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 مقدمة:

 

بلعالقرررتي  ررري  بإلنسرررتنل بللبهرررل طلررر   رررب   أحرررظ هررررتول بلت ب ررر  يررر عتبرررل بلتب ي

، كبرررت أنرررب  يعتبرررل هرررظ ال      يسررريت  أو  ررري  بألفرررلبي وويررررتي أ رررل بألفرررلبي فيبرررت  يررر    

 طن تئ ت . إلنشتء بلبلبكــز أو  عظي  ت أو

ولكررررل ي ررررتغ بلتب يرررر  جارررررتائ فررررل بلبمررررتا بليةرررررتئل حل رررر  بألنربرررر  بليتن نيررررر  

ه ر هررر  قتن نيررر   قرررظي يرررلح بلتب يررر  وأحكتهرررب وجارررتائ ، وفرررل وررر ب  ب تبرررتيبلبيتانررر    ررر  

بإليرررررتا ـــــرررررـتء بلبرررررت  بلقرررررتيء  شرررررل هررررر  قرررررتن   بإلـرررررلبءبي بلبظنيررررر  وبإليبايررررر  

يررر ر   ب يررر  بلتب يررر   ي بلتب يررر  بلل ررربل ل ـبلمزبئرررلء  قررر    ررر ب ج ل فرررل ب ـرررتا و يررر

 .بلل بل لألوابح بليةتئي 
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 ب يرررر  بألوابح ه  رررر    اقرررر  بلبقعيرررر    رررر  وهرررر  ورررر ب بلب   ررررل  لكررررز ورررر ئ بل 

أوبيتررب  و يررت  بليةررتئي  فررل بلتشررلين بلرر ي ل بلمزبئررلء ال رريبت هرر   ررالا بلتعليرر   ررب 

  صتئصب.هقت بئ وأو    و قظيظ

   تقش و ئ بل اق  طشكتلي  هق اي  ول ج 

 ب يرررر  بألوابح بليةررررتئي  فررررل بلتشررررلين  وررررل هالهررررا بإليررررتا بل ررررت   لعب يرررر   هررررت

 بلمزبئلء ؟

 و ظاج  ق  و ئ بإلشكتلي  بلبق اي   ستؤالي فل ي  ه  ت     بلخص ص ج 

 ل بل لألوابح بليةتئي  .ـــــــــــــــلبيص ي  تلتب ي  بلهت  -

 هتول أوبي    ييل بلتب ي  بلل بل لألوابح بليةتئي  . -

 هتول أو   صتئص بلتب ي  بلل بل ؟  -

بلبرررظ   بلبيرررتويبل ل تب يررر   ب رررتيلبءو تصرررظ  بل اقررر  ل ررر ئ بإلشررركتلي  هررر   رررالا 

 ا   يت  هك نت ب و صتئصب فل هق ا ج ل . هق ا أوافل بلل بل 

 

 

 لتبليغ الرسمي لألوراق القضائية:المحور األول : اإلطار المفاهيمي ل

 .اتنيت، ا  نقظي أوبيتب  أوال فل و ب بلبق ا بلبيص ي  تلتب ي  بلل بل توا نتو

 أوالج بلبيص ي  تلتب ي  بلل بل لألوابح بليةتئي  

 وبليتن نل ل تب ي  بلل بل ج وبليي لبلع صل بلتعلي  بل غ ء ويتةب  و ب 

 ج للتبليغ التعريف اللغوي-1

ب   رررال   و ررر »  بإليصرررتا وبإل رررالب وبإل برررتا ، قرررتا  عرررتل  ـرررـو  ـرررـبلتب يررر  فرررل بل غ   

ورررر ب بإليصررررتا بلرررر ء  ف ررررل ط بررررتا وط ررررالب وطيصررررتا ل  ررررت .، رررر ار ط ررررلبوي   «ل   ررررت   

 .ب  لر  بلعيت  فل يتل ب   ب بلع ب  أو

 للتبليغ الرسمي :  الفقهيالتعريف -2
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ـرررـظ    هررر  بلبيصررر ي  رررتلتب ي  بلل ررربل لـرررـ  بلتب يررر  بلل ررربل فرررل بل غـرررـييترررل  هع 

 في ـتء بليتن  .

  طيصرررتا بلع ررر  طلررر  بأليرررلب   لهرررل طلررر ج و ررري   قتن نيررر  ا ررربي  رررب وييصرررظو 

  بةب   بل اق  بليةتئي  ، ويُعتبل بلبقةل بلبكت   قلني      ذلك بلع  . 

 الرسمي في التشريع الجزائري :القانوني للتبليغ التعريف -3

هسررر ل    ت تبرررتائ  بلتعليررر  ــرررـبلتشرررلين   بللب رررع  عرررزو    رررال  بلعرررل  ـرررـ  

هرررر  قررررتن   بإلـررررلبءبي بلبظنيرررر  وبإليبايرررر    404 لفرررر  بلبـــررررـتير ج ؛  في يرررر   تلصرررر

 جت ــبلتب ي  بلل بل  ي ل 

ظئ بلبقةررررل ـررررـييصررررظ  ررررتلتب ي  بلل رررربل بلتب يرررر  بلرررر ء يررررت   ب ـررررب هقةررررل يع »

بقةرررل هعرررظ هررر  يرررل  ، وال رررظ أ  يكررر   وررر ب بل رررتلتب ي  بلشررري ء وال يعترررظ  «ل ـبليةتئررر

 ةتئل .، وول بلبقةل بليـ   هختص  حصلب  

و رررر لك يكرررر   بلبيصـررررـ ي  ررررتلتب ي  بلل بـررررـل لررررألوابح بليةررررتئي  وررررـ  ج ط ررررالب 

أو أء شررررخص يقررررظيئ بليررررتن    ررررتألوابح بليةررررتئي   ب ـررررب هقةررررل يقررررلائ  بأليررررلب 

 بليةتئل.بلبقةل 

 

  لتبليغ الرسمي لألوراق القضائية ثانيا : أهمية ا

بلل ررربل لرررألوابح بليةرررتئي      رررري   ب يررر  بلتب يررر  ـرررـ   ل حرررلص بلبشرررل ـرررـي  

   بألوبي  بليص   بلتل  قت  ت ال يبت ه   الا بألوـب بلتتلي  ج ـه

 التبليغ الرسمي حق من حقوق اإلنسان : -1

 ذلك ه   الا هس لتي  ج  ويتةا

إلابرررتي ل بلع ررر  ل وهررر  حرررل أء  ورررل كررر   بلتب يررر  قلنيررر  ج المسألــــــة األولــــــــ 

طليرررب لك نرررب يتع رررل  قرررل هررر  حي قرررب ، وقرررظ  طنسرررت  أ  يع ررر   تلخ رررت  بليةرررتئل بلب ـرررب

   ليي  هشلو   أو يعتيظ ك لك .  بكتسبت تيؤال     هلكز هلبكزئ بليتن ني  بلتل 
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ــــة : ــــة اليانيـــ ورررل كررر   بلتب يررر  بلل ررربل وررر  بلبرررظ   بأل ت رررل لتبكررري   المسألــ

حيرر ح بإلنسررت   عتبررل هرر  أ ررب ، بلرر ء ي حبتيرر  حيررب فررل بلررظفت لررب هرر   بلشررخص بلبب  رر   

ويفرررررن  أهررررتب بليت ررررل   يليرررررل ه قررررب بليل رررر  لعررررل  أيلتررررربـررررـ، وذلررررك  وأوكررررظوت

 طي تءبي بلخص  .

   التبليغ الرسمي ضمانة أساسية لألمن القضائي : -2

وبألنررررن  رررري   بل ب ني رررر ل   رررر   ررررلوار طشررررت   ـرررر  هرررر  بليةررررتئ ييرررر ب بألهرررر 

فرررل  ظبلرررر  بلبقكبرررر   ، وذلررررك  عرررظب  رررر ف     ررر  هلبكررررزو  بليتن نيررر  وبلعيرررر بلبتيت ررري 

 صررر ار هبتشرررلر ي وأوبهرررل  تع رررل  قيررر ق   بقرررلبا ل  رررب هررر  أحكرررتب ووطنصرررت  هرررت    ررر

   .أو غيل هبتشلر

بلتب يررررر  بلل ررررربل بلصرررررقيا  بعت ررررر   ررررربتن   ب تبرررررتاوهررررر  وررررر ب بلب   رررررل يبكررررر  

ولرر لك نمررظ بلبشررل  يلكررز   رر      بتيررن بلبتيت رري   ررتأله  بليةررتئل ؛ـ وليرر  هرر  أـرر

ويقرررلص   ررر   كييررر  بألحكرررتب بلصرررتيار  ، رررلوار  ررراله  طـرررلبءبي بلتب يررر  هررر  ـ ررر 

  فل   ء ن  ي  بلتب ي  بلل بل بل ء أنمزئ بلبقةل بليةتئل ه  ـ   أ ل  .

 لمحاكمة العادلة : توفير ا -3

يعتبررررل بلتب يرررر  بلل رررربل بلصررررقيا أوا اكررررتئز بلبقتكبرررر  بلعتيلرررر    رررر  أ ررررت  أ  

ررر ، ووررر  هرررتبالنعيرررتي بلصرررقيا ل خص هـرررـ  بليةرررتئي بلبقتكبررر  بلعتيلررر   برررظأ هــرررـ     يبك 

يب ررررت  ب يررررظب  إل ررررظبا بلقكرررر  ص بأليلرررر  بلبيظهرررر  هرررر  بأليررررلب  و ييبليت ررررل هـررررـ  فقرررر

 .بليت   فل بل زب  بلبعلو    يب بليةتئل

فررل بلتب يرر  بلل رربل ولرر  يررتبك  بلب  رر    ب غيررب هرر   يررظي  أيلتررب  ب ررتالاوطذب وقررن 

وفرررل جـررتا هعي لررر   ررريؤال ذلررك  شرررك  هبتشرررل   رر  ـررر ير بلقكررر  بليةرررتئل  ، شررك   ررر ي 

  بلبقتكب  بلعتيل .  بتنتي فل يؤال  بلصتيا    بلعظبل  وو  هت
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 ي:مضمون محضر التبليغ الرسمي وبيان خصائصهــور اليانــالمح

   ـل  تةرررررب  بلتب يررررر  بلل ررررربل، وبلترررررل يسررررربي ت بليتنرررررـرررررـ  بلتـــرررررـ عتبرررررل بل اق

لهقةررررلل  بعت رررر  بلررررظلي  بليةررررتئل بلرررر ء يعبرررر  طـررررلبءبي بلتب يرررر  وهلبح ررررب بأل ت رررري  

ل يتل رررب   ررر  ـرررـبلت  و ــرررـليوبليرررتن    ررر فل ـب ررر  هررر  بلبيتنرررتي بلم  أوـررربو  يرررب فيررر  

 ال  بلبقةل أو قت  يتب ل لك.ـــت   ـبإل الا   

وفيبرررت ي رررل  ررر قتوا بلت رررلح طلررر  أوررر  بلبيتنرررتي بلم وليررر  بلترررل يت  ب رررت بلشرررل  

 فل هقةل بلتب ي  بلل بل ط تف  طل   قظيظ أو   صتئصب.

 ي:ــغ الرسمــر التبليــون محضــأوال: مضم
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ظ قةررررتئل ال يعتررررظ ـررررـأ  بلتب يرررر  بلل رررربل ألء   ت   قتن نررررت  و قةررررتء  ـررررـبلع ط  هرررر 

  بلبختصررر  حصرررليت   فرررل ـرررـب بلم ـرررـ   ــرررـب وال  كررر   لرررب بلصررري  بلل ررربي  طال طذب قتهـرررـ 

تلتب ي  بلل ررربل  ررر ب بلبقةرررل بليةرررتئل ــرررـويي ، وبلبتبع ررر  فرررل بلبقةرررل بليةرررتئل،ذلرررك

 بء أكرررت  بل  رررب  ررر لليرررتن نأو ب بال يرررتقل  ي رررب بلشرررخص بلبع رررل أو هبع رررب ـتء    رررـرررـ  

   بإلـررررلبءبي بلبظنيرررر  و هرررر  قررررتن 404قةرررر   ررررب بلبررررتير    هررررتـررررـكتت يررررت ووشرررري يت  أو 

هررر   21، كبرررت يمرررب هلب رررتر حرررتالي  ةرررتا  بلبصرررتلا بلررر باير فرررل نرررص بلبرررتيربإليبايررر 

  ه  ررر  بلبقةرررل ي  رررروبلبتةرررب   2004فيلبيرررل 20بلبرررؤاي فرررل  04-03اقررر ج يرررتن   بل

 بليةتئل .

أ  يقرررررلا  شررررر نب ويمرررررب   ررررر  بلبقةرررررل بليةرررررتئل طذب قرررررتب  رررررتلتب ي  بلل ررررربل 

 هررر   407هقةرررلب  هسرررت فيت ل شرررلوي بلترررل أوايورررت بلبشرررلو  ال ررريبت فرررل نرررص بلبرررتيرج

 ، وول     بلت بللجقتن   بإلـلبءبي بلبظني  وبإليباي 

 ه:ـــه وختمــه المهني وتوقيعــب المحضر القضائي وعنوانـــولق اسم-1

ل و ب رررربتلبقةررررل بليةررررتئل لبلم رررر  بلتررررل قتهرررر   ررررتلتب ي  وورررر  بيقررررظي  وورررر  هررررت

ت برررـرررـلليبرررت ل وك بل ررر  ل و بلبق رررل  بال تصرررتص بحترررلببيةرررب     هرررتـرررـب ، ووـ ب هيرررل هك 

  .ذبي بلص    تلتب ي  بلل بل

ويمرررب   ررر  بلبقةرررل بليةرررتئل   قيرررن و رررت  بلبقةرررل إل ررريتء بلل ررربي    ررر  

 .بلبست ظ ويب قب بلي ر بلعب  ي  

 ه:ـــروف وساعتــغ بالحــخ التبليـــتاري -2

ب ـرررتا بليتن نيررر  فرررل  بحتسرررت  يرررت  ـررر ولء لرررب أارررتا قتن نيررر  أ ت ررري  ه  رررت  ووررر 

 .بلبقةل بليةتئل لب بقي  بلتب ي   بحتلببه بـ   بأليلب  ط تف  طل   يت  

 ه:ـــغ وموطنــب التبليــب طالــولق اسم -3

وذلررك  الفررت  ل بشررلو  بليلنسرررل بلرر ء أ ررت  طلرر  ذلرررك  يررت  بل  ييرر  وبلم سررري ،  

يسرررت ء فرررل  يرررت  بلشرررلوي بلشرررخص بل بيعرررل و بلبع ررر ء حيررر   ررر كل، يبيعررر  و سررربيتب و

 وليب و ي  بلشخص بل ء   ي  بلتب ي  بلل بل. وب   بالـتبت لوهيلئ 
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ـــــب الشــــمو ومــــوطن الشــــمو الـولقــــ اســــم-4 وطذب  ع ررررل بألهررررل  ،ذي تلقــــ  التبليــــغــ

ب و ررري  ـرررـولي وب ررر  بالـتبرررت لتا طلررر   ررريتب و سررربيتب وهيرررلئ ـرررـ شرررخص هع ررر ء يش

 بلشخص بل ء   ي  بلتب ي  بلل بل .

توقيــــع الشــــمو الــــذي تلقــــ  التبليــــغ وبيــــان وطبيعتــــه الوثيقــــة التــــي تيبــــ  هويتــــه  -5

ب ، وطذب  عررر ا   رررر  بلبب رررر  لررررب بلت قيرررن   رررر  بلبقةررررل يمررررورقمهـــا وتــــاريخ   ــــ ارها

   يب و ن  صبتب .

 الرسمي  ل  المبلغ له. التبليغاإلشارة  ل  تسليم الوثيقة موضوع  -6

وفرررل بأل يرررل يمرررب بإلشرررتار طلررر  أنرررب طذب  خ ررر  أء هررر  بلبيتنرررتي بلسرررت ي  يمررر   

فن قبررر  طشرررتا ب ألء يفرررن أو ظفن  ب النرررب  شرررلي أ  يكررر   ذلرررك بلرررظل ب  ررر    تب يغرررب بلررر

 يفت  .

 

 

 

 

 

 :التبليغ الرسميثانيا: خصائو 

يرررزئ وبلترررل  ب  ررربل يبكررر   قظيرررظ أوررر   صرررتئص بلتب يررر  بلل ررربل  هررر   رررالا هرررت

 بأل ل  وفيبت ي ل  قظيظ ألو  و ئ بلخصتئصج بلتب ي    أشكتا 

 : خا ية الشكلية في التبليغ الرسمي  -1

 عتبرررررل  ت ررررري  بلشرررررك ي  هررررر  أوكرررررظ بلخصرررررتئص بلترررررل حرررررلص بلبشرررررل    ررررر  

 بلتب ي  بلل بل.ط يتئ ت     طـلبءبي 

  بررررب بليررررتن   فررررل بلتب يرررر  وـرررر   بلتييررررظ  تإليررررتا بلشررررك ل بلرررر ء يتوييصررررظ   ررررت 

فررل ب ررتعبتا و ررتئ  أو شررك يتي أ ررل  غيررل   ررك بلتررل  بالـت ررتييبكرر  ال بلل رربل حيرر  

ولرررر  كتنرررر   ررررتؤيء طلرررر  بلع رررر  بلرررر بقعل ل ب  رررر   قةررررتئيت؛ ذلررررك أ   يت  ب ررررت بليررررتن  
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بلرررر بقعل  يررررظا هررررت يقررررلص   رررر  حصرررر ا بلع رررر  بلبيتررررل  يسررررت ظ  بلع رررر   بليررررتن   ال

 وبل ء يتقيل    يليل بلتييظ بلصتاب  تلم نب بلشك ي  بلب ص ص   ي ت.

ويرررظ    رررب  بلشرررك ي  بلب    ررر  فرررل بلتب يررر  بلل ررربل  هلب رررتر أو رررت  هعي ررر  فرررل 

بلبيتنررررتي بلرررر باير فررررل بلييررررلر بلسررررت ي  هرررر  ورررر ئ  هقةررررل بلتب يرررر  بلل رررربل   رررر  غررررلبا

 ه  قتن   بإلـلبءبي بلبظني  وبإليباي .  407و بل باير فل نص بلبتير بل اق ، 

 رررقيا أ  بأل ررر  وررر  حليررر  بأليرررلب  فرررل ب تيرررتا بلشرررك يتي بلترررل  قيرررل بلع ررر ، 

لكررر  بلبشرررل  لبرررت  رررظ    ي ب رررظ قتن نيررر  جهرررلر فرررل  ب يررر    رررري  كيييررر  بلتب يررر  بلل ررربل 

  رررت، وأ  بلبشرررل  ا رررب بلرررب ال  كرررإـلبء  باللترررزببوـرررب   ررر  ـبيرررن  بأليرررلب  أفإنرررب 

-08  رر  هختليررر  ذلررك ووررر  هرررت قةرر   رررب بلبقكبرر  بلع يرررت فرررل قلباوررت بلصرررتيا  ترررتايعج 

 بلتررررزببحيرررر  أكررررظ بليررررلبا   رررر  وـرررر    53790وبلبتع ررررل  ررررتلب   اقرررر  ج  11-1989

وورررر  هررررت  رررريت لح لررررب  هقةررررل بلتب يرررر   تلبيتنررررتي  بلب    رررر  قتن نررررت وطال  رررربا  ررررتيال

 .بلبقت لو  فبت ي ل ه  هقت لبيبأل ت  ر 

 

 

 

 : خا ية الرسمية في التبليغ الرسمي  -2

بلبيتنررررتي  عتبررررل ورررر ئ بلخت رررري  نتيمرررر  ه  ييرررر  ل خت رررري  بلسررررت ي ، طذ هرررر   رررري  

 وطهةرررتءبلم وليررر  بلترررل    ب رررت بليرررتن   وـررر    ةرررب  واقررر  بلتب يررر  بلل ررربل لخرررت  

 بلبقلا ل  اق . بلبقةل بليةتئل

ويتل رررررب   ررررر  بكتسرررررت  بلبقةرررررل بلررررر ء يقرررررلائ بلبقةرررررل بليةرررررتئل لصررررري  

وطال ب تبررررل ذلررررك  رررر  كت هملهررررت  طهةررررتئببلل رررربي   ررررظب طهكتنيرررر   غييررررل هقترررر بئ  عررررظ 

  مليب  بلتزويل فل هقلابي ا بي .

لررر لك ابررر ي بلقيرررتئل بلترررل يتةرررب  ت، وال يبكررر  بل عررر  في رررت طال  يتترررل   بعرررتكبرررت 

   ليل ي    بلتزويل.
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 : خا ية تكافؤ البيانات في التبليغ الرسمي  -3

بلبيتنررررتي بلرررر باير فررررل بلبقةررررل   ةررررتفلوييصررررظ   رررر ئ بلخت رررري  طهكتنيرررر   

فيبرررت  ي  رررت وذلرررك هررر  أـررر   غ يررر  بلررر يص  بلبقةرررل بليةرررتئلبلررر ء يقرررلائ 

 بل باي في ت يو  بإل الا  شك ي  ذلك بلبقةل.

يررررر  بلبيتنرررررتي  ررررر  بكتوذلرررررك أل  بليرررررتن   لررررر  يقرررررظي  ل يبرررررت هعي رررررت لت رررررك  

هت ررررت فررررل بل اقرررر  بليةررررتئي  لأل ررررلب   ةررررلوار   بفلوررررت و ررررل  هبررررظأ هالء

 بلبعب ا   ت فل و ب بلصظي.

ولعررر  هررر  بألهع ررر  بلظبلررر    ررر  ذلرررك كررر   بلبقةرررل بليةرررتئل قرررظ أغيررر    

ذكررررل ب رررربب وليبررررب فررررل بل اقرررر ، غيلوررررت أ   ال  ب رررر  طذب كررررت   ررررت  بلبقةررررل 

 وليبب  شك  نتفل ل م تل . ب بببليةتئل و  قيعب قظ أو ا 

وررر ب، ويبكررر  أ  يرررتب  بلبيرررت  بلمررر ولء فرررل واقررر  هكب ررر  ل  اقررر  بأل ررر ي   

كبررررت ورررر  بلقررررتا فررررل هقةررررل بلتك يرررر   تلقةرررر ا وهقةررررل  سرررر ي  بلتك يرررر  

  تلقة ا.

   

 :ةــــــخاتم

وبلبتع رررل  رررـج بلتب يررر  بلل ررربل لرررألوابح بلتعرررل  لب  ررر   بل اقررر   رررالا  هررر  

صرررب أهكرررر  ل رررت  سررررمي  هررررت ئل تعليررر  لررررب و يرررت  هقت يت ررررب و صتبليةرررتئي  وبلتعررررل  

 ي لج

بلل ررربل  يليرررل حصرررلء نرررص   يرررب بلبشرررل  وحرررظيي كيييت رررب  بلتب يررر يعتبرررل  -

وهررر  شرررلويب بأل ت ررري   وذلرررك لةررربت  بنعيرررتي بلخصررر ه  بليةرررتئي   شرررك   ررر ي 

 قليرررلئ هررر  يرررل  بلبقةرررل بليةرررتئل هررر   رررالا هقةرررل هكتررر   يتةرررب  

 بلبيتنتي بأل ت ي .
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كتسرررل بلتب يررر  بلل ررربل لرررألوابح بليةرررتئي  أوبيررر  قصررر    هررر   رررالا ك نرررب ي -

حيررر ح بإلنسرررت    ررر بء  ع رررل بألهرررل  رررتلقل فرررل بلع ررر   الحترررلبب ررربتن  أ ت ررري  

أو بلقرررل فرررل بلرررظفت ، ط رررتف  طلررر  كررر   بلتب يررر  بلل ررربل بلسررر ي  هرررظ   أ ت رررل 

 ح لتقييررررل بلبقتكبرررر  بلعتيلرررر   بلتررررل  رررر فل بلةرررربتنتي بأل ت رررري  لقبتيرررر  حيرررر

 بأليلب .

 ررل ب   ـرر ير بلقكرر  بليةررتئل   مرر ير بلتب يرر  بلل رربل، وورر  هررت يةررب   رر فيل  -

 بلقظ بألين  ه  بأله  بليةتئل بل ء يست ظ  بلبشل    فيلئ.

ب ررررت بلشررررك ي  وبلل رررربي  يخررررتص بلتب يرررر  بلل رررربل  مب رررر  هرررر  بلخصررررتئص أو -

 بلبيتنتي. وهبظأ  كتفؤ

 

 

 

 

 

 

 


