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  قسم الشریعة والقانون                                   لوم اإلسالمیة للعجامعة األمیر عبد القادر  
  فقھ جنائي   :تخصص                                                  اإلقتصاد كلیة الشریعة و         

     
  
  
  
  
  

البشرية  ن والدنيا ،صاحلا إلسعاداحلمد هللا الذي جعل اإلسالم خامتا جلميع األديان والشرائع ،منظما ألمور الدي         
ه اهللا للناس كافة يف زمانه وملن بعده إىل يوم لأرسيف مجيع األزمنة واألمكنة، والصالة والسالم على نبينا حممد الذي 

  .         سلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إىل يوم الدين و الدين ؛اللهم صل
  :أمـــــــــــا بعد 

، وكثري األخذ و ثر والتغريمل يعتمد الفكر اجلنائي عند غري املسلمني على شريعة معصومة لذلك كان كثري التع  
أدى إىل وهو ما التعدي واملساس بالبديهيات واملسلمات  ا كاننومن ه طمعا يف مواكبة املستجدات واملتغريات الرد

فروق يف التفكري وبون شاسع يف النظريات ، فمن اإلغراق يف التجريد الفلسفي إىل املثالية املوغلة يف الغيبيات إىل املادية 
جهة، هذه العوامل جعل من الفكر الفلسفي يف سباق مع الواقع سعيا الحتواء ظاهرة اإلجرام من  جتماعإ .املفرطة

  .على املصاحل من جهة أخرى واحلفاظ
خالل القرون الوسطى بؤرة للظلم  أورباإن التحريف الذي طال الشرائع السماوية السابقة جعل من  

قوانني خصوصا وقد أصبغوا أفعاهلم بتعاليم و الدينب ينراملتست حلكامواالستغالل والتعذيب جراء تسلط الكنيسة وجترب ا
يف ذلك مما أدى إىل ظهور جمموعة من املفكرين ناضلوا بشدة لإلطاحة بأنظمة العقاب والتجرمي اليت كانت سائدة  ،اإلله
عدة مبادئ  خالهلا وا منمشكلني بذلك مدارس فقهية إصالحية كرسفكانوا روادا و قادة للحركة اإلصالحية  احلني

 كانت سبباأفكار أدى إىل ظهور وهو ما  .يف تلك احلقبةللفساد املنتشر  وضع حدل هممن سعيا مناهضة لكل ما هو ديين
من االهتمام بالنشاط اإلجرامي ونسبته إىل معني متهيدا حملاكمته وتطبيق اجلزاء العادل ف: احنراف الفكر اجلنائي  يف

الالزم له  ودوافعه إىل ارتكاب اجلرمية ودراسة شخصيته لتطبيق العالج ايناالهتمام الكامل باجلقه ، إىل والرادع يف ح
  .بسبب إفراط علماء اإلجرام من الشفقة بهوما ذلك إال  هعلي تسليط العقاب بدل

على  بأي اهتمام ظمل حيإذ أنه جمهول اهلوية،  ايف خضم هذا الصراع الفكري الفلسفي ظل اين عليه شخص 
؛ احملققة طور أمناط هذه األخرية وازدياد حجم األضراروعلى الرغم من ت اجلرميةالطرف األكثر تضررا يف  الرغم من أنه

جراء  وهو ما أدى إىل انفالت إجرامي خطريال تسمع إال كالما عن ضمانات اجلاين أو املشتبه فيه أو املتهم ومع ذلك 

  حقوق المجني علیھ دراسة مقارنة" ملخص مذكرة

 "الجنائي اإلسالمي والقانون الجنائي الجزائريبین الفقھ 

مة لنیل درجة الماجستیرمقّد  
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حتت عنوان كبري  للجناة القوانني الوضعية املستمدة من النظام الرومانوجرماين أقرااحلجم اهلائل من الضمانات اليت 
العدالة تقتضي إنصاف املعتدى عليه ممن قواعد هو حقوق اإلنسان وكأن اين عليه ال يشاركه يف هذا احلق مع أن 

والسياسة  تلك الضماناتمن خالل إحاطة اجلاين بضمانات ومتكني اين عليه من حقوق تقابل  صدر منه العدوان
  .بني اخلصمني مع جرب الضرر اجلنائية الراشدة تقتضي املساواة

حالة قة إبان تطبيق الشريعة اإلسالمية وعلى العكس من ذلك عرفت اتمعات اإلسالمية يف حقبة تارخيية ساب         
مخس حفظ الدين كليات من خالل قوامها احلفاظ على النظام العام لألمة  من الطمأنينة والسكينة، مل يعرف هلا نظري

اختالف  يكمن يف أن السر يف ذلك فيهالشك ومما  ومقاصد خاصة والنفس واملال والعقل والنسل مبا فيها العرض
حيول  ما والنسيان واخلطألنقص يف اإلدراك فما هو رباين ليس كما هو إنساين إذ أن هذا األخري يعتريه من ا ؛املنطلقات

  .دون تصور مطلق حقيقة األشياء
من وتكراره  وكذا التجرؤ على اإلجرام الذي نعيشه ونلتمسه أيامنا هذه والالأمن  االنفالتإن حالة         

  . وحي بال شك بوجود خلل يف السياسة اجلنائية املنتهجةير ألمبالعقوبة   اكتراثهمقبل اجلناة مع عدم 
التحديات والعراقيل واجلهود وأمام  مبدى متكنها من التقليل من اجلرمية انت السياسات يقاس جدواهاوملا ك        

حقوق اين عليه دراسة مقارنة بني الفقه "بدلوي فكان موضوع الرسالة هو  أدليت املبذولة إلصالح املنظومة العقابية
كذا و لكشف عن أيهما أقدر على إنصاف اين عليها هوف واهلد "اجلنائي اإلسالمي والقانون اجلنائي اجلزائري

يف ظل النظامني وهذا لفتح أبواب جديدة يف التعامل مع اجلرمية وأساليب اين عليه املكانة اليت حيتلها الوقوف على 
اإلسالمية فضال عن إزالة مفاهيم خاطئة عن الشريعة  علم الضحايا،:جديدة يف مواجهتها من خالل دعامة أساسية هي 

   .باألفكار املوردة إلينا من الغرب واعالقة بأذهان من انبهر
  :غت اإلشكالية على النحو التايليصوقد         

عليه يف كل  اكمة تنصفه ممن جىنحمترى هل القى اين عليه القدر الالزم من العناية وبالشكل الذي يضمن له 
  جمريات الدعوى اجلنائية ؟وهل هذا القدر كفيل حقا بإطفاء غيظه ويشعره حقيقة باستيفائه حلقه؟

  :بسؤالني فرعيني مها االستعانةواقتضى األمر 
  ما هي نظرة فقهاء الشريعة اإلسالمية للمجين عليه وما مدى كفالة التشريع اجلنائي اإلسالمي حلقوقه؟-
  انون اجلنائي اجلزائري حلقوق اين عليه؟ ما مدى كفالة الق -
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فصول ؛ فصل متهيدي خصص لذكر عموميات ومفاهيم  3ولإلجابة على هذه األسئلة جاءت اخلطة يف           

 وذلك  ق بفكرة احلق وماهية اين عليهالفقه اجلنائي اإلسالمي والقوانني الوضعية تتعل بني و فروق وأسس وركائز
  .متكنا للقارئ من استيعاب حمتوى الفصلني املواليني 

قواعد أحكام جنائية إجرائية، وملا كانت النظام اجلنائي اإلسالمي عبارة عن أحكام جنائية تشريعية و ملا كانو       
للمجين عليه يف  املقررةالبحث على احلقوق  األمراستلزم قواعد إجرائية وقواعد موضوعية عبارة عن القانون اجلنائي 

لمجين عليه يف ظل القواعد ل املقررةحلقوق ا األول للبحث يف الفصل خصصتف ظل تلك القواعد يف كل من النظامني 
مقارنتها  ألجلفيها  بيان احلقوق املقررة للمجين عليهو للجرمية تقسيم الشرعيني اعتماد األمرو قد اقتضى املوضوعية؛

وعلة ذلك هو  العقوبات اجلزائري قانونظل يف  ما يكافئ تلك اجلرائم حقوق فيمع ما يثبت للمجين عليه من 
وقد حوى ثالث   يف القانون هاتكييف تأثري املالبسات يفتغري أوصاف اجلرمية و على فضال  االختالف يف التجرمي

أما الثاين فلجرائم االعتداء حقوق اين عليه يف جرائم احلدود وبيان موقف القانون اجلنائي اجلزائري من ذلك  مباحث
خصصت الفصل الثاين حلقوق اين عليه يف   يف حني ،الث فلجرائم التعزير واملخالفاتعلى األشخاص أما الث الواقعة

 .التحقيق األويل فالتحقيق االبتدائي مث احملاكمة اجلزائية  كل مراحل الدعوى اجلزائية وقوفا علىظل القواعد اإلجرائية 
ل الثابتة املتصلة مببادئ عدا قواعد العدتقسيم القانونيني ذلك أن أمر اإلجراءات على يف هذا الفصل  و قد اعتمدت 

قواعد الضوابط والإىل ويل األمر شرط التزام هذا األخري ب امن حيث الشرع موكول تنظيمهاحلقوق األساسية 
   . اءاستنبطه الفقه العامة للشريعة على وفق ماصول األو

  :وهي ذي اخلطة مفصلة
  مفاهيم و فروق: الفصل التمهيدي       

  .ماهية احلق يف املنظورين اإلسالمي والوضعي: املبحث األول

  .احلق يف الفقه اإلسالمي، داللته وأقسامه :املطلب األول      

  .احلق يف القانون الوضعي، داللته وأقسامه: املطلب الثاين 

  .عليه، صريورة حقوقه ومكانته يف األنظمة اإلجرائيةاين : املبحث الثاين

  .مفهوم اين عليه والتطور التارخيي حلقوقه :املطلب األول 

  .مكانة اين عليه يف األنظمة اإلجرائية:  املطلب الثاين 
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                                          القواعد املوضوعية والقواعد اإلجرائية بني الفقه اجلنائي اإلسالمي والقانون     : املبحث الثالث
  .اجلنائي الوضعي

  .النظام اجلنائي اإلسالمي: املطلب األول 

  . مضمون القانون اجلنائي الوضعي: املطلب الثاين          

  .حقوق اين عليه املتعلقة بالقواعد املوضوعية: الفصل األول  
  حقوق اين عليه يف جرائم احلدود، وبيان موقف قانون العقوبات اجلزائري مما يعادل هذه اجلرائم :املبحث األول     

  حقوق اين عليه يف اجلرائم املاسة بالدين والنفس واملال: املطلب األول          
  حقوق اين عليه يف اجلرائم املاسة بالعقل والنسل والعرض: املطلب الثاين          

حقوق اين عليه يف جرائم االعتداء الواقعة على األشخاص يف الفقه اإلسالمي وقانون العقوبات : املبحث الثاين     
  .اجلزائري

                                        العقوبات اجلزائريحقوق اين عليه يف اجلرائم الواقعة على النفس يف الفقه اإلسالمي وقانون  :املطلب األول  

  وقانون العقوبات اجلزائريحقوق اين عليه يف اجلرائم الواقعة على ما دون النفس يف الفقه اإلسالمي  :املطلب الثاين    

  حقوق اين عليه يف جرائم التعزير ويف املخالفات: املبحث الثالث

  اإلسالمياحلقوق املقررة للمجين عليه يف اجلرائم ذات العقوبات غري املقدرة يف الفقه  :املطلب األول

 قمع املخالفات يف قانون العقوبات اجلزائري :املطلب الثاين   

اجلزائية اإلسالمي وقانون اإلجراءات جرائية يف كل من النظام اإلجرائي حقوق اين عليه املتعلّقة بالقواعد اإل:الفصل الثاين
  اجلزائري

  حقوق اين عليه يف مرحلة التحقيق األويل: املبحث األول 

  حقوق اين عليه أمام الضبطية القضائية :املطلب األول

  احلقوق املقررة للمجين عليه أمام هيئة النيابة العامة :املطلب الثاين   

  حقوق اين عليه أثناء مرحلة التحقيق االبتدائي :املبحث الثاين

  حقوق اين عليه أمام قاضي التحقيق:املطلب األول

  حقوق اين عليه أمام غرفة االام: املطلب الثاين         
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  حقوق اين عليه خالل احملاكمة اجلزائية: املبحث الثالث 

  يف النظام اإلجرائي اإلسالميحقوق اين عليه خالل اخلصومة  :املطلب األول

  حقوق اين عليه أمام هيئة احلكم يف قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  :املطلب الثاين   

                                                                                                                             وفيها النتائج والتوصيات: اخلـــامتة
تبني يف األخري أن احلقوق اليت قررها فقهاء الشريعة اإلسالمية كفيلة بتحقيق العدالة وإطفاء غيظ اين وقد       

 ف منعلى خالالقانون اجلنائي اجلزائري عليه، ذلك أن هذا األخري هو يف الشريعة اإلسالمية طرف فعال؛ بينما هو يف 
عامل مع اجلرمية يف اجلزائر تمت ال هيالحظ أنكما وتغليب مصلحته على احلق اخلاص  جهة اتمع املقنن  ذلك الحنياز

ما جعل القانون حيوي تذبذبات لعدم متاشيه واألرضية االجتماعية والدينية للمجتمع مبوروثات الثورة الفرنسية 
  .اجلزائري

تسطري سياسة جنائية  ، قصداحلايليف األخري مجلة من التوصيات دف أساسا إىل تدارك الوضع  أيضاكما حوت        
  .واالقتصادية والدينية للمجتمعتتماشى واألرضية االجتماعية 

  


