات والجنح والمخالفات
القاضي الجنائي هو أكثر قدرة وتأهیال واختصاصا من أجل الفصل في الدعوى المدنیة 

في القضیة وألم  ستثمارا كذلك لجهد القاضي الذي بتالمرتبطة بالدعوى الجزائیة، وا
وتالفیا لعرض النزاع مرتین على القضاء، جنائي ثم مدني، وحمایة  انبهابجمیع جو 

  .للضحیة بغیة حصولها على التعویض في أسرع وقت
  

 إضافةلعقوبة على تعویض ضحیة الجریمة، البد من تعلیق إیقاف تنفیذ ابالنسبة ل
علیه تنص على أن یقوم المحكوم من قانون اإلجراءات الجزائیة،  592شرط لنص المادة 

  .بتعویض الضحیة خالل المهلة المحددة في المادة الموالیة
  

، أو لفائدة صنادیق خصص جزء من أجر السجین لتعویض ضحیة الجریمةی
تعویض الضحایا، وتوزیع األجر على أربع حصص متساویة بدل ثالث حصص 

  .المنصوص علیها في قانون السجون
وتفادیا  توحید االجتهاد القضائيعلى قضاء المحكمة العلیا في إطار مهمته في 

التي  المعاییرو لالختالف الشاسع في تقدیر التعویض من محكمة ألخرى أن یضع األسس 
  .تحد أو تقلل من االختالف في مقدار التعویض بین الضحایا

  

على المشرع بخصوص صندوق تعویض نقترح  العدالة الحدیثة فیما یخص
أن یضع  47 – 99ضحایا اإلرهاب الذي تبناه من خالل عدة مراسیم آخرها المرسوم 
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نشاء صندوق لهذا الغرض یماثل ما وضعه  قانونا ینظم أحكام تعویض ضحایا اإلرهاب وإ
  :المشرع الفرنسي وعلى غرار صندوق ضمان السیارات عندنا السیما من حیث

إلدارة الصندوق یتم اختیار أعضائه من مستشارین لمجلس الدولة إنشاء مجلس -
، وممثلین والتضامن بعض ممثلي الوزارات مثل وزارة المالیة والداخلیة، و والمحكمة العلیا

داریة. لمصالح الضحایا   .بحیث تكون له طبیعة قضائیة وإ
لمیزانیة لتخصیصات السنویة تحدید موارد الصندوق دون االعتماد كلیة على ا-

  .ةالدول
  

تحدد إجراءات االستفادة من التعویض عن طریق الصندوق بالنسبة لتعویض -
مكرر من التقنین المدني من  140ضحایا اإلرهاب، والضحایا المشار إلیهم في المادة 

  .خالل تنظیم عمل مجلس إدارة الصندوق وتحدید صالحیاته
  

الكامل ومنح الضحیة حق الوصول بالتعویض إلى أن یتحقق مبدأ التعویض -
رفض عرض التعویض المقدم من الصندوق، وعند االقتضاء اللجوء إلى القضاء المدني 

  .للمطالبة بالتعویض الكامل
  

خذ بنظام التعویض العقابي، ندعو المشرع لألفي إطار العدالة التصالحیة، 
مع  العدالة في إطار ما یسمى بإصالح وتدعیما ألخذه مؤخرا بنظام الوساطة الجزائیة

ستفید من التجربة وأن ی. سةالتركیز على جعل تعویض الضحایا أحد أهداف هذه السیا
الفرنسیة التي تعتبر رائدة في هذا المجال، أسوة ببعض األنظمة العربیة مثل التشریع 

  .التونسي الذي أقر نظام التعویض العقابي والوساطة الجنائیة
یكون في هذا النظام بحیث  جزئیاندعو المشرع ألن یعدل نظام الوساطة ل بالنسبة 

ضرورة تأهیل وتكوین وسطاء متخصصین في و الوسیط من غیر جهاز النیابة العامة، 
، وأن تكون لهم خبرة في مجال حل النزاعات الجنائیة ال ینتمون إلى الجهاز القضائي

  .تقدیر التعویض
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مفوض ال يقاضال بنظامن الفرنسي المشرع عندنا أسوة بالقانو  یأخذیستحسن أن 
لصالح ضحایا الجریمة یقوم بوظائف إداریة وقضائیة مثل نقل طلبات الضحایا إلى 

توافر شروط إعالم المدعین المدنیین بحقوقهم الجهات القضائیة المختصة، ویقوم بمراقبة 
  .إضافة إلى رئاسة مجلس تعویض ضحایا اإلرهاب وتقدیم تقاریر سنویة تتعلق بعمله

 ه من أفكارتطرحة آفاقا جدیدة للبحث من خالل ما أرجو أن تفتح هذه الدراس
، وأن تسهم في إثراء قاعدة التعویض، وأن تحسن من مركز الضحایا وتبنته من رؤى، 

 .وأن تضیف لبنة جدیدة للمكتبة وللبحث العلمي
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 قائمة المصادر المراجع
  

  باللغة العربیةالمصادر والمراجع  :أوال
 

 .ن الكریمآالقر  - 
  

 الكتب  ) أ(
 

، الدیة في الشریعة اإلسالمیة وتطبیقها في قوانین وعادات )علي صادق( أبو هیف .1
 .1932،، مطبعة علي عنابي، القاهرة1 مصر الحدیثة، ط

الجریمة،دار الفكر  ،1 اإلسالمي، ج، الجریمة والعقوبة في الفقه )محمد(زهرة  أبو .2
 .1976العربي،القاهرة، 

العقوبة، دار الفكر العربي، : ، الجریمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي)محمد( أبو زهرة .3
  .)س. د(القاهرة، 

، دار 2، الحدود والتعزیرات عند ابن القیم دراسة وموازنة، ط )بكر بن عبد اهللا( أبو زید .4
  .ه 1415ع، الریاض، العاصمة للنشر والتوزی

، دار الكتب 2 ، ط3 ، تفسیر البحر المحیط، ج)محمد بن یوسف( بو حیان األندلسيأ .5
  .1993العلمیة، بیروت، 

ریخ النظم القانونیة واالجتماعیة، دار النهضة العربیة، تا ،)صوفي حسن(أبو طالب  .6
  .1986القاهرة، 

صنادیق الضمان في التشریع ،  التعویض عن طریق )حمدي( أبو النور السید عویس .7
  .2011دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،   ،1 المقارن، ط

القاهرة ،  الجیزة، ، مكتبة النافذة،1 ، حمورابي الملك المشرع، ط)الحص( أبو سعود .8
2010.  

ج  ،1 ط ، إكمال إكمال المعلم بشرح صحیح مسلم،)محمد بن خلیفة الوشتاتي( األبي .9
 .1994، دار الكتب العلمیة، بیروت، 6
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، النوادر والزیادات على ما في )أبو محمد عبد الرحمن( ابن أبي زید القیرواني .10
، دار 14 ، ج1 محمد عبد العزیز الدباغ، ط: المدونة من غیرها من األمهات، تحقیق

  .1999الغرب اإلسالمي، بیروت، 
علي جمعة  حمد أحمد سراج،م: ابن نجیم، رسائل ابن نجیم االقتصادیة، تحقیق .11

  .1999، دار السالم للطباعة والنشر والترجمة، القاهرة، 1 محمد،  ط
، 1 ، ط2 ج ، المعونة على مذهب عالم المدینة،)أبو محمد عبد الوهاب( ابن نصر .12

  .1998دار الكتب العلمیة، بیروت، 
 الغاني: ، التلقین في الفقه المالكي، تحقیق)عبد الوهابأبو محمد ( ابن نصر .13
 .2000 بیروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ،)محمد ثالث سعید(

، دار سحنون للنشر 3، التحریر والتنویر، مجلد )محمد الطاهر( ابن عاشور .14
  .1997والتوزیع، تونس، 

، التمهید لما في الموطأ من )أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد( ابن عبد البر .15
، دار الفكر للطباعة 8ج  ،1ط  شمس الدین أبو عمرو، :تحقیقالمعاني والمسانید، 

  .2002والنشر والتوزیع، بیروت، 
، 1 ، قواعد األحكام في مصالح األنام، ط)عز الدین عبد العزیز( ابن عبد السالم .16

  .2003دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
علي محمد البجاوي، دار الجیل، : ، تحقیق4، أحكام القرآن،ج)أبو بكر( ابن العربي .17

  ).س .د(بیروت، 
: ، المسالك في شرح موطأ مالك، تعلیق)أبو بكر محمد بن عبد اهللا( ابن العربي .18

، دار الغرب 1 ، ط7مجلد : محمد بن الحسین السلیماني،وعائشة بنت الحسین السلیماني
  .2007بیروت، اإلسالمي، 

، 3 ، ج1 موطأ مالك بن أنس، ط، كتاب القبس في شرح )أبو بكر( ابن العربي .19
 .1992دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 

،  1حكام في أصول األقضیة ومناهج األحكام، ط ،  تبصرة ال)محمد(ابن فرحون  .20
  .1995، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2ج 
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محمد : ، المغني، تحقیق)موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد( ابن قدامة .21
  .2004 القاهرة، ،الحدیث طبع نشر توزیع ، دار السید محمد السید، شرف الدین خطاب

دار ، العدة شرح العمدة، )عبد اهللا بن أحمدأبو محمد موفق الدین ( ابن قدامة .22
  .2002 ،الكتاب العربي، بیروت

، أعالم الموقعین )شمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر( ابن قیم الجوزیة .23
  .2004، دار الكتاب العربي، بیروت، 1عن رب العالمین، ط 

، زاد المعاد في هدي )شمس الدین عبد اهللا محمد بن أبي بكر(ابن قیم الجوزیة  .24
  .1984، مؤسسة الرسالة، بیروت، 5ج  ،6ط  خیر العباد،

، دار الكتب 1 محمد علي البنا، ط: ، تعلیق)القواعد الفقهیة( ابن رجب الحنبلي .25
  .2008العلمیة، بیروت، 

عبد اهللا : شرح بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، تحقیق) أحمد بن محمد( رشدابن  .26
 .1995، دار السالم للنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة، 4مجلد  ،1 طالعبادي، 

فرید عبد الغني : بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، تحقیق) أحمد بن محمد( ابن رشد .27
  .2004، القاهرة، الحدیثدار ، 4ج ، 2مجلد ، الجندي

لم الثمینة في مذهب عا ، عقد الجواهر)الدین عبد اهللا بن نجم جالل( ابن شاس .28
  .2003، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 3 ، ج1 ر، طمححمید محمد ل: المدینة، تحقیق

، حمد حامد الفقيم: ، المحرر في الفقه، تحقیق)دین أبو البركاتمجد ال( ابن تیمیة .29
  ).ت.د(دار الكتاب العربي، بیروت،  ، 2ج
، السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة، قصر )تقي الدین أحمد( ابن تیمیة .30

  ).س .د(الكتب، البلیدة، الجزائر، 
، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعیة )أكرم نشأت( إبراهیم .31

 .)س .د(للطباعة والنشر، بیروت، 
 ، الدیة بین العقوبة والتعویض في الفقه اإلسالمي المقارن، ط)عوض أحمد(إدریس .32
  .1986،  دار مكتبة الهالل، بیروت، 1

، حمایة حقوق الطفل في ضوء أحكام الشریعة )وسیم حسام الدین( األحمد .33
  .2009 ،، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت1اإلسالمیة واالتفاقیات الدولیة، ط 
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، المدخل لدراسة الضمان، دار مكتبة الحامد للنشر )محمد سلمان( األحمد .34
  ).س .د(  والتوزیع، عمان، األردن،

، شرح قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة للطباعة )عبد اهللا( أوهایبیة .35
  .2008والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، المؤسسة الوطنیة )عبد اهللا( وهایبیةأ .36
  .2009للفنون المطبعیة، الجزائر، 

 ،1 ط، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، )محمد ناصر الدین( األلباني .37
  .1979، المكتب اإلسالمي، بیروت، 3ج
، 1، حق السالمة في جسم المتهم، ط )ضیاء عبد اهللا عبود جابر( األسدي .38

  .2009منشورات زین الحقوقیة، صیدا، لبنان، 
، الدفاع االجتماعي الجدید، سیاسة جنائیة إنسانیة، ترجمة حسن )مارك( سلأن .39

  .1981 ، منشأة المعارف، اإلسكندریة،3 عالم، ط
عبد : شرح موطأ مالك، تحقیقالمنتقى  ،)أبو الولید سلیمان بن خلف( الباجي .40

 .2009، دار الكتب العلمیة، بیروت، 9المجلد  ،2 ط القادر أحمد عطاء،
، دار الشروق، بیروت، 3 ، الدیة في الشریعة اإلسالمیة، ط)أحمد فتحي( بهنسي .41

1984.  
، دار هومة للطباعة 8 ، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط)أحسن( بوسقیعة .42

  .2009والنشر والتوزیع، الجزائر، 
، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة )أحسن( بوسقیعة .43

  .2001، الدیوان الوطني لألشغال التربویة، 1 بوجه خاص، ط
، مركز 1 ، مقاصد الشریعة الخاصة بالتصرفات المالیة، ط)عز الدین( بن زغیبة .44

  .2001ماجد للثقافة والتراث، دبي، جمعة ال
أحمد أفندي : ، أصول الشرائع،  ترجمه من الفرنسیة إلى العربیة)جیریمي( بنتام .45

  .ه 1309، الطبعة األمیریة، القاهرة، 1 ج،1 طفتحي زغلول، 
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، ترتیب الفروق وتلخیصها واالستدراك )أبو عبد اهللا محمد بن إبراهیم( البقوري .46
المیلودي بن جمعة، الحبیب بن طاهر، مؤسسة المعارف للطباعة : تحقیق، 1علیها، ط

  .2003والنشر، بیروت، 
، 1في الدول العربیة، ط ، علم ضحایا الجریمة وتطبیقاته )محمد األمین(البشري  .47

 .2014دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
، القوانین السومریة والقوانین البابلیة القدیمة، )جیا فخري عمر محمد علي(الجاف  .48
  .2011، دار تموز للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 1ط 
، دار العلم 1، ط 5 ، المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم، ج)علي( جواد .49

  .1970یروت، مكتبة النهضة، بغداد، للمالیین، ب
، دار 1 ، نظریة التوبة في القانون الجنائي، ط)كریمش خضرناصر ( الجوراني .50

  .2009الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
، حق المجني علیه في الخصومة، دراسة مقارنة في الفقه )إسماعیل خلیل( جمعة .51

  .2000، )م .د(، دار الكتب المصریة، 1الجنائي اإلسالمي والقانون الجنائي الوضعي، ط 
، مبدأ ال یطل دم في اإلسالم، منهج اإلسالم في صیانة النفس )حسني( الجندي .52

  .2005، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2 اإلنسانیة دراسة مقارنة، ط
، دار النهضة 1اإلسالم، ط  ، المقاصد الشرعیة للعقوبات في)يحسن( الجندي .53

  .2005العربیة، القاهرة، 
، دار العلم للجمیع، 2، ط 5، الموسوعة الجنائیة، ج )عبد الملك بك(جندي  .54

  .)ت. د(بیروت، 
، المكتبة التجاریة، مكة 1 ، أحكام القرآن، ج)أبو بكر أحمد بن علي( الجصاص .55

 ).س .د(المكرمة، 
، حقوق اإلنسان )علي علیان محمد(، أبو زید )علي محمد صالح(دباس ال .56

وحریاته، ودور شرعیة اإلجراءات الشرطیة في تعزیزها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 
 .2005عمان، 

 .1988،  دار الجیل، بیروت، 1، ج 1، قصة الحضارة، مجلد )ول دایزیل( یورانتد .57
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في قانون ، المسؤولیة الجنائیة )عبد الحمید(، الشواربي)عز الدین( الدناصوري .58
  .)س .د(ة المعارف، اإلسكندریة، العقوبات واإلجراءات الجنائیة، منشأ

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2 ، الموجز في علم العقاب، ط)مكي(دردوس  .59
  .2010الجزائر، 

، تقدیر التعویض بین الخطأ والضرر، مؤسسة الثقافة )محمد إبراهیم( يدسوق .60
  .)س. د(، اإلسكندریةالجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، 

 ، محاضرات في علم المجني علیه أو ضحایا الجریمة، ط)أحمد(هاللي عبد الاله  .61
  .2011 ،، دار النهضة العربیة، القاهرة1

، دار الفكر للطباعة والتوزیع 6 ج ،2 ط، الفقه اإلسالمي وأدلته، )وهبة( الزحیلي .62
  .1994والنشر، دمشق، 

أحكام المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الفقه  ، نظریة الضمان أو)وهبة( الزحیلي .63
  .1998، دار الفكر، دمشق، 3 اإلسالمي، دراسة مقارنة، ط

، حق المجني علیه في التعویض عن ضرر النفس في )زكي زكي حسین( زیدان .64
  ).س .د(الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، 

، مؤسسة 1 ط ص والدیات في الشریعة اإلسالمیة،، القصا)عبد الكریم(زیدان  .65
  .2002الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 

، تعویض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، دار الجامعة )أحمد السعید( الزقرد .66
 .2007الجدیدة، اإلسكندریة، 

، مطبعة طربین، 2 ج ،10ط ، المدخل الفقهي العام، )مصطفى أحمد( الزرقاء .67
 .1968دمشق، 

، جامعة 3 ، الوسیط في اإلجراءات الجزائیة الكویتیة، ط)عبد الوهاب( حومد .68
  .1982الكویت، 

شرح  ، مواهب الجلیل)أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن( الحطاب .69
  .1978، )م .د( دار الفكر، 6 ج، 2ط  ،مختصر خلیل

الجنائیة التصالحیة في الجرائم اإلرهابیة، ، العدالة )محمد حكیم حسین(الحكیم  .70
  .2009، مركز البحوث والدراسات، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض
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، قضاء النقض في القضایا الجزائیة والجمركیة طبقا لقرارات )عبد الرزاق(حمودي  .71
  .)س. م .د(، 2 ج ،1 طالمحكمة العلیا، 

، دار المطبوعات 1ج  النظم القانونیة واالجتماعیة،، تاریخ )أحمد إبراهیم( حسن .72
  .2002الجامعیة، 

، الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون الدولي )نبیل محمود(حسن  .73
  .2009اإلنساني، دار الجامعة للنشر، اإلسكندریة، 

، تعویض ضحایا الجریمة على الصعیدین الوطني والدولي، )نبیل محمود( حسن .74
  .2008المصریة للطباعة والتجلید، القاهرة، 

، التعویض في حوادث السیارات في ضوء القضاء والفقه، المكتبة )شریف( الطباخ .75
  .2007العالمیة، اإلسكندریة، 

، مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، 1، مكافحة اإلرهاب، ط )أمیر فرج(یوسف .76
2011.  

 ،1 ترجمة محمد وحید خیاطة، ط، حمورابي البابلي وعصره، )هورست(كلینكل  .77
 .1990النشر، دمشق، و دار المنارة للدراسات والترجمة 

، 2ط ، في ترتیب الشرائع ، بدائع الصنائع)عالء الدین أبو بكر مسعود( الكاساني .78
  .2003بیروت، ، دار الكتب العلمیة

، المجني علیه في الخصومة، دراسة تحلیلیة مقارنة على )محمد الحسیني(كروط  .79
  .2011مطبعة وراقة الفضیلة، الرباط،  ،1 ط ضوء علم المجني علیه،

بي وأصل أسامة سراس، شریعة حمورا: ترجمة وآخرون، KRAYMER كریمر، .80
  ).س. م. د. د(، التشریع في الشرق القدیم

، أصول اإلسالم ونظمه في السیاسة واالجتماع عند شیخ اإلسالم )هنري( الووست .81
محمد عبد العظیم علي، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیع، : ابن تیمیة، ترجمة

 .1979اإلسكندریة، 
 ، التعویض عن الضرر البدني في القانون التونسي والمقارن، ج)محمد( اللجمي .82
  .1999، مطبعة بابیرس، تونس، 1
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، حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي اإلنساني، دار الهدى )عباسیة( لعسري .83
  .2006للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، 

، األحكام السلطانیة في الوالیات )أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب( الماوردي .84
 .1999، دار الكتاب العربي، بیروت، 3 الدینیة، ط

محمود  :، الحاوي الكبیر، تحقیق)بن حبیب بن محمد أبو الحسن علي( الماوردي .85
  .1994، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 16مطرحي، ج 

، دار 1 ، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة، ط)علي محمد( المبیضین .86
 .2010الثقافة للنشر والتوزیع، األردن، 

، الضرر األدبي، دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي )عبد اهللا( مبروك النجار .87
  .ه 1415والقانون، دار المریخ للنشر، الریاض، 

، أزمة الوضوح في اإلثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون )أحمد( مجحودة .88
  .2000 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،1 ج المقارن،

،  اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة )بغدادي( موالي ملیاني .89
 .1992الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

، دار 5 ج ،2 ط، كتاب االختیار لتعلیل المختار، )عبد اهللا بن محمود( الموصلي .90
  .2002المعرفة، للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 

، 1، تعویض ضحایا الجریمة في الشریعة والقانون، ط )محمد مؤنس( محب الدین .91
  .2010جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 

، الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائیة دراسة )أنیس حبیب السید( المحالوي .92
دریة، ، دار الفكر الجامعي، اإلسكن1 مقارنة بین القانون الجنائي والفقه اإلسالمي، ط

2011.  
، 1، الحقوق األساسیة للمجني علیه في الدعوى الجنائیة، ط )محمد حنفي( محمود .93

  .2006دار النهضة العربیة، القاهرة، 
 ، النظریة العامة للموجبات والعقود في الشریعة اإلسالمیة،)صبحي( محمصامي .94
 .1972، دار العلم للمالیین، بیروت، 1ج  ،2ط
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 والعقاب في اإلسالم مقارنا بالقوانین العضویة، ج ، نظام التجریم)علي( منصور .95
  .)س .د(خیر والنور، المدونة المنورة، ، مؤسسة الزهراء لل2

النظریة العامة اللتزام الدولة بتعویض  ،)سعید عبد الوهاب محمد(مصطفى  .96
القاهرة،  ، دار الفكر العربي،1 ط دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، المضرور من الجریمة،

2005.  
، نظریة التعویض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، )سعید(مقدم  .97

  .1992الجزائر، 
، 1 ، تطور مفهوم الحمایة الجنائیة للحق في سالمة الجسم، ط)نصر الدین(مروك  .98

 .)س .د(، الجزائرالدیوان الوطني لألشغال التربویة، 
المرء عن الضرر الناتج عن  ، مسؤولیة)محمد بن عبد اهللا بن محمد( المرزوقي .99

 .2009، الشبكة العربیة لألبحاث والنشر، بیروت، 1 تقصیره، ط
، دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة، 2 ط ،، الفعل الضار)سلیمان( مرقس .100

1956.  
 المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، ، تاریخ القوانین،)محمود عبد المجید(المغربي  .101

  ).س. د(لبنان، 
، ضمان تعویض المضرورین بین قواعد المسؤولیة )محمد(الدین منصورنصر  .102

 .2001، دار النهضة العربیة، 1 الفردیة واعتبارات التضامن االجتماعي، ط
، حق التعویض المدني بین الفقه اإلسالمي والقانون )محمد فتح اهللا( النشار .103

  .2002المدني، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 
. د(، مطبعة محمد علي صبیح، 2 ، تفسیر آیات األحكام،ج) محمد علي(السایس  .104

 .)س .م
، المسؤولیة المدنیة، التعویض في المسؤولیتین التقصیریة )إبراهیم( سید أحمد .105

  .2006والعقدیة، دار الكتب القانونیة، مصر، 
، فلسفة النظم العقابیة وأثرها في المجتمعات القدیمة، دار )إیمان( السید عرفة .106

  .2012النهضة العربیة، القاهرة، 
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، تنویر الحوالك شرح على موطأ اإلمام مالك، مكتبة )جالل الدین(السیوطي  .107
  .)س .د(الثقافة الدینیة، القاهرة، 

ائم اإلرهابیة ، مدى التزام الدولة بتعویض ضحایا الجر ) هشام محمد علي(سلیمان  .108
جامعة نایف العربیة للعلوم  رسالة ماجستیر، بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي،

  .2005 الریاض، األمنیة،
نظریة الجزاء ،، أصول علم اإلجرام الجنائي)منعملیمان عبد الس( سلیمان .109

أصول المعاملة العقابیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  ،فلسفة الجزاء الجنائي،الجنائي
 .)س. د( ،اإلسكندریة

، 1 الجزائیة، ط ، أصول المحاكمات)جالل( ، ثروت)عبد المنعم سلیمان( سلیمان .110
  .1996 ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت

المؤسسة  دراسة مقارنة،، النظریة العامة للتدابیر االحترازیة )عبد اهللا(سلیمان  .111
  .1990الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

، حمایة حقوق ضحیة الجریمة خالل الدعوى الجزائیة في التشریع )الطیب(سماتي  .112
 .2008الجزائر،  ، مؤسسة البدیع للنشر والخدمات اإلعالمیة،1الجزائري،ط

المجلد الثاني ،  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، )عبد الرزاق( السنهوري .113
  .1998، منشورات الحلبي الحقوقیة، 3 ط في مصادر االلتزام،

 ، 3 ط ، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة،)عبد العزیز(سعد  .114
  .2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار الصفا للنشر 1 ، ط»ضحایا الجریمة« ، علم المجني علیه)صالح(السعد  .115
  .1999والتوزیع، عمان، 

، ضمان العدوان في الفقه اإلسالمي دراسة فقهیة مقارنة )محمد أحمد( سراج .116
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 1بأحكام المسؤولیة التقصیریة في القانون، ط 

  .1993والتوزیع، بیروت، 
، شرح قانون العقوبات القسم العام، منشورات جامعة دمشق، دمشق، )عبود( سراج .117

2007. 
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، دار الشروق، القاهرة، 4 ، القانون الجنائي الدستوري، ط)أحمد فتحي( سرور .118
2006.  
، دار 26، ج 13المجلد ، 2 ط، المبسوط، )أبو بكر محمد بن أبي سهل( السرخسي .119

 ).س .د(المعرفة، لبنان، 
، التعویض بین الضرر المادي واألدبي والموروث، منشأة )محمد أمین( عابدین .120

 .1995المعارف، اإلسكندریة، 
، الحدود بین الشریعة والقانون والقصاص والدیات، )محمد( عارف مصطفى فهمي .121

 .1972مكتبة النور، طرابلس، لیبیا، 
شریعة في ال ، جریمة القتل شبه العمد وأجزیتها المقررة)بدریة( عبد المنعم حسونة .122

  .1999أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، الریاض،  ،دراسة مقارنة والقانون الجنائي السوداني
،  التعویض عن الضرر األدبي دراسة تطبیقیة في الفقه )أسامة السید( عبد السمیع .123

  .2007اإلسالمي والقانون،  دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 
دار  ، مفهوم المجني علیه في الدعوى الجنائیة،)اللطیفمحمد عبد (عبد العال  .124

 .2006 النهضة العربیة، القاهرة،
، مشكالت تعویض األضرار الجسدیة في القانون المدني )طه( عبد المولى إبراهیم .125

  .2000،  دار الفكر والقانون، المنصورة،  1 في ضوء الفقه والقضاء، ط
، 1 الدیني والقانوني لجرائم اإلرهاب، ط ، المنظور)محمد عبد المنعم( عبد الخالق .126

  .1999دار النهضة العربیة، القاهرة، 
، شریعة حمورابي،  دراسة مقارنة مع التشریعات القدیمة )عباس(العبودي  .127

  .2001دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن،  ،1 والحدیثة، ط
، دار الحامد للنشر والتوزیع، 1 ، حقوق المجني علیه، ط)سعد جمیل( العجرمي .128

  .2012األردن، 
 ط ، الجریمة والمجرم،زء األولجالدروس في العلم الجنائي،  ،)مصطفى(العوجي  .129

  .1987، مؤسسة نوفل، بیروت، 2
، 14ط  ، التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي،)عبد القادر(عودة  .130
  .2000، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 1ج
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، مكتبة الشروق 1 ، دراسات في الفقه الجنائي اإلسالمي، ط)عوض محمد( عوض .131
 .2010الدولیة، القاهرة، 

، دار الفكر 1، نحو نظام جنائي إسالمي متكامل، ط )رمزي ریاض(عوض  .132
  .2010العربي، القاهرة، 

القصاص في الفقه اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، ، فلسفة )فكري أحمد( عكاز .133
 .1973، مطبعة السعادة، القاهرة، 1ط

،  قانون اإلجراءات الجنائیة مع تعلیق فقهي تحلیلي للنصوص )حسن( عالم .134
  .1982، مؤسسة روزالیوسف، 1 ومبادئ محكمة النقض، ج

 .د(، المسؤولیة عن تعویض ضحایا اإلرهاب رؤیة أمنیة، )أحمد(  علي مجاهد .135
 .2012، القاهرة، )د

، صفات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائیة في )عبد الحمید( عمارة .136
  .2010التشریعین الوضعي واإلسالمي، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

رور من الجریمة دراسة مقارنة في ، تعویض الدولة للمض)محمد أبو العال(عقیدة  .137
، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2التشریعات المعاصرة والنظام الجنائي اإلسالمي، ط 

2004.  
زء جال، النظریة العامة لاللتزامات في القانون المغربي، )عبد القادر( العرعاري .138

  .1998، دار األمان، الرباط، 1 ،  المسؤولیة التقصیریة عن الفعل الضار، طالثاني
ر بواسطة التأمین وصنادیق ، التعویض التلقائي لألضرا)عابد( فاید عبد الفتاح فاید .139

دراسة مقارنة في القانون المصري والقانون الفرنسي، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  نالضما
  .2014اإلسكندریة، 

دراسة مقارنة،  اإلرهابیةتعوض المضرورین من األعمال  ،)خالد مصطفى(فهمي  .140
 .2008، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، 1ط

، موفم للنشر، الجزائر، 2 ، االلتزامات، الفعل المستحق للتعویض، ط)علي( فیاللي .141
2010. 
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، مرور الزمن ومهل السقوط في القوانین اللبنانیة مع القانون )محمد علي(فینو  .142
، مكتبة زین الحقوقیة واألدبیة،  صیدا، لبنان، 1، ج 1المقارن سؤاال وجوابا واجتهادا، ط 

2003. 
، 1 ط ه وحقوق ضحایا الجریمة،یلالجاني والمجني ع ،)أحمد عبد اللطیف(الفقي  .143

  .2003دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، 
 ،2، عید مرعي، دول وحضارات الشرق العربي القدیم، ط )محمد حرب( فرزات .144

  . 1994دمشق،  والترجمة والنشر،دار طالس للدراسات 
، دار الرغائب والنفائس، الجزائر، 3 الوجیز في تاریخ النظم، ط ،)دلیلة(  فركوس .145

1999.  
، 1ج  ،3ط  وجماعة من الالهوتیین، تفسیر الكتاب المقدس،) دافیدسن(  فرانسیس .146

  .1986 ،دار منشورات النفیر، بیروت
هى، اإلرادات مع شرحه حاشیة المنت، منتهى )تقي الدین محمد بن أحمد( الفتوحي .147

  ).س. م. د(، بن عبد المحسن التركي: تحقیق
، تاریخ القانون، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )صاحب عبید(الفتالوي  .148

1998.  
 ، التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب،)محمد بن عمر بن الحسین( فخر الدین الرازي .149
  .1990، دار الكتب العلمیة، بیروت، 5 ج،1ط

، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2 ، تاریخ القانون، ط)منذر(الفضل  .150
1998.  
، تعویض المضرور عن جرائم األفراد من قبل الدولة )رمضان عبد اهللا ( الصاوي .151

  .2006وكیفیة تمویل مصادر التعویض، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 
، دار الهدى 2، قضاء المحكمة العلیا في اإلجراءات الجزائیة، ج )نبیل( صقر .152

  .2008للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، 
، جریمة االغتصاب في ضوء الشریعة اإلسالمیة والقانون )فهمي( القاطرجي .153

  .2003، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،  1 الوضعي، ط
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فلسفته وصوره وتطبیقه في  ح في جرائم االعتداء على األفراد، الصل)لیلى(قاید  .154
 .2011القانون الجنائي المقارن، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 

، 1 ، حق المجني علیه في القصاص من الجاني، ط)سعد حماد صالح( القبائلي .155
 .2004دار النهضة العربیة، القاهرة، 

الحق في التعویض مقتضیاته الغائیة ومظاهر التطور  ،)حسن عبد الرحمن( قدوس .156
  .)س .د(المعاصر في النظم الوضعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، مكتبة الوفاء 1 ، العاقلة في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة، ط)سیف رجب( قزامل .157
 .2012القانونیة، اإلسكندریة، 

، مطبعة االعتماد، 2 الجنایات، ط،  أصول قانون تحقیق )محمد مصطفى( القللي .158
  .1942مصر، 

، مجلس النشر 1 ، موسوعة فقه عبد الرحمن األوزاعي، ط)محمد رواس(قلعة جي  .159
  .2003العلمي، جامعة الكویت، 

، دار الكتب 16، الجامع ألحكام القرآن، ج )أبو عبد اهللا محمد بن أحمد( القرطبي .160
 .1993العلمیة، بیروت، 

دار الجامع ألحكام القرآن، ، 5، ج 2ط ، )اهللا محمد بن أحمدأبو عبد ( القرطبي .161
 .1964الكتب المصریة، القاهرة، 

 ، فقه عمر بن الخطاب موازنا بفقه أشهر المجتهدین،)رویعي بن راجح(الرحیلي  .162
  .1403، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 2 ج ،1 ط

، ضمان أذى النفس دراسة مقارنة في القانون المدني مقارنا )محمد السعید (رشدي  .163
 .2015بالفقه اإلسالمي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، 

خالد السبع العلمي، زهیر شفیق : ، الرسالة، تحقیق)محمد بن إدریس(الشافعي  .164
  .2004الكلبي، دار الكتاب العربي، بیروت، 

، المكتب اإلعدام في میزان الشریعة والقانون وأحكام القضاء ،)أحمد محمد(شحاتة  .165
  .2007الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، 



 المراجع المصادر قائمة
 

628 
 

البدنیة الناشئة عن حوادث ، التعویض عن األضرار )عبد المجید عامر( شیبوب .166
دراسة فقهیة مقارنة في ضوء أحكام قانوني الدیة والتأمین اإلجباري، دار الكتب  المرور

 .2006القانونیة، القاهرة، 
، المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الشریعة اإلسالمیة، مطبعة )محمود( شلتوت .167

  .1955األزهر، القاهرة، 
، التعویض عن حوادث السیارات في ضوء ما استجد )محمد إبراهیم محمود( شتا .168

، دار المجد 1 والقرارات المنفذة له، ط 2007لسنة  72من قانون التأمین اإلجباري رقم 
  .2009، 2008، )م .د(للنشر والتوزیع، 

، منشورات 1 ، مؤسسة المسؤولیة في الشریعة اإلسالمیة، ط)عبد السالم( التونجي .169
  .1994یة الدعوة اإلسالمیة العالمیة، طرابلس، لیبیا، جمع
المجتمع، دار الجنوب ، الشریعة، الرسالة، نحو أفق إسالمي جدید، )رضا( خالد .170

 .2012للنشر، تونس، 
،  دار نشر المعرفة 1 ج ،5ط ، شرح قانون المسطرة الجنائیة، )أحمد( الخملیشي .171

  .1999للنشر والتوزیع، الرباط، 
مسؤولیة الدولة عن ، القضاء اإلداري، قضاء التعویض )اهللا طارق فتح( خضر .172

  .2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، یر التعاقدیةأعمالها غ
، 1 ، التشریع الجنائي اإلسالمي المقارن، ط)عبد المجید عبد الحمید( الذیباني .173

  .ه1428الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع واإلعالن، مصراته، 
،  دار عالء الدین للنشر والتوزیع 2، التشریعات البابلیة،  ط )عبد الحكیم( الذنون .174

  .1999والترجمة، دمشق،  
، دار المنشورات الحقوقیة، 1 ، القوانین والنظم عیر التاریخ، ط)غالب(غانم  .175

  .1991بیروت، 
 

 الرسائل والمذكرات  ) ب(
 

، الدیة بین العقوبة والتعویض في الفقه اإلسالمي والمقارن، )عوض أحمد(إدریس  .1
  ).منشورة(.1983 ، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،دكتوراهرسالة 
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، الوساطة الجنائیة في النظم المعاصرة دراسة تحلیلیة، )یاسر بن محمد سعید(بابصیل  .2
  .2011رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 

، المصالحة الوطنیة في ظل السیاسة الجنائیة، ماجستیر في )عبد الرزاق(باخالد  .3
 .2010، 2009، 1 القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق جامعة قسنطینة

علوم في القانون  ه، المسؤولیة المدنیة للقاصر دراسة مقارنة، دكتورا)أحمد(بوكرزازة  .4
 .2014 -2013، 1الخاص، جامعة قسنطینة 

، التعویض عن الضرر الناشئ عن الجریمة، رسالة لنیل شهادة )عیاض( البجاوي .5
الدراسات المعمقة في الحقوق، شعبة العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .1998 - 1997جامعة تونس، 
مذكرة ماجستیر في القانون  ، حقوق المجني علیه في القانون الجزائري،)بثینة( بوجبیر .6

  .2002 -2001الجنائي والعلوم الجنائیة،  جامعة الجزائر، 
، الصلح الجنائي، مذكرة ماجستیر في قانون العقوبات والعلوم )ندى(بوالزیت  .7

  .2009 -2008، 1 الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة
دراسة (التعویض عن األضرار الناجمة عن األخطار العالجیة ، )الشریف(بحماوي  .8

جامعة أبو بكر بلقاید،  كلیة الحقوق،، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، )مقارنة
  .2013 -2012تلمسان، 

، التعویض عن األضرار الجسمانیة بین األساس التقلیدي )الشریف(بحماوي  .9
جامعة أبو بكر  ماجستیر، كلیة الحقوق،للمسؤولیة المدنیة واألساس الحدیث، مذكرة 

  . 2008 -2007بلقاید، تلمسان، 
، مدى تأثیر فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة )معمر( بن طریة  .10

للمهنیین، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
 .2012 -2011أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

میة واألنظمة الجنائیة ، العقوبة الرضائیة في الشریعة اإلسال)أحمد محمد( براك  .11
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،  المعاصرة

2009.  
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للحیاة الخاصة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة  یة، الحمایة القانون)صفیة( بشاتن  .12
 .2012تیزي وزو،  ،السیاسیة، جامعة مولود معمريلوم والع الحقوق

ا في الشریعة اإلسالمیة والقانون بحث ، الدیة وأحكامه)خالد رشید( الجمیلي  .13
، مكتبة دار البیان، دمشق، 1ج  ،1 ط، )1971(رسالة ماجستیر ،مقارن
 ).منشورة(.2009

 التأمین المعاصرة، دفع الدیة من قبل شركات )إبراهیم یوسف" محمد الخیر(" درادكة  .14
  .2005، ماجستیر في الفقه وأصوله،  جامعة الیرموك، إربد، األردن، )دراسة مقارنة(

، التعویض عن األضرار الجسدیة في المسؤولیة المدنیة )عبد الرزاق(دربال   .15
والتأمینات االجتماعیة دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة والقانون، دكتوراه دولة، 

  .2001جامعة منتوري، قسنطینة،  كلیة الحقوق،
، حقوق المجني علیه في القانون المصري والقانون المقارن، )عالء فوزي(زكي   .16

  .)س .د(في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،  دكتوراهرسالة 
،  النظام القانوني للخطأ غیر العمدي في جرائم العنف، رسالة )عز الدین( طباش  .17

دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
2014.  

، المعاییر الدولیة لتعویض ضحایا العنف، دكتوراه دولة في )ماهر سالم( الطراونة  .18
 .1999القانونیة، بن عكنون، الجزائر،  القانون، معهد الحقوق والعلوم

، اآللیات واألسالیب المستحدثة إلعادة التربیة واإلدماج االجتماعي )أسماء(كالنمر   .19
، 1 للمحبوسین، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

2011- 2012. 
، تعویض الضرر الناشئ عن الجریمة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر )زینة( مسیخ  .20

  .2010 -2009سكیكدة،  1955أوث  20في قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، جامعة 
رسالة  ، النظریة العامة للمجني علیه دراسة مقارنة،)فهد فالح مطر(المصیریع   .21

  .1991 ، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،دكتوراه
یریة بین الخطأ والضرر في القانون ص، أساس المسؤولیة التق)بوبكر(فى مصط  .22

-2011المدني، دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
2012.  
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  ).س. م. د .د( نسان، دكتوراه دولة مطبوعة، ، موسوعة حقوق اإل)عبد الفتاح( مراد  .23
، الدیة وأحكامها في الشریعة اإلسالمیة والقانون اللیبي، )اسمهان( سالم عبد الجلیل  .24

 -2011دكتوراه في العلوم اإلسالمیة، المعهد العالي ألصول الدین، جامعة الزیتونة، 
2012.  

، مدى التزام الدولة بتعویض ضحایا الجرائم اإلرهابیة بین )هشام محمد علي(سلیمان   .25
عي، رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الشریعة اإلسالمیة والقانون الوض

  .2005 الریاض، األمنیة،
، مسؤولیة حمل الدیة في الشریعة اإلسالمیة، )فهد بن عبد الكریم بن راشد( السنیدي  .26

  ).منشورة( 2005 -1426ماجستیر في الفقه، كلیة الشریعة بالریاض، 
الجزائي، رسالة لنیل شهادة ختم حقوق المتضرر أمام القضاء ) عز الدین( عبیدي  .27

  .1996 ،الدروس في القضاء، المعهد األعلى للقضاء، تونس
، المسؤولیة المدنیة للدولة عن األضرار الناتجة عن أعمال العنف )نذیر(عمیرش   .28

واإلرهاب دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام،  كلیة الحقوق جامعة 
  .2011 -2010، قسنطینة  ،منتوري

، تعویض المجني علیهم عن األضرار الناشئة عن جرائم )رباب(عنتر السید إبراهیم   .29
 .2001اإلرهاب، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 

، المركز القانوني للضحیة في الفقه الجنائي اإلسالمي، )محمد عمرو(العروسي   .30
 .2006ر، كلیة الحقوق، قسم الشریعة اإلسالمیة، جامعة اإلسكندریة، یرسالة ماجست

، حقوق المجني علیه في القانون الوضعي مقارنا بالشریعة )عادل محمد(الفقي   .31
  .1984 رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، اإلسالمیة،

رسالة دكتوراه (جرائم األحداث في الشریعة اإلسالمیة،  ،)محمد ربیع( صباهي  .32
  .2011دمشق،  ، دار النوادر،2 ، ط)مطبوعة

، حد السرقة بین اإلعمال والتعطیل وأثره على المجتمع )فارس عبد الرحمن( القدومي  .33
، دار التوفیقیة 1 ، ط1977اإلسالمي، دراسة فقهیة مقارنة، رسالة ماجستیر مطبوعة، 

  .1984زهر، القاهرة، للطباعة باأل
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حقوق ضحایا الجریمة في القانون المقارن والقانون ) مصطفى عبد اهللا( الشوبي  .34
 .2008 -2007السوري، رسالة دكتوراه، 

نظرة على عملیة التأهیل كما خبرها : ، نظام السجون في الجزائر)مصطفى(شریك   .35
علم االجتماع، كلیة السجناء دراسة میدانیة على بعض خریجي السجون، دكتوراه في 

  .2011 -2010 نسانیة واالجتماعیة، جامعة باجي مختار، عنابة،إلاآلداب والعلوم ا
، تعویض األضرار الواقعة على حیاة اإلنسان وسالمة )یونس صالح المحمدي( ذنون  .36

، منشورات زین الحقوقیة واألدبیة، صیدا، لبنان، 1جسده، دراسة مقارنة، ط 
  ).منشورةدكتوراه .(2013

، التعویض الجزائي، رسالة لنیل شهادة ختم الدروس بالمعهد األعلى )فاتن( خالیفیة  .37
  .2011 -2010السنة القضائیة  للقضاء، تونس،

یة حق ذوي الحقوق في التعویض، مذكرة ماجستیر، كل، )عبد الحفیظ(خرشف   .38
 ).س .د(، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

 
 
 
 

 والمداخالت تالمقاال  ) ج(
 

المؤتمر أعمال ، حقوق المجني علیه في القانون السوداني، )أحمد عوض(إدریس  .1
یه في اإلجراءات لحقوق المجني ع: ، بعنوانالثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي

 .1991، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1989مارس   14 -12الجنائیة، بتاریخ 
، الوساطة الجزائیة وسیلة مستحدثة وبدیلة لحل )عادل یوسف عبد النبي(الشكري  .2

 .)س .د( .9 عالمنازعات الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الكوفة، 
أعمال المؤتمر الثالث ، مشكلة تعویض المجني علیه في الجریمة، )رمسیس( بهنام .3

یه في اإلجراءات لحقوق المجني ع: بعنوان ،للجمعیة المصریة للقانون الجنائي
  .1990، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1989مارس  14 -12الجنائیة، بتاریخ 

، صالحیات ولي األمر في التصرف في بیت المال، مجلة كلیة )خالد محمد(جاسم  .4
  .2011 س، 67 عالتربیة األساسیة، الجامعیة المستنصریة بالعراق، 

، الوساطة الجنائیة كطریقة من طرق انقضاء الدعوى الجزائیة )هناء(جبوري محمد  .5
  .2013، 2 ع ،5 سدراسة مقارنة، مجلة رسالة الحقوق، 
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، في ضمان الضرر الجسدي الناتج عن فعل ضار، دراسة في )محمد صبري( الجندي .6
موازنة مع الفقهین القانون المدني األردني وقانون المعامالت المدنیة لدولة اإلمارات 

الحقوق، تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت،  ، مجلةاإلسالمي والغربي
  .2002مارس  ،1 ع، 26 س

، المعاییر التشریعیة والقضائیة لعدالة التعویض، دراسات قانونیة، دوریة )محمد( دمانة .7
، نوفمبر 13 عمیة، یفصلیة محكمة، مركز البصیرة للبحوث والدراسات والخدمات التعل

2011.  
، 24 ع، بدائل إقامة الدعوى العمومیة، مجلة حولیات جامعة الجزائر، )جمال(دریسي  .8

  .2013 جویلیة
أعمال المؤتمر الثالث  حق المجني علیه في الدعوى العمومیة،): سعید( الهادي .9

یه في اإلجراءات لحقوق المجني ع: للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، بعنوان
  .1990، دار النهضة العربیة، القاهرة 1989مارس  14 -12الجنائیة، بتاریخ 

، إصدار 3،  الدیة، الموسوعة القانونیة المتخصصة، مجلد )وهبة( الزحیلي .10
  .الجمهوریة العربیة السوریة

، تعویض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، القسم الثاني، )أحمد السعید( الزقرد .11
، 4 ع، 21 سمجلة الحقوق، تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، 

  .1997دیسمبر 
، خواطر حول اإلشكالیات التي یثیرها عقوبة التعویض الجزائي، )محرز(الحواشي  .12

مجلة القضاء والتشریع، تصدر عن مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، وزارة العدل 
 .2010 دیسمبر، 10 ع، 52 سالتونسیة، 

، اقتراحات لتیسیر حصول المجني علیهم على التعویض، )محمد نیازي( حتاتة .13
یه لحقوق المجني ع: بعنوان ،المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي أعمال

، دار النهضة العربیة، 1989مارس   14 -12في اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ 
 .1990القاهرة، 

، نظام التوبة وأثره في العقوبات، مجلة القانون واالقتصاد، تصدر عن )یوسف(قاسم  .14
  .1973، سبتمبر 3 ع، 43.جامعة القاهرة، س
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، الصلح في التعویض الجنائي )سحر(، كاظم عبد الزهرة )عبد األمیر (كاظم زاهد  .15
 علجریمة القتل دراسة مقارنة بین الفقه اإلسالمي والقانون، كلیة الفقه، جامعة الكوفة، 

  .2014 س، 35
 - ،مبدأ مسؤولیة الدولة عن تعویض المجني علیهم، أساسه)خیري أحمد( الكباش .16

: بعنوان ضماناته، أعمال المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، -عناصره
، دار النهضة 1989مارس   14 -12یه في اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ لحقوق المجني ع
  .1991العربیة، القاهرة، 

، حق المجني علیه في تحریك الدعوى الجنائیة الناشئة عن )عصام أحمد( محمد .17
لجمعیة المصریة للقانون أعمال المؤتمر الثالث لالجرائم الماسة بسالمة جسده، 

مارس   14 -12یه في اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ لحقوق المجني ع: بعنوان، الجنائي
 .1990دار النهضة العربیة، القاهرة، ، 1989

حقوق المجني علیه في القانون المقارن خارج الدعوى ، )محمود( محمود مصطفى .18
 أعمال المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، الجنائیة والدعوى المدنیة،

، دار 1989مارس   14 -12یه في اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ لحقوق المجني ع: بعنوان
  .1990النهضة العربیة، القاهرة، 

ة من دعامات حق ، ضمان حقوق المضرور من الجریمة كدعام)عصام( ملیجي .19
دراسة في التطور المعاصر للسیاسة الجنائیة، المجلة الجنائیة  المواطن في األمن

 .1998، یولیو 2 ع، 41المجلد  ،تصدر عن جامعة القاهرة القومیة،
أعمال المؤتمر ، دعوى التعویض أمام المحكمة الجنائیة، )محمد صبحي( نجم .20

یه في اإلجراءات لحقوق المجني ع: بعنوان ریة للقانون الجنائي،الثالث للجمعیة المص
 .1990، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1989مارس   14 -12الجنائیة، بتاریخ 

، 2، ج 8 ع، حوادث السیر، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، )محمد عبد اهللا( عبد اهللا .21
 .1994 س

، حق المجني علیه في تحریك الدعوى الجنائیة، أعمال المؤتمر )فوزیة( عبد الستار .22
یه في اإلجراءات لحقوق المجني ع: بعنوان الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي،

  .1990، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1989مارس   14 -12الجنائیة، بتاریخ 
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یض المجني علیه في القانونین ، أساس مسؤولیة الدولة عن تعو )محسن(العبودي  .23
أعمال المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون  الجنائي واإلداري والشریعة اإلسالمیة،

مارس   14 -12یه في اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ لحقوق المجني ع: بعنوانالجنائي، 
  .1990، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1989

، 1، الدعوى المدنیة، الموسوعة القانونیة المتخصصة، المجلد )یاسر( عیاش .24
 .)س. د(، الجمهوریة العربیة السوریة

أعمال حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیة، ، )محمد محیي الدین (عوض  .25
یه في لحقوق المجني ع: بعنوان المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي،

  .1990دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،1989مارس   14 -12اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ 
، بدائل إجراءات الدعوى الجزائیة، األحداث القانونیة التونسیة، )علي عدنان( الفیل .26

، منشورات مجمع األطرش للكتاب المختص، 1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس، ط
  .2011، 20 ع

، كفالة حق المجني علیه في التعویض في الشریعة اإلسالمیة، )عادل محمد( الفقي .27
یه لحقوق المجني ع: بعنوان أعمال المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي،

، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1989مارس   14 -12في اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ 
1990.  

، الجمهوریة 2، التعویض، الموسوعة القانونیة المتخصصة، المجلد )فواز( صالح .28
  .)س. د( العربیة السوریة

، كفالة حق الضحایا في الحصول على التعویض، أعمال )سري محمود(صیام  .29
یه في لحقوق المجني ع: بعنوانالمؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، 

  .1990، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1989مارس   14 -12اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ 
، االتجاهات الجدیدة في قانون اإلجراءات الجزائیة اإلیطالي، )مصطفى(الصیفي  .30

، اإلجراءات الجزائیة في )عبد العظیم(، وزیر )محمود شریف(بسیوني :  منشور في
، دار العلم للمالیین، بیروت، 1 وحمایة حقوق اإلنسان، طالنظم القانونیة العربیة 

1991. 
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، الضحیة وحمایتها في القانون الجزائي وأصول المحاكمات )بارعة(القدسي  .31
، 1 عالجزائیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجاد الثالث عشر، 

1997.  
كفالة حقوق المجني علیه، أعمال ، دور النیابة العامة في )البشري( الشوربجي .32

یه في اإلجراءات لحقوق المجني ع: بعنوان المؤتمر الثالث للجمعیة المصریة للقانون،
 .1990دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،1989مارس   14 -12الجنائیة، بتاریخ 

، حقوق المجني علیه في الخصومة والحكم في  )عبد الوهاب عبد العزیز(الشیشاني  .33
، أعمال المؤتمر الثالث للجمعیة )أسس تقریرها وضماناتها(یعة اإلسالمیة الشر 

یه في اإلجراءات الجنائیة، بتاریخ لحقوق المجني ع: بعنوانالمصریة للقانون الجنائي، 
  .1990دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،1989مارس   14 -12

األساس ( الجریمة، مدى مسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا )عبد الرحمن( خلفي .34
دراسة في الفقه والتشریع المقارن، مجلة الشریعة والقانون، تصدر عن جامعة ) والنطاق

  .2011، یولیو 47 عالكویت، 
  
  
  
  

 الموسوعات والمعاجم اللغویة) د(
  

، مؤسسة الغني للنشر، 1، معجم المصطلحات الدینیة، ط )عبد الغني(أبو العزم  .1
  .2005الرباط، 

، دار 14، لسان العرب، مجلد )أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(بن منظور ا .2
  .1968صادر للطباعة والنشر، بیروت، 

، 3المجلد ، 1ط عظم، ، المحكم والمحیط األ)أبو الحسن علي بن إسماعیل(  ابن سیده .3
  .2000دار الكتب العلمیة، بیروت، 

فخر الدین : المنطق، تحقیق ، إصالح)أبو یوسف یعقوب بن إسحاق( ابن السكیت .4
  .2006، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت 1 قباوة، ط

عبد السالم محمد : ، مجمع مقاییس اللغة، تحقیق)أبو الحسین أحمد(ابن فارس  .5
 .2002، )م .د(، ، طبع اتحاد الكتاب العرب3هارون، ج 



 المراجع المصادر قائمة
 

637 
 

ریاض زكي قاسم،  :، معجم تهذیب اللغة، تحقیق)أبو منصور محمد بن أحمد( األزهري .6
 .2000، دار المعرفة، بیروت، 3، المجلد 1ط

، دار 1صفوان عدنان داودي، ط: ، مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق)الراغب( األصفهاني .7
 .1992القلم للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 

، مكتبة 4 ، القاموس القانوني، ط)یوسف( ، شالال)إبراهیم( ، نجار)أحمد زكي( بدوي .8
  .1995لبنان، بیروت، 

، حقوق اإلنسان، المجلد األول، الوثائق العالمیة واإلقلیمیة، ط )محمود شریف( بسیوني .9
 .1988، دار العلم للمالیین، بیروت 1
  .2005، الموسوعة الجنائیة، مكتبة العلم للجمیع، بیروت، )عبد الملك بك( جندي .10
 ،)د .د(، 1 كتاب التعریفات، ط، )علي بن محمد بن علي الحسیني( الجرجاني .11

2007.  
  .) س. م. د .د(، 1 ، الموسوعة في اإلجراءات الجزائیة، ج)علي(جروة  .12
  .1988،  دار الجیل، بیروت، 1مجلد  ،1ج ، قصة الحضارة، )ول دایزیل( دیورانت .13
، الحمایة الجنائیة لحقوق اإلنسان، دراسة مقارنة في ضوء )خیري أحمد( الكباش .14

 .)س .م .د(اثیق الدولیة، دار الجامعیین، اإلسالمیة والمبادئ الدستوریة والمو الشریعة 
، ج 1 ، معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة منصور القاضي، ط)جیرارد( كورنو .15

 .1998، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 1
 ،21ج سالمیة بالكویت، الموسوعة الفقهیة، تصدر عن وزارة األوقاف والشؤون اإل .16

  .1992طباعة دار السالسل، الكویت، 
  .، الجمهوریة العربیة السوریة2 الموسوعة القانونیة المتخصصة، المجلد .17
، منشورات كلیك، 1 ، االجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي، ط)جمال( سایس .18

  .2013الجزائر، 
، منشورات كلیك، 1 ط، ، االجتهاد الجزائري في القضاء المدني)جمال( سایس .19

  .2013الجزائر، 
، المعجم االقتصادي، دار أسامة للنشر والتوزیع الثقافي، )جمال( عبد الناصر .20

 .2010األردن، 
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وآخرون، المعجم الوسیط، وضع مجمع اللغة العربیة، ) شعبان عبد العاطي( عطیة .21
  .2004، دار الشروق الدولیة، مصر، 4ط

مدونة الوئام المدني والمصالحة الوطنیة، دار ، )سماعین( ، شامة)جلول( علیان .22
 .)س. د( هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر

، 2 ، قاموس المصطلحات االقتصادیة في الحضارة اإلسالمیة، ط)محمد(عمارة  .23
 .1994دار الشروق، بیروت، 

المقارنة ، الموسوعة الجنائیة اإلسالمیة )سعود بن عبد العالي بن بارود( العتیبي .24
، مكتبة الرشد ناشرون، 1 باألنظمة المعمول بها في المملكة العربیة السعودیة، ط

  .ه 1424الریاض، 
، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ج )أحمد بن محمد بن علي( الفیومي .25

  ).س. د(، بیروت ،، دار القلم1
، دار 1، القاموس المحیط، ط )مجد الدین بن یعقوب بن إبراهیم( الفیروزآبادي .26

  .1995الكتب العلمیة، بیروت، 
، مكتبة لبنان 1، معجم العربیة الكالسیكیة والمعاصرة، ط )یوسف محمد(رضا  .27

  .2006ناشرون، بیروت، 
، موسوعة القانون الدولي، أهم االتفاقیات والقرارات والبیانات )عیسى( ذباح .28

: الدولیة للقرن العشرین في مجال القانون الدولي العام،  المجلد الخامسوالوثائق 
، دار الشروق للنشر والتوزیع ، رام اهللا، 1القانون الدولي في مجال حقوق اإلنسان، ط 

2003.  
 

  یةنو القانالوثائق الدولیة والنصوص   )ه(
  

  .1996الدستور الجزائري لسنة  .1
 .1971 الدستور المصري لسنة .2
نوفمبر  4اتفاقیة حمایة حقوق اإلنسان في نطاق مجلس أوروبا الصادرة بروما في  .3

1950.  
اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري التي اعتمدتها الجمعیة العامة  .4

 .1965لألمم المتحدة عام 
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  .1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة  .5
االتفاقیة األوروبیة المتعلقة بتعویض ضحایا جرائم العنف الموقعة في ستراسبورغ  .6

 .1983نوفمبر  24بتاریخ 
اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة  .7

 .1984أو المهینة لسنة 
 104 /48معتمد بالقرار تفاقیة األمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الا .8

 .1993في دیسمبر 
 .1994منع استئصال العنف ضد النساء والعقاب علیه لسنة االتفاقیة األمریكیة بشأن   .9

  .2000اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة سنة  .10
اتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اإلباحیة،  .11

  .2000، جانفي 25، المؤرخ في 263المعتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة 
إعالن حمایة جمیع األشخاص من التعرض للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو  .12

  .9/12/1975الصادر بتاریخ العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة، 
ساءة  .13 إعالن األمم المتحدة بشأن المبادئ األساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإ

  .1985استعمال السلطة لعام 
المبادئ األساسیة الستخدام برامج العدالة التصالحیة في المسائل الجنائیة، اعتمدت  .14

، 12/2002ونشرت على المأل بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 
  .2002یولیو  24المؤرخ في 

مشروع میثاق حقوق اإلنسان والشعب في الوطن العربي الذي وضعه مؤتمر الخبراء  .15
  .1986دیسمبر  12و 5العرب ما بین 

 .2001فبرایر  14میثاق العمل الوطني الذي جرى االستفتاء علیه في البحرین في  .16
یتعلق بإصدار مجلة حمایة  1995نوفمبر  9مؤرخ في  1995لسنة  92قانون عدد  .17

 .2012منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، . الطفل
 س، ر.ج. یتعلق باستعادة الوئام المدني 1999یولیو  13مؤرخ في  08 -99قانون رقم  .18

 .9 ص، 1999یولیو  13، 46 ع، 36
  .2003یتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر  24مؤرخ في  11-02القانون رقم  .19
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، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003 جویلیة 19المؤرخ في  03/10لقانون ا .20
 .2003، 43 ع،  ر.جالمستدامة، 

یتضمن قانون تنظیم السجون  2005فبرایر  6الصادر بتاریخ  04-05القانون رقم  .21
عادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسین   .10 ص، 13/2/2005، 12 ع، 42 سر، .، جوإ

 ،متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشال 2009فبرایر  25المؤرخ في  03-09القانون  .22
 .16 ص، 2009/ 8/03، بتاریخ 15 ع ،46 س ،ر.ج

المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة، المعدل  1966یونیو  8مؤرخ في  155-66أمر رقم  .23
 .المعدل والمتمم. 622 ص، 10/6/1966، 48 ع،  3 س ر،.ج. والمتمم

 ع، 3 س ر،.، جالعقوباتالمتضمن قانون  1966یونیو  8مؤرخ في  166-66أمر رقم  .24
  .المعدل والمتمم .530 ص، 11/6/1966، 49

، 1970والمتضمن قانون المالیة لسنة  1969دیسمبر  31المؤرخ في  107/ 69 أمر رقم .25

  .1802ص ، 1969دیسمبر  31، 110 ع، 6 س ر،.ج
المعدل لقانون  156 -66المعدل لألمر رقم  1975یونیو  17المؤرخ في  47 -75 أمر رقم .26

  .79 ص، 1/1993 /20، 4 ع، ر .ج، العقوبات
یتضمن  1975 سبتمبر 26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 -75أمر رقم  .27

 -05المعدل بالقانون رقم . 818 ص ،30/9/1975، 78 ع، 11 سر، .جالقانون المدني، 
 .2005یونیو  20 ،10

المتعلق بإجراءات تنفیذ المقررات  ،1972فبرایر  10مؤرخ في   37 -72مرسوم رقم  .28
  .214 ص، 22/2/1972، 15 ع، 9س ر، .الخاصة باإلفراج المشروط، ج

یتضمن قانون المالیة لسنة  1993 جانفي 19، مؤرخ في 01 -93المرسوم التشریعي رقم  .29
 .79، ص 1993 جانفي 20، 4 ع، ر.ج، 1993

المتعلق بمنح تعویضات لصالح  13/2/1999بتاریخ  47 -99المرسوم التنفیذي رقم  .30
األشخاص الطبیعیین ضحایا األضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بهم نتیجة 

، 9، ع 36ر، س .ج .أعمال إرهابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة اإلرهاب
  .5 ص، 17/2/1999
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یحدد كیفیات تطبیق  1999 لیةیجو 20 المؤرخ في  144 -99المرسوم التنفیذي رقم  .31
  .8 ص، 1999 یولیو 20، 48 ع، 36 س، ر.ج .08 - 99من القانون رقم  40المادة 

یتضمن إنشاء صندوق  2004أبریل  5المؤرخ في  103 -04المرسوم التنفیذي رقم  .32
 .5 ص، 2004 أبریل 7، 21 ع ،41 ر، س.ج .ضمان السیارات ویحدد قانونه األساسي

، یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2014فبرایر  1مؤرخ في  26 -14تنفیذي رقم المرسوم ال .33
والمتعلق بمنح تعویضات لصالح األشخاص  1999فبرایر  13مؤرخ في 99-47

الطبیعیین ضحایا األضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بهم نتیجة أعمال إرهابیة 
، 51 ر، س. ج .أو أحداث وقعت في إطار مكافحة اإلرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم

  .22، 21 ص، 2014 فبرایر 2، 5 ع

 8مؤرخ في  ،القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة .34
یحدد قائمة اإلیرادات والنفقات المقیدة في حساب التخصیص الخاص  2008مارس 

، 2008مایو  4، ر.ج. الذي عنوانه صندوق تعویض ضحایا اإلرهاب 302 -075رقم 
  .37، ص 23 ع

هي إحدى الغرف الخمس التي كانت تكون المجلس (قرار غرفة القانون الخاص  .35
، الصادر في )األعلى في األصل قبل تقسیمها إلى غرفة مدنیة وغرفة تجاریة وبحریة

26/3/1969.  
  .34000، ملف رقم 7/11/1984قرار المحكمة العلیا بتاریخ  .36
  .17/5/1999الصادر تاریخ   157479قرار المحكمة العلیا رقم  .37
  .47676ملف رقم  24/5/1988وقرار الغرفة الجنائیة الثانیة، الصادر في  .38
  .68012ملف رقم . 20/3/1990قرار غرفة الجنح والمخالفات، الصادر في  .39
  .630515، ملف رقم 21/10/2010قرار المحكمة العلیا بتاریخ  .40
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  فهرس اآلیات القرآنیة
  

رقم   اآلیة   السورة
  ةاآلی

  الصفحة

ى  )البقرة( َل تْ ُكمُ اْلِقَصاُص ِفي اْلقَ یْ وا ُكتَِب َعَل نُ ِذیَن آمَ ا الَّ َ ا َأیُّه   225 ، 36   178  ... یَ

َأَداٌء  وِف وَ ْعرُ اْلمَ اعٌ ِب اتِّبَ هُ ِمْن َأِخیِه َشْيٌء فَ ْن ُعِفيَ َل فَمَ
ِإْحَساٍن  ِه ِب یْ َل ةٌ  ۗ◌ ِإ ْحمَ رَ بُِّكمْ وَ لَِك تَْخِفیٌف مِّن رَّ   .......... َذٰ

178  37 ،203  
205 ،408 ،
552 ،560  

اةٌ  ُكمْ ِفي اْلِقَصاِص َحیَ َل   437  179  .....................................وَ

ا اْعتََدىٰ  ِمْثِل مَ ِه ِب یْ اْعتَُدوا َعَل ُكمْ فَ یْ ِن اْعتََدٰى َعَل ُكمْ  فَمَ یْ   240   194  َعَل

ْلَك ُحُدوُد اللَِّه فََال تَْعتَُدوَها     557  229  ................................تِ

ا اْلفَْضَل   نَسوُ َال تَ ُكموَ نَ یْ   297  237  ..................................... بَ

ةٍ  َسرَ یْ ٰى مَ َل ةٌ ِإ ٍة فَنَِظرَ إِن َكاَن ُذو ُعْسرَ   236  280  ..................... وَ

ا اْكتََسبَْت   ا مَ َ ه یْ َعَل ا َكَسبَْت وَ ا مَ َ ه   204، 203  286  ....................... َل

  )النساء(
  
  

ًأ  الَّ َخَط ا ِإ ِمنً ؤْ ْقتَُل مُ ِمٍن َأن یَ ؤْ ا َكاَن لِمُ مَ ن قَتََل  ۚ◌ وَ مَ وَ
ٰى َأْهلِهِ  َل ٌة ِإ َسلَّمَ ٌة مُّ ِدیَ ٍة وَ ِمنَ ٍة مُّؤْ قَبَ ًأ فَتَْحِریرُ رَ ا َخَط ِمنً ؤْ  مُ

دَّقُوا  الَّ َأن یَصَّ   ................................................ِإ

92  36، 38 ،205 ،
409 ،415 ،
555  

َصَدقٍَة َأوْ  رَ ِب ْن َأمَ الَّ مَ اُهمْ ِإ یٍر مِّن نَّْجوَ رَ ِفي َكثِ الَّ َخیْ
َن النَّاِس  یْ ْصَالٍح بَ وٍف َأوْ ِإ ْعرُ   ............................مَ

114  552  

هِ  ْجَز ِب ُ ا ی ْل ُسوءً ْعمَ ن یَ   203  123  ..................................... مَ

ا ُصْلًحا  مَ ُ ه نَ یْ ُْصلَِحا بَ ا َأن ی ِهمَ یْ اَح َعَل ْلُح  ۚ◌ فََال ُجنَ الصُّ وَ
رٌ    ............................................................. َخیْ

128  550  

رٌ  ْلُح َخیْ الصُّ   595  128  .................................................. وَ

  
  )المائدة(

  

ٰى  التَّْقوَ رِّ وَ ى اْلِب وا َعَل نُ اوَ تَعَ   312، 217  2  .................................وَ

ِهمْ  یْ وا َعَل ْقِدرُ ِل َأن تَ وا ِمن قَبْ ُ اب ِذیَن تَ الَّ الَّ وا َأنَّ  ۖ◌ ِإ مُ اْعَل فَ
َ َغفُورٌ رَِّحیمٌ    ................................................ اللَّه

34   237  
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وَح ِقَصاٌص  اْلُجرُ   434، 226، 36  45  ............................................. وَ

ا  )األعراف( َ ْصَالِحه ْعَد ِإ ِض بَ ْفِسُدوا ِفي اْألَرْ َال تُ   550  56  ..................... وَ

ا  )التوبة( آَخرَ َسیِّئً ًال َصالًِحا وَ وا َعمَ ُط   550  102  ........................... َخَل

ىٰ   )اإلسراء( ةٌ ِوْزرَ ُأْخرَ اِزرَ َال تَِزرُ وَ ، 206، 203  15  .................................... وَ
312  

ا انً یِِّه ُسْلَط ِل ا لِوَ ْلنَ قَْد َجعَ ا فَ ومً ْظُل ن قُتَِل مَ مَ   404  33 ............... وَ

َال تَْضَحىٰ   )طه( ا وَ َ ُأ ِفیه َأنََّك َال تَْظمَ   94  119 ............................. وَ

ا  )الشورى( َ ه ْثُل ٌة مِّ ٍة َسیِّئَ َجَزاءُ َسیِّئَ   38  40  ...................................... وَ

ى اللَّهِ   ُ َعَل ه َأْجرُ َح فَ َأْصَل ا وَ ْن َعفَ   409  40  ........................ فَمَ

ا   )الحجرات( مَ ُ ه نَ یْ َأْصلُِحوا بَ وافَ َأْقِسُط ْدِل وَ اْلعَ   240  9  .......................... ِب

ُكمْ  یْ َن َأَخوَ یْ َأْصلُِحوا بَ   550  10  ......................................... فَ

ىٰ   )النجم( ةٌ ِوْزرَ ُأْخرَ اِزرَ   299، 221  38  .................................... َأالَّ تَِزرُ وَ

َس  یْ َأن لَّ ىٰ وَ ا َسعَ الَّ مَ   299، 221  39  ............................. لِْإلِنَساِن ِإ

ةٌ  )المدثر( ِهینَ ا َكَسبَْت رَ مَ ْفٍس ِب   203  38 .................................. ُكلُّ نَ
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  96  ....... المفهوم القانوني والقضائي والفقهي لضحیة الجریمة: الفرع الثاني          

  96...........................   لضحیة الجریمةالمفهوم القانوني : الفقرة األولى          

  102  .........................  المفهوم القضائي لضحیة الجریمة: الفقرة الثانیة          

  104  ............................. المفهوم الفقهي لضحیة الجریمة: الفقرة الثالثة          

  108  ..................تحدید المفاهیم المشابهة لمصطلح الضحیة : المطلب الثاني        

  108  .......................................... تعریف المجني علیه: لفرع األولا          
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  113  ............................... تعریف المضرور من الجریمة: الفرع الثاني          

  121  .....................مفهوم التعویض والمفاهیم ذات الصلة : المبحث الثاني      

  122  ................................................. مفهوم التعویض: المطلب األول        

  122  ..................................... المدلول اللغوي للتعویض: الفرع األول          

  124  .............................. المفهوم االصطالحي للتعویض: الفرع الثاني          

  129  ................................ المفاهیم ذات الصلة بالتعویض: المطلب الثاني        

  129  ............................... مفهوم الدیة وصلته بالتعویض: الفرع األول          

  130  .................... المدلول اللغوي للدیة وصلته بالتعویض: األولىالفقرة           

  132  .................... التعریف الفقهي للدیة وصلته بالتعویض: الفقرة الثانیة          

  144  ......................... مفهوم الضمان ووظیفته التعویضیة: لفرع الثانيا          

  156  ...........................مبادئ حق ضحیة الجریمة  في التعویض : لباب الثانيا  

  158   مبدأ حق الضحیة في الحصول على التعویض من الجاني: الفصل األول    

  159   في القانونضحیة الجریمة تعویض مبدأ التزام الجاني ب :المبحث األول      

  160  .. وأساسه الجریمةضحیة التزام الجاني بتعویض مبدأ تحدید  :المطلب األول        

واالستثناءات الواردة بالتعویض الجاني  التزاممبدأ تحدید  :الفرع األول          
  .  ......................................................................... علیه

160  

  161   ........................ تعویضبالالتزام الجاني مبدأ تحدید  :الفقرة األولى          

  165....    التزام الجاني بالتعویضاالستثناءات الواردة على مبدأ : الفقرة الثانیة          

  172.........................    أساس مبدأ التزام الجاني بالتعویض: الفرع الثاني          

  173  ...................... تحدید أساس التزام الجاني بالتعویض :الفقرة األولى          

  175..  ....................... أساس االلتزام في حاالت االستثناء: الثانیة الفقرة          

  179    ........................ تعویض الضحیةالتزام الجاني بنطاق : المطلب الثاني        

  180  ..................... التزام الجاني بالتعویض عن كل الجرائم: الفرع األول          

  186  ....... التزام الجاني بالتعویض حال توافر أركان المسؤولیة: الفرع الثاني          

في الشریعة ضحیة الجریمة تعویض مبدأ التزام الجاني ب :المبحث الثاني      
  ............................................................................... اإلسالمیة
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  201  ................... الضحیةتعویض ب التزام الجانيمبدأ تحدید : المطلب األول        

  201  ................   ضحیةالمبدأ التزام الجاني بتعویض  تأصیل: الفرع األول          

  201  ................ أسانید مبدأ التزام الجاني بتعویض الضحیة: الفقرة األولى          

  209  ...............  أساس مبدأ التزام الجاني بتعویض الضحیة: الفقرة الثانیة          

مبدأ التزام العاقلة بتعویض ضحیة الجریمة كحالة : الفرع الثاني          
  ............................................................. .......... استثناء
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  212  .. مفهوم نظام العاقلة وأسانید التزامها بتعویض الضحیة: الفقرة األولى          

  219  ...................... أساس التزام العاقلة بتعویض الضحیة: الفقرة الثانیة          

  225.............   التزام الجاني أو العاقلة بتعویض الضحیةنطاق : المطلب الثاني        

  225    ...................... تعویض الضحیة عن جرائم القصاص: الفرع األول          

  230  ............... تعویض الضحیة عن جرائم الحدود والتعزیر: الفرع الثاني          

  230  ........................ الحدود تعویض الضحیة عن جرائم: الفقرة األولى          

  241  ......................... تعویض الضحیة عن جرائم التعزیر: الفقرة الثانیة          

  249  .. مبدأ حق الضحیة في الحصول على تعویض من الدولة: الفصل الثاني    

  250    .....التزام الدولة بتعویض الضحیة في القوانین الحدیثة : المبحث األول      

  250  ... مبدأ التزام الدولة بتعویض ضحیة الجریمة وتحدید مداه: المطلب األول        

  251  .................. مبدأ التزام الدولة بتعویض ضحیة الجریمة: الفرع األول          

  259 . ................ مدى التزام الدولة بتعویض ضحیة الجریمة: الفرع الثاني          

  259............   فئات الضحایا المستحقین للتعویض من الدولة: الفقرة األولى          

  260   .. ............... أنواع األضرار القابلة للتعویض من الدولة: الفقرة الثانیة          

  261   ... ..................................... التزام محدود من حیث الجرائم: أوال          

  263  ..................................... التزام محدود من حیث األضرار: ثانیا          

أساس التزام الدولة بتعویض ضحیة الجریمة وطبیعته : المطلب الثاني        
  ......................................................................... . القانونیة
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  266    .......................... أساس مبدأ التزام الدولة بالتعویض: الفرع األول          

  267  تعدد األسس التي یقوم علیها مبدأ التزام الدولة بالتعویض: الفقرة األولى          

  267  ............................ األساس القانوني اللتزام الدولة بالتعویض: أوال          



 فهرس المحتویات
 

654 
 

  269  ................ المرتكز على األمن والتضامن االجتماعياألساس : ثانیا          

  272 . ........ التكریس التشریعي ألساس التزام الدولة بالتعویض: الفقرة الثانیة          

  272   ......... ................... التشریعات التي أخذت باألساس القانوني: أوال          

  274  ........................ أخذت باألساس االجتماعيالتشریعات التي : ثانیا          

  278  .............. الطبیعة القانونیة لمبدأ التزام الدولة بالتعویض: الفرع الثاني          

  278 . ................. الطبیعة األصلیة اللتزام الدولة بالتعویض: الفقرة األولى          

  279  ............... االحتیاطیة اللتزام الدولة بالتعویضالطبیعة : الفقرة الثانیة          

  283  التزام الدولة بتعویض الضحیة في الشریعة اإلسالمیة : المبحث الثاني      

  284  .................... مبدأ التزام الدولة بتعویض ضحیة الجریمة: المطلب األول        

  284    ........................ بالتعویض وأسانیدهمبدأ التزام الدولة : الفرع األول          

  285 . ......................... تحدید مبدأ التزام الدولة بالتعویض: الفقرة األولى          

  287 . ......................... أسانید مبدأ التزام الدولة بالتعویض: الفقرة الثانیة          

  292  .......................... التزام الدولة بالتعویض أساس مبدأ: الفرع الثاني          

  292 . ................. األساس القانوني اللتزام الدولة بالتعویض: الفقرة األولى          

  294  ........ األساس المرتكز على التضامن واألمن االجتماعي: الفقرة الثانیة          

  298  .................. الدولة بتعویض الضحیة ومداهطبیعة التزام : المطلب الثاني        

  298    ....................... طبیعة التزام الدولة بتعویض الضحیة: الفرع األول          

  299  ....... واحتیاطیةالتزام الدولة بالتعویض ذو طبیعة أصلیة : الفقرة األولى          

  301    ................ بالتعویض ذو طبیعة احتیاطیةالتزام الدولة : الفقرة الثانیة          

  304  ......................... مدى التزام الدولة بتعویض الضحیة: الفرع الثاني          

  304  .............. التزام الدولة بالتعویض عن جرائم األشخاص: الفقرة األولى          

  307    .................. بالتعویض عن جرائم األموالالتزام الدولة : الفقرة الثانیة          

  318   . ............................................. آلیات تعویض ضحیة الجریمة: القسم الثاني

  320  ................ آلیات تعویض ضحیة الجریمة قي العدالة التقلیدیة: الباب األول  

آلیة الدعوى القضائیة لتعویض ضحیة الجریمة في : الفصل األول    
  .....................................................................................القانون 
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  321  .......النظام اإلجرائي لدعوى تعویض ضحیة الجریمة  : المبحث األول      

  322  .............................. الضحیة لدعوى التعویضمباشرة : المطلب األول        

  322  ... حق الضحیة في الخیار بین الطریق الجنائي أو المدني: الفرع األول          

موقف التشریع المقارن من حق الضحیة في الخیار بین : الفقرة األولى          
  ...................................................................... الطریقین

323  

  326  ............................... القیود الواردة على حق الخیار: الفقرة الثانیة          

  331  .......... استعمال الضحیة حقه في الخیار بین القضاءین: الفرع الثاني          

  332  .................... الضحیة هي صاحبة الحق في الدعوى: األولىالفقرة           

حق الضحیة في ممارسة الدعوى المدنیة أمام القضاء : الفقرة الثانیة          
  ....................................................................... الجزائي

334  

  334  ...........................للقضاء الجزائي مزایا اختیار الضحیة : أوالّ           

  335  ............................... أشكال تأسیس الضحیة كطرف مدني: ثانیا          

  336  .................................... تأسیس الضحیة عن طریق التدخل- 1          

  336  ................................... تأسیس الضحیة عن طریق الدعوى - 2          

  337  .................................. نتائج تأسیس الضحیة كطرف مدني - 3          

  339   .. حق الضحیة في ممارسة الدعوى المدنیة أمام القضاء المدني: الفقرة الثالثة          

  339  ........ اختیار الضحیة للقضاء المدني دون تدخل القضاء الجزائي: أوال          

  340  .. اختیار الضحیة للقضاء المدني في حال تدخل القضاء الجزائي: ثانیا          

  342  ........................ إهمال الضحیة القیام بالدعوى المدنیة: المطلب الثاني        

  342  ......................... إسقاط الضحیة لحقها في التعویض: الفرع األول          

  343  .................................. تنازل الضحیة عن الدعوى: الفقرة األولى          

  344  ......................... تصالح الضحیة القتضاء التعویض: الفقرة الثانیة          

  346  ............ سقوط حق الضحیة في الدعوى المدنیة بالتقادم: الثاني الفرع          

  350  ..............التعویض الكامل وسلطة القاضي في تقدیره : المبحث الثاني      

  350  .......................................... مبدأ التعویض الكامل: المطلب األول        

  351  .................................مفهوم مبدأ التعویض الكامل : الفرع األول          

  351  .................................أصل مبدأ التعویض الكامل : الفقرة األولى          
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  352  ............................ المقصود بمبدأ التعویض الكامل: الفقرة الثانیة          

  356  .................................... عناصر التعویض الكامل: الفرع الثاني          

  357  .................. مظهر تخفیض القیمة الحقیقیة للتعویض: األولىالفقرة           

  357  .............................. تقدیر التعویض حسب قیمته یوم الحكم: أوال          

  362  ........................................ حظر اعتماد الجداول الجاهزة: ثانیا          

  364  ......................... االعتداد بالمعطیات الذاتیة للمسؤولحظر : ثالثا          

  366  ..................... مظهر تجاوز القیمة الحقیقیة للتعویض: الفقرة الثانیة          

  366  ....................... الجمع بین أكثر من تعویض عن ضرر واحد: أوال          

  368  ........................................ الفاعل االعتداد بجسامة خطأ: ثانیا          

  370  ........................................ عدم االعتداد  بخطأ الضحیة: ثالثا          

  373  ............................ سلطة القاضي في تقدیر التعویض: المطلب الثاني        

  374  ........................... تقدیریة واسعةمنح القاضي سلطة : الفرع األول          

  374  ........ سلطة القاضي الواسعة في تحدید مقدار التعویض: الفقرة األولى          

  383  ......... سلطة القاضي الواسعة في تحدید شكل التعویض: الفقرة الثانیة          

  385  ............ للقاضيحاالت تضییق مجال السلطة التقدیریة : الفرع الثاني          

  386  ............... حالة تقدیر الضرر الثابت بمستندات رسمیة: الفقرة األولى          

  387  ........................... حالة تقدیم الضحیة لطلب محدد:  الفقرة الثانیة          

في  آلیة الدعوى القضائیة لتعویض ضحیة الجریمة: الفصل الثاني    
  ...................................................................... اإلسالمیةالشریعة 

392  

في الشریعة النظام اإلجرائي لتعویض ضحیة الجریمة : المبحث األول      
  ............................................................................  اإلسالمیة

392  

  393  ................ حق الضحیة في مباشرة الدعوى أمام القاضي: األولالمطلب         

  394  .................. إجراءات مباشرة الضحیة لدعوى التعویض: الفرع األول          

  401  ........ حق الضحیة في الخیار توقیع العقاب أو التعویض: الفرع الثاني          

  401  ........ طلب توقیع العقاب أو التعویضحق الضحیة في : الفقرة األولى          

  405  ............................ حق الضحیة في طلب التعویض: الفقرة الثانیة          
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  407  ................................. إهمال الضحیة القیام بالدعوى: المطلب الثاني        

  408  .......................... إسقاط الضحیة لحقها في التعویض: الفرع األول          

  410  .................... سقوط حق الضحیة في الدعوى بالتقادم: الفرع الثاني          

التعویض الكامل وسلطة القاضي في تقدیره في : المبحث الثاني      
  .................................................................. الشریعة اإلسالمیة

414  

  415  ............... دور القاضي في حالة التعویض المقدر شرعا: المطلب األول        

  415  ..... دور القاضي في حالة استحقاق الضحیة للدیة الكاملة: الفرع األول          

  415  ........ استحقاق الورثة الدیة كاملة في حالة وفاة الضحیة: الفقرة األولى          

استحقاق الضحیة الدیة كاملة في حالة الضرر الماس : الثانیةالفقرة           
   ................................................................ بسالمة الجسد

423  

  427  ..... دور القاضي في حالة استحقاق الضحیة ألرش مقدر: الفرع الثاني          

  429  ................ التعویض غیر المقدردور القاضي في حالة : المطلب الثاني        

  429   مجال سلطة القاضي في تقدیر تعویض األضرار الجسدیة: الفرع األول          

  437   سلطة القاضي في تقدیر تعویض األضرار غیر الجسدیة: الفرع الثاني          

  447  ................ آلیات تعویض ضحیة الجریمة في العدالة الحدیثة: الباب الثاني  

  448  .......................... آلیات الدولة لتعویض ضحیة الجریمة: الفصل األول    

تعویض ضحیة الجریمة عن طریق صنادیق الضمان : المبحث األول      
  ........................................................................... وبیت المال

448  

  449  ....... تعویض ضحیة الجریمة عن طریق صنادیق الضمان: األولالمطلب         

  449  ..........أو التعویض  ق الضمانیندااألحكام العامة لص: الفرع األول          

  450  ...................... ماهیة صنادیق الضمان أو التعویض: الفقرة األولى          

  450  ................................ تشكیل صنادیق الضمان أو التعویض: أوال          

  454  ................................ موارد صنادیق الضمان أو التعویض: ثانیا          

  456  ....................................... سریان تطبیق قانون الصندوق: ثالثا          

  458  ..... وطبیعته القانونیةاألساس القانوني لصندوق الضمان : الفقرة الثانیة          

  460  ...................... النظام التعویضي في قانون الصندوق: الفرع الثاني          
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  461  ............. نظام التعویض في صندوق الضمان الفرنسي: الفقرة األولى          

  461  ................................ قواعد تعویض ضحایا جرائم اإلرهاب: أوال          

  461  .................................... فعالیة اإلجراء الودي أمام الصندوق- 1          

  464  .................................... التجاء الضحیة إلى القضاء المدني-2          

  466  ......................... قواعد تعویض ضحایا جرائم القانون العام:  ثانیا          

نظام التعویض في صندوق ضحایا اإلرهاب في التشریع : الفقرة الثانیة          
  ...................................................................... الجزائري

471  

  471  .................................. التعویض الكامل عن كل األضرار:  أوال          

  475  ........................................ التعویض وفق مقاییس محددة: ثانیا          

  484  ....................... تعویض ضحیة الجریمة من بیت المال: المطلب الثاني        

  484  ................................... األحكام العامة لبیت المال: الفرع األول          

  485  ............................................. ماهیة بیت المال: الفقرة األولى          

  487  ...............................لبیت المال  القانونیةة طبیعال: الفقرة الثانیة          

  488  ................................ النظام التعویضي لبیت المال: الفرع الثاني          

تعویض ضحیة الجریمة عن طریق التأمین وجمعیات مساعدة : المبحث الثاني      
  ............................................................................... ضحایاال

491  

  492  ................. مساهمة التأمین في تعویض ضحیة الجریمة: المطلب األول        

  492  ...................... ضحایا جرائم المرورالتأمین لتعویض : الفرع األول          

دور التأمین في تعویض ضحایا جرائم المرور في التشریع : الفقرة األولى          
  ....................................................................... المقارن

492  

المرور في التشریع  دور التأمین في تعویض ضحایا جرائم: الفقرة الثانیة          
  ...................................................................... الجزائري

497  

  504  .................... التأمین لتعویض ضحایا جرائم التجمهر: الفرع الثاني          

  507  ........................... التأمین لتعویض ضحایا اإلرهاب: الفرع الثالث          

  510  .......... التعویض عن طریق جمعیات دعم ضحیة الجریمة: المطلب الثاني        

  511  ...... نشأة وتنظیم جمعیات دعم ومساعدة ضحایا الجریمة: الفرع األول          

  511  ........................ نشأة جمعیات دعم ضحایا الجریمة: الفقرة األولى          
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  514  ........... الهیكل التنظیمي لجمعیات دعم ضحایا الجریمة: الثانیةالفقرة           

  515  دور جمعیات الدعم في مساعدة وتعویض ضحیة الجریمة: الفرع الثاني          

  516  .. دور الجمعیات في تقدیم الدعم المادي لضحیة الجریمة: الفقرة األولى          

  518   لضحیة الجریمة خالل الدعوى الجنائیةمرافقة الجمعیات : الفقرة الثانیة          
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  ملخص
نظرا لحساسیته وتعلقه  یعتبر تعویض ضحایا الجریمة أكثر المواضیع أهمیة في الوقت الحاضر،

ها من سببته لعلیها وما  الجریمة بوقوعلمعاناة والنسیان، ونالت حظها من اإلهمال بفئة ضعیفة تعرضت ل
  .أضرار جسدیة ومادیة

یعتبر  ، إذأهم سبل اإلنصاف الذي تستحقه من قبل العدالة الجنائیة یعد تعویض ضحیة الجریمة
في التعویض حق الیكون لالعتراف ببها، كما رمزا الهتمام الدولة و المجرم،  الذي سببه لهااعترافا باإلیذاء 

  .أثره في التئام جروحها ویؤدي إلى ثقتها في نظام العدالة الجنائیة
الدراسة تهدف إلى التعرف على مدى نیل الضحیة لحقها في التعویض نطالقا من ذلك، فإن هذه ا

وتناول أهم مبادئ العصر الحدیث،  إلى غایةفي األنظمة القدیمة  ،المراحل التاریخیة المختلفة عبر
التعویض مثل حصول الضحیة علیه من قبل الجاني، وفي حالة عدم مالءته، أو بقي مجهوال، فإن الفكرة 

  .طریقها وبدأت تتبلور حالیا تتمثل في التزام الدولة بضمانهالتي أخذت 
  :تعلق األمر بی، الضحیة إلى التعویض توصلتطرقت الدراسة إلى اآللیات التي یتم بها 

یخضع حیث آلیات العدالة التقلیدیة عن طریق الدعوى المدنیة أمام القضاء المدني أو الجنائي، -
ویطبق هنا مبدأ التعویض الكامل الذي یغطي كافة األضرار دون تقدیر التعویض إلى سلطة القاضي 

  . زیادة أو نقصان
عن طریق القضاء المدني على التعویض الحصول آلیات العدالة الحدیثة التي تتیح للضحیة  -

وكذلك بإنشاء ، إنشاء صنادیق للتعویض والضمان أو عن طریق التأمینواسطة ب اإلداريأو  الجنائي أو
دة في النظام العقابي تجعل التعویض أحد أهداف السیاسة الجنائیة مثل التعویض العقابي، آلیات جدی

على إیجاد بعض السبل التي تیسر لها الحصول مثل خارج القضاء باتباع آلیات بدیلة ویمكن أن یتم ذلك 
آلیات العدالة التصالحیة عن طریق إقرار أنظمة الصلح الجنائي والوساطة الجنائیة  أو عبرالتعویض، 

، ویتم التعویض الكامل تطبیق مبدأوال یشترط هنا  .والتي تجعل تعویض الضحیة أحد أهدافها المباشرة
بشكل سریع تعویض الءات بسیطة تؤدي إلى التوصل إلى بتعویض عادل ولكن بإجراعادة االكتفاء 

كل ذلك مقارنة بالشریعة اإلسالمیة التي عرفت أنظمة شبیهة مثل الدیة والضمان، كما أقرت . عاجلو 
  .السیما في الجرائم العنیفة بآلیات الصلح والوساطة خذتالتزام الدولة بالتعویض وأ

 
 

 



Résumé 
 
l’indemnisation des victimes d'actes criminels est le sujet le plus 

important à l'heure actuelle, en raison de sa sensibilité et son attachement à une 
catégorie faible négligé et oublié, et a gagné leur part de souffrance lors de la 
survenance d’une infraction et lui a causé des dommages corporels et matériels. 

 L'indemnisation des victimes d'actes criminels, est le moyen le plus 
important de réparation qu'ils méritent par la justice pénale, comme dans la 
reconnaissance de la réalité de l'abus de la part du contrevenant, et un symbole 
de l'intérêt de l'État pour elle, tout comme la reconnaissance du droit à l'effet de 
compensation dans la guérison des blessures et conduire à la confiance dans le 
système de la justice pénale. 

Sur cette base, cette étude vise à déterminer la mesure d'obtenir la victime 
de leur droit à une indemnisation par les différentes étapes historiques, dans les 
anciens systèmes jusqu'aux nos jours, Adressé les principes les plus importants 
tels que l'indemnisation de la victime par le délinquant, et en l'absence de 
solvabilité, ou est restée inconnue, l'idée a pris son chemin et a commencé à 
prendre forme est maintenant l'obligation de l'Etat de garantir. 

L'étude portait sur les mécanismes dont la victime est relié à la 
compensation, il s'agit de: 

 -mécanismes de la justice traditionnelle à travers l’action civile devant la 
juridiction civile ou répressive,  où l'estimation de la réparation est soumise à 
l'autorité du juge et d'appliquer ici le principe de la réparation intégrale, qui 
couvre tous les dommages sans augmentation ou diminution. 

 -mécanismes de la justice moderne qui permettent l'accès à une 
indemnisation par la juridiction civile , pénale ou administrative, en criant des 
fonds de garantie, ou par l'assurance. ainsi que la mise en place de nouveaux 
mécanismes dans le système pénal, où l’indemnisation est un des objectifs de 
politique criminelle tels que la réparation pénale, et peut se faire en dehors du 
système judiciaire en suivant d'autres mécanismes, comme la recherche des 
moyens qui facilitent leur accès à l'indemnisation, Ou à travers des mécanismes 
de justice réparatrice grâce à l'adoption de la transaction pénale et les systèmes 
de médiation pénale, qui vise à indemniser la victime. Il n'est pas nécessaire ici 
l'application du principe de la réparation intégrale, il est possible généralement 
de se contenter d’une compensation suffisante et équitable, mais des procédures 
simples conduisant à une indemnisation rapide et urgente. en comparant tous 
cela au droit musulman(charia), qui a adopté des systèmes similaires tels que la 
diah(prix de sang), la transaction et la médiation, en particulier dans des 
infractions violents. 

 
 
 
 



 
Abstract 
 
Compensation for victims of crime is the most important topic at present, 

due to its sensitivity and attachment to a neglected and forgotten category, and 
gained their share of suffering at the occurrence of a crime, and caused him 
physical and material damages. 

Compensation for victims of crime is the most important means of redress 
they deserve through criminal justice, as in recognizing the reality of abuse on 
the part of the offender and a symbol of self- As well as recognition of the right 
to compensation in the healing of injuries and to the confidence in the criminal 
justice system. 

On this basis, this study aims to determine the measure of obtaining the 
victim of their right to compensation by the different historical stages, from the 
old systems to until today, Addressed the most important principles such as 
compensation for The victim by the offender, and in the absence of solvency, or 
has remained unknown, the idea has taken its way and began to take shape is 
now the state's obligation to guarantee. 

The study looked at the mechanisms that the victim is connected to 
compensation, namely: 

 
- traditional justice Mechanisms through civil action before the civil or 
repressive jurisdiction, where the assessment of reparation is subject to the 
authority of the judge and the principle of full reparation, which covers all 
Damage without increasing or decreasing. 

 
  - modern justice mechanisms which allow access to compensation by the civil, 
criminal or administrative courts, by crying out guarantee funds, or by 
insurance. As well as the establishment of new mechanisms in the criminal 
justice system, where compensation is one of the objectives of criminal policy, 
such as criminal remedies, and can be done outside the judicial system by 
following other mechanisms such as research Means that facilitate their access 
to compensation, or through restorative justice mechanisms through the adoption 
of the penal transaction and criminal mediation systems, which seeks to 
compensate the victim. There is no need here for the application of the principle 
of full reparation, It is generally possible to settle for sufficient and equitable 
compensation, but simple procedures leading to prompt and urgent 
compensation. By comparing all this to Muslim law (sharia), which has adopted 
similar systems such as diah (blood price), transaction and mediation, especially 
in violent crime. 
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