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 اجلنـــــائيالقانون 

 

 
 قانون العقوبات

يعترب قانون العقوبات من أهم فروع القانون، وتبدو هذه األمهية يف املصاحل واحلقوق اليت حيميها، والغاية اليت يرد 
 منها، جتسيدها، وهي مصاحل اجلماعة اليت يرى املشرع أا جديرة مبثل تلك احلماية القانونية خاصة احلماية اجلنائية

 وسكينة اجلماعة وإقامة العدل بني أفرادها، عن طريق ما تقرره القوانني العقابية من وسائل قهر حتقيقا ألمن واستقرار
 وردع، باعتبارها أداة السلطة يف التجرمي والعقاب استعماال حلق اجلماعة يف العقاب، بتجرمي كل سلوك ترى وإلزام

مبدأ شرعية اجلرائم ((العقوبات مبدأ هام وهو حيكم قانون –فيه إخالال بأمنها واستقرارها وطمأنينتها وسكينتها 
، يقضي بأا ال جرمية وال عقوبة إال مبقتضى نص تشريعي، سابق يف وجوده على ارتكاب الواقعة ارمة ))والعقوبات

، ومواجهة من تسول له نفسه اخلروج على نظامها مبحاولة االعتداء عليه، وتقرير جزاءات -فيجرمها ويعاقب عليها
ة تتناسب مع خطورة وجسامة اجلرمية باعتبار اجلزاء اجلنائي ضرورة اجتماعية تكفل احترام أوامر القانون جنائي

 ما تقرره من مر القانون ونواهيه، عن طريقاونواهيه، بسلوك املخاطب بالقاعدة اجلنائية مسلكا ال يتعارض مع أو
، وضرورة فرض محاية جنائية هلا تماعية جتديدا وتطوراجزاءات جنائية، بل غنها أشد حاجة هلا الزدياد املصاحل االج

 واستفادا من التطور هذا من جهة، ومن جهة أخرى تبدو احلاجة هلا نظرا لتطور األساليب املتبعة يف ارتكاب اجلرمية
 .الذي طرأ يف اتمعات يف خمتلف امليادين

 هلا طابعها اخلاص املميز هلا، إذ عرف الفكر ولقد مر القانون اجلنائي عرب تطوره مبراحل خمتلفة، كل مرحلة
قانونية الغرض منها فقط ردع ارمني وتوقيع أشد اجلنائي تطورا كبري، فلم يعد ينظر لقانون العقوبات بأنه قواعد 

العقوبات عليهم، بل إنه أصبح ينظر هلذا القانون من خالل الدور اإلصالحي والوقائي الذي يلعبه، حيث يقوم 
 اجلرمية ليس بتوقيع العقاب على مرتكبيها فحسب، بل العمل إجيابيا على عدم وقوعها بواسطة التدابري األمنية مبكافحة

والوقائية اليت تلعب دورا كبريا ومهما يف الوقاية من اجلرمية مبنع وقوعها، وهو موقف تبنته التشريعات اجلنائية احلديثة، 
 يف 4 نظم يف قانون العقوبات تلك التدابري وكرس حكمها الوقائي يف املادة ومن بينها التشريع اجلنائي اجلزائري الذي

يكون جزاء اجلرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باختاذ ((فقرتيها األوىل والرابعة منه، فتنص الفقرة األوىل 
 1)).إن لتدابري األمن هدف وقائي((، وتنص الفقرة الرابعة ))تدابري أمن
إذا كان قانون العقوبات حيتل مركزا متميزا يف املنظومة القانونية لكل دولة، فيعترب ركيزة : ون العقوباتمفهوم قان

أساسية فيها، وباعتباره ظاهرة اجتماعية كغريه من القوانني املشكلة لبناء تلك املنظومة القانونية يف أي جمتمع، يعرف 
حملددة لألفعال اليت تعترب جرائم يف نظر املشرع، وتبني العقوبات املقررة قانون العقوبات بأنه جمموعة القواعد القانونية ا

 2.هلا، وحيدد قواعد املسؤولية اجلزائية والعقاب على السلوكات اليت يأتيها اإلنسان

                                                 
 01، ص2008-2007حماضرة بكلية احلقوق، جامعة اجلزائر،  ،"القسم العام"جلزائري شرح قانون العقوبات ا عبد اهللا اوهايبيه، - 1
 03 عبد اهللا اوهايبيه، مرجع سابق، ص- 2
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 ةــجلرميا :القسم األول

 
ن الفرد و هنا يلجأ إىل اجلرمية هي اعتداء على املصلحة العامة و اعتداء على الدولة و على النظام العام أكثر م

فالدولة حتمي أموال و أرواح الناس ويتدخل , القضاء فهي اعتداء على اتمع أكثر من اعتداء على املصلحة اخلاصة
فالسلطة هي تعاقب وليس الفرد على العكس يف السابق الفرد ) حسب مفهومها احلديث(اتمع وحيدد أنواع اجلرائم 

 .د الفوضى يف اتمعيأخذ حقه بنفسه لكن هذا ول
 ):من الفقه ( هناك جمموعة من التعريفات : النظرية العامة للجرمية

 .اجلرمية هي فعل غري مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون عقوبة أو تدبري األمن: التعريف األول
قرر له عقابا إذا صدر عن إنسان اجلرمية هي كل سلوك خارجي إجيابيا كان أم سلبيا حرمه القانون و: التعريف الثاين

 .مسئول
 ونستنتج من هذان التعريفان أن لكل جرمية ثالثة أركان 

جرمية التهريب جندها : أن يكون الفعل غري مشروع طبقا لقانون العقوبات والقوانني املكملة لقانون العقوبات مثل/ 1
والركن " الركن الشرعي" ت ويسمى هذا الركن قانون العقوبا: فالقوانني املكملة مثلها مثل. يف قانون اجلمارك

 )وحىت تكون جرمية جيب أن تكون خمالفة لقانون العقوبات ( القانوين 
أن يرتكب اجلاين فعل مادي فاجلرمية هي فعل وجيب أن تكون مبنية على الركن املادي وقد يكون هذا الفعل / 2

 .إجيابيا أو سلبيا
 .إخل......كالقتل، السرقة> =الفعل اإلجيايب 

 .األم اليت متتنع عن إرضاع ابنها وتتسبب يف قتله> =الفعل السلبـي 
 .                    املمرضة اليت ال تعطي الدواء للمريض يف وقته

ويتحمل نتائج ). له عالقة نفسية بني الفعل وصاحبه ( اجلرمية البد أن تصدر عن إرادة جنائية : الركن املعنوي/ 3
انون مثال يقوم جبرمية هنا ال يسأل ألنه ليس لديه (صادرة عن إرادة اجلاين فهي مرتبطة بإرادة الفرد اجلرمية ألا 

 .أي أن الفرد يقصد ارتكاب اجلرمية وخمالفة القانون) إرادة كذلك الطفل القاصر، الشخص املكره 
جلرمية بعض الظروف وهي ال تأثر يف  وإذا ختلف أحد األركان الثالثة فال تقوم جرمية يف بعض األحيان حتيط با-

( والليل ) جرمية قائمة ( وتسمى ظروف خمففة أو مشددة السرقة . اجلرمية وإمنا تؤثر يف ختفيف العقوبة أو تشديدها
 ).ظروف مشددة 

 . فالركن يؤثر على قيام اجلرمية أما الظروف فهي ال تؤثر فيها
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 :بيةالفرق بني اجلرمية اجلنائية واجلرمية التأدي
تتمثل يف تقصري أو خطأ يقع من موظف عام أو أي شخص ينتمي إىل مهنة معينة بواجبات > : =اجلرمية التأديبية

 .وظيفته
مقصورة وحمددة يف قانون العقوبات (وهو إخالل بقانون العقوبات والقوانني املكملة له > : =اجلنائية اجلرمية

 . ألخطاء الوظيفية وإمنا حيدد اجلرائموال يستطيع املشرع حصر ا) والقوانني املكملة 
 :من حيث اجلزاء خيتلفان

 .اجلرميـــة         عقوبتها احلبس أو الغرامة
 .اخلطأ الوظيفي        عقوبة العزل أو اخلصم

/ ارتكب خطأ إداري (كالرشوة ) جرمية إدارية وجنائية(يف بعض األحيان هناك الفعل الواحد يشكل جرميتني 
 ).العقوبات الذي يعاقب الشخص املرتشيويف قانون 

 :الفرق بني اجلرمية اجلنائية واجلرمية املدنية
)  من القانون املدين124(وهو مصدر من مصادر االلتزامات القاعدة العامة ) تسمى اخلطأ املدين: (اجلرميـة املدنيـة

 .دنية حيث ال ميكن حصر األخطاء امل» كل من تسبب يف ضرر للغري عليه بالتعويض «
الشخص يف اخلطأ املدين يرفع دعوى مدنية . واألخطاء اجلنائية حمصورة يف قانون العقوبات والقوانني املكملة له

 .أمام القضاء املدين للمطالبة بالتعويض
ون ترفع دعوى جنائية أو عمومية أمام القضاء اجلنائي للمطالبة بتوقيع العقوبة أو اجلزاء وتك: اخلطـأ اجلنائـيأما يف 

 .عن طريق النيابة العامة
 .الفعل الواحد قد يشكل جرميتني مدنية وجنائية كالسرقة فاملتهم يتابع أمام القضاء املدين والقضاء اجلنائي* 

 
، والركن )القانوين(الركن الشرعي :  حىت تقوم اجلرميةبالتئامها ثالثة أركان وعلى العموم فإنه جيب توفر

 املادي، والركن املعنوي
ال جرمية دون نص قانوين حيدد مواصفات الفعل الذي يعتربه القانون جرما إذ ال جرمية بغري قانون وبدون النص  ف-1

 .القانوين يبقى الفعل مباحا
 كما البد أن تتبلور اجلرمية ماديا وتتخذ شكال معينا حىت تصبح من املمكن تطبيق النص القانوين املُجِرم عليها -2

 .ظهر اخلارجي لنشاط اجلانيب والذي يتمثل يف السلوك اإلجرامي حمل العقابفالركن املادي هو امل
بل جيب أن يكون هذا الشخص قد اجته بإرادة ) اجلانيب( ولكن الركن املادي ال يكفي إلسناد املسؤولية للشخص -3

 أو أن تكون اجلرمية قد حصلت حرة ومبعرفة تامة إىل إظهار اجلرمية إىل حيز الوجود أي البد أن تتوافر لديه نية اجلرمية
 .خبطأ منه

 هذه األركان الثالثة تدعى باألركان العامة للجرمية اليت جيب توافرها يف كل جرمية
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 )الركن القانوين(ي  الركن الشرع: الفصل األول

ن  من اعتبار الصفة الغري املشروعة للسلوك ركنا ماألستاذ فتوح عبد اهللا الشاذيلنذهب إىل ما ذهب إليه 
 األسباب اليت ترفع انتفاءأركان اجلرمية واليت مصدرها نص التجرمي الذي يضفي هذه الصفة على ماديات معينة مع 

 .عن هذه املاديات اإلجرامية صفتها الغري مشروعة
 : مها02ومبعىن آخر أن الصفة غري املشروعة للسلوك كركن من أركان اجلرمية تفترض أمرين 

نص جنائي يضفي على السلوك الصفة الغري مشروعة وحيدد اجلزاء الذي يستحقه مرتكب وجود :  أحدمها إجيايب-1
 .السلوك
يتمثل يف انتفاء األسباب اليت تبيح السلوك وجترده من هذه الصفة وترده إىل األصل العام يف األشياء :  الثاين سليب-2

 . اإلباحةوهو
 أمهية وعناصر الركن الشرعي: املبحث األول
  أمهية الركن الشرعي :ولاملطلب األ

موضوع التكييف ( الركن الشرعي حيدد املاديات اليت يصبغ عليها الشارع الصفة الغري مشروعة وهذه املاديات -
 .هي جوهر الركن املادي) القانوين

نون وأساس  بالنسبة للركن املعنوي ففي جوهر العالقة بني شخصية ارم وماديات اجلرمية هاته العالقة حمل للوم القا-
هذا اللوم هو الصفة الغري مشروعة هلذه املاديات فكان ينبغي لشخصية ارم أن ال تكون على عالقة ا، وبالتايل 

 .فالتحقق من توافر الركن الشرعي للجرمية سابق حتما عن التحقق من توافر الركن املعنوي
 : عناصر الركن الشرعي:املطلب الثاين

 :له عنصران 
 )وفقا ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات أو تدابري األمن (عل لنص التجرمي  خضوع الف-أ

 للسلوك هو نص التجرمي الذي يتضمنه قانون العقوبات والقوانني املكملة له، جنائيا مصدر الصفة الغري مشروعة -
 .والذي جيرم السلوك وحيدد له عقابا أو تدابري أمن، فهو مصدر مشروعية السلوك

 مصادر التجرمي والعقاب يف النصوص التشريعية، وذا احلصر حصرضوع الفعل لنص التجرمي يعين  واشتراط خ-
، ومؤداه أن اجلرمية ال ينشئها إال نص قانوين "مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات أو تدابري األمن"يقوم مبدأ أساسي وهو 

 ".ة وال عقوبة أو تدابري أمن إال بغري قانونال جرمي) "ج.ع. ق04املادة (وأن العقوبة ال يقرها غري نص قانوين 
لذاته حىت خيضع له السلوك بل جيب أن يكون هذا النص غري كافٍِ  غري أن وجود النص القانوين املنشئ للجرمية -

 . الذي ارتكب فيه وعلى شخص مرتكبيهاملكانوساريا يف ) السلوك(ارتكاب اجلرمية وقت نافذا 
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 :لعقوبات أو تدابري األمن مبدأ شرعية اجلرائم وا-ب
األستاذ جنيب حسين وفتوح عبد يعترب من املبادئ األساسية اليت تقوم عليها التشريعات العقابية احلديقة، ويعرفه 

 1" .حصر عدم املشروعية اجلنائية يف نصوص القانون اجلنائي اليت حتدد اجلرائم والعقوبات"  بأنه اهللا
االختصاص يف التجرمي وحتديد العقوبات ينحصر يف املشرع دون القاضي وأن  القانون عمل املشرع فإن أنومبا 

اختصاص القاضي اجلنائي ينحصر يف تطبيق العقوبة املقررة يف النص اجلنائي وجترمي األفعال املوجودة يف النص اجلنائي 
 وجيرمها

 مفهوم مبدأ الشرعية: املبحث الثاين
 أسس مبدأ الشرعية: املطلب األول

فالدستور حدد صالحيات ومهام كل ) وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية (:ل بني السلطات الفص-1
 .سلطة على حدى

أي أن القانون يعلو على اجلميع وكل أفراد اتمع خيضعون له بغض النظر عن :  بناء وتكريس دولة القانون-2
 .املركز الذي حيتله الفرد

 شرعيةأمهية مبدأ ال: املطلب الثاين
هذا املبدأ يرسم حدود بني ما يعتربه املشرع اجلنائي سلوكات جديرة بالتجرمي :  محاية احلقوق واحلريات الفردية-1

 وبني السلوكات اليت ال تعترب كذلك، فمن يأيت فعال مل جيرمه القانون فهو طبقا ملبدأ الشرعية وهي االستثناءوالعقاب 
 لقاعدة األصل يف األشياء اإلباحة واإلعمال ذا املبدأ يضفي نوعا من األمان بأمان من املسؤولية اجلنائية جتسيدا

 .واالرتياح لدى أفراد اتمع
 ومعىن الردع هو حتذير األفراد وختويفهم مسبقا من النتائج املترتبة على إتيان سلوك : حتقيق فكرة الردع العام-2

 الردع اليت تعترب وسيلة للوقاية من وقوع اجلرائم وضمان فعال جرمه القانون وحدد له عقوبة، وبالتايل تتحقق فكرة
 .للمحافظة على أمن واستقرار اتمع

وال يقتصر مبدأ الشرعية على محاية األبرياء وإمنا حيمي أيضا اجلناة من تعسف القضاة بإلزام القاضي احلكم بالعقوبة 
 2.اليت جاء ا نص التجرمي

 
 
 
 

                                                 
 2008/2009 زيان عاشور، اجللفة، ة جامعكلية احلقوق والعلوم السياسية ،  ،  اجلنائيحماضرة يف القانون إمساعيل بن حفاف، - 1
 2008-2007 كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، -القسم العام–وبات شرح قانون العقعمر خوري، -  
 18مرجع سابق،ص م،القسم العا– شرح قانون العقوبات عمر خوري، /  ، مرجع سابقحماضرة يف القانون اجلنائي إمساعيل بن حفاف، - 2
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 دأ الشرعيةنتائج مب: املطلب الثالث
ملعاقبة شخص البد أن تكون اجلرمية ") :استثناءاً"إال ما كان أصلح للمتهم ( قاعدة عدم رجعية النص اجلنائي -1

قد حددت أركاا مبوجب قانون مطبق وقت ارتكاا، وال جيوز معاقبة شخص على فعل كان مباحاً وقت ارتكابه مث 
 .صدر قانون جيرمه

 وهذا استبعاد كافة املصادر املألوفة يف فروع :عقاب يف نصوص تشريعية مكتوبة حصر مصادر التجرمي وال-2
، والنص التشريعي املكتوب هو الصادر عن الربملان أو رئيس ...)كالعرف، ومبادئ القانون الطبيعي(القوانني األخرى 

 ).لوائح تنظيمية(اجلمهورية، أو السلطة التنفيذية يف جمال املخالفات 
 ليس للقاضي أن يقيس فعال مل يرد نص بتجرميه على فعل ورد نص :س يف تفسري النصوص التجرمي حصر القيا-3

 ).قياس(بتجرميه فيقرر األول عقوبة الثاين 
هذا ال مينع إمكانية خضوع النص التجرميي للتفسري الضيق أي البحث عن املعىن الذي يرمي إليه املشرع من وراء 

 .ب على القاضي أن يلتزم حبرفية النص اجلنائي حىت ال جيرم فعال مل يقصده املشرعاأللفاظ املستعملة يف النص وجي
 يف حالة وجود غموض يف النص اجلنائي واستحال على القاضي حتديد : قاعدة الشك تفسر لصاحل املتهم-4

 لتطبيق هذه القاعدة التفسري وتساوت يف نظره وجوه متعددة، يف هذه احلالة الشك يفسر لصاحل املتهم واال الرئيسي
اإلثبات يف املواد اجلنائية، حيث إذا تعادلت أدلة اإلدانة مع الرباءة رجح الثانية، ألن اإلدانة تبىن على اليقني واألصل يف 

 1.اإلثبات الرباءة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 18مرجع سابق،ص م،القسم العا– العقوبات  شرح قانونعمر خوري،/  ، مرجع سابق حماضرة يف القانون اجلنائيإمساعيل بن حفاف،  - 1
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 )موضوع حبث (اجلرائم والعقوبات أو تدابري األمنشرعية مبدأ : املبحث الثالث
لب بني الفقهاء يِرد اجلرمية إىل أركان عامة ثالث وهي الركن الشرعي واملادي واملعنوي، ولعـل                إن االجتاه الغا  

من أمهها الركن الشرعي فله أمهية واضحة يف بناء اجلرمية، إذ ال وجود هلا إذا انتقى هذا الركن وال حاجة للبحـث يف    
ني هذا السلوك والقانون، وهذه الصفة هلا مصدر        أركان أخرى، فهو الصفة غري املشروعة للسلوك واليت هي تعارض ب          

الذي يتضمنه قانون العقوبات والقوانني املكملة له والـذي جيـِرم           ) نص التجرمي (ينشأها وهو النص القانوين اجلنائي      
السلوك وحيدد له عقابا أو تدبري أمن، فهو مصدر عدم مشروعية السلوك ، غري أن هذه الصفة غري مسـتقرة إذ هـي                       

 . للزوال والنفي إذا خضع السلوك لسبب من أسباب اإلباحة وبالتايل يغدو السلوك أو الفعل مشروعاقابلة
إن اشتراط خضوع الفعل لنص التجرمي يعين حصر مصادر التجرمي و العقاب يف النصوص التشريعية وذا احلصر                 

 .يقوم مبدأ أساسي وهو مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات
  مبدأ الشرعيةمفهوم: املطلب األول

 .تتطلب دراسة هذا املبدأ حتديد معناه واستخالص النتائج املترتبة على األخذ به 
 : التعريف باملبدأ-1

يسود يف الدول القانونية مبدأ الشرعية وفحواه سيادة القانون وخضوع اجلميع له حكاما وحمكومني، وسـيادة                
رائم والعقوبات يف القانون املكتوب وذلك بتحديد األفعـال         القانون يف جمال التجرمي والعقاب تعين وجوب حصر اجل        

اليت تعد جرائم وبيان أركاا من جهة مث العقوبات املقرة هلا ونوعها ومدا من جهة أخرى وقد صيغ هـذا املبـدأ                      
 . جرمية وال عقوبة إال بنصبعبارة موجزة 

حصر عدم املشروعية اجلنائية يف نصوص      "أنه  كما يعرفه األستاذان حممود جنيب حسن وفتوح عبد اهللا الشاذيل ب          
، ومبا أن القانون من عمل املشرع ذلك أن بيان اجلرائم والعقوبات منوط             "القانون اجلنائي اليت حتدد اجلرائم والعقوبات     

 له  له وحده فال ميلك القاضي إال تطبيق النص والتقيد بكافة الشروط اليت جاءها التحديد اجلرمية وتوقيع العقاب وليس                 
أن يعاقب على فعل مل يقرر له املشرع عقابا وال ينطق بعقوبة غري منصوص عليها يف القانون حىت ولو كان هذا الفعل                      

 .خمالف للعدالة أو يتناقض مع النظام العام واآلداب العامة
 : تاريخ املبدأ-2

والظلم وعـد االرتيـاح، إذ أن       لقد كان من الالزم أن يظهر هذا املبدأ من زمن بعيد ألن انعدامه يعين الفوضى                
أفعال كل إنسان ميكن أن تعترب جرائم وهو ال يعلم كما ميكن أن يعاقب على ما مل يعلم وذلك كله ال يساهم بشيء                       

 .يف ختفيف اإلجرام والظلم فضال عن إبطاله
 : ظهور املبدأ يف الشريعة اإلسالمي-أ

الشرعية واألدلة على تقرير املبـدأ فيهـا كـثرية سـواء يف        لقد كان الشريعة إلسالمية السباقة يف اإلقرار مببدأ         
 .1))وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال((نصوصها األصلية أو قواعدها العامة، ومن هذه النصوص قوله تعاىل 
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األصل يف األشياء اإلباحة حىت يدل الدليل على التحرمي وال حرمة ألفعـال             : ومن القواعد العامة للمبدأ الشرعي    
 .ء قبل ورود نصالعقال

وال ميكن أن يثور شك حول تطبيق املبدأ على اجلرائم ذات العقوبة املقدرة وهي جرائم احلدود والقصـاص ألن               
 .نصوصها يف القرآن والسنة معروفة

وإذا كانت اجلرائم ذات العقوبة املقدرة قد حددت حتديدا دقيقا وتاما من حيث التجرمي والعقوبـة يف مصـادر                   
مية فإنه مل حيصل ذلك بالنسبة جلرائم التعزير اليت ترك أمر حتديدها لويل األمر أو للقاضي مبا يتالئم مع                   الشريعة اإلسال 

 .كل عصر
 : ظهور املبدأ يف القوانني الوضعية-ب

م وما كان ألراء فالسفة     18يربط بعض املؤرخني وبعض رجال القانون ظهور هذا املبدأ بنهضة أوربا يف القرن              
تأثري عظيم هز أوربا وساهم على هدم اآلراء القدمية وانتشار األفكار النرية الداعية إىل احترام حقـوق                 هذا القرن من    

 .اإلنسان واليت توجت بانتصار الثورة الفرنسية
فأوروبا قبل هذه الفترة ابتداءا من القرون الوسطى عانت الكثري من ظلم وحتكم القضاة سواء يف التجـرمي أو يف              

وظهر صراع حاد أسفر على ظهور      ... نقد الفالسفة واملفكرين أمثال مونتيسيكيو  وبيكاريا وغريمها       العقاب، فاشتد   
 .هذا املبدأ

م كما تقرر يف قـانون  1774كما ظهر هذا املبدأ يف الواليات املتحدة األمريكية يف إعالن حقوق اإلنسان سنة       
م، وقـد   1789ه يف إعالن حقوق اإلنسان لسنة       م، مث أكدت الثورة الفرنسية علي     1787العقوبات النمساوي سنة    

دأبت النصوص بعد ذلك يف أوربا على األخذ به، فنص عليه دستور اجلمهورية الفرنسية بعد سقوط امللكية يف املـادة                
 .م وأعيد النص يف قانون نابليون1793 سنة 14

أيدته املؤمترات الدولية وتبنته األمـم      وانتشر املبدأ بعد ذلك فنصت عليه الدول يف دساتريها وقوانينها العقابية و           
 1948.1املتحدة يف إعالن حقوق اإلنسان سنة 

 : تقييم مبدأ الشرعية-3
فريق يأخذ ذا املبدأ معتمدا على مزاياه وفوائده، وفريق آخر ينبذ هذا            : انقسم الرأي حول هذا املبدأ إىل فريقني      

 إىل رأي كل فريق وحججه ونقر يف األخري ما نـواه أصـوب              وسنتعرض فيما يلي  . املبدأ وينتقده مركزا على عيوبه    
 .وسنبدأ برأي الفريق املؤيد

بالنسبة للفريق املؤيد والذي ميثل أغلب الفقه وأغلب القوانني والذي يرى أن هذا املبدأ ميثل سياجا حيمي الفـرد            
جهة ثانية فإن هذا املبدأ يشعر الناس       من تعسف السلطة، كما انه يربر عقاب السلطة لألفراد إذا خالفوا القانون، ومن              

 .بأم سواسية أمام القانون
                                                 

 76-73: ، ص2006، اجلزائر، 05، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة "اجلرمية "األول، القسم العام، اجلزء شرح قانون العقوبات اجلزائريعبد اهللا سليمان،  - 1
 129-126،ص 2006، دار العلوم، العامالوجيز يف القانون اجلنائي  منصور رمحاين، -   
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ومن جهة أخرى يضع هذا املبدأ حدا لتحكم القضاة يف التجرمي والعقاب، كما أنه يفصل بني السلطات املهتمة                  
 .بشأن اجلرمية مما يؤدي يف األخري إىل حتقيق العدالة وال يسمح بتعدي سلطة على سلطة أخرى

تشريعية مهمتها وضع التشريع بوضوح فعليها أن حتدد كل جرمية بعناصرها وظروفها املكنونـة هلـا                فالسلطة ال 
و أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق ذلك التشريع حبسب الوقائع املعروضـة            . والعقوبات املقدرة هلا بوضوح أيضا    

ب أحدا إال مبا حكم بـه القاضـي ونشـري إىل أن             وحتكم باإلدانة أو الرباءة، وأما السلطة التنفيذية فليس هلا أن تعاق          
القانون قد أعطى احلق لإلدارة يف التدخل بدل القضاء يف بعض احلاالت، وذلك ال يعترب تـدخال أو تـداخال بـني                      

 .السلطات ما دام القانون هو الذي أجازه يف حدود معينة وله العدول عن ذلك
ات هذا املبدأ حىت أن بعض القوانني احلديثة نبذته من تشـريعاا            وأما الفريق الناقد فقد اعتد يف نقده على سلبي        

.  والتشريع الدمناركي والصيين   1935م والتشريع األملاين لسنة     1926-1922املطبقة مثل التشريع السوفيايت لسنة      
 :ولعل أهم االنتقادات املوجهة هلذا املبدأ حبسب رؤية هذا الفريق هي

 .قوبات يف نطاق القانون مما يؤدي به إىل اجلمودحيصر هذا املبدأ اجلرائم والع -
 .ال ميكن أن ينص القانون هذا على مجيع ما قد يقع من جرائم وعقوبات -

عند وقوع جرائم مل ينص عليها القانون، فإن القاضي ليس له أن يقيس أو يفسر إال يف نطاق ضيق جدا                     -
 ).البحث عن إرادة املشرع احلقيقية(

ه االنتقادات وظل متمسكا مببدأ الشرعية حماوال جتاوز هذه االنتقادات اليت وجهـت للمبـدأ               مل يسِلم الفقه ذ   
فجمود النص ميكن التخلص منه مبرونة يلجأ هلا املشرع يف عبارات حيقق ا التوازن بني مصلحة اتمـع وحقـوق                    

 ةعله عاجزا يف أن جيد فيهـا الوسـيل        األفراد، فال تكن ضيقة جتعل مهمة القاضي مقتصرة على التطبيق احلريف هلا فتج            
حملامية اتمع من األفعال الضارة به وال تكون واسعة فتتيح له إهدار حقوق األفراد، وهو ما أشار إليه املؤمتر الـدويل                     

 1م1937الرابع للقانون اجلنائي املنعقد بباريس سنة 
ن يكون فطنا وحريصا على سد الثغـرات        وعلى العموم فلكي نصون املبدأ وحنترمه يقتضي هذا من املشرع يف أ           

 .القانونية اليت قد يستفيد منها ارمني لإلفالت من العقاب وحىت يستطيع النص اجلنائي أن يبسط سلطام عليه
والذي جيب أن يقال بعد الذي تقدم قوله يف هذا هو أن األخذ ذا املبدأ يترتب عنه بعض النتائج واليت نوجزها                     

 :فيما يلي
مصادر التجرمي والعقاب يف النصوص التشريعية نتيجة ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوبـات فـإن القاعـدة         حبصر   -

اجلنائية هنا مصدرها الوحيد هو القانون املكتوب وعليه فإن املصادر األخرى مستبعدة يف نطـاق القـوانني                 
 .اجلنائية

                                                 
 80:  عبد اهللا سليمان، مرجع سابق، ص- 1

 132-131:  منصور رمحاين، مرجع سابق، ص-   
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مها البحث عن إرادة املشرع ويبقى تفسري        التفسري الكاشف للنصوص أي أن تفسري النصوص اجلنائية قوا         التزام -
 . العقوباتأوالقاضي يف احلدود اليت ال تصل إىل حد خلق اجلرائم 

ال جيوز للقاضي أن جيرم فعال مل يرد نص بتجرميه قياسا على فعل ورد نص بتجرميه حبجة تشـابه الفعلـني أو      -
ي تقرير الثاين على األول ، ألن  يف ذلـك           بكون العقاب يف احلالتني حيقق نفس املصلحة االجتماعية مما يقتض         

 .اعتداء صريح على مبدأ الشرعية

إن القاضي بتفسريه النص اجلنائي إمنا يسعى إىل الكشف عن إرادة املشرع ال عن مصلحة املتهم ولكن الـنص           -
شـرع  قد يشوبه لبس جيعل من تفسريه أمرا صعبا وأدى تأويله إىل وجود تساوي بني مصلحة املتهم وإرادة امل                 

يرى البعض هنا أن قاعدة الشك يفسر ملصلحة املتهم، أما آخرون فريون أن االمتناع عن تطبيق النص يف هذه                   
احلالة ليس تطبيقا لقاعدة الشك يفسر ملصلحة املتهم وإمنا تطبيق لقاعدة أعم وأمشل هي قاعدة الشـرعية، إذ                  

ى أي حال فقد أصبح مثل هذا الفـرض         يتعارض مبدأ الشرعية مع تطبيق نص غامض يستحيل تفسريه، وعل         
باستحالة تفسري النص أمرا نادرا، ذلك أن املشرع يعري اهتماما كبريا لوضوح النص، ويبقى اال األساسـي                 
لتطبيق هذه القاعدة هو اإلثبات حني تتعادل أدلة اإلدانة مع أدلة الرباءة عندها يتعني تغليب أدلة الرباءة تطبيقا                  

 1". يف اإلنسان الرباءةاألصل"لقاعدة أخرى 
 : موقف املشرع اجلزائري من مبدأ الشرعية-4

يؤكد املشرع اجلزائري على احترام املبدأ والعمل مبقتضاه من خالل النصوص الدسـتورية ونصـوص قـانون                 
 .العقوبات أيضا

 : يف الدستور-أ
لشرعية وهـو بـذلك      يف عدة نصوص منها على احترام مبدأ ا        1996- 1989أكد الدستور اجلزائري لسنة     

 : اليت مينحها الدستور ملبادئه ومن املوادت يستفيد من كل الضماناييرتفع من جمرد مبدأ قانوين إىل مبدأ دستور
  كل املواطنني سواسية أمام القانون:29-28املادة 
 .طبقها القانونكل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كافة الضمانات اليت ي: 45-42املادة
 . ال إدانة إال مبقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ارم:46-43املادة 
 . ال يتابع أحد أو يقف أو حيتجز إال يف احلاالت احملددة بالقانون وطبقا لألشكال اليت نص عليها:47-44املادة 
ام القضاء وهو يف متنـاول اجلميـع         أساس القضاء مبادئ الشرعية واملساواة، الكل سواسية أم        :140-131املادة  

 .وجسده احترام القانون
 . ختضع العقوبات اجلزائية إىل مبدأي الشرعية الشخصية:142-133املادة 
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 : يف قانون العقوبات-ب
ال جرمية وال عقوبة أو تـدابري       " على مضمون مبدأ الشرعية بنصها       01أما يف قانون العقوبات فقد نصت املادة        

 02وتأكيدا ملبدأ الشرعية فقد جاءت النصوص الالحقة لتدعم مضمون املادة األوىل فنصت املـادة               " أمن بغري قانون  
ال يسري قانون العقوبات على املاضي إال ما كان         "على مبدأ عدم الرجعية وهو من أهم املبادئ الداعمة ملبدأ الشرعية            

 ".منه أقل شدة
يطبق قانون العقوبات على كافة اجلرائم اليت ترتكـب يف          " على حتديد نطاق قانون العقوبات       03ونصت املادة   

أراضي اجلمهورية كما يطبق على اجلرائم اليت ترتكب يف اخلارج إذا كانت تدخل يف اختصاص احملاكم اجلزائية طبقا                  
 ".ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية

 1 نطاق تطبيق مبدأ الشرعية:املطلب الثاين
اجلرائم وعلى حتديد العقوبات وتدابري األمن واليت تطبق على الشـخص مرتكـب             يطبق هذا املبدأ على تعريف      

 .الفعل ارم مع مراعاة انتفاء سبب من أسباب اإلباحة
 : من حيث تعريف اجلرمية-1

عمال مببدأ الشرعية ليس كل األعمال املخالفة للنظام العام مهما بلغت خطورا تعرض مرتكبيها للعقاب بصفة                
وإمنا يتعرض منها للعقاب ما هو جمرم بنص فحسب، ومن مث ال تشكل جرمية تستوجب العقاب إال األعمـال             تلقائية،  

أو يف شكل الئحـة تنظيميـة       ) بالنسبة للجنايات واجلنح  (املنصوص واملعاقب عليها بنص سواء صيغ يف شكل قانون          
 ).بالنسبة للمخالفات(

( ن يكون التجرمي واضحاً، كما يقتضي التفسري الضيق للـنص         ويقتضي مبدأ الشرعية أن تكون اجلرمية حمددة وأ       
 .والذي أشرنا إليه سابقا

  : من حيث حتديد العقوبة-2
مثلما أشرنا سابقا أنه ال جرمية إال بنص فال عقوبة أيضا إال بنص، والقاعدتان مكملتان وملزمتـان لبعضـهما                   

ط بأن فعل ما جمرم بل جيب أيضا أن يعلم بالعقوبة الـيت  البعض إذ أنه من الضروري أن يكون املرء على دراية ليس فق     
يتعرض إليها لو أتى ذلك الفعل، ومن مث يتعني على املشرع أن يتوىل بنفسه التنصيص على عقوبة معينة لكـل جتـرمي              

 .يقيمه
ط غري أنه من اجلائز أن يقضي القاضي بعقوبة تفوق احلد األقصى املقرر قانونا، حيدث هذا عنـد تـوافر شـرو    

 .العود، كما جيوز له أيضا أن يرتل عن احلد األدىن املقرر قانونا إذا ما أسعف املتهم بالظروف املخففة
 : من حيث اختاذ تدابري األمن-3

يقتضي مبدأ الشرعية من ناحية أخرى أن يكون الفرد على دراية مسبقة بنوع تدبري األمن الذي يعِرضـه إليـه                    
 موقوفا على معاينة مسبقة حلالة اخلطورة، أي احتمال قوي الرتكاب جرمية مسـتقبال،              تصرفه وأن يكون تدبري األمن    
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كما ال جيوز للقاضي أن يلجأ إال لتدابري األمن املنصوص عليها صراحة يف القانون، غري أن الطابع الوقائي والعالجـي                    
إال لتدابري األمن املنصـوص عليهـا       لتدبري األمن يفرض تلطيف مبدأ الشرعية وهكذا فإذا كان ليس للقاضي أن يلجأ              

صراحة يف القانون، فليس للمشرع أن حيدد بدقة لكل تصرف تدبري أمن معني كما هو احلال بالنسـبة للعقوبـات،                    
فبالنسبة لألحداث مثال فإن تدابري التربية اليت تطبق عليهم ال عالقة هلا باجلرمية املرتكبة وإمنا تأخذ باحلسـبان السـن                    

 .فحسب
 تعلق األمر بفئة من تدابري األمن اليت تسبب إزعاجا لألفراد فيتعني أن تكون حمددة بنص صريح مع تعيني                   أما إذا 

احلالة اخلطرية اليت ينطبق عليها ومن هذا القبيل تدابري األمن الشخصية والعينية حيث ال جيوز احلكم ا إال يف احلاالت                    
 .احملددة صراحة يف القانون

 
 املبدأ أمهية بالغة حبيث أنه ضمانة حلقوق املواطنني وحريام أمام حتكم القضـاة أو تعسـف                 ويف األخري إن هلذا   

اإلدارة، فهو تعبري عن سيادة القانون ودعم ملبدأ الفصل بني السلطات وال عجب يف أن الكثري من دساتري بعض الدول                    
 .قد نصت عليه واعتربته مبدأ دستوري

ب يف نص التجرمي وفقا ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات وتدابري األمن غـري             غري أن حصر مصادر التجرمي والعقا     
 اجلرمية حىت خيضع له السلوك بل جيب أن يكون النص اجلنائي التجرميي نفسه صاحلا للتطبيق على الفعل                  إلنشاءكافٍِ  

 .املكان املرتكب، هذه الصالحية اليت تتأكد من خالل مراعاة النص حلدود تطبيقه من حيث الزمان و
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  النص اجلنائيسرياننطاق : املبحث الرابع
 الزمان سريان النص اجلنائي من حيث :املطلب األول
 عدم رجعية النص اجلنائي املوضوعي قاعدة :الفرع األول

 تعريف القاعدة-
عت منذ حلظة األصل أن النصوص اجلنائية ال تسري بأثر رجعي حبيث تطبق النص فقط على األفعال اليت وق

 .العمل به إىل غاية إلغائه أو تعديله، وال يطبق على األفعال اليت سبقت صدوره
 مربرات القاعدة -

 .ال يعاقب الشخص على فعل كان مباحا وقت ارتكابه مث جرمه القانون اجلديد -
 .ال جيوز تطبيق عقوبة أشد من تلك اليت كانت مقرة وقت ارتكاب الفعل -

 :1يتوقف تطبيق القاعدة على عنصرين): عدم الرجعية(: نطاق تطبيق القاعدة -
يسري القانون من يوم نشره يف اجلريدة الرمسية بعد مرور ) املرجع الدستور ( حتديد وقت العمل بالقانون اجلديد-أ

 .ة من تاريخ وصول اجلريدة الرمسية إىل الدائر ساعة24 بالنسبة للجزائر العاصمة والواليات األخرى بعد  ساعة24
 : اإللغاء-

 . أحكام القانون اجلديد يلغي صراحة خمالفة ألحكام القانون اجلديد:اإللغاء الضمين -

 .القانون اجلديد يلغي صراحة القانون القدمي: اإللغاء الصريح -

 .يكمن يف حتديد وقت ارتكاب الفعل ال وقت حتقق النتيجة :  حتديد وقت ارتكاب اجلرمية-ب
لكن اإلشكال يف بعض ) الفعل(ال تثري أي إشكال يف حتديد وقت ارتكاب اجلرمية : ة بالنسبة للجرائم الوقتي-

 :اجلرائم وهي
تعترب أا ". جرمية إخفاء أشياء مسروقة" اليت يقوم ركنها املادي على عنصر الدوام واالستمرارية : اجلرمية املستمرة-

 يف استمرذها كان يف ظل القانون القدمي ما دام اجلاين ارتكبت يف ظل القانون اجلديد على الرغم من أن البدء يف تنفي
 .تنفيذها يف ظل القانون اجلديد

 اليت يقوم ركنها املادي على تكرار الفعل املعاقب عليه لقيام اجلرمية إذ يكفي أن يقع أحد هذه : جرمية االعتياد-
 "تياد على التسولكجرمية االع"األفعال يف ظل القانون اجلديد حىت نطبقه على هذه اجلرمية 

 اليت يقع ركنها املادي يف شكل دفعات رغم وحدة املشروع اإلجرامي، يكفي أن تقع أحد هاته : اجلرمية املتتابعة-
 .الدفعات يف ظل القانون اجلديد حىت نطبقه على هذه اجلرمية

 )القانون األصلح للمتهم (االستثناءات الواردة على قاعدة عدم الرجعية :الفرع الثاين
 ءونعين باالستثنا". ال يسري قانون العقوبات على املاضي إال ما كان منه أقل شدة"  من ق ع 02حسب املادة 

 .رجعية القانون اجلديد األصلح للمتهم على وقائع ارتكبت يف ظل القانون القدمي
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 :ولتطبيق القانون األصلح للمتهم ال بد من توافر الشروط التالية
 : القانون اجلديد هو األصلح للمتهمالتأكد من أن: 01الشرط

وبني ) الذي وقعت يف ظله اجلرمية ومت إلغائه(وهذه املهمة مسندة للقاضي اجلنائي يقوم باملقارنة بني القانون القدمي 
 اليت يلجأ إليها لتحديد القانون اجلديد هل هو أصلح للمتهم والضوابطالقانون اجلديد الذي جتري يف ظله احملاكمة، 

 : وهيأم ال
 : من حيث التجرمي-أ

 ؛)أصبح الفعل مباحا(إذا ألغى القانون اجلديد نص التجرمي  -

إذا أدخل القانون اجلديد سببا من أسباب اإلباحة أو مانعا من موانع العقاب مل تكن موجودة يف ظل القانون  -
 القدمي؛

كاشتراط ركن (انون القدمي إذا أضاف القانون اجلديد ركنا من أركان اجلرمية مل يكن موجودا يف ظل الق -
 ؛)االعتياد

 .إذا ألغى القانون اجلديد ظرفا مشددا للعقاب أو إذا أضاف ظرفا خمففا -

 : من حيث العقاب-ب
 .أن القانون يكون أصلح للمتهم إذا خفف من العقوبة: القاعدة العامة-
جاء بعقوبة أخف، فإذا خفض من احلد  إذا أخذ القانونان بنفس العقوبة، فيكون القانون اجلديد أصلح للمتهم إذا -

 .األدىن أو من احلد األقصى أومن احلدين معا فهو األصلح للمتهم
يثور اإلشكال يف حالة ما إذا خفض القانون اجلديد من احلد األدىن ورفع من احلد األقصى أو العكس هنا جيب 

ا رأى القاضي بأن املتهم يستحق وجدير املقارنة بني القانون القدمي واجلديد على أسس موضوعية وواقعية، فإذ
بتخفيف العقوبة عليه فيطبق القانون الذي خفض من احلد األدىن، أما إذا رأى القاضي أن املتهم يستحق عقوبة 

 .مشددة فيطبق القانون الذي خفف من احلد األقصى
على سبيل اجلواز فإن هذا إذا قرر القانون القدمي عقوبتني على سبيل الوجوب وجاء القانون اجلديد وقررمها 

 1.األخري يكون أصلح للمتهم 
 :صدور القانون اجلديد قبل احلكم ائيا يف الدعوى: 02الشرط 

 يف احلكم ائياكي يستفيد املتهم من القانون األصلح له جيب أن يكون هذا القانون اجلديد قد صدر قبل 
ل الطعن فيه سواء بالطرق العادية أو الغري العادية، وعلة هذا الدعوى العمومية، واحلكم الثاين هو احلكم الذي ال يقب

 .الشرط يف احملافظة على االستقرار القانوين واحترام حجية الشيء املقضي به
فإذا مل حترك الدعوى العمومية أو أا حركت وصدر فيها حكم ابتدائي وجب على احملكمة الناظرة يف الدعوى 

 ).حمكمة، جملس، حمكمة العليا(م من تلقاء نفسها أن تطبق القانون األصلح للمته
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أما إذا أصبح احلكم باتا وقت صدور القانون اجلديد فإنه ميتنع سريانه على الفعل الذي مت الفصل فيه ولو كان 
 ..هذا القانون فعال أصلحا للمتهم

ات جيعل الفعل مباحا  إذا صدر قانون جديد بعد حكم ب: االستفادة من القانون األصلح بعد صدور حكم بات-
  !الذي حكم من أجله ارم، فهل يستفيد احملكوم عليه من هذا القانون ؟

 مل يتضمن قانون العقوبات اجلزائري والقوانني املكملة إشارة هلذه احلالة ولكن بالرجوع إىل آراء الفقه اجلنائي اليت -
 . الفعل الذي صدر بشأنه حكم بات على املتهمجتمع على استفادة املتهم من القانون اجلديد الذي يلغي جترمي

 . ال مصلحة للمجتمع يف عقاب شخص عن فعل أصبح مباحا يف نظره-
 قدمي من القوانني احملددة الفترةال يكون القانون الأن : 03الشرط 

الزل، حصار، القانون احملدد الفترة هو القانون الذي يضعه املشرع ملواجهة ظروف استثنائية طارئة كاحلرائق، الز
وإن كان التشريع اجلزائري ال يتضمن النص على حكم هذا النوع من القوانني فإن غالبية الفقه اجلنائي ترى ... حرب

 .أن القانون األصلح للمتهم ال جيوز تطبيقه على حاالت وأوضاع نظمها القانون املؤقت واستقت مدة العمل به
نون واملتمثلة يف جماة أوضاع استثنائية، وأن من خيرق هذه وهذا حىت ال تضيع احلكمة من وجود هذا القا

 .القوانني يكون جديرا بالعقاب حىت بعد انقضاء العمل ا
 هي تلك القوانني :واإلجراءات وقاعدة عدم الرجعيةالتطبيق الفوري لقوانني اإلجراءات أو قوانني الشكل  -ب

ى اجلنائية وتنفيذ العقوبات فتطبق هذه القوانني بصفة استثنائية فور  وسري الدعوواالختصاصاملتعلقة بالتنظيم القضائي 
نفاذها من أجل وقائع ارتكبت قبل صدورها ما دام مل يصدر فيها حكم ائي، وأمهية ذلك أا تعترب أفضل من 

 :نيبشرطغري أن هذا التطبيق للقانون اجلديد حمكوم . القانون القدمي وأا دف إىل سري أحسن للعدالة
 .ال يطبق القانون اجلديد فوراً كلما وجد لصاحل املتهم املتابع أو احملكوم عليه حق مكتسب -

 1.أن ال يؤدي تطبيق القانون اجلديد إىل إبطال اإلجراءات اليت متت صحيحة يف ظل القانون القدمي -
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 كان سريان النص اجلنائي من حيث امل: الثايناملطلب
ب أن يكون النص اجلنائي ساري املفعول قبل ارتكاب السلوك ارم غري أن هذا غري لقيام الركن الشرعي جي

كايف إذ ال بد من حتديد املكان الذي وقعت فيه هذه اجلرمية لتحديد القانون الواجب التطبيق، وهو ما يطلق عليه 
 :1 مبادئ04بسريان النص اجلنائي من حيث املكان والذي حتكمه 

 اإلقليمية مبدأ :الفرع األول
 :وال ميتد سلطان هذا القانون خارج احلدود الوطنية، إذن فالقاعدة اجلنائية الوطنية حسب هذا املبدأ هلا شقان

 يعين أن لكل جرمية تقع يف إقليم الدولة ختضع لتشريعها العقايب بغض النظر عن جنسية اجلاين أو : شق إجيايب-
 .املصلحة املعتدى عليها

 . ال سلطان له على ما قد يقع خارج اإلقليم الوطين من جرائم-كأصل– اإلجيايب  أن النص: شق سليب-
يطبق قانون العقوبات على كافة "  من قانون العقوبات 03 نصت املادة : تطبيق مبدأ اإلقليمية النص اجلنائي-

 !ارتكاب اجلرمية ؟ وحندد مكان !، ما املقصود بأراضي اجلمهورية ؟" اجلرائم اليت ترتكب يف أراضي اجلمهورية
 : يتكون إليم الدولة من ثالثة عناصر1996 من دستور 12حسب املادة : حتديد إقليم الدولة: أوال

املساحة األرضية اليت تباشر الدولة عليها سيادا واحملددة مع الدول ااورة ويضم األار : إقليم بري -
 ...البحريات واملضايق

عام يتصل بشواطئ الدولة ويعترب امتدادا إلقليمها الربي وخيتلف حتديده من هو جزء من البحر ال: إقليم حبري -
 ) ميل12اجلزائر (دولة ألخرى 

  الربي والبحريمطبقات اهلواء اليت تعلو كال من اإلقلي: إقليم جوي -

  حتديد مكان ارتكاب اجلرمية:ثانيا
الثالث يف أحد األقاليم املذكورة سابقا يتكون الركن املادي من ثالثة عناصر، فموضوع الركن املادي بعاصره 

سهل علينا حتديد القانون الواجب تطبيقه وهو قانون الدولة اليت وقعت فيها اجلرمية سواء على إقليمها الربي، البحري، 
 .اجلوي

. يف إقليم آخر) النتيجة(واآلخر ) السلوك( يف حالة وقوع أحد عناصر الركن املادي يف إقليم :لكن اإلشكال
تعد مرتكبة يف اإلقليم اجلزائري كل : " من ق ا ج 586 وضع املشرع اجلزائري حالً هلذا اإلشكال يف املادة لقد

 ".جرمية يكون عمل من األعمال املميزة ألحد أركاا املكونة هلا قد مت يف اجلزائر
ميكن أن تعد :  من ق ا ج 586ادة إضافة إىل احلالة املذكورة يف امل:  اجلرائم اليت تعد مرتكبة يف اإلقليم اجلزائري-

 :جرائم مرتكبة يف اإلقليم اجلزائري
 :ت اجلنح واجلنايات اليت ترتكب على ظهر السفن وعلى منت الطائرا-أ
 : نستخلص منها حالتني يطبق عليها ق ع ج590 املادة : على ظهر السفن-
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 . السفينة اليت حتمل راية جزائرية أياً كان تواجدها -

 .حتمل راية أجنبية يف ميناء البحرية اجلزائرية ويطبق حكم هذه املادة على السفن التجاريةالسفينة اليت  -

 : نستخلص منها حالتني يطبق عليها ق ع ج591 املادة : على منت الطائرات-
الطائرات اليت حتمل راية أجنبية مهما كانت جنسية اجلاين أو اين عليه ومهما كانت األجواء اليت حتلق فيها  -

 .الطائرة

الطائرات اليت حتمل راية أجنبية إذا كان اجلاين أو اين عليه أو أن الطائرة هبطت بإحدى املطارات اجلزائرية  -
 .بعد ارتكاب اجلرمية

 : من ق ا ج ويشترط لتطبيق هذا احلكم06 املنصوص عليها يف املادة : حالة االشتراك-
 ).قاعدة ثنائية التجرمي(الذي ارتكبت فيه أن يكون افعل معاقبا عليه باجلزائر ويف القطر  -

 .أن تكون الواقعة املوصوفة بأا جناية أو جنحة قد ثبت ارتكاا بقرار ائي من اجلهة القضائية األجنبية -

 اءات الواردة على مبدأ اإلقليميةاالستثن
 الدولة وذلك لتمتعهم هناك أشخاص ال يسري عليهم النص اجلنائي الوطين رغم ارتكام اجلرائم داخل إقليم

 .حبصانة وهذه احلصانة قد يكون مصدرها القانون الداخلي أو اخلارجي
  املبادئ االحتياطية:الفرع الثاين

 لقد أثبتت الضرورات العملية يف مكافحة اإلجرام أن مبدأ اإلقليمية غري كاٍف لضبط مجيع أنواع اجلرائم اليت 
 :ملشرع إىل األخذ مببادئ أخرى مكملة ملبدأ اإلقليمية وهي باى، مما أدة الدولميتعدى نطاقها إقلي

  مبدأ الشخصية:أوال
 يعين أن يطق النص اجلنائي على كل من حيمل اجلنسية اجلزائرية ولو ارتكب جرمية خارج إقليمها وذالك يف 

يسيئون إىل اجلزائر حالة عودته إىل اجلزائر وعلة ذالك حىت ال تكون اجلزائر موطناً للخارجني عن القانون الذي 
 .بارتكام جرائم يف اخلارج

 :1 تطبيق مبدأ الشخصية يف القانون اجلزائري-
 : من ق ا ج وتشترط لتطبيق املبدأ بالنسبة للجنايات582 نصت عليها املادة :بالنسبة للجنايات

 .ليت وقعت فيهاأن توصف اجلرمية جبانية وفق القانون اجلزائري بغض النظر عن وصفها يف قانون الدولة ا -

 ؛) ) ق ا ج 584املادة (أصلية أو مكتسبة (أن يكون مرتكبها جزائري اجلنسية  -

 أن ترتكب اجلناية خارج إقليم الدولة؛ -

 ؛)ال جتوز حماكمته غيابيا(أن يعود اجلاين إىل اجلزائر  -

عدم (لعفو عنها أن ال يكون قد حكم على اجلاين ائيا باخلارج أو قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم أو با -
 ).حماكمة الشخص مرتني
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  من ق ا ج583 املادة :بالنسبة للجنح
 جيب أن تكون اجلرمية موصوفة جبنحة يف القانون اجلزائري والقانون األجنيب يف نفس الوقت؛ -

بالنسبة للجنح اليت ترتكب ضد األشخاص فال جيوز حتريك الدعوى العمومية إال بناًء على شكوى قدمها  -
يه أو بناًء من السلطات املختصة للدولة اليت وقعت فيها اجلنحة إىل النيابة العامة على مستوى اجلزائر اين عل

 العاصمة؛

 .نفس الشروط املذكورة بالنسبة للجنايات -

  مبدأ عينية النص اجلنائي:ثانيا
باملصاحل  معناه تطبيق النص اجلنائي على كل شخص حيمل جنسية أجنبية ارتكب يف اخلارج جرمية متس 

 أن يتم القبض عليه يف اجلزائر أو أن حتصل عليه عن طريق تسليمه من طرف الدولة بشرطاألساسية للدولة اجلزائرية 
 .) من ق ا ج 588املادة (اليت وقعت فيها اجلرمية 

 :شروط تطبيق مبدأ العينية
 :لتطبيق مبدأ العينية ال بد من توافر الشروط التالية

  متس مبصلحة أساسية للدولة اجلزائرية؛ جنحةأوناية أن يرتكب اجلاين ج-1
 أن يتمتع اجلاين جبنسية أجنبية؛-2
  اجلنحة خارج إقليم اجلزائر؛أوأن تقع هذه اجلناية -3
 حتصل عليه اجلزائر عن طريق تسليمه من طرف الدولة اليت وقعت فيها أن يتم القبض على اجلاين يف اجلزائر أو أن-4

 اجلرمية؛
 1.ن قد حكم على اجلاين ائيا أو قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم يكوأال-5

  مبدأ العاملية:ثالثا
 معناه تطبيق النص اجلنائي على كل شخص حيمل جنسية أجنبية ارتكب جرمية ضد اإلنسانية يف اخلارج ومت 

 ).إخل... كجرائم احلرب، اإلرهاب، (القبض عليه يف اجلزائر 
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 :سبب من أسباب اإلباحةمبدأ خضوع الفعل ل

انتفاء سبب من أسباب اإلباحة عنصر يقوم عليه الركن الشرعي للجرمية، فإذ توافرت أحد أسباب اإلباحة خرج 
  بعدما كان جمرما وعلة ةالفعل عن نطاق نص التجرمي وانتفت الصفة غري املشروعة عنه وردته إىل أصله وهو املشروعي

ِملُ الفعل معىن العدوان إذا ما أرتكب يف ظروف معينة ما يربر إباحته ذلك أن انتفاء علة التجرمي ال يكالشخص (ح
 ....)الذي يقتل دفاعاً عن النفس، اجلراحة للتطبيب

 ظروف مادية أو موضوعية تلحق لسبب من أسباب اإلباحة يعد فعال مشروعا ويترتب على ذلك :تعريف اإلباحة
 1.فة فاعل أصلي أو شريك بريئا لسريان هاته األسباب عليهاعتبار كل مساهم يف ارتكاب اجلرمية بص
 :التفرقة بني أسباب اإلباحة وما يشتبه ا

 : التمييز بني أسباب اإلباحة وموانع املسؤولية اجلنائية-1
 األوىل تتعلق بالركن الشرعي للجرمية وتؤثر يف وجود هاته األخرية، يف حني أن الثانية تتعلق بالركن املعنوي هلا

وال تؤثر يف وجودها فتقوم اجلرمية اجلنائية حىت بوجودها غري أنه ال تقوم املسؤولية اجلنائية وال يستفيد منها إال من 
 .توافرت فيه مع إمكانية قيام املسؤولية املدنية يف األضرار اليت سببتها اجلرمية

 : التمييز بني أسباب اإلباحة وموانع العقاب-2
ن العقاب وهي  ال تتعلق بأركان اجلرمية حيث يقتصر أثرها على إعفاء اجلاين من وتعرف بأسباب اإلعفاء م

 .العقوبة فقط
 :حالتني من ق ا ج مها 39 نصت عليها يف املادة :أسباب اإلباحة يف القانون اجلزائري

 . الدفاع الشرعي-ب.  ما يأمر أو يأذن به القانون -أ
 . رضاء اين عليه-ب.  حالة الضرورة -أ: وتوجد حاالت أخرى أقرها املشرع العقايب

مدنية كانت أو ( أفعال يأمر ا القانون مباشرة وتتم تنفيذا ألمر صادر عن سلطة عامة شرعية : أمر القانون-أ
 موظف ينفذ عقوبة :مثال ()القانون سبب إباحتها(حيث تعترب هذه األفعال مباحة ال تقوم اجلرمية بتوافرها  ) عسكرية

 ...).ادر عن احملكمةاإلعدام ص
 :شروط األفعال اليت تتم تنفيذا للقانون

 ...) .كاشتراط صفة املوظف، ضابط الشرطة(يف القائم بذلك العمل : توافر الصفة املطلوبة قانوناً -

هو حتقيق املصلحة العامة وإال تنتفي عن الفعل صفة ) األوامر(أن تكون الغاية من تنفيذ هاته األفعال  -
 .خل يف دائرة التجرمياملشروعية ويد

ولكن هل يعترب فعالً مباحاً تنفيذ أوامر السلطة العامة الشرعية الذي يقوم به موظف تنفيذاً ألمر غري قانوين صادر عن 
 :2 اجتاهات03انقسم الفقه الفرنسي إىل . !رئيسه؟
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 .يرى أنه سبب لإلباحة ذلك أن املرؤوس جيب أن يطيع الرئيس دون مناقشة:الفريق األول
 . يرى أنه من واجب املرؤوس تقدير مدى شرعية األمر ورفضه إذا كان غري قانوين:الفريق الثاين
 : مييز بني:الفريق الثالث

 .األمر الذي تكون عدم مشروعيته ظاهر فال يصلح فعالً مباحاً -

 .األمر الذي تكون يوحي بأنه مشروع وقانوين فإنه يصلح أن يكون فعال مباحاً -

 .القضاء والفقه القانون اجلنائي الفرنسي بالفريق الثالثولقد أخذ كل من 
 )  استعمال احلق: ( ما يأذن به القانون-ب

 )بدون ترخيص أعترب ذلك العمل جرمية(القانون جييز يف حاالت معينة ويرخص ممارسة عمل معني 
 : به القانون وبني ما يأذن بهيأمروالفرق بني ما 

رتب على خمالفته قيام املسؤولية اجلزائية، أما الثاين اختياري يقوم به الشخص أو ميتنع األول إجباري جيب القيام به ويت
 .ال تقوم املسؤولية اجلزائية

 )02( نوعني :أنواع األعمال اليت يأذن ا القانون
مله  سلطته التقديرية يف حدود الرخصة املعطاة له، فعلاحلاالت اليت يأذن ا القانون للموظف العام باستعما -1

 ...).تفتيش املنازل: مثال(عمل مباح ) رخصة(هنا ال يعد جرمية ألنه مستند إىل إذن من القانون 
 :من بينها: احلاالت اليت يأذن ا القانون للممارسة أحد احلقوق املقررة -2

 ...).األب على أوالده، زوجته، معلم على تلميذه: (حق التأديب املقر مبوجب الشريعة اإلسالمية والعرف -

 .عمليات جراحية ال تعد اعتداء على اجلسم) بشروط(حق ممارسة ومباشرة األعمال الطبية  -

 1).كاملالكمة(استعمال العنف وفق قواعد اللعبة : حق ممارسة األلعاب الرياضية -

 :شروط اعتبار األفعال السابقة تندرج ضمن ما أذن به القانون وبالتايل سبباً لإلباحة
 مقررا مبقتضى قانون؛أن يكون احلق املستعمل  -

 وقوع الفعل نتيجة استعمال هذا احلق؛ -

 ...)كالصفة األب، املالكم، الطبيب(ضرورة توافر الصفة املطلوبة قانوناً  -

 .استعمال احلق يف احلدود املسموح ا قانوناً -

 : الدفاع الشرعي
 نفس أو مال الغري باستعمال القوة  هو حق يقره القانون ملن يعدده خطر اعتداء حال على نفسه أو ماله أو: تعريفه

 ) من ق ا ج39املادة (الالزمة لرد هذا اخلطر 
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 :1الشروط العامة للدفاع الشرعي
 : شروط تتعلق بفعل االعتداء-1
 أي أن يقع االعتداء على مصلحة حممية قانونا، ومبعىن آخر أن يتجه إىل : جيب أن يكون االعتداء غري مشروع-أ

ك بدون رد منه حيول دون ذلك، فالقانون حيمي حق احلياة وحق السالمة اجلسدية وحق امللكية من حتقيق جرمية إذا تر
 أن تتحقق فيه كل عناصر الركن املادي وأن يصل إىل نوال يشترط يف فعل العدوا....القتل، الضرب، اجلرح، السرقة

 .رحد الشروع، فقد يكون الفعل جمرد عمل حتضريي ولكنه حيمل يف طياته اخلط
 !مشروعاً ؟) انون أو الطفل الغري مميز( هل يعترب االعتداء الصادر من عدميي املسؤولية :السؤال

يرى الفقه اجلنائي أن إذا كان هذا الفعل مشروعاً من الناحية الذاتية بسبب عدم مسؤولية مرتكبه فإنه غري مشروع من 
 .حو الطابع اإلجرامي عن الفعل املرتكب من طرف املعتديالناحية املوضوعية ذلك أن أسباب انعدام املسؤولية ال مت

 .وخلصوا إىل أنه الفعل الذي يقوم به انون أو الطفل الغري مميز ميكن أن يكون حمل رد مشروع
 يقتضي هذا الشرط أن اخلطر قائما فإذا زال اخلطر بالعدول أو الوقوع فال جمال للتمسك : أن يكون اخلطر حاالً-ب

ويستبعد هذا الشرط اخلطر الومهي أو احملتمل . اع الشرعي، و إال حتول إىل اعتداء يرتب املسؤولية اجلزائيةحبالة الدف
 ).الذي سوف يقع يف املستقبل(

 :02ويكون اخلطر حاالً يف صورتني 
 .عندما يكون اجلاين على وشك البدء يف ارتكاب فعل العدوان: الصورة األوىل
 .رر اجلاين يف ارتكاب الفعل العدواين وإحداث الض عندما يبدأ:الصورة الثانية

قتل، (اجلرائم اليت تقع على األشخاص   جاء عام وشامل، فكل39نص املادة :  أن يهدد اخلطر النفس واملال-ج
 .كذلك اجلرائم اليت تقع على األموال: جتيز الدفاع الشرعي...) ضرب، انتهاك عرض

 .نفس ومال الغريوقد وسع نص املادة نطاق الدفاع ليشمل 
 :2 هناك شرطان:شروط تتعلق بفعل الدفاع

 أنه ال ميكن للمدافع رد االعتداء إال بارتكاب جرمية، فإذا كان بوسعه رد اخلطر بفعل مشروع فال : شرط اللزوم-أ
 .جيوز له صده بفعل غري مشروع

هاء اجلنائيني أن الشخص غري مطالب  يرى الفق! إذا كان بوسع املدافع اهلرب لكنه فضل التمسك حبق الدفاع؟:سؤال
 .باهلرب عند تعرضه لالعتداء ألن القانون ال يفرض على الناس أن يكونوا جبناء 

لكي يثبت حق الدفاع الشرعي جيب تناسب أفعال الدفاع مع العدوان فال جيوز الدفاع بأكثر :  شرط التناسب-ب
 .ما يقتضيه رد العدوان

 ).املدافع واملعتدي(ع يفصل فيها قضاة املوضوع بالنظر إىل ظروف كل حالة وحتديد هذا التناسب مسألة وقائ
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 :إثبات الدفاع الشرعي
 .يقع إثبات الدفاع الشرعي على النيابة العامة إثبات الشروط املطلوبة قانوناً لقيام حالة الدفاع الشرعي: كقاعدة عامة

القانونية للدفاع الشرعي، ونشري إىل أن املشرع قد نص القضاء الفرنسي قضى بأنه على املتهم إثبات توافر الشروط 
 .على حاالت خاصة يكون فيها الدفاع الشرعي قرينة ويعفى املتهم من اإلثبات
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 اجلرمية بالنظر إىل الركن الشرعيتقسيمات : املبحث الرابع
 وجرائم عادية جرائم سياسية :املطلب األول

 .هي اليت تقع على األشخاص واملمتلكات:  ية اجلرمية العاد-
 . هي كل عمل سياسي جيرمه القانون: اجلرمية السياسية-

 : وضع الفقه معيارين:التمييز بني اجلرميتني
 . تعرض للنقد!يتعلق بالدافع من وراء ارتكاا، أهو سياسي أم ال ؟: معيار شخصي -1
 .يبحث يف موضوع اجلرمية: معيار موضوعي -2

 .زائري مل يعرف هاته الطائفة من اجلرائمفارع اجل
 :نتائج التمييز بني اجلرائم السياسية والعادية

 . على حسب اتفاق بني الدول بني الدول، أما العادينيعدم تسليم الالجئني ارمني السياسيني -

 .عقوبةيف النطاق الداخلي مل مييز املشرع اجلزائري بني اجلرائم السياسية والعادية على مستوى ال -

 جرائم عسكرية وجرائم عادية: املطلب الثاين
اجلرائم العسكرية هي تلك األفعال ارمة اليت تقع من شخص خاضع للنظام العسكري إخالالً بالقانون 

 :العسكري وتقسم اجلرمية العسكرية إىل نوعني
مل ينص عليها قانون (ترتبط مباشرة بالنظام العسكري نص عليها القضاء العسكري : جرائم عسكرية حبتة -

 .)العقوبات
 وهي جرائم القانون العام املرتكبة من قبل أفراد اجليش والشبه عسكريني أثناء :جرائم عسكرية خمتلطة -

اجلرائم اليت تقع يف اخلدمة وداخل املؤسسات العسكرية فهي تعد : تأدية الوظيفة وهنا جيب أن منيز بني
دمة وخارج املؤسسات العسكرية وهي ال تعد جرائم وبني اليت ترتكب خارج اخل.جرائم عسكرية 

 1.عسكرية

 :أمهية التمييز
 . تسليم ارمني العسكريني غري جائز: على املستوى الدويل-أ

 : هذا التمييز له أثر على: على املستوى الداخلي-ب
قاضي (كرية قضاء عادي ينظر يف جرائم القانون العام، قضاء عسكري ينظر يف اجلرائم العس: االختصاص -

 ).مساعدين عسكريني+ مدين 

قانون العقوبات والقوانني املكملة له على اجلرائم العادية، قانون العسكري على اجلرائم : على القانون املطبق -
 .العسكرية
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قانون العقوبات والقوانني املكملة له على اجلرائم العادية، قانون العسكري على اجلرائم : على القانون املطبق -
 1.كريةالعس
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 الركن املادي للجرمية :الفصل الثاين

هو كل ما يدخل يف كيان اجلرمية يكون له مظهر ملموس وطبيعة مادية نتيجة للتغري الذي حيدثه يف العامل 
 .اخلارجي

 :1عناصر الركن املادي: املبحث األول
  السلوك أو الفعل اإلجرامي:املطلب األول

النشاط املادي اخلارجي للجرمية ويتسبب يف إحداث اين عليه ضرر فهو حركة اجلاين االختيارية  هو ذلك 
وختذ السلوك . واليت يترتب عليها تغيري يف العامل اخلارجي يف نفسية اين عليه أو يف األموال أو يف املمتلكات

 :اإلجرامي إحدى الصورتني
يد، (يقوم ا اجلاين الرتكاب اجلرمية ) دراك والتمييز وحرية االختياراإل( حركة عضوية إرادية : سلوك إجيايب-أ

 ...).لسان
بالرجوع إىل قانون العقوبات نالحظ أن املشرع وضع التزامات ): جرائم سلبية)(االمتناع ( سلوك سليب-ب

 .وواجبات على عاتق بعض األشخاص
، ويشترط ...)قاضي، شهادة( أو واجب فرضه القانون يقوم السلوك السليب عندما ميتنع الشخص عن القيام بالتزام

 .القانون أن يكون يف استطاعة الشخص املمتنع القيام بذلك الواجب أو االلتزام وأن مصدر هذا االمتناع هو اإلرادة
 خيتلف من جرمية إىل أخرى ومن نوع إىل آخر: طبيعة السلوك اإلجرامي-

  النتيجة:املطلب الثاين
واختلف الفقهاء حـول مـدلول      . يلحق بالعامل اخلارجي والذي يتسبب فيه السلوك اإلجرامي       هي التغيري الذي    

 .النتيجة، فهناك رأي يأخذ باملدلول املادي، ورأي باملدلول القانوين
 وفقا له فالنتيجة هي التغيري املادي وامللموس الذي حيدث يف العامل اخلارجي كأثر مباشـر                : املدلول املادي للنتيجة   -أ
ً جرمية قتل النتيجة هي إزهاق روح إنسان حي، جرميـة      مثالسلوك اإلجرامي وهذا التغيري ميس األشخاص واألموال        لل

 .السرقة النتيجة هي انتقال حيازة املال املنقول إىل اجلاين
 .محل سالح بدون رخصة:تبعا للمدلول املادي اجلرمية تنقسم إىل

 ...).قتل، سرقة، ضرب، نصب،(نتيجة مادية ملموسة  يكون هلذا النوع من اجلرائم :جرائم مادية -

محل سالح مثل املشرع لقيام الركن املادي حتقق النتيجة  ال يشترط) جرائم السلوك احملض (:جرائم شكلية -
 .دون رخصة

يجة القتل النت ً جرميةمثال النتيجة هي كل اعتداء يقع على مصلحة أو حق مييه القانون : املدلول القانوين للنتيجة-ب
 ...هي املساس حبق الشخص يف احلياة، جرمية السرقة النتيجة هي املساس حبق الشخص يف امللكية واحليازة

                                                 
  ، مرجع سابقحماضرة يف القانون اجلنائيإمساعيل بن حفاف،  - 1



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــية وإدارية علوم قانونثانيةسنة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
27 

 اجلنـــــائيالقانون 

 :تبعا للمدلول القانوين اجلرمية تنقسم إىل
قتل، (هي وقوع االعتداء فعالً على احلق او املصلحة احملمية قانوناً ): تقابلها اجلرمية املادية(جرائم الضرر -

 ....)ضرب، سرقة

كحمل السالح بدون رخصة ، وهو سلوك ميثل يف حد ذاته خطر : )تقابلها جرائم شكلية(جرائم اخلطر  -
 .يهدد األشخاص واألموال

 بالرجوع إىل قانون العقوبات اجلزائري نالحظ أن املشرع اجلزائري أخذ صراحة باملدلول :موقف املشرع اجلزائري
 ".القتل هو إزهاق روح إنسان عمداً" من ق ع ج بقوهلا 254املادي للنتيجة وهذا ما نستخلصه من املادة 

  العالقة السببية:املطلب الثالث
لقيام الركن املادي للجرمية ال يكفي وقوع السلوك اإلجرامي من اجلاين وحتقق النتيجة الضارة بل البد أن 

أن ارتكاب السلوك اإلجرامي هو  هذه النتيجة إىل السلوك اإلجرامي أي أن تقوم بينهما عالقة سببية مبعىن تنسب
 .الذي أدى وحده إىل حدوث النتيجة

 يف أا هي اليت تساهم يف حتديد نطاق املسؤولية اجلنائية، حيث تستبعد هذه املسؤولية يف حالة أمهية العالقة السببية
، )جرائم عمدية(يف اجلرمية عدم قيام العالقة السببية بني السلوك والنتيجة، ويسأل اجلاين يف هذه احلالة على الشروع 

 .أما اجلرائم غري العمدية فال تقوم املسؤولية اجلنائية أصالً
 إذا كان السلوك اإلجرامي هو وحده الذي أدى إىل حدوث النتيجة فال يكون هناك أي :حتديد معيار العالقة السببية

عمداً فتصيب اين عليه فيتوىف يف احلال، إشكال يف قيام العالقة السببية بني السلوك والنتيجة كمن يطلق رصاصة مت
 ).النتيجة(والوفاة ) السلوك(هنا تقوم العالقة السببية بني إطالق الرصاصة 

 عند تدخل عوامل أخرى إىل جانب السلوك اإلجرامي يف حدوث النتيجة، هل تقوم العالقة السببية بني :اإلشكال
 يف حدوث النتيجة؟ أم جيب أن يكون هلذا الفعل أمهية خاصة؟ وبتايل الفعل والنتيجة كون الفعل أحد العوامل املسامهة

 :1نقسم الفقه إىل ثالثة نظرياتا
 العوامل اليت تشترك يف إحداث النتيجة تتفاوت فيما بينها من حيث تأثريها يف حدوث : نظرية السبب املباشر-1

 . ثانوي ومساعدالنتيجة، منها من له دور مباشر وفعال يف حدوثها ومنها من له دور
يقضي املنطق إسناد النتيجة إىل أقواهلا أي العامل الذي كان له الدور املباشر يف حدوث النتيجة، فال يسأل اجلاين 

 .إال إذا كانت النتيجة متصلة اتصاالً مباشراً بسلوكه
 أم قاموا بدور أقل  حتصر العالقة السببية يف نطاق ضيق مما يؤدي إال إفالت بعض اجلناة من العقاب رد:نقد

 .من دور العوامل األخرى اليت سامهت يف إحداث النتيجة
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 مجيع العوامل اليت تشترك يف إحداث النتيجة هي متعادلة دون ترجيح عامل على آخر من : نظرية تعادل األسباب-2
ووفقا هلذه .ب مسائلته ناحية القوة أو التأثري يف إحداث النتيجة، وملا كان سلوك اجلاين من بني هذه العوامل جت

 .النظرية يعترب الضرب سببا للوفاة 
 هل كان حدوث النتيجة :سؤالووضعوا معياراً سهالً ملعرفة ما إذا كانت النتيجة تستند إىل السلوك اجلاين أوالً، وهو 

 .ممكناً لو ختلف السلوك اجلاين؟
 .ال قامت العالقة السببية بني السلوك والنتيجة -

 .القة السببية بني السلوك والنتيجةانقطعت العنعم  -

 ).إصابة خفيفة وخطا طيب( حتمل اجلاين النتيجة رد كون سلوكه أحد العوامل اليت سامهت يف حدوثها :نقد
 )تتوسط النظريتني السابقتني(: نظرية السبب املالئم/ 3

 يف حدوث النتيجة مألوفة يرو أن سلوك اجلاين يعد سبا مالئما مىت  كانت العوامل اليت تدخلت إىل جانبه
ومتوقعة وفقا رى العادي لألمور ، أما إذا كانت العوامل شاذة غري مألوفة وفقا للمجرى العادي لألمور فإن العالقة 

 .السببية بني سلوك اجلاين والنتيجة تنقطع وال يسأل اجلاين عن النتيجة اليت حدثت
 النتيجة مألوفة أم شاذة يرى أنصار هذه النظرية األخذ لتحديد ما إذا كانت العوامل اليت سامهت يف حدوث

وعليه يكون سلوك اجلاين سبباً . ، فما أحاط به العلم فهو مألوف، وما مل حيط به العلم فهو شاذوالتوقع العلممبعيار 
 .مالئماً كلما كانت النتيجة متوقعة من قبل اجلاين

 :موقع املشرع اجلزائري
 العقوبات اجلزائري يفيد بأن املشرع اجلزائري أخذ بواحدة من النظريات الثالثة  ال يوجد نص صريح يف قانون

 .أو بكلها، لذا جيب الرجوع إىل االجتهاد القضائي
يأخذ القضاء القضاء يف اجلزائر ذه النظريات حبسب القضايا املطروحة أمام جهة احلكم، حيث خيتلف األمر 

 .باختالف نوع اجلرمية
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 )احملاولة (الشروع يف اجلرمية:  الثايناملبحث
 متر اجلرمية قبل ارتكاا بعدة مراحل

ال يعاقب عليها القانون ما مل تظهر األفكار (التفكري يف اجلرمية والتخطيط والعزم على ارتكاا : 01املرحلة  -
 ).يف شكل أفعال مادية

األصل أن القانون ال يعاقب عليها (جلرمية التحضري، أي إعداد الوسائل اليت تستعمل الرتكاب ا: 02املرحلة -
 ).إال يف حاالت خاصة كالسالح بدون ترخيص

 ).يعاقب عليها القانون(البدء يف التنفيذ، الشروع يف اجلرمية : 03املرحلة  -

 1.استنفاذ اجلاين كل نشاطه اإلجرامي وحتقق النتيجة وتكون بصدد جرمية تامة: 04املرحلة  -

 روع يف اجلرميةأركان الش: املطلب األول
انصراف إرادة اجلاين للتنفيذ الفعلي للجرمية ولكن يف اية األمر ال تتحقق النتيجة بسبب تدخل عوامل خارجية 

 من ق ع ج على الشروع ونستخلص منها أن الشروع يف اجلرمية باعتبارها 30مستقلة عن إرادة اجلاين، نص املادة 
 :سلوكا إجراميا يقوم على ركنيني

 الركن املادي للشروع: أوال
 :لقيامه البد من توافر عنصران اثنان

 ما هو الذي مييز بني البدء يف التنفيذ الذي يعد شروعا معاقبا عليه وبني املراحل :اإلشكال:  البدء يف تنفيذ الفعل-1
  .!واليت ال عقاب عليها؟) التفكري والتخطيط والتحضري(اليت تسبق الشروع 

 :2 الفقه إىل مذهبني املادي والشخصي انقسماإلشكالملعاجلة 
 معيار الشروع هو البدء الفعلي يف تنفيذ الركن املادي أما املراحل اليت تسبق البدء الفعلي يف : املذهب املادي-أ

 جرمية الشروع يف القتل عندما يطلق اجلاين العيار الناري على اين مثالالتنفيذ تعد ثانوية وال يعاقب عليها القانون 
ليه، أما تصويب السالح فيعترب عمالً حتضرييا، أما السرقة يعترب اجلاين أنه شرع فيها عندما يضع يده املال اململوك ع

 .للغري، أما تسلق اجلدار وكسر الباب واخلزانة تعترب أعماال حتضريية ال عقاب عليها
 .اص واألموال مما ال حيقق محاية كافية لألشخة حصر الشروع ووسع األعمال التحضريي:نقد

 هذه االنتقادات أضاف أنصار املذهب املادي فكرة الظروف املشددة، فكلما توفرت ظروف مشددة أعترب نتيجة
 )إخل... جرمية السرقة، كسر، ظرف الليل، مفاتيح مصطنعة، تسلق:مثال(اجلاين أنه شارعا يف تنفيذ اجلرمية 

 تتجه إىل ارتكاب اجلرمية باعتبارها منبع اخلطر الذي يهدد  اهتموا بإرادة اجلاين ألا اليت: املذهب الشخصي-ب
 .اتمع
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يقوم الشروع وفقا هلذه النظرية عندما يبدأ الشخص يف تنفيذ فعل ال لبس فبيه يؤدي حاالً ومباشرة إىل ارتكاب 
ح جتاه اين شخص يصوب سال: مثالًالركن املادي على الرغم من أن هذا الفعل ال يدخل يف تكوين الركن املادي، 

 .عليه
، مما يؤدي إىل حتمل اجلاين املسؤولية اجلنائية يف ة وسع من نطاق الشروع وضيق من نطاق األعمال التحضريي:نقد

 .أغلب احلاالت
 :موقف املشرع اجلزائري

رة  تؤدي باجلاين مباشأفعال ال لبس فيها نستخلص أنه أخذ باملذهب الشخصي استماله عبارة 30بالرجوع للمادة 
 .إىل ارتكاب اجلرمية، أما أخذه باملذهب املادي فال نقاش يف ذلك

 لقيام جرمية الشروع يشترط القانون أن يتم وقف : وقف التنفيذ أو خيبة أثره ألسباب خارجة عن إرادة اجلاين-2
 هذا الصدد التنفيذ أو خيبة أثره ألسباب خارجة عن إرادة اجلاين أي جيب أن ال يعدل اجلاين مبحض إرادته، ويف

 .سندرس صور الشروع والعدول واجلرمية املستحيلة
 : له صورتان: صور الشروع-أ
تتحقق عندما يبدأ اجلاين يف سلوكه اإلجرامي وال يكتمل كل نشاطه : )الشروع الناقص: ( اجلرمية املوقوفة-1 -أ

 ...ه إطالق عيار ناري كان ميسك الغري بيد اجلاين أثناء حماولت:مثالأي أن يوقف السلوك اإلجرامي 
 يكتمل فيها السلوك اإلجرامي للجاين وال تتحقق النتيجة ألسباب ال دخل الراته ):شروع تام( اجلرمية اخلائبة -2-أ

 .فيها
 1.عقاب اجلرميتني واحد ونفس الدرجة

عه اإلجرامي  اجتهت كثري من التشريعات اجلنائية إىل خلق حافز حلث اجلاين على عدم املضي يف مشرو: العدول-ب
 .حىت ايته، فنصت على إعفائه من العقاب إذا كان العدول اختياريا

 عندما يكون تلقائيا ومبحض إرادة الفاعل وبدافع من نفسه، وعليه ال تقوم املسؤولية :االختياري العدول -1-ب
 )ال ميكن تصور العدول االختياري إال يف اجلرمية املوقوفة(اجلزائية وال يعاقب اجلاين 

 تتدخل عوامل خارجية تدفع اجلاين إىل وقف نشاطه أو جتول دون حتقيق النتيجة : العدول االضطراري-2-ب
 .ويعاقب عليه القانون) كالشروع الناقص(
 هو نتيجة تداخل إرادة اجلاين مع عوامل خارجية مل تكن يف احلسبان فدفعته إىل تغليب : العدول املختلط-3-ب

 فيعل عن إمتام استيقظواي يدخل مرتال للرقة فيسمع صوت التلفاز معتقدا أن هل املرتل كاللص الذ(جانب العدول 
 ).اجلرمية
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يذهب اغلب الفقه أن العدول املختلط هو عدول اضطراري ألن العدول ال يكون اختياريا إال إذا كان راجعا 
 1.إلرادة اجلاين مما ستوجب العقاب عليه

اين يف تنفيذ سلوكه اإلجرامي وستنفذ كل نشاطه ويبذل كل ما بوسعه لتحقيق يبدأ اجل:  اجلرمية املستحيلة-ج
النتيجة غري أن هذه األخرية مستحيلة التحقيق بسبب انعدام حمل اجلرمية أو بسبب الوسيلة املستعملة، حىت ولو كرر 

لكن النتيجة ال تتحقق وختتلف يف استنفاذ اجلاين كافة نشاطه و) مشروع تام(اجلاين نشاطه، وهي تشبه اجلرمية اخلائبة 
عنها اجلرمية اخلائبة ممكنة الوقوع لو كرر اجلاين فعله يف ظروف أخرى أما اجلرمية املستحيلة فهي غري ممكنة الوقوع 

 )ترجع أسباب االستحالة إما لعدم صالحية الوسيلة املستعملة أو انعدام احملل اجلرمية ...).استحالة مطلقة(أصال 
 .اب على اجلرمية املستحيلة حول العق:خالف
حجتهم أن الشروع يف اجلرمية يستلزم البدء يف تنفيذها فإذا ) أنصار املذهب املادي يف الشروع(عدم العقاب : 01رأي

 ).مل يذكرها املشرع يف صور الشروع(كان تنفيذ اجلرمية مستحيالً فإن البدء فيها يكون مستحيالً أيضاً 
انعدام حمل اجلرمية، وسيلة املستعملة غري (ة املطلقة والنسبية، األوىل ال عقاب عليها  التمييز بني االستحال:02رأي 
حمل اجلرمية موجود ولكن اجلاين أخطأ يف التنفيذ أو تدخل عوامل خارجية (النسبية العقاب فيها واجب ) . صاحلة

 ).حالت دون ذلك
 .ى األوىل دون الثانيةفعقاب عل:  التمييز بني االستحالة املادية والقانونية:03رأي
 ).أصحاب املذهب الشخصي( وجود العقاب على اجلرمية املستحيلة :04رأي 

 :موقف املشرع اجلزائري
 ألن مجيع صور االستحالة ما هي إال صور من اجلرمية اخلائبة استعمال فيها حتقق النتيجة لسبب 04مييل إىل الرأي 

 . من ق ع ج ما دام املشرع أخذ باملذهب الشخصي30ادة خارج عن إرادة الفاعل واملنصوص عليها يف امل
    الركن املعنوي للشروع:املطلب الثاين

واملتمثل يف القصد اجلنائي وهو انصراف إرادة اجلاين إىل ارتكاب اجلرمية مع علمه بعناصرها القانونية، والركن 
 .املعنوي يف الشروع هو نفسه الركن املعنوي يف اجلرمية التامة

 . اتفقت كل التشريعات على العقاب على الشروع ولكنها اختلفت من حيث مقدار العقوبة:الشروععقاب 
 ) من ق ع ج31 و 30املادة ( سوى بني الشروع واجلرمية التامة من حيث العقاب :املشرع اجلزائري

 ). من ق ع ج30املادة ( القاعدة أن الشروع يف اجلنايات معاقب عليه دائما :جنايات -

 ). من ق ع ج01 فقرة31املادة ( القاعدة أن الشروع يف اجلنح غري معاقب عليه إال بنص خاص :اجلنح -

 ال عقاب على الشروع يف املخالفات لتفاهتها من جهة ولعدم انطوائها على خطر يربر التجرمي :املخالفات -
  2). من قع ج02 فقرة 31املادة (من جهة أخرى 
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 ظر إىل الركن املادي تقسيم اجلرمية بالن: الثالثاملبحث 
 اجلرائم اإلجيابية واجلرائم السلبية: املطلب األول

 إذا وقعت بسلوك إجيايب إجيابية اجلرمية بالنظر إىل الفعل أو السلوك اإلجرامي كأحد عناصر الركن املادي، تكون
 .إخل...كجرمية القتل أو السرقة أو الضرب أو السب والقذف أو التزوير

 إذا وقعت بفعل أو سلوك سليب أي امتناع عن القيام بالتزام أو واجب يفرضه قانون ةسلبيوتكون اجلرمية 
ومنيز يف اجلرائم . العقوبات كامتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو امتناع القاضي يف الفصل يف القضايا املعروضة أمامه

 1.امتناع األمن عن إرضاع طفلها مما أدى إىل وفاتهالسلبية بني اجلرمية السلبية البحتة وبني اجلرمية االجيابية باالمتناع ك
 اجلرائم الوقتية واجلرائم املستمرة: املطلب الثاين

 فهي اليت يتصف فاجلرمية املستمرة اليت يتطلبها ارتكاب اجلرمية ةيقوم هذا التقسيم على أساس الفترة الزمني
ق أو املصلحة احملمية قانونا ويكون هذا االستمرار ركنها املادي بالدوام واالستمرار حبيث يستمر االعتداء على احل

 .رراجع إىل اإلرادة املدركة واحلرة للجاين مثل إخفاء األشياء املسروقة أو جرمية التزوي
 النتائج املتربة على هذا التقسيم

 8 و 7 و 6 لقد حدد املشرع اجلزائري مدة تقادم الدعوى العمومية يف املواد :من حيث تقادم الدعوى العمومية-
 سنوات يف اجلنايات 10من قانون اإلجراءات اجلزائية، حيث ختتلف هذه املدة باختالف نوع اجلرمية، فهي 

 . يف املخالفات02سنوات يف اجلنح وسنتني 3و
 اما بالنسبة للجرائم املستمرة،. بالنسبة للجرائم املؤقتة، نبدأ يف حساب مدة التقادم من اليوم التايل لوقوع اجلرمية

 .فنبدأ من اليوم التايل النتهاء حالة االستمرار
 إن حتديد وقت ارتكاب اجلرمية ال يثري أي إشكال يف اجلرائم الوقتية، ما دام أن وقت :من حيث االختصاص-

 .تمال العناصر املكونة للركن املادي حمددة، وعليه فالقانون الواجب التطبيق هو القانون الذي وقعت يف ظله اجلرميةكا
ا يف اجلرائم املستمرة، يبدأ اجلاين يف تنفيذ اجلرمية يف ظل قانون مث يستمر يف التنفيذ  يف ظل قانون جديد أم

 .وممكن أن تتعاقب عدة قوانني أثناء تنفيذ اجلرمية، فما هو القانون الواجب التطبيق ؟
 .يطلق القانون اجلديد سواء كان أصلحا أو أسوء للمتهم

وع اجلرمية، يطبق على اجلرمية املؤقتة قانون اإلقليم الذي وقعت فيه، أما اجلرمية فيما خيص حتديد مكان وق
 عليها قانون اإلقليم الذي انتهت فيه حالة االستمرار كإخفاء األشياء املسروقة أو اكتشاف اجلرمية كما املستمرة فيطلق

 2.يف التزوير
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 اجلرائم البسيطة وجرائم االعتياد: املطلب الثالث
 هي اليت يتكون ركنها املادي من سلوك إجرامي واحد، أي يكفي إتيان اجلاين هذا الفعل مرة ة البسيطةاجلرمي

 .إخل...واحدة لقيام اجلرمية كالقتل والضرب والسرقة
 فهي اليت يتصف ركنها املادي بتكرار الفعل أكثر من مرة واحدة، حيث يشكل هذا التكرار أما جرائم االعتياد

اليت يتطلبها املشرع لقيام اجلرمية أي يشترط القانون توافر ركن رابع إىل جانب األركان الثالثة املعروفة حالة االعتياد 
 .كاالعتياد على التسول) املعنوي-املادي-الشرعي(

 :النتائج املتربة على هذا التقسيم
أما جرائم . كاب اجلرميةحنسب مدة التقادم يف اجلرائم البسيطة من اليوم التايل الرت: من حيث مدة التقادم-

 االعتياد فتحسب املدة من اليوم التايل الرتكاب آخر فعل مكون للركن املادي
.  القانون الواجب التطبيق يف اجلرائم البسيطة هو القانون الذي وقعت يف ظله اجلرمية :من حيث االختصاص-

قع يف ظله آخر فعل مكون للجرمية على الرغم من أما يف جرائم االعتياد، فالقانون الواجب التطبيق هو القانون الذي و
 1.أن أول فعل وقع يف ظل قانون قدمي

 اجلرائم املركبة واجلرائم املتتابعة: املطلب الرابع
 عندما يشترط فيها القانون وقوع فعل إىل جانب اجلرمية األصلية حبيث يصبح عنصرا من اجلرمية مركبةتكون 

 للعقوبة، فمثال يف اجلرمية سرقة املنازل يشترط القانون وقوع جرمية أخرى إىل عناصر هذه اجلرمية أو ظرفا مشددا
جانب السرقة وهي انتهاك حرمة املسكن أو توافر ظرف مشدد للسرقة كظرف الليل أو التسلق أو الكسر أو 

ة أخرى إىل استعمال مفاتيح مصطنعة أو تعدد اجلناة، ويف جرمية النصب يشترط القانون من اجلاين ارتكاب جرمي
تعترب اجلرمية و .جانب االستيالء على مال مملوك للغري واليت تتمثل يف استعمال طرق احتيالية ملخادعة صاحب املال

 .من تعدد األفعال ويقر هلا القانون عقوبة واحدةغم املركبة جرمية واحدة على الر
فعات وكل دفعة تعترب اعتداء على نفس احلق  فتقوم عندما يرتكب اجلاين اجلرمية يف شكل داجلرمية املتتابعةأما 

أو املصلحة احملمية  قانونا، ومثال ذلك سرقة مرتل يف شكل دفعات، والعقوبة املقرة للجرمية املتتابعة هي نفسها 
 .العقوبة املقررة لدفعة واحدة منها
 :النتائج املترتبة على هذا التقسيم

.  تتقادم الدعوى العمومية فيها ابتداء من اليوم التايل الرتكاا ةللجرمية املركب بالنسبة :من حيث مدة التقادم-
 . فتتقادم الدعوى العمومية فيها ابتداء من اليوم التايل الرتكاب آخر دفعةاجلرمية املتتابعةأما 

اجلرائم أما .  القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي وقعت يف ظله اجلرمية املرتكبة:من حيث االختصاص-
 2. فيطبق عليها دائما القانون الذي وقعت يف ظله آخر دفعة سواء كا أصلحا أو أسوء للمتهماملتتابعة
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 املعنوي للجرميةالركن :الفصل الثالث

إىل جانب الركن الشرعي والركن املادي البد من توافر ركن ثالث لقيام اجلرمية والذي ستمثل يف الركن 
 .املعنوي

ية اجلنائية أن يصدر من اجلاين السلوك اإلجرامي وأن تتحقق النتيجة مع قيام العالقة إذ ال يكفي لقيام املسؤول
 :السببية بينهما بل البد من توافر الركن املعنوي والذي يتخذ إحدى الصورتني

  القصد اجلنائي:املبحث األول
اب الفعل وإىل حتقيق النتيجة يعترب القصد اجلنائي أخطر صوريت الركن املعنوي ألن إرادة اجلاين تتصرف إىل ارتك

 .معا
بالنسبة لتعريف القصد اجلنائي، فإن أغلب التشريعات العقابية مل تعرفه مبا فيها قانون العقوبات اجلزائري، إال ان 

حيث " عمد"اشترط يف الكثري من النصوص توافر القصد اجلنائي لقيام املسؤولية اجلنائية عندما استعمل عبارة املشرع 
 ".القتل هو إزهاق روح إنسان عمداً: " من قانون العقوبات على ما يلي254دة تنص املا

 على 273كما تنص املادة ...".  جرحا للغري أو ضربعمداكل من احد : " على ما يل264كما تنص املادة 
 ...". شخصا يف األعمال اليت تساعده على االنتحارعمداكل من ساعد : " ما يلي

 بأركاا كما يتطلبها العلم اجلاين إىل ارتكاب اجلرمية مع إرادةانصراف :جلنائي بأنه لقد عرف الفقه القصد ا
 1".القانون

 عناصر القصد اجلنائي: املطلب األول
 :2 من التعريف السابق هناك عنصران البد من توافرمها ومها

  : عنصر اإلرادة-1
 اجتاه إرادة اجلاين إىل ارتكاب اجلرمية

م القصد اجلاين اجتاه إرادة اجلاين إىل ارتكاب اجلرمية أم جيب أن تنصرف هذه اإلرادة إىل  هل يكفي لقيا:سؤال
 .ارتكاب اجلرمية وإىل حتقيق النتيجة معاً؟

 :لإلجابة عن السؤال انقسم الفقه إىل نظريتني
جلرمية وكذلك حتقيق  القصد حسب هذه النظرية يستلزم اجتاه إرادة اجلاين إىل ارتكاب ا: نظرية اإلرادة يف القصد-أ

النتيجة املقصودة من ارتكاا، فال يكفي توقع اجلاين للنتيجة املترتبة عن فعله بل البد أن يريد اجلاين هذه النتيجة كأثر 
 .مباشر وحتمي لفعله
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 تقوم  ميزت هذه النظرية بني اجلرائم العمدية واليت تقوم على أساس القصد اجلنائي وبني اجلرائم الغري عمدية اليت-
 .على أساس اخلطأ الغري عمدي

أخذ ا الفقه األملاين ومؤداها أن إرادة اجلاين هي اليت تدفعه إىل ارتكاب اجلرمية وعليه : نظرية التصور يف القصد-ب
 .تقوم املسؤولية اجلنائية كاملة مىت اجتهت هاته اإلرادة وال أمهية لتحقق أو توقع النتيجة

 .ذ بنظرية اإلرادة يف القصد وميز بني اجلرائم العمدية واجلرائم غري العمدية أخ: موقف املشرع اجلزائري-
ال يكفي لتوافر القصد اجلاين أن تتجه إرادة اجلاين إىل ارتكاب الفعل وحتقيق النتيجة بل جيب على : عنصر العلم-2

قانون ويشترطها أي أن يعلم اجلاين أن اجلاين أن يكون عاملاً يتوافر األركان اليت تقوم عليها اجلرمية واليت يتطلبها ال
 .املصلحة أو احلق اللذان اعتدى على أحدمها هي حممية قانوناً

 . إذا ختلف عنصر العلم ينتفي القصد اجلنائي وينعدم الركن املعنوي-
 صور القصد اجلنائي: املطلب الثاين

 : يتخذ القصد اجلنائي عدة صور وهي
 : القصد العام والقصد اخلاص-1
هذا القصد جنده ( اجتاه إرادة اجلاين إىل ارتكاب اجلرمية مع علمه بتوافر أركاا اليت يشترطها القانون :لقصد العام ا-

 )يف كافة أنواع اجلرائم
 على ارتكاب اجلرمية حىت الباعث إىل جانب القصد العام قد يشترط القانون يف بعض اجلرائم توافر :القصد اخلاص-

 )قصد خاص(، استعماله )عقد عام( تزوير حمرر رمسي :ثالميقوم القصد اجلنائي 
 )إىل جانب االرادة والعلم( يصبح القصد اخلاص عنصرا ثالثا يدخل يف تكوين القصد اجلنائي -
 . ال يقوم العقد اخلاص إال على أساس القصد العام-
 : القصد املباشر والقصد االحتمايل-2
 .ادة اجلاين إىل ارتكاب اجلرمية وتتحقق النتيجة كأثر حتمي للفعل يتوافر عندما تتجه إر: القصد املباشر-
 .قد تتوقع النتيجة أوال تتوقع حدوثها: )الغري مباشر(  العقد االحتمايل-

وعليه فالعقد االحتمايل هو نوع من القصد اجلنائي ويتكون من عنصري اإلرادة والعلم، ولكن اإلرادة يف القصـد                  *  
 وث النتيجة أوال تتوقع حدوثها وهذا عكس العقد املباشراالحتمايل قد تتوقع حد

ال جيب أن خنلط بني العقد اجلنائي هنا واخلطأ الغري العمدي، فالعقد اجلنائي االحتمايل يقوم عندما يرتكب اجلـاين                   * 
 . الضرب إىل املوت: مثالالفعل اإلجرامي وتتحقق نتيجة أشد من تلك اليت كان يتوقعها

 : والقصد الغري حمدود القصد احملدود-3
 يكون القصد حمدوداً عندما يرتكب اجلاين الفعل اإلجرامي وتتحقق النتيجة احملدودة أي اليت كـان    : القصد احملدود  -

 .يتوقعها اجلاين



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــية وإدارية علوم قانونثانيةسنة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
36 

 اجلنـــــائيالقانون 

ويكون عندما تتجه إرادة اجلاين إىل ارتكاب الفعل اإلجرامي ولكن تتحقق نتائج يستحيل على              : القصد الغري حمدود   -
 ... وضع قنبلة يف مكان عمومي:مثالقعها وتقدريها اجلاين تو
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 1 اخلطأ الغري عمدي:املبحث الثاين
 .هنا يقوم اجلاين بنشاط مصدره اإلرادة ويترتب عليه نتيجة إجرامية مل يتوقعها أو كان يف استطاعته توقعها

 : من ق ع ج تتمثل يف288 حسب نص املادة :صور اخلطأ غري العمدي: املطلب األول
 ...).كمن يصطاد ويصيب شخص( سوء التقدير ونقص املهارة واجلهل مبا ينبغي العلم به : الرعونة-1
.  وهو يدرك مدى خطورة هذا السلوك وما قد يترتب عليه من نتـائج             يقوم اجلاين بسلوك إجيايب   : عدم االحتياط  -2

 ).كحوادث املرور(وقوع النتيجة  الالزمة ملنع تضارة إال أنه ال يتخذ االحتياطيا
 امتنـاع   :مثـال نشاط سليب وهو االمتناع الذي يتخذه اجلاين وتترتب عليه نتائج ضارة            : اإلمهال وعدم االنتباه   -3

 .املمرضة عن إعطاء الدواء للمريض يف الوقت احملدد فيموت
ع وقوع النتائج الضارة اليت تقـوم        أي النصوص الوقائية اليت تستهدف أساسا من        عدم مراعاة األنظمة واللوائح    -4

 ...عليها اجلرائم الغري عمدية كالقانون املرور، الصحة، النظافة
 .لقد جاءت صور اخلطأ غري العمدي على سبيل احلصر

 :النتائج املترتبة على اخلطأ الغري عمدي:املطلب الثاين
 عدم إمكانية تصور الشروع يف اجلرائم الغري عمدية؛ -

  االشتراك يف اجلرائم الغري عمدية؛عدم إمكانية تصور -

 .حالة السكر االختياري، وحالة اهلروب: انعدام الظروف املشددة للعقاب إال حالتني -
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 جلرمية بالنظر إىل الركن املعنويتقسيمات ا: املبحث الثالث
  جرائم عمدية:املطلب األول

وهـذا  (ل حتقيق النتيجة اإلجرامي كأثر حتمي للفعـل          هي اليت تتجه فيها إرادة اجلاين الرتكاب الفعل من أج         
 ).سلوك إجيايب

 )سلوك سليب(عندما ميتنع الشخص عن القيام بالتزام أو واجب يفرضه القانون كامتناع الشاهد عن الشهادة 
  جرائم غري عمدية:الثايناملطلب 

لكنها تتحقق بسبب خطأ صـادر عـن         هي اليت تتجه فيها إرادة اجلاين إىل ارتكاب الفعل دون حتقيق النتيجة،             
 ...).رعونة، إمهال وعدم انتباه، عدم احتياط، عدم مراعاة(اجلاين الذي يكون يف صورة 

 لنتائج املترتبة على هذا التقسيما: املطلب الثالث
القصد يقوم الشروع يف اجلرائم العمدية لتوافر القصد اجلنائي يف اجلرائم الغري عمدية لتخلف              :  من حيث الشروع   -1

 .اجلنائي
 يقوم االشتراك يف اجلرائم العمدية لتوافر القصد اجلنائي وينعدم يف اجلرائم الغـري عمديـة                : من حيث االشتراك   -2

 .لتخلف القصد اجلنائي
أعطى املشرع للجرمية العمدية وصفاً أشد من اجلرائم الغري عمديـة       : من حيث وصف اجلرمية واملسؤولية اجلنائية      -3

 .قوبات بينهما ختتلف من حيث النوع واملقداروعليه فإن الع
 . جرمية القتل العمد جناية قد تصل العقوبة إىل اإلعدام-
  1.مةادج غر20.000 جرمية القتل اخلطأ جنحة قد تصل العقوبة  إىل ثالثة سنوات حبساً و -
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 أسباب اإلباحة: املبحث الرابع
ل يف الصفة الغري املشروعة للسلوك اإلجرامي يتكون من عنصرين مها           سبق وأن ذكرنا بأن الركن الشرعي املتمث      

 وعدم توفر سبب من أسباب اإلباحة ومنه فقد يرتكب الفرد عمال ينطبق عليـه               التجرييبخضوع هذا السلوك لنص     
ام بعمـل   نص التجرمي الوارد يف قانون العقوبات ومع ذلك ال يعتربه الق جرمية كمن يقتل للدفاع أو جبرح دف القي                  

طيب أو يضرب للتأديب ويعين ذلك أنه ال يكفي أن يتطابق الفعل مع نص جترميي ساري املفعول إذ جيب عالوة علـى       
ذلك أن نتأكد من عدم وجود سبب يربر األفعال إذ أن وجود سبب للتربير خيرج هذه األفعال من دائـرة التجـرمي                      

 .وضوع املويعيدها ثانية إىل دائرة اإلباحة واليت هي جمال 
 مفهوم أسباب اإلباحة: املطلب األول
 تعريفال : الفرع األول

 تعريفها: أوال
ترد على أفعال هلا صورة وقائع إجرامية ولكنها ليست جرائم غالبية الفقهاء ترى بأا قيود ترد على نص التجرمي                  

ة من دائرة التجـرمي إىل دائـرة        فتعطل مفعوله ولذا فهي تنعكس على الركن الشرعي للجرمية فتبطله إذ خترج الواقع            
 .اإلباحة 

  مصادرها:ثانيا
 إىل قواعد العرف أو الشريعة اإلسـالمية  االستنادإضافة إىل قانون العقوبات ففي اإلباحة جيوز القياس كما جيوز       

 1أو إىل نصوص القوانني الوضعية لتقرير وجود سبب إباحة
  اآلثار:ثالثا

 كل من سـاهم فيـه       اعتبارب اإلباحة فعال مشروعا ويترتب على ذلك        يعد الفعل الذي خيضع لسبب من أسبا      
 قد ساهم يف عمل مشروع أو مربر فأسباب اإلباحة متحو عن الفعل صـفته               باعتبارهكفاعل أصلي أو كشريك بريء      

 .اإلجرامية 
 أسباب اإلباحة يف قانون العقوبات اجلزائري :الفرع الثاين

 :  وقد جاء النص على النحـو التـايل          39/40باب اإلباحة يف املادتني     نص قانون العقوبات اجلزائري على أس     
 :ال جرمية  " 39املادة

 .إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون -                
إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة احلالة للدفاع املشروع عن النفس     أو عن الغري أو عن مال                      -                

 2. "االعتداءك للشخص أو للغري بشرط أن يكون الدفاع  متناسبا مع جسامة مملو
 

                                                 
  .                          119-118: ص، عكنون اجلزائرابن ، ديوان املطبوعات اجلامعية،شرح قانون العقوبات. عبد اهللا سليمان - 1
2
   ، املرجع السابقبد اهللا سليمانع - 
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 اجلنـــــائيالقانون 

 ما يأمر به القانون :  الثايناملطلب
  تنفيذ أمر القانون: األولالفرع

 يأمر القانون بفعـل     أن اليت يأمر ا القانون يكمن سبب إباحتها يف النص القانوين،فمن غري املنطقي              األفعالإن  
ا ما رأى املشرع ضرورة التدخل بتعطيل نص التجرمي وتربير اخلروج عليه يف حالة معينة فإن ذلـك                  معني مث جيرمه فإذ   

الشاهد مثال املطلوب منه اإلدالء     : من األمثلة على ما يأمر به القانون      . يعين إباحته ضمن الشروط اليت حددها القانون      
جرمية إفشاء األسرار أو القذف والسب حبق املتـهم          قانون اإلجراءات اجلزائية ال يرتكب       89بشهادته مبوجب املادة    

،كذلك ما ورد يف قانون الصحة العمومية حيث يأمر كل طبيب بالتبليغ عن حالة مرض معـدي                 بشهادتهعند اإلدالء   
 1. من قانون العقوبات301وال يعد هذا التبليغ جرمية إفشاء سر املهنة املعاقب عليها باملادة 

 مر الصادر من سلطة خمتصةتنفيذ األ:  الثاينالفرع
تنفيذ األمر الصادر عن سلطة خمتصة يدخل ضمن إباحة األفعال بناءا على أمر القانون فالقانون يوجـب علـى                   

 . املوظف املرؤوس إطاعة رئيسه طبقا للتدرج التسلسلي يف الوظيف العمومي وهذا ما هو إال تطبيقا ملا أمر به القانون 
سلطة املختصة يقوم املوظف املختص يف تنفيذ حكم اإلعدام ففعله هذا ال يعد جرمية قتـل            بناءا على أمر ال   : مثال ذلك 

 وما يليها من قانون العقوبات كذلك تنفيذ أحد أعوان القوة العمومية ألوامـر قاضـي                254وال تنطبق عليه املواد     
 على احلريات الفردية طبقا     االعتداءجلرمية   املتهم جربا عنه بالقوة أو إلقاء القبض عليه ال جيعله مرتكبا             بإحضارالتحقيق  

 .ع . ق291للمادة
وجب إصدار أمر اإلحضار عن قاضي      : ويتطلب القانون إصدار أوامر السلطة بشكلية معينة فيجب مراعاا مثال         

أوامـر  ففي هذه احلالة جيب على عون القوة العمومية أن يتلقى           )  قانون اإلجراءات اجلزائية   109املادة(التحقيق كتابة   
كما ال جيوز له إحضار املتهم بدون       ) فليس له أن ينفذ بال أمر اإلحضار مدعيا أنه ينفذ أمر القانون مباشرة             (باإلحضار

 .إحضار كتايب مدعيا أنه تلقى األمر شفهيا 
وبالتايل مراعاة الشكل املطلوب قانونا هو أمر الزم العتبار أن الفعل مباح مىت صدر األمر عن سـلطة خمولـة                    

 2. قانونا ونفذ من جانب املوظف املختص بتنفيذه حسب القواعد القانونية أيضابإصداره
 ما يأذن به القانون :  الثالثاملطلب

 .يقصد ا أن القانون جييز يف حاالت معينة ويسمح مبمارسة عمال كان بغياب هذا السماح عمال جمرما 
نون يف أن األول إجباري وجب القيام به ويترتب علـى خمالفتـه             ويكمن الفرق بني ما أمر به القانون وما أذن به القا          

 االمتناعاملسؤولية اجلنائية يف حني أن الثاين يسمح للمخاطب بالقاعدة أن يستعمل رأيه الشخصي يف القيام بالعمل أو                  
ن وميكـن حصـرها يف       ا القانو  يأذنعنه فإذا قام بالعمل فال جرمية ألن العمل يأذن به القانون وتتنوع األعمال اليت               

 :آليتامطلبني مها ك
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 . املوظف العام لسلطة تقديرية ملباشرة عملهاستعمال : األولالفرع
منح القانون للموظف العام سلطة تقديرية يف مباشرة أعمال وظيفته يستند يف ذلك إىل أن العمل مباح يأذن بـه                    

ملأمور الضـبط القضـائي     : سبيل املثال جييز القانون   رية يف قانون اإلجراءات اجلزائية وعلى       ثالقانون،وأحكام ذلك ك  
 ومنع أي شخص من مبارحة مكان اجلرمية ريثما ينتـهي مـن             45 واإلطالع على املستندات م    44تفتيش املنازل م  

 كل ذلك طبعا ضمن شروط حيددها القانون وإتباعها         … 51 وله أن حيتجز شخصا أو أكثر م       50إجراءات حترياته م  
ا أو جتاوزها جيعل العمل غري مشروع مثل وجوب حضور صاحب املرتل أثناء عمليـة التفتـيش                 أمر ضروري وإمهاهل  

وبغيابه يستدعى من ينوب عنه وإذا تعذر ذلك وجب التفتيش حبضور شاهدين من غري املوظفني اخلاضـعني لسـلطة              
 واعتبـاره  ال ميكن تربيـره  48 القيام بالتفتيش عمال باطال م اعتربمأمور الضبط القضائي فإذا مل تراعى هذه الشروط         

 1.سببا لإلباحة مع وجوب تنفيذ هذه األعمال حبسن النية وإال فإن األفعال تعد غري مشروعة وال تربر إباحتها
  ممارسة أحد احلقوق املقررة : الثاينالفرع

ـ                   ل قاعـدة   يدخل ضمن األعمال اليت يأذن ا القانون ممارسة الشخص حلق مقرر له يف القانون إذ يقصد به ك
 :قانونية مبعىن عام كالعرف والشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية األخرى وميكن حصر هذه احلقوق يف اآليت 

 حق التأديب:أوال
تقرر الشريعة اإلسالمية أن للزوج حق تأديب زوجته ضمن التقيد بالغاية اليت منح من أجلها هـذا احلـق ويف                     

 هي التأديب والوسيلة هي أن يلجأ الزوج إىل الوعظ مث اهلجر وأخريا الضرب فـإذا  حدود الوسائل اليت قررا، فالغاية   
 .بدأ بالضرب فإن عمله غري مربر وال ميكن له أن حيتج حبقه يف التأديب 

 بغايـة   األب وهو حق يتعلق بالوالية عن النفس وشرط تربير هذا الفعل هو تقيد              ابنه أن يؤدب    لألبكما حيق   
 ...هم العرف أحيانا يف تقرير هذا احلق إذ للمعلم أن يضرب تلميذه ضربا خفيفا دف التأديبويسا . ابنهتأديب 
 حق مباشرة األعمال الطبية:ثانيا

 على جسم املريض فهو على العكس يسعى إىل شفائه ليستعيد سريه الطبيعـي     اعتداءاالعمل الطيب ال جيمل بذاته      
 2: الطيب تقتضي مراعاة شروط معينة هيأو ختليصه من أي آفة حلقت به وإباحة العمل

 أي أن يكون املعاجل طبيبا والطبيب هو أحد خرجي كلية الطب حاصل على مؤهـل                : يف العمل  االختصاص-        
 البالد ممارسة مهنة الطب وعليه فال تباح أفعال بعض األشخاص الذين يتعاطون بعض              قواننيدراسي يسمح له مبوجب     

 .ت ذلك باملمارسةبا حتقق الشفاء حىت ولو ثاألعمال واليت يدعون أ
 ملا  احتراما إن القانون ال جيرب األشخاص وال جييز لألطباء إجبارهم على التداوي             :موافقة املريض على العالج   -       

 .جلسم اإلنسان من حصانة ويرى أن يتقيد هذا احلق بنوع املرض الذي يريد عالجه 
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 خيشى منه على الصحة العامة؟؟؟ يف هذه احلالة يكون العالج إجباريا حتقيقل             أوديا  ولكن ما القول لو كان املرض مع      
 . أجدر بالرعاية وهي مصلحة الناس لكي ال ينتقل هلم املرضاجتماعيةملصلحة 

 يقصد بالعالج مداواة املريض وذه الغاية ترتبط اإلباحة فإذا كان العالج بقصد إجـراء جتربـة                 :حتقيق الغاية -      
 .لمية فإن ذلك يبعد الفعل عن أسباب التربير ويعد عندها عمال غري مشروعاع

  الرياضيةاأللعابممارسة :ثالثا
 الرياضية أن يقوم املنافس باملساس جبسم منافسه عمدا كمـا يف رياضـة املالكمـة أو                 األلعابتفترض بعض    

عمال مباحا ممارسة األلعاب الرياضية اليت ينتج عنها          يأذن القانون ويعترب      اعتداءافهل يعد ذلك    ... املصارعة أو اجليدو  
 مساسا جبسم اآلخرين ويشترط كي يعترب العمل مباحا يف هذه احلالة أن تكزن اللعبة من األلعاب اليت                  اعتبارهما ميكن   

 اشتركذي   أثناء ممارسة اللعبة على املتنافس اآلخر ال       اإلباحةيقرها العرف الرياضي كما يشترط أن يقع الفعل موضوع          
 1.باملنافسة باختياره دون أن يتجاوز اجلاين قواعد وقوانني اللعبة

 ت كما هو الشأن يف نصوص التجرمي مما مت التعرض إليه نستخلص أن مصادر اإلباحة ال تنحصر يف قانون العقوبا
العرف أو الشريعة  لنصوص القوانني أو قواعد استناداكما أنه ال جيوز القياس حبيث ال جنرم فعال مباحا وذلك 

 كما هو الشأن يف قانون العقوبات اجلزائري فقد حدد أسباب التربير يف كل فعل يأمر اإلباحةاإلسالمية لتقرير سبب 
 .   أو يأذن به القانون ويف الدفاع الشرعي الذي هو موضوع البحث املوايل 
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 اينــاجل: اين  الثالقسم

 نائيةاملسامهة اجل:املبحث األول
قد يرتكب فاعل اجلرمية مبفرده بدءاً مبرحلة التفكري وصوال ملرحلة استنفاذ نشاطه اإلجرامي وحتقيـق النتيجـة                 

 يف ارتكاب اجلرمية، غري أنه قد يساهم يف ارتكاا عدة أشخاص ويقوم كل مساهم منهم بـدور                  فاعالً أصلياً فيكون  
 ".ةمسامهة جنائي"حمدد يف تنفيذ اجلرمية فنكون بصدد 

وقد تناول املشرع   . وجود اجلرمية، وتعدد اجلناة   : وحىت نكون أمام مسامهة جنائية يشترط لزاماً توافر أمرين اثنني         
 من ق ع ج، بالوقوف عند هاته املواد نالحظ أن املسامهة اجلنائية             46 إىل   41 اجلنائية يف املواد من      ةاجلزائري املسامه 

 .قد تكون أصلية أو تبعية
 1 املسامهة اجلنائية األصلية:لاملطلب األو

 : من ق ع ج نستخلص أن الفاعل األصلي يأخذ ثالثة صور45 و 41من نص املادة 
كل من  " من ق ع ج يعد كذلك كل من ساهم مسامهة مباشرة يف تنفيذ اجلرمية                41وفقا للمادة   : الفاعل املباشر  -1

 "قام شخصيا باألعمال املادية اليت تدخل يف تكوين اجلرمية
 :ركان مسامهة الفاعل املباشرأ
 يتمثل يف قيام الفاعل املباشر بدور رئيسي ومباشر يف ارتكاب اجلرمية أي إثبات السلوك اإلجرامي                : الركن املادي  -أ

 بينهما، أما إذا مل تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة اجلاين فهو فاعل مباشر               ةوحتقيق النتيجة مع قيام العالقة السببي     
، وكلما تعدد اجلناة املسامهون يف ارتكاب اجلرمية عدو فاعلون مباشرون طبقـا             )جرمية ناقصة (ع يف اجلرمية    يف الشرو 

 ...)كل من ساهم مسامهة مباشرة (...41لنص املادة 
ونظرا لعدم كفاية معيار اجلرمية أو على األقل الشروع فيها أضاف الفقه معياراً آخر يتمثل يف التواجد على مسـرح                    

 .ة مع وجود اتفاق سابق على تنفيذ اجلرمية طبعاًاجلرمي
 يتمثل هنا يف العقد اجلنائي الواجب توافره لدى كل جاين مساهم أي البد أن يعلـم بعناصـر                   : الركن املعنوي  -ب

 .اجلرمية وأن تتجه إرادته إىل ارتكاا وحتقيق النتيجة إضافة إىل علمه باألفعال اليت يقوم ا املسامهون اآلخرون
 وتوجيههـا   إرادته، والتحريض هو حث شخص على ارتكاب اجلرمية بالتأثري يف           41نصت عليه املادة    :  احملرض -2

 ).الشخص مسؤول جنائياً(الوجهة اليت يريدها احملرض 
 :أركان مسامهة احملرض

 : على سبيل احلصر41 يتم التحريض بإحدى الوسائل املذكورة يف املادة : الركن املادي-أ
 هي إعطاء اجلاين مقابالً للقيام باجلرمية وتنفيذها؛:  اهلبة-
 يعد اجلاين بإعطائه مقابالً للقيام باجلرمية وتنفيذها؛:  الوعد-
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 يضغط على اجلاين ويتوعده باألذى يف حالة عدم ارتكابه اجلرمية؛:  التهديد-
 والية األب احملرض علـى االبـن        كسلطة احملرض الرئيس على اجلاين املرؤوس،     : إساءة استعمال السلطة أو الوالية     -

 اجلاين؛
 .استعمال احليل والفزع إلقناع اجلاين بارتكاب اجلرمية:  التحايل والتدليس اإلجرامي-
 البد أن يتوافر لدى احملرض القصد اجلنائي القائم على فكريت العلم واإلرادة، أي أن يكون عاملا                 : الركن املعنوي  -ب

 ).العلم واإلرادة(م ا الشخص وان تنصرف إرادته إىل ارتكاب إحدى تلك الوسائل مسبقا بعناصر اجلرمية اليت سيقو
 يعترب كذلك كل من يدفع شخصا غري مسؤول جنائيا بسبب وبصفه أو             45 حسب نص املادة     : الفاعل املعنوي  -3

 .صفته الرتكاب جرمية وذلك بالتأثري الكامن عن إرادته والسيطرة التامة عليها
 :لفاعل املعنويأركان مسامهة ا

 املستعملة مبـا فيهـا      ة يقوم مىت سيطر على املنفذ ومحله على تنفيذ اجلرمية بغض النظر عن الوسيل             : الركن املادي  -أ
 .وسائل التحريض، فهي غري واردة على سبيل احلصر بل على سبيل املثال

إىل محل الشخص غري املسؤول جنائيـا        يتمثل يف القصد اجلنائي أي اجتاه إرادة الفاعل املعنوي           : الركن املعنوي  -ب
 .على ارتكاب اجلرمية وحتقيق النتيجة املتوقعة مع علمه املسبق بعناصر تلك اجلرمية اليت يتطلبها القانون

 ):مبختلف صوره(عقاب الفاعل األصلي 
 بعـني االعتبـار أن       يتحمل العقوبة املقررة للجرمية حىت يف حالة تعدد املسامهني مع األخذ           : عقوبة الفاعل املباشر   -أ

 .التعدد يعد ظرفا مشدداً
 يعاقب بعقوبة اجلرمية اليت حرض أو محل عليها سـواء نفـذت أو شـرع يف         : عقوبة احملرض والفاعل املعنوي    -ب

 .تنفيذها، أما إذا امتنع عن تنفيذها فال يعاقب إال احملرض أو الفاعل املعنوي
 1)شتراكاال( املسامهة اجلنائية التبعية :املطلب الثاين

ويقصد به املسامهة أو التدخل يف نشـاط        ) الشريك( هي نشاط تبعي أو ثانوي يصدر عن املساهم التبعي           :تعريف  -
 .ويرتبط به وبنتيجته برابطة سببية) املساهم األصلي(إجرامي ونتيجته يرتكبه الفاعل األصلي 

 :الفرق بني املسامهة اجلنائية األصلية والتبعية-
ألصلية تعد نشاط الفاعل األصلي نشاط مجرم وغري مشروع يف ذاته، أما نشاط الفاعل التبعـي                 كون املسامهة ا  

 القانوين للجرمية، وال يفقد     جالنموذهو حبسب األصل غري جمرم قانوناً وغري معاقب عليه ألنه ال يدخل يف              ) الشريك(
 .رم يف حتقيق النتيجةإال إذا ساهم مع نشاط الفاعل األصلي املُج) صفة املشروعية(الصفة 

  من ق ع ج43 و 42 ميكن استخالصها من املادتني :أركان املسامهة اجلنائية التبعية
 : ينحصر الركن املادي جلرمية االشتراك يف فعلني ومها: الركن املادي-أ
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دون أن حيدد    42 نص على هذا الفعل ق ع ج صراحة يف املادة            : املساعدة أو املعاونة على ارتكاب اجلرمية      -1-أ
املشرع الطرق اليت تتم ا مساعدة الفاعل األصلي، أي أن كل الطرق صاحلة ألن تكون مساعدة، فقد تكون ماديـة                    

 للفاعل األصلي الستعماله يف اجلرمية، أو معنوية كتقدمي معلومات للفاعل األصلي لتسـهيل ارتكـاب                حكتقدمي سال 
 .اجلرمية

على ارتكاب األفعال التحضريية أو املسـهلة أو        (...ة، فنص املادة يستعمل عبارة      واالشتراك يقع يف املرحلة التحضريي    
وبناءاً على ذلك تكون املساعدة سابقة أو معاصرة لتنفيذ اجلرمية ويشترط القانون يف هذه األخـرية عـدم                  ) املنفذة هلا 

 .تواجد املساعد على مسرح اجلرمية وإال عدى فاعالً أصلياَ
حبيـث يأخـذ    " الشريك احلكمي " هناك صورة ثانية للشريك      43 طبقا للمادة    :إيواء األشرار  االعتياد على    -2-أ

 .حكم الشريك كل شخص اعتاد على إيواء وإخفاء األشرار
 يشترط القانون أن يتوافر لدى الشريك القصد اجلنائي القائم على عنصري العلـم واإلرادة أي                : الركن املعنوي  -ب

 .دة اليت يقدمها إىل الفاعل األصلي ستستعمل يف ارتكاب اجلرميةأن يعلم الشريك بان املساع
 تتحقق هذه الصورة عندما يقدم شريك مساعدة إىل شريك آخر حبيث يقوم هذا األخري               : االشتراك يف االشتراك   -ج

يسـأل  شريك الفاعل، و شريك الشريك، فهل       : بتقدميها إىل الفاعل األصلي لتنفيذ اجلرمية، هنا نكون أمام شريكني         
شريك الشريك عن جرمية الفاعل األصلي؟ يرى الرأي السائد بأن هناك عالقة سببية غري مباشرة بني شريك الشريك                  

 ).شرط أن يكون عاملا(والفاعل األصلي وهي كافية ملعاقبته 
سـتعمل   الشروع يف االشتراك ال يعاقب عليه إال إذا شرع الفاعل األصلي يف تنفيذ اجلرمية مث عـدل عنـها وان ي                     -

 ).ال يستعمل وسيلة أخرى(املساعدة اليت قدمها الشريك 
 كما أن العدول عن االشتراك ال يرتب املسؤولية اجلنائية إذ قام الشريك باسترداد املساعدة اليت قـدمها للفاعـل                    -

 .األصلي قبل تنفيذ اجلرمية 
 1:عقاب الشريك يف قانون العقوبات اجلزائري

يعاقب الشريك يف جناية أو جنحة بالعقوبة املقـرة للجنايـة أو            "ن ق ع ج      م 01 فقرة   44حسب نص املادة    
ونستخلص مـن   " وال يعاقب على االشتراك يف املخالفة إطالقا      "...وتضيف الفقرة األخرية من هذه املادة       ..." اجلنحة

ـ                 ة سـواء كانـت     أحكام هاتني الفقرتني أن املشرع اجلزائري قد وحد العقوبة بني كل من ساهم يف ارتكاب اجلرمي
مسامهة مباشرة أو مسامهة غري مباشرة، فكل من ساهم مسامهة تبعية يعاقب بعقوبة اجلرمية اليت ساهم فيهـا سـواء                    

 .كانت جناية أو جنحة دون املخالفات اليت ال عقاب على االشتراك فيها
، موانـع العقـاب     ...موانع املسؤولية اجلزائية كصغر السن، اإلكـراه      (غري أنه يف حالة توافر ظروف شخصية        

أو ظروف موضوعية أو املادية باجلرمية مباشرة واليت تؤثر يف حتديد مقدار العقاب             ...) كالسرقة بني األصول والفروع   
 .فال يتأثر ذه الظروف إال املساهم الذي حلقت به فاعال أليا كان أم شريك
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  اجلنائيةاملسؤولية :املبحث الثاين
اجلنائية ملرتكب اجلرمية ويتمثـل أثـر       ) املسؤولية(سابق بياا يؤدي إىل قيام املسائلة       بعد توافر أركان اجلرمية ال    

ملسؤولية اجلنائية يف رد فعل اجتماعي إزاء اجلرمية ومرتكبها، ويتخذ رد الفعل هذا شكل اجلزاء اجلنائي سواء متثـل يف   
 .صورة عقوبة أو تدبري أمن

لية اجلنائية بأا االلتزام بتحمل النتائج القانونية املترتبة على تـوافر           وقد عرفها األستاذ حممود جنيب حسن املسؤو      
 .أركان اجلرمية وموضوع هذا االلتزام هو العقوبة أو تدبري أم الذي يرتله القانون على املسؤول عن اجلرمية

 .رميةمن هذا التعريف خنلص أن املسؤولية اجلنائية هي أثر اجتماعي لقيام اجلرمية وليست ركنا للج
 أساس املسؤولية اجلنائية: املطلب األول

 :1إن حتديد أساس املسؤولية اجلنائية كان حمل اختالف بني الفقهاء
 ارم يسأل ألنه اختار الطريق املخالف للقانون يف حني كان بوسعه اختيار الطريق املقابل لـه                 :التقليدي املذهب   -أ

 .الختيارفهو حر، أصحاب هذا الرأي يسمون مبذهب حرية ا
 أناإلنسان مقدر عليه تصرفاته فإن وجهت إرادته الرتكاب اجلرمية فألنه مل يستطع             ) اجلربية( املذهب الوضعي    -ب

 .يفعل غري ذلك
 ق ع ج، 48 و 47يسـتدل عليـه يف املـواد    ) مذهب حرية االختيار  (ياملشرع اجلزائري رجح املذهب التقليد    * 

 .االختيار واملدركة والسليمة واملميزة أي حرية فالقانون ال يعتد إال باإلرادة احلرة
 شروط املسؤولية اجلنائية: املطلب الثاين

 :لقيام املسؤولية اجلنائية البد من توافر شرطان ومها
 .جمرم مبوجب القانون سواء عن قصد أو غري قصد) سواء يف صورة إجيابية أو سلبية( هو اختاذ سلوك :اخلطأ -

ملسؤولية اجلنائية وقوع خطأ من قبل الفاعل بل جيب أيضا أن يكون الفاعل قد أقـدم        ال يكفي لقيام ا    :األهلية -
 )تتوافر لديه األهلية اجلنائية(على تصرفه وهو مدرك وواعي وحر وخمتار فيما يفعل 

 املسؤولون جنائيا: املطلب الثالث
  : املبدأ العام-1

الذي ارتكب سلوكا يترتب عليه القانون جزاءاً جنائيا        قي أغلب التشريعات احلديثة ال يسأل جنائيا غري اإلنسان          
 .مىت توافرت لدى هذا اإلنسان أهلية املسائلة اجلنائية

مـن  ((وكانت الشريعة اإلسالمية السباقة ذا املبدأ وعرفته يف كذا من موضع يف القرآن الكرمي كقوله تعـاىل                  
 )).يعمل سوءاً جيزى به

ائري صراحة على هذه القاعدة إال أنه من املفترض كذلك فاألفعال الـيت             وعلى الرغم من عدم نص املشرع اجلز      
 .جترمها نصوص القانون يفترض صدورها عن اإلنسان والعقوبات املقرة هلا ال يتصور نزوهلا على غريه
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 : املسؤولية اجلنائية باألشخاص املعنوية-2
ون الشخصية القانونية، وقد اعترف املشرع      الشخص املعنوي هو جمموع األشخاص أو األموال اليت مينحها القان         

 املتضمن تعديل   2004-11-10 املؤرخ يف    04/15اجلزائري باملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي مبوجب قانون        
 . مكرر51قانون العقوبات عندما مت إدراج املادة 

املعنوي إال أنه مل ينص عليهـا   وإن كان املشرع اجلزائري قبل هذا التاريخ مل يستبعد املسؤولية اجلنائية للشخص             
 حل الشخص املعنوي ضمن العقوبات التكميلية اليت جيـوز للقضـاة            05 بند   09صراحة حيث أنه أدرج يف املادة       

احلكم ا يف اجلنايات واجلنح، وهذا مل مينع أيضاً أن تنص بعض النصوص وتقر صراحة باملسؤولية اجلنائية للشـخص                   
 املتضـمن   03/09تعلق باألسعار وقمع املخالفات املتعلقة بتنظيم األسعار، وقانون          امل 75/37األمر  : املعنوي وهي 

 ...قمع جرائم خمالفة أحكام اتفاقية متعلقة باألسلحة الكيماوية
 : شروط قيام املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي-2-1
ص املعنوية اخلاصـة اخلاضـعة       مكرر وقصرم على األشخا    51حصرم املادة   :  حتديد األشخاص حمل املسائلة    -أ

وباملقابل ال تسأل الدولة واجلماعات     ...للقانون اخلاص كالشركات التجارية، اجلمعيات ذات الطابع السياسي، الثقايف        
واألشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام، املؤسسات العمومية عدا املؤسسات العموميـة           ) الوالية، البلدية (اإلقليمية  

 . املختلطةاالقتصاديةصناعي، التجاري، والشركات ذات الطابع ال
يكون الشخص املعنوي مسؤوالً جزائيا عن اجلرائم       " مكرر العبارة    51 جاء يف نص املادة      : السلوك حمل املسائلة   -ب

 حلسـابه واملقصود بعبـارة    " اليت ترتكب حلسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيني عندما ينص القانون على ذلك             
 املمثلني الشرعيني كالرئيس املدير العام لشـركة        أجهزتهل اليت يتم حتقيقها ملصلحته أو لفائدته، ويقصد بعبارة          األفعا

 ...ذات أسهم
عندما ينص القانون على    " مكرر العبارة التالية     51جاء يف نفس املادة     : اجلرائم اليت يسأل عنها الشخص املعنوي      -ج

واملضطلع على التشريعات الـيت  . سائلته جزائياً إال بنص صريح يفيد ذلكأي ال جيوز متابعة شخص معنوي وم     " ذلك
أقرت هذا النوع من املسؤولية يكشف أا مل حتصرها يف جرائم معينة وهكذا يسأل الشخص املعنوي علـى جـرائم                    

 1.إخل ...تكوين مجاعة أشرار، جرمية تبييض األموال 
 موانع املسؤولية اجلنائية: املطلب الرابع

 :املقصود مبوانع املسؤولية اجلنائية -1
رأينا أن أساس املسؤولية اجلنائية هو حرية االختيار فاملسؤولية اجلنائية تثبت للشخص إذا اجتمع لديه شـرطان                 

ولـذا نطلـق   . واألهلية اجلنائية وإذا انتفى أي منهما يترتب على ذلك امتناع قيام املسؤولية اجلنائية          ) اإلدراك(التمييز  
 من  49 و   48 و   47وهي حبسب نصوص املواد     : سباب اليت تنفي التمييز أو حرية االختيار مبوانع املسؤولية        على األ 

 ).السكر االضطراري، حالة الضرورة(وهناك حالتني تضافان ) اجلنون، صغر السن، اإلكراه(ق ع ج 
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هو غري صاحل ألن يسأل ومن مث فهـو         ويترتب على مانع املسؤولية انتفاء األهلية اجلنائية فمن توافر لديه املانع ف           "
غري صاحل ألن توقع عليه العقوبة، وبكن تأثري هذه املوانع مقتصر على املسؤولية العقابية فهي ال تـؤول دون إنـزال                     

  "- اخلطورة اإلجرامية–التدابري االحترازية إن توافر شرطها 
 1.ل فيضل غري مشروعا وال تأثري ملانع املسؤولية اجلنائية على التكييف القانوين للفع

 : أسباب موانع املسؤولية اجلنائية-2
 : من ق ع ج وحددت شروط امتناع املسؤولية اجلنائية يف حالة اجلنون بـ47 نصت عليه املادة : اجلنون-أ
 اجلنون هو اضطراب أو خلل للقوى العقلية يزول ا اإلدراك والتمييز وحرية االختيار لدى               : اإلصابة باجلنون  -1-أ

العته والبله الشـديد، جنـون      (املصاب ا، ومن بني اإلمراض اليت تعدم املسؤولية اجلنائية واليت تعد من قبيل اجلنون               
 .إخل...الشيخوخة، جنون اإلدمان على املخدرات، الصرع 

 . جيب أن يكون اجلنون معاصراَ لوقت ارتكاب اجلرمية: معاصرة اجلنون الرتكاب اجلرمية-2 -أ
 سنة إال تدابري محايـة  13 من ق ع ج ال توقع على القاصر الذي مل يكمل        49 حسب نص املادة     : صغر السن  -ب

 .أو تربية ومع ذلك فإنه يف املخالفات ال يكون حمالً إال للتوبيخ
مسـؤولية جنائيـة    ( إما لتدابري محاية أو تربية أو لعقوبات خمففـة           18 إىل   13 وخيضع القاصر الذي بلغ سن من        -

 ).ناقصة
 . سنة يتحدد وقت ارتكاب اجلرمية ال وقت إقامة الدعوى العمومية18ونشري أن سن الرشد اجلنائي  -
 : من ق ع ج وهو نوعان48 نصت عليه املادة : اإلكراه-ج
وحتمله على ارتكـاب    ) حرية االختيار ( أي تعرض الشخص لقوة مادية خارجية تعدم إرادته          : إكراه مادي  -1-ج

 .املسؤولية اجلنائية على هذا الشخصاجلرمية وعليه ال تقوم 
 هو قوة معنوية تضعف إرادة الشخص على حنو يفقده حرية االختيار كاسـتعمال التهديـد                : إكراه معنوي  -2-ج

 بإنزال شرط جسيم بنص املهدد أو بأهله إذا امتنع عـن ارتكـاب              مثالًحلمل شخص على ارتكاب اجلرمية، التهديد       
 .اجلرمية

حالة الشخص الذي يهدد غريه خطر حمدق وجاد يف حني ال جيد هـذا الشـخص وسـيلة     هي : حالة الضرورة  -د
 .لتفادي هذا اخلطر إال بارتكاب جرمية ضد شخص آخر ال عالقة له ذا اخلطر

 أن يشب حريق يف مرتل فيلجأ رجل املطافئ إىل كسر باب املرتل ااور حىت يسـتطيع اسـتخدامه كموقـع                  :مثال
 . األشخاص الذين بداخلهإلطفاء احلريق وجندة

 لقد تعرض الفقه والقضاء إىل احلالة اليت يرتكب فيها الشخص جرمية وهو فاقد الـوعي بسـب                : حالة السكر  -هـ
 .السكر، ولكن جيب أن منيز بني نوعني من السكر

 . معناه تناول الشخص مواد أو حبوب أو عقاقري خمدرة وهو جيهل حقيقتها:السكر االضطراري-1-هـ
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 السكر يف هذه احلالة مانعاً للمسؤولية اجلنائية والعلة يف ذلك هو فقدان الشخص وعيه وبالتايل حرية االختيـار                   يعترب
 .عند ارتكاب اجلرمية يفقدها

 . معناه تناول الشخص مواد أو حبوب أو عقاقري خمدرة وهو عامل حبقيقتها: السكر االختياري-2-هـ
جلاين على أساس ارتكابه جلرمية غري عمدية ألن الشخص الذي يتنـاول مـادة           هنا استقر الفقه والقضاء على مسائلة ا      

مسكرة باختياره وبكمية كبرية من شاا أن تفقده وعيه وهذا ينطوي على إمهال وعدم حيطة ومها من صور اخلطـأ                    
 1.الغري العمدي
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 اجلــزاء:  الثالثالقسم

 العقوبات:الفصل األول
 العقوبات: األولاملبحث 

  تصنيف العقوبات بالنظر إىل جسامتها:املطلب األول
 وهي ثالثة أصناف العقوبات اجلنائية والعقوبات اجلنحية وعقوبات املخالفات 

 العقوبات اجلنائية: الفرع األول
 السجن –عدام اإل:  ترتيبا تنازليا من العقوبة األشد إىل العقوبة األخف على النحو التايل05مرتبة يف املادة 

  السجن املؤقت–املؤبد 
 اإلعدام: أوال

 وهي عقوبة مقررة لعدد كبري من اجلنايات ميكن حصرها يف أربعة جمموعات
 : اجلنايات ضد أمن الدولة-1

 )63 إىل 61املادة (اخليانة  -

 )64م (التجسس  -

 )77م ( االعتداء ضد سلطة الدولة وسالمة أرض الوطن  -

 )84م(نشر التقتيل والتخريب  -

 )86م(رئاسة عصابة أو تكوينها بغرض اإلخالل بأمن الدولة  -

اجلرائم املوصوفة بأفعال إرهابية اليت تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسالمة الترابية واستمرار  -
 )1 مكرر87 مكرر و 87املادة (املؤسسات وسريها العادي 

 )90م(إدارة أو تنظيم حركة مترد  -

 : ويتعلق جبنايات القتل يف احلاالت التالية: راد اجلنايات ضد األف-2
 ؛)261م(القتل املرتكب بسبق اإلصرار أو الترصد، قتل األصول، التسميم  -

 ؛)263م(القتل الذي تسبقه أو تصحبه أو تليه جناية  -

سنة املؤدية إىل املوت دون قصد إحداثها إذا كان اجلاين من األصول 16أعمال العنف على قاصر دون  -
 ؛)272م(يني أوِ منَ من هلم سلطة على اين عليه أو يتولون رعايته الشرع

 1.)262م(استعمال التعذيب أو ارتكاب أعمال الوحشية عند ارتكاب جنايات  -
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  اجلنايات ضد األموال-3
، وجتدر )مكرر417(وحتويل طائرة ) 401م( التخريب واهلدم بواسطة مواد متفجرة ويتعلق األمر جبناييت

 وسنة 2001إىل أن عقوبة اإلعدام قد تقلصت يف بعض اجلرائم وذلك إثر تعديل قانون العقوبات يف سنة اإلشارة 
2006 . 

عقوبة اإلعدام يف جنايات اختالس املال العام أو اخلاص : 2001-06-26حيث استبعد القانون املؤرخ يف 
ات السرقة وخيانة األمانة والنصب ، واستبعد جناي)6-119م...(وتبديده وحجزه وسرقته املركبة مثل املوظف

 ). مكرر فقرة األخرية382م(إضرار بإحدى املؤسسات العمومية 
 : تطبيقها يف اجلنايات التالية2006-12-20كما استبعد القانون املؤرخ يف 

 )198-197م...(تزوير النقود أو السندات اليت تصدرها اخلزينة العامة وإصدارها  •
 )351م(أحدهم حيمل سالحا السرقة إذا كان اجلناة أو  •

 ) مكرر495 واملادة 395املادة(وضع النار يف ملك الغري أو يف ملك أمالك الدولة  •

 ). فقرة األخرية432م (ذ سبب يف موت إنسان ‘الغش يف املواد الغذائية أو الطبية  •

وبة اإلعدام يف  بدوره عق2004-12-25 واملؤثرات العقلية املؤرخ يف باملخدراتواستبعد القانون املتعلق 
 ).248م (املخدراتجرائم 

وبذلك يكون املشرع اجلزائري قد حصر جمال تطبيق عقوبة اإلعدام فلم ينص عليها إال يف اجلنايات ضد أم 
الدولة وضد األشخاص ويف جنايتني من اجلنايات ضد األموال والتخريب واهلدم بواسطة مواد متفجرة وحتويل طائرة، 

 1.جلنايات ضد األموال وكافة جرائم التزويروختلى عنها يف باقي ا
 السجن املؤبد: ثانيا

 :2يعاقب القانون اجلزائري بعقوبة السجن املؤبد على العديد من اجلنايات نذكر منها
 ؛)65م(التجسس الذي من شأنه أن يؤدي إىل اإلضرار مبصاحل الدفاع الوطين أو االقتصاد الوطين  -

 ؛)89و88م(ركات التمرد املسامهة يف ح -

 ؛)205م(تقليد أختام الدولة واستعماهلا  -

 ؛)214م( العمومية أو الرمسية إذا كان اجلاين موظفا ت يف احملررارالتزوي -

 .)3-263م(القتل العمد  -

 أضاف املشرع إىل اجلنايات املذكورة طائفة من اجلنايات اليت كان 2006ومنذ تعديل قانون العقوبات يف 
 :يعاقب عليها وهي
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وإصدارها وبيعها وإدخاهلا إىل أراضي ) 197م(ود أو السندات العامة اليت تصدرها اخلزينة العامة تزوير النق -
 ؛)198م(اجلمهورية 

 ؛)351م(السرقة إذا كان اجلناة أو أحدهم حيمل سالحا  -

 ؛) مكرر396 وم395م(وضع النار يف ملك الغري أو يف أمالك الدولة  -

املتعلق مبكافحة التهريب بالسجن املؤبد على ريب األسلحة  2005-08-23كما يعاقب األمر املؤرخ يف 
 ).15م(والتهريب الذي يشكل ديدا خطريا ) 14م(

 السجن املؤقت: ثالثا
 1سنة20سنوات و 5، وتتراوح بني 3 البند 5نص قانون العقوبات على عقوبة السجن املؤقت يف املادة 

 : سنة20 إىل 10 السجن املؤقت من -1
 : العقوبات اجلزائري ذه العقوبة يف العديد من اجلرائم، نذكر منها على سبيل املثاليعاقب قانون

بعض اجلنايات ضد أمن الدولة، ومنها تسليم معلومات أو اختراع يهم الدفاع الوطين إىل شخص يعمل  -
 )68م(حلساب دولة أجنبية أو مؤسسة أجنبية 

 )3-70م(ذن التحليق بطائرة أجنبية فوق التراب الوطين بدون إ -

 )6 مكرر87م( يف اخلارج يف مجعية أو مجاعة أو منظمة إرهابية أو ختريبية االخنراطالنشاط أو  -

 ) مكرر87م...( ا االجتارحيازة أسلحة ممنوعة أو ذخائر أو  -

-335املادتان ( سنة مع استعمال العنف 16اإلخالل باحلياء وهتك العرض املرتكب على قاصر مل يكمل  -
 )2-336 و 2

 ).353م(السرقة املوصوفة بتوافر ظرفني مشددين  -

 : سنوات10 إىل 5 السجن املؤقت من -2
 )4 مكرر87م(اإلشارة بأعمال إرهابية  -

 )3- مكرر87م(بيع أسلحة بيضاء وشرائها واستريادها وصنعها ألغراض خمالفة للقانون  -
 )109-107م(جرائم االعتداء على احلريات املرتكبة من قبل املوظفني  -

 )117-116م(اوزات السلطات اإلدارية والقضائية حلدودها جت -

 )1-3335م (اإلخالل باحلياء مع استعمال العنف  -

 )1-336م(هتك العرض  -

 : سنة20 إىل 5 السجن املؤقت من -3
نص قانون العقوبات على هذه العقوبة يف حاالت معدودة نذكر منها جنايات تقليد أو تزوير طابع وطين أو 

 ).207م(واستعمال طوابع أو عالمات أو دمغات خاصة بالدولة ) 206م(يف دمغ الذهب أو الفضة دمغة مستعملة 
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 العقوبات اجلنحية: الفرع الثاين
 : من قانون العقوبات التايل5 من املادة 2وهي حمددة يف الفقرة 

 .خرى سنوات، ما عدا احلاالت اليت يقرر فيها القانون حدود أ5احلبس ملدة تتجاوز شهرين إىل  -
 .دج20.000الغرامة اليت تتجاوز  -

 احلبس ملدة شهرين: أوال
 سنوات وحتتل هذه العقوبات 05 تزيد على مخس أنتكون عقوبة احلبس املقررة للجنح أكثر من شهرين دون 

 :1أكرب مساحة يف قانون العقوبات وهي موزعة كاآليت
 إىل جمموعة انتمائهة السب املوجه إىل شخص بسبب وهي العقوبة املقررة جلنح:  احلبس ما بني بضعة أيام وأشهر-1

 . أشهر6 إىل 5وعقوبتها من )  مكرر298م(عرقية أو مذهبية أو إىل دين معني 
 : مستويات وهي04نص قانون العقوبات عليها يف :  احلبس ما بني شهرين وسنتني-2
  جنحة السب2006 بيع وتوزيع يانصيب غري مصرح ا مث أضيفت يف -:  أشهر 3من شهر إىل * 

  التحريض على التجمهر غري املسلح-                           
 )195م( التسول -                           

 ).90م(كما هو احلال بالنسبة جلنحة إمهال املكلفني باحلراسة املتسبب يف هروب املساجني : من شهر إىل سنتني* 
 : احلبس ما بني شهرين وسنوات-3
  أشهر جلنحة القذف املوجه لألفراد65شهرين إىل من * 
) 135م(ف من الشرطة القضائية إىل مرتل أحد املواطنني بطريقة غري شرعية ظلدخول مو: من شهرين إىل سنة* 

 ).330م(وترك األسرة 
 ).1 -144م(مثل اإلهانة البسيطة :  سنة2من شهرين إىل * 
 )1-273م(د ضارة  إعطاء الغري موا-:  سنوات3من شهرين إىل * 

 )310م (ة التحريض على اإلجهاض بال نتيج-                               
 : سنوات5 أشهر و3 العقوبة ما بني -4
 التهديد باالعتداء:  سنة1 أشهر إىل 3* 
 )184م(، جنحة العصيان ) 152م(انتهاك حرمة مدفن والقيام بدفن جثة أو إخراجها خفية :  سنة2 أشهر إىل 3* 
 ،)376م( خيانة األمانة -:  سنوات3 أشهر إىل 3* 

 )223م(  احلصول على وثائق إدارية -                             
 )137م( رسائل معلمة إىل الربيد إتالف  جنحة اختالس أو -: سنوات5أشهر إىل 3من * 

 ).182م( عدم مساعدة شخص يف حالة خطر -                              
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 : سنوات5 أشهر و6 احلبس ما بني -5
 )150م( هدم وختريب مدفن -:  سنة2 أشهر إىل 6من * 

 )227م ( جنحة شهادة مل ال صفة له يف ذلك -                             
 )154م( جنحة إخفاء جثة -:  سنوات3 أشهر إىل 6من * 

 )222م( جنحة تزوير وثائق إدارية -                   
 )248م( جنحة احلصول على صحيفة السوابق العدلية بإسم الغري بدون وجه حق -                   

 ).300م(جنحة التبليغ بوشاية كاذبة :  سنوات5 أشهر إىل 6من * 
 :سنوات5 احلبس ما بني سنة إىل -6
 )185م( جنحة العصيان الذي يقع باجتماع أكثر من شخصني -:  سنوات3من سنة إىل * 

 )234( جنحة شهادة الزور يف مواد املخالفات ضد أو لصاحل املتهم -                           
 )264م( الضرب واجلرح العمد -:  سنوات5من سنة إىل * 

 )350م(  السرقة والنصب وإصدار شيك بدون رصيد -                            
 ة يف هذا االتعد أشد عقوبة مقرر:  سنوات5 سنة و2 احلبس ما بني -7
 )348م( إنشاء حمل للمارة الدعارة -
 )191م( التواطؤ على اهلروب -
 التعدي بالعنف أو القوة على قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال القوة العمومية مبناسبة أدائهم لوظائفهم -
 )148م(

 )153م ( تشويه أو تدنيس جثة -
 دج20.000غرامة تفوق : ثانيا

دج 20.000 أن اجلنحة معاقب عليها بغرامة تتجاوز 02 الفقرة الثانية يف بندها 05دة يستشف من حكم املا
 :دج2000 ب 2006وكان مبلغ الغرامة قبل تعديل قانون العقوبات 

يؤخذ باحلد األقصى للغرامة وليس باألدىن كما هو احلال بالنسبة جلنحة السب املوجه إىل األفراد املعاقب بغرامة 
 ).299م (دج 25.000 دج إىل10.000من 

 389مل يضع املشرع حدا أقصى للغرامات املقررة للجنح، ويعد احلد األقصى للغرامة املنصوص عليها يف املادة 
 جزاء ملن يرتكب جنحة تبييض األموال على سبيل االعتياد أقصى ما نص عليه قانون العقوبات حيث تبلغ 2مكرر 

 1. دج8.000.000
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 املخالفاتعقوبات : الفرع الثالث
وهي موزعة على فئتني ) 466 إىل 440املواد من (وردت املخالفات يف الكتاب الرابع من قانون العقوبات 

 درجات والعقوبات املقررة للمخالفات بوجه عام 3تتكون الفئة األوىل من درجة وحيدة يف جني تتكون الثانية من 
دج كانت يف 20.000دج إىل 2000 تتراوح ما بني هي احلبس الذي يتراوح من يوم إىل شهرين والغرامة اليت

 .دج2000 و20السابق بني 
 احلبس: أوال

 :1ختتلف مدة احلبس حبسب الفئة والدرجة اليت تنتمي إليها املخالفة
 أيام إىل 10، تكون عقوبتها عموما من ) مكرر444 إىل 440املواد من ( بالنسبة ملخالفات الفئة األوىل -

اء ما قرره املشرع بالنسبة إلهانة موظف ملواطن أو سبه أو شتمه حيث عقوبتها احلبس من شهر شهرين، وذلك باستثن
 10وما قرر للمشاجرة وإقالق راحة السكان بالضجيج أو الضوضاء حيث عقوبتها )  مكرر440املادة (إىل شهرين 

 ). مكرر442املادة (أيام على األكثر 
 أيام على 10ف مدة احلبس باختالف درجة املخالفة حيث يكون احلبس  بالنسبة ملخالفات الفئة الثانية، ختتل-

، و )458 إىل 451( الثانية ة أيام يف خمالفات الدرج05، ومخسة )450-449(األكثر يف خمالفات الدرجة األوىل 
 ).464 إىل 459املواد ( أيام على األكثر يف خمالفات الدرجة الثالثة 03

إىل أن املشرع الفرنسي ختلى ائيا عن عقوبة احلبس يف املخالفات يف حني أضاف وجتدر اإلشارة يف هذا اال 
 .إىل البعض منها عقوبات تكميلية وعقوبات سالبة أو مقيدة لبعض احلقوق

 الغرامة: ثانيا
 :2كما هو احلال بالنسبة لعقوبة احلبس، ختتلف نسبة الغرامة باختالف الفئة والدرجة اليت تنتمي إليها املخالفة

 2006دج، بعدما كانت قبل 16.000دج إىل 8.000 بالنسبة ملخالفات الفئة األوىل، تكون الغرامة من -
 مكرر املتعلقة بسب املوظف أو إهانته 440دج، باستثناء املخالفة املنصوص عليها يف املادة 1000 إىل 100من 

 .دج1000 إىل 500 من 2006دج، بعدما كانت قبل 20.000 إىل 10.000وعقوبتها غرامة من 
 : بالنسبة ملخالفات الفئة الثانية، ختتلف نسبة الغرامة باختالف درجة املخالفة حيث تكون-
 .دج500 إىل 100 من 2006دج يف خمالفات الدرجة األوىل بعدما كانت قبل 12.000 إىل 6.000 من -1
 . متفاوتة يف خمالفات الدرجة الثانية-2
 .دج100 إىل 20 من 2006فات الدرجة الثالثة بعدما كانت قبل دج يف خمال6000 إىل 3000 من -3
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 تصنيف العقوبات بالنظر إىل عالقتها ببعضها:  الثايناملطلب
 الرئيسية اليت يتعني على القاضي أن حيكم ا إذا ما ثبتت التهمة يف حق املتهم، ما مل تإىل جانب العقوبا

 .كميلية زيادة على العقوبات األصليةيستفيد من عذر معف من العقوبة، مثة عقوبات ت
 يتضمن العقوبات التبعية، 2006-12-20وكان قانون العقوبات، قبل تعديله مبوجب القانون املؤرخ يف 

وهي العقوبات املتعلقة بالعقوبات اجلنائية وحدها اليت كانت تطبق تلقائيا دون حاجة للحكم ا، وقد ألغى املشرع 
 .قوبات التكميلية بعضها وأدمج بعضها يف الع

 العقوبات األصلية:  األولالفرع
 :ع العقوبات األصلية ووزعتها على اجلرائم حسب وصفها القانوين على النحو التايل. ق5عرفت املادة 

 05اإلعدام، السجن املؤبد، السجن املؤقت ملدة تتراوح بني مخس:  العقوبات األصلية يف اجلنايات هي-
  سنة،20سنوات وعشرين 

 سنوات، الغرامة اليت 05 إىل مخس 02احلبس ملدة تتجاوز شهرين : العقوبات األصلية يف مادة اجلنح وهي -
 .دج20.000تتجاوز 

 .وقد ينص القانون على عقوبة واحدة أصلية لكل جرمية وقد ينص على عقوبتني
ها احلبس من شهرين إىل فإذا نص القانون على عقوبة أصلية واحدة، مثلما هو احلال يف جنحة التجمهر وعقوبت

، فيتعني على القاضي حينئذ أن حيكم ا )3-263املادة (أو يف جناية القتل وعقوبتها السجن املؤبد ) 98املادة (سنة 
 .ما مل يفد املتهم بالظروف املخففة

 املنصوص ويف احلاالت اليت ينص فيها القانون على عقوبتني أصليتني، فقد يكون احلكم ما معا كما يف السرقة
ع سالفة الذكر، وقد يكون للقاضي اخليار بينهما، كما هو احلال يف جنحيت القذف والسب . ق350عليها يف املادة 

 1. وعقوبتهما احلبس والغرامة أو إحدى هاتني العقوبتني299 إىل 298املنصوص واملعاقب عليها يف املواد 
 العقوبات التكميلية:  الثاينالفرع

 منه بالنسبة، وكان عدد 9إىل العقوبة األصلية وقد نص قانون العقوبات عليها يف املادة وهي عقوبات تضاف 
حتديد اإلقامة واملنع من اإلقامة واحلرمان من مباشرة بعض احلقوق واملصادرة : العقوبات التكميلية ال يتجاوز ستة

 .اجلزئية لألموال وحل الشخص املعنوي ونشر احلكم
 وهي حل الشخص املعنوي وأضاف إليها 2006، إثر تعديل قانون العقوبات يف حذف املشرع واحدة منها 

سبع عقوبات أخرى، واحدة منها كانت عقوبة تبعية وحوهلا إىل عقوبة تكميلية كاحلجر القانوين، وبعضها كانت 
سة ائيا أو مؤقتا تدابري عينية وحوهلما املشرع إىل عقوبات تكميلية كاملنع من ممارسة مهنة أو نشاط وإغالق املؤس

وبعضها عقوبات مستحدثة كاحلضر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع واإلقصاء من الصفقات العمومية 
 .وسحب أو توقيف رخصة السياقة أو إلغائها مع املنع من استصدار رخصة جديدة وسحب جوز السفر
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 . عقوبة12يعي ليبلغ حاليا اثنيت عشرة وبذلك ارتفع عدد العقوبات التكميلية املقررة للشخص الطب
 أو اختياريا، واألصل أن تكون جوازية ومع ذلك فقد نص املشرع على إجباريا تكون إما ةوالعقوبات التكميلي

 1.حاالت تكون فيها بعض العقوبات التكميلية إلزامية
 األعذار القانونية يف العقوبة:  الثالث املطلب

األعذار هي حاالت حمددة يف القانون على سبيل احلصر يترتب عليها << قول ع بال. من ق52عرفتها املادة 
. >>مع قيام اجلرمية واملسؤولية إما عدم عقاب املتهم إذا كانت أعذار معفية، وإما ختفيف العقوبة إذا كانت خمففة

 . الظروف املخففةويفهم من هذه املادة أن القاضي ال جيوز له أن يتجاوز هذا العذر حال قيامه، وذلك خبالف
 األعذار املعفية:  األولالفرع

 جند أن األعذار املعفية من العقاب هي غري موانع املسؤولية مبعىن أن اجلاين قد ارتكب 52من خالل نص املادة 
 واإلرادة، مما يؤهله يف األصل إىل أن يتحمل مسؤولية فعله ولكن وجود عذر نص عليه االختيارجرمية مع توفر عنصر 

انون هو الذي أعفاه من العقاب، ولكن جيوز للقاضي أن يطبق تدابري األمن عليه واألعذار املعفية من العقاب جندها الق
 .403، 402، 401، 400، 368، 281، 217، 177، 72: يف املواد التالية

 األعذار املخففة:  الثاينالفرع
على املستفيد منها تدابري األمن إال يف أحوال هذه األعذار ال تعفي من العقوبة وإمنا ختفف منها، وال حيكم 

إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على :  جدوال لتخفيف بسبب هذه األعذار فيها283خاصة، ولقد وضعت املادة 
 :الوجه التايل

 .سنوات، إذا تعلق األمر جبناية عقوبتها اإلعدام أو السجن املؤبد5 احلبس من سنة إىل -1
 أشهر إىل سنتني، إا تعلق األمر جبانية أحرى 06 احلبس من -2
 . أشهر إذا تعلق األمر جبنحة03 احلبس من شهر إىل -3

 من هذه املادة جيوز أن حيكم أيضا على اجلاين باملنع يف اإلقامة 2 و 1ويف احلاالت املنصوص عليها يف الفقرتني 
ون اجلزائري على بعض هذه األعذار حتت سنوات على األكثر، وقد نص القان10من مخس سنوات على األقل إىل 

 :عنوان األعذار يف اجلنايات واجلنح ونلخصها فيما يلي
يعاقب القانون مرتكيب جرائم القتل واجلرح والضرب بعقوبة معلومة حمددة تتماش مع الضرر الناتج، بيد أن هذه 

 :العقوبات ختفف قانونا لقيام العذر املخفف  إذا ارتكبت منها ما يلي
 .دفعه إىل ارتكاا ووقوع ضرب شديد على أحد األشخاص، وهو غري دفاع شرعي من  -

من ارتكبها لغرض تسلق أو ثقب أسوار أو حتطيم مداخل املنازل أو األماكن املسكونة أو ملحقاا إذا  -
يعترب حدث ذلك أثناء النهار، وأما إذا حدث ذلك أثناء الليل فإن فعل الفاعل يعترب دفاعا شرعيا مباحا ال 

 .جرمية وال تترتب عليه مسؤولية وال عقاب
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 .   إذا ارتكبها ضد زوجته أو شريكه يف اللحظة اليت يفاجئه فيها يف حالة تلبسه بالزناأحد الزوجني -
 

 لعقوبات هي ثالثة أصناف العقوبات اجلنائية والعقوبات اجلنحية وعقوبات املخالفاتومما سبق نرى أن ل
:  ترتيبا تنازليا من العقوبة األشد إىل العقوبة األخف على النحو التايل05رتبة يف املادة فالعقوبات اجلنائية هي م

  السجن املؤقت– السجن املؤبد –اإلعدام 
 : من قانون العقوبات التايل5 من املادة 2أما العقوبات اجلنحية فهي حمددة يف الفقرة 

 . اليت يقرر فيها القانون حدود أخرى سنوات، ما عدا احلاالت5احلبس ملدة تتجاوز شهرين إىل  -
 .دج20.000الغرامة اليت تتجاوز  -

) 466 إىل 440املواد من (أما عقوبات املخالفات وردت املخالفات يف الكتاب الرابع من قانون العقوبات 
ملقررة  درجات والعقوبات ا3وهي موزعة على فئتني تتكون الفئة األوىل من درجة وحيدة يف جني تتكون الثانية من 

دج إىل 2000للمخالفات بوجه عام هي احلبس الذي يتراوح من يوم إىل شهرين والغرامة اليت تتراوح ما بني 
 .دج2000 و20دج كانت يف السابق بني 20.000

األعذار هي حاالت حمددة << ع بالقول . من ق52وفيما خيص األعذار القانونية يف العقوبة فقد عرفتها املادة 
ى سبيل احلصر يترتب عليها مع قيام اجلرمية واملسؤولية إما عدم عقاب املتهم إذا كانت أعذار معفية، يف القانون عل

ويفهم من هذه املادة أن القاضي ال جيوز له أن يتجاوز هذا العذر حال . >>وإما ختفيف العقوبة إذا كانت خمففة
 .قيامه، وذلك خبالف الظروف املخففة
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  تدابري األمن: الفصل الثاين

 اجلنائي، وهو جزاء حديث مقارنة بالعقوبة يرجع الفضل يف ظهوره إىل يعد تدبري األمن الصورة الثانية للجزاء
وقانون العقوبات اجلزائري من التشريعات العقابية القليلة اليت أخذت .املدرسة الوضعية يف منتصف القرن التاسع عشر

 .بتدابري األمن كنظام عقايب
يتفقون على أا جمموعة اإلجراءات اليت ، غري أن علماء العقاب األمنرف قانون العقوبات اجلزائري تدابري مل يع

 .يصدرها القاضي ملواجهة اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف شخص مرتكب اجلرمية بغرض ختليصه منها
 أهم خصائص تدابري األمن: األولاملبحث 

 ق ع 4الردع فإن هدف تدبري األمن وقائي، هذا ما أشارت إليه املادة إذا كان الغرض األساسي للعقوبة هو 
 ".لتدبري األمن هدف وقائي"اجلزائري عندما نصت يف فقرا األخرية أن 

وخيضع تدبري األمن إىل املعاينة املسبقة حلالة اخلطورة، ويترتب على ذلك أن ال يطبق تدبري األمن إال على من 
أمر مرتبط مببدأ الشرعية حبيث ال يوقع التدبري كجزاء إال على من ارتكب جرمية، ويكفي ارتكب فعال جرمية، وهذا 

لذلك ارتكاب الركن املادي أما الركن املعنوي فليس شرطا لتوقيع تدبري األمن الذي يطبق على ناقصي األهلية 
 .للطابع الوقائي لتدبري األمنوعدميي األهلية ملواجهة خطورم ومنعهم من ارتكاب جرائم مستقبال، وهذا اعتبار 

وقد تكون الوقاية بالعالج وإعادة التأهيل، ومن هذا القبيل تدابري احلماية والتربية املقررة لألحداث اجلاحنني، 
 .وكذا وضع املدمنني على الكحول وتعاطي املخدرات يف مؤسسات عالجية

لوقت وذلك إما مبنع إقامته يف مكان معني أو وقد تكون الوقاية بتحديد اجلاين، أي إبعاده عن اتمع بعض ا
حظر ارتياده أماكن معينة أو مصادرة أشياء تكون مصدرا خلطورة اجلاين أو منعه من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن، 

، ضمن تدابري األمن 2006وهي التدابري اليت كان املشرع اجلزائري ينص عليها يف قانون العقوبات قبل تعديله يف 
 .امللغاةالعينية 

غياب الصبغة األخالقية وعدم حتديد املدة : وبالنظر إىل هدفها الوقائي متتاز تدابري األمن باخلصائص الثالث اآلتية
 1.ومراجعة التدبري على الدوام

  غياب الصبغة األخالقية:املطلب األول
منة فيه مردها إىل خطئه ال يقتضي تطبيق تدبري األمن على شخص ما البحث عما إذا كانت حالة اخلطورة الكا

وينحصر الغرض من تدبري األمن يف .أم ال، ومن هذا املنطلق، ال ينطوي تدبري األمن على إيالم الفرد خالفا للعقوبة
 .ضمان محاية اتمع ويتم ذلك أساسا بتأهيل الفرد وبتحييده عند الضرورة

معاجلة اإلدمان على (والعالجية ) ة األحداثإعادة تربي(تكون األفضلية يف تدابري األمن للوسائل التربوية 
 ).الكحول وتعاطي املخدرات واجلنون
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كما يتعني أيضا أن ال تكون تدابري األمن حاطة بكرامة الفرد، وهذا يقتضي تنظيم تدابري األمن بكيفية ال يشعر 
 1.ظرة شائنة يعاقب من أجل خطأ وال ينظر فيها اتمع إىل من خيضع لتدبري أمن نبأنهفيها الفرد 

  عدم حتديد مدة تدابري األمن:املطلب الثاين
 ال تكون تدابري األمن حمددة األجل حبيث يقضي ا قاضي احلكم ويترك لقاضي أنمن تعاليم املدرسة الوضعية 

 اخلطورة تنفيذ العقوبة تقرير تاريخ انتهائها على ضوء نتائج التأهيل، ومن مث يكون تاريخ انتهاء التدبري مرهونا بزوال
 مل تلتزم كليا بعدم حتديد هذه التدابري  التشريعات اليت أخذت ذا النظام مبا فيها اجلزائر،أنمن نفسية اجلاين، غري 

 مل تزل عند ةحيث عمدت على حتديد حد أقصى مع إمكانية اللجوء ثانية إىل التدبري األمن إذا تبني أن حالة اخلطور
 .انتهاء األجل

 املتعلقة حبماية الطفولة واملراهقة 1972-02-10 املؤرخ يف 3-72 من األمر رقم 12 وهكذا نصت املادة
على أن تدابري احلماية واملساعدة التربوية اليت جاء ا هذا النص تكون مقرة ملدة حمددة ال تتجاوز تاريخ بلوغ القاصر 

إ ج بالنسبة لتدابري احلماية وإعادة  ق 444سن الرشد، وهو نفس احلكم الذي جاء يف الفقرة األخرية من املادة 
 2.التربية املقرة لألحداث اجلاحنني

 قابلية تدابري األمن للمراجعة باستمرار: املطلب الثالث
فإذا كانت العقوبة . تعد قابلية تدابري األمن للمرجعة حسب تطور حالة اخلطورة أهم خصائص تدابري األمن

ضي به إن ما يصدر عن القضاء من أحكام بشأن حالة اخلطورة يكون قابال حمددة بصفة ائية وهلا حجية الشيء املق
 حالة اخلطورة اليت مت معاينتها، ومن مث يتعني تعديل هذا التدبري ةللمراجعة، ذلك أن تدبري األمن احملكوم به يأيت ملعاجل

 .مث رفعه حسب تطور حالة اخلطورة
 تدبري األمن ال تتنحى مبجرد أن تصدر حكمها، وإمنا تظل ويترتب على ما سبق أن اجلهة القضائية اليت قررت

 . التخفيف منه أو التشديد فيهأوخمتصة مبراقبة تنفيذ التدبري الذي قضت به وميكنها حسب نتائجه استبداله بتدبري آخر 
دة ، وما تنص عليه املا2006 ق ع، قبل تعديلها يف 19هكذا ما كانت تنص عليه الفقرة األخرية من املادة 

 ".مراجعة الوضع القضائي يف مؤسسة عالجية، بالنظر إىل اخلطورة اإلجرامية للمعين" املعدلة اليت أجازت 22
 املتعلقة حبماية الطفولة واملراهقة على 1972-02-10 املؤرخ يف 3-72 من األمر رقم 13كما نصت املادة 

 . بتعديل التدبري الذي أمر به أو العدول عنه يعدل حكمهأنأن جيوز لقاضي األحداث الذي نظر يف القضية أوال، 
 ق إ ج بالنسبة لتدابري احلماية وإعادة التربية املقررة لألحداث 482وهو نفس احلكم الذي جاء يف املادة 

اجلاحنني اليت نصت على انه جيوز لقاضي األحداث تعديل هذه التدابري ومراجعتها يف كل وقت غما بناء على طلب 
 .وإما من تلقاء نفسه...النيابة العامة

 :، لتدابري األمن خصائص أخرى تشترك فيها مع العقوبة وهيأعالهوعالوة على اخلصائص املذكورة 
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 وجوب صدورها من حمكمة قضائية؛ -
خضوعها ملبدأ الشرعية حبيث ال جيوز للقاضي اللجوء إال للتدبري املقرر بنص صريح يف القانون  -

ذي يتعني معه أن ينص املشرع على نوع التدبري وعلى اجلرائم اليت واملنصوص عليه قانونا، األمر ال
 .يطبق فيها

وإذا كان قانون العقوبات اجلزائري مل يعرف تدابري األمن فقد نص عليها يف املادة األوىل وسوى بينها وبني 
 اليت 4شار إليها يف املادة ، كما أ"ال عقوبة أو تدابري أمن بغري قانون: "العقوبة من حيث خضوعها ملبدأ الشرعية بنصه

، "نصت يف فقرا األوىل على أن يكون جزاء اجلرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باختاذ تدابري األمن
 ".إن لتدابري األمن هدف وقائي"وأضافت يف فقرا األخرية 
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  العقوباتتدابري األمن املنصوص عليها يف قانون:  الثايناملبحث
 : من قانون العقوبات على تدابري املن وحصرا يف 19نصت املادة 

  العقلية؛ضاحلجز القضائي يف مؤسسة استشفائية لألمرا -
 .الوضع القضائي يف مؤسسة عالجية -

 :، ضمن تدابري املن الشخصية اليت كانت تشمل أيضا2006، قبل تعديلها يف 19وكالمها كان مدرجا يف املادة 
 من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن؛املنع  -
 .سقوط حقوق السلطة األبوية كلها أو بعضها -

وقد أدرج املشرع التدبريين األخريين ضمن العقوبات التكميلية، األول حتت هذا العنوان والثاين يف عقوبة 
 .احلرمان من احلقوق الوطنية واملدنية والعائلية

 ائية لألمراض العقليةاحلجز القضائي يف مؤسسة استشف: املطلب األول
 ق ع هذا التدبري على انه وضع الشخص بناء على قرار قضائي يف مؤسسة مهيأة هلذا الغرض 21عرفت املادة 

 . ومت إثباته بع فحص طيببسبب خلل يف قواه العقلية قائم وقت ارتكاب اجلرمية أو اعتراه بعد ارتكاا،
 يف حق شخص أن تثبت مشاركته املادية يف الوقائع فإن ال وإذا كان القانون يشترط إلصدار مثل هذا التدبري

 أيضا إصدار األمر بوضع متهم يف مؤسسة يربطه باإلدانة، ومن مث جيوز جلهات احلكم، بل و جلهات التحقيق
استشفائية لألمراض العقلية حىت يف حالة صدور حكم بإعفائه من العقوبة أو براءته أو بانتفاء وجه الدعوى بسبب 

 1.ع من موانع املسؤوليةمان
  الوضع القضائي يف مؤسسة عالجية:املطلب الثاين

 ق ع هذا التدبري على انه وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج من تعاطي مواد كحولية 22عرفت املادة 
إليها أو خمدرة حتت املالحظة يف مؤسسة مهيأة هلذا الغرض، وذلك بناء على قرار قضائي صادر من اجلهة احملال 

 .الشخص إذا بدا أن السلوك اإلجرامي للمعين مرتبط ذا اإلدمان
 املتعلق باملخدرات 2004-12-25 من القانون املؤرخ يف 8 و7ومن هذا القبيل ما نصت عليه املادتان 

واملؤثرات واملؤثرات العقلية اللتان جتيزان جلهات التحقيق واحلكم إلزام املتهمني بارتكاب جنحيت استهالك املخدرات 
 باخلضوع لعالج إزالة التسمم جيرى يف مؤسسة 12العقلية أو حيازا من أجل االستهالك املنصوص عليها يف املادة 

 .متخصصة أو خارجيا حتت متابعة طبية
ويتم الوضع القضائي يف مؤسسة عالجية طبقا للشروط املقررة للوضع يف مؤسسة نفسية، مبعىن أنه جيوز جلهات 

وجلهات التحقيق أيضا إصدار األمر بوضع متهم يف مؤسسة عالجية حىت يف حالة صدور حكم بإعفائه من احلكم، بل 
 2.العقوبة أو برباءته أو بانتفاء وجه الدعوى مىت ثبت مشاركته يف الوقائع املادية

                                                 
 274أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص - 1
 275 أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص- 2
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 اجلزاء اجلنائي بني العقوبات وتدابري األمن
 تطبيق العقوبة يف التشريع العقايب اجلزائري

ند القضاء يف تطبيق العقوبات إىل القانون الذي حيدده مقدار العقوبات كعقاب تشريعي يسبق العمل يست
 .القضائي ويكون أساسا له

ومعيار القانون يف حتديد مقدار العقوبة هو جسامة اجلرمية، فالعدالة تقتضي أن تتناسب العقوبة مع جسامة 
لعدالة يف توقيع العقوبة املناسبة تستدعي األخذ بعني اإلعتبار ظروف اجلرمية اليت توقع من أجلها ويدرك املشرع أن ا

فالعقوبة هي جزاء يقرره . اجلرمية ومراعاة الفروق املوجودة بني جان وآخر من حيث مقدار اخلطيئة ومدى اإلمث
باإلنقاص من بعض املشرع ويوقعه القاضي على من تثبت مسئوليته يف ارتكاب جرمية، وتتمثل العقوبة يف إيالم اجلاين 

 .كيف يتم تطبيق العقوبة من خالل القاضي؟ ومنه .حقوق الشخصية وأمهها احلق يف احلياة واحلق يف احلرية
 السلطة التقديرية للقاضي وضوابطها: املبحث األول
 مفهوم السلطة التقديرية للقاضي: املطلب األول

ختيار العقوبة املالئمة للتطبيق على املتهم حبسب       نعين بالسلطة التقديرية للقاضي اختصاص القاضي يف وجوب ا        
، فإذا كان املشرع حيدد العقوبة على حنو عام وجمرد، حيث يقتصر تفريد العقوبـات يف العمليـة                  ∗النصوص القانونية 

 التشريعية على جمرد التفريق بني عقوبة البالغني وعقوبة األحداث، أو عقوبة األشخاص العاديني وعقوبـة اـانني أو                 
التمييز يف العقاب بني مرتكيب اجلرائم عن قصد أو بإمهال وكذلك التمييز بني العائدين واملبتدئني، وهـو تفريـد أويل      
يقوم على أسس تقليدية فإن القاضي باختياره العقوبة املالئمة على احملكوم عليه حيول ذلك التجريد العام واـرد إىل                   

ضي هو احترام الشروط القانونية اليت يفرضها القانون وذا يساهم القاضي           تفريد خاص وواقعي وكل ما يلتزم به القا       
يف إقرار العدالة على حنو فعال ومؤثر بوصفه موضع ثقة من املشرع الذي يرى حكمته ونزاهته وخربته مـا يكفـل                     

 1.التطبيق احلسن للقانون
 ضوابط السلطة التقديرية للقاضي: املطلب الثاين

يق طبقا إلرادة املشرع، وهي على وجه العموم حمكومة باحلدود اليت رمسها القانون يف تتسع هذه السلطة وتض
كل حالة، ففي عقوبيت اإلعدام والسجن املؤبد تضيق السلطة التقديرية للقاضي إىل درجة أقرب إىل القول بأا شبه 

العقوبة طبقا للقانون ولكن السلطة معدومة، حبيث تقتصر على جمرد تقدير أن اجلرمية بظروفها ووقائعها تستحق هذه 
ففي هذه العقوبات األخرية . السجن املؤقت، واحلبس، والغرامة: التقديرية للقاضي تظهر بشكل واضح يف عقوبات 

حد أقص، وحد أدىن، ومها ما ميثالن حدود السلطة التقديرية للقاضي، تلك السلطة اليت : حيدد القانون حدين للعقوبة
 2.لقانون بني هذين احلدين وتضيق كلما قرب بينهماتتسع كلما باعد ا

                                                 
 وصف بعض الفقهاء السلطة التقديرية بأا رخصة وقيل أيضا هي قدرة على املالءمة ∗
 493-492:، ص2007، اجلزائر، 05 املطبوعات اجلامعية، الطبعة ، ديوان"اجلزاء اجلنائي"، القسم العام، اجلزء الثاين شرح قانون العقوبات اجلزائري  عبد اهللا سليمان، - 1
 493: عبد اهللا سليمان، املرجع سابق، ص- 2
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وقد تتسع هذه السلطة إىل أبعد من حصرها بني احلدين األقصى واألدىن وذلك يف احلاالت اليت يسمح القانون 
للقاضي باهلبوط إىل مادون احلد األدىن عند توافر الظروف املخففة، وجتاوز احلد األقصى إذا ما توافرت ظروف 

 .ملنصوص عليهاالتشديد ا
وال تقتصر السلطة التقديرية للقاضي على تقدير العقوبة ضمن احلدين املنصوص عليهما أو جتاوزمها عندما 
يسمح القانون إذ أضاف املثال الذي يعاقب القانون باحلبس والغرامة أو إحدى هاتني العقوبتني، فالقاضي هنا يستطيع 

 .ه التقديرية يف التحديد واخليارأن حيدد العقوبة وخيتار نوعها تبعا لسلطت
ويف حدود سلطته التقديرية يستطيع القاضي أن حيكم بالعقوبة مع وقف التنفيذ يف عقوبات احلبس والغرامة 

، وللقاضي سلطة ) إجراءات592املادة (بقرار مسبب وهو أسلوب يعكس الثقة الكبرية اليت منحها املشرع للقاضي 
 .بالعقوبات التكميلية وتقديرها حبسب ما ينص عليه القانونتقديرية واسعة يف جواز احلكم 

هذا هو جمال السلطة التقديرية للقاضي وضمنها يستطيع أن حيكم وقدر العقوبة تبعاً القتناعه وضمريه، وال 
يف خيضع للرقابة يف استعمال سلطته التقديرية إال من حيث التزامه باحلدود القانونية املنصوص عليها واليت تتمثل 

التطبيق السليم للقانون فهو ملزم بنوع العقوبة املقرة قانونا، وعليه أن حيترم جمال سلطته فال يتعدى احلد األقصى بال 
قانون، وال يهبط عن احلد األدىن إال بتوافر أسباب التخفيف والقاضي غري مطالب بتسبيب اختياره إال يف حاالت 

 إجراءات 455املادة (تياره يف إنزال العقوبة باحلدث بدال من التدابري قليلة ينص عليها القانون كضرورة تسبيب اخ
، أما تسبيب األحكام فهو التزام ال )ج. إ592املادة (، أو تسبيب اختياره يف وقف العقوبة بعد احلكم ا )جزائية

يان أسباب التخفيف أو ينصب على واقعة تقدير العقوبة إذ يطلب اإلشارة إىل نص القانون، وهنا ال يلتزم القاضي بب
احملكمة (التشديد أو أسباب التفرقة بني حمكوم عليه وحمكوم عليه آخر يف نفس اجلرمية، وقد رفض الس األعلى 

لكون الصالحيات (( املتهمني يف نفس اجلرمية فنقضا متسك بضرورة تسبيب اختالف العقوبات باختال) العليا
 جمموعة 1981 نوفمرب 26الغرفة اجلنائية –)) ع لتقديراته وال يسأل عن ذلكاملمنوحة للقاضي يف تطبيق العقوبة ترج

 .-قرارات الغرفة اجلنائية
قانون العقوبات اإليطايل (وقد نصت بعض القوانني على وقواعد استرشادية يستعني ا القاضي لتقدير العقوبة 

، وهي خطة مل يتبعها املشرع )79اليوناين املادة ، وقانون العقوبات 28، وقانون العقوبات اللييب املادة 133املادة 
 .اجلزائري حيث ترك األمر لفطنة القاضي وحكمته

ولقد منح املشرع للقاضي سلطة تقديرية ورسم هلا حدود فإذا استجاب القاضي للشروط القانونية والتزم حدود 
 1.سلطته فال رقابة عليه وال تثريب على أحكامه
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 ر القانونية للعقوبةاألعذا: املبحث الثاين
 املطلب األول األعذار املشددة

إن الظروف املشددة هي وقائع تزيد من جسامة اجلرمية املرتكبة، ويترتب عنها رفع العقوبة املوقعة، وهي ظروف 
ينص عليها املشرع وتتوقف على إرادته، ويطبق عليها مبدأ الشرعية بدقة فحاالا وآثارها حمددة بوضوح من طرف 

 1.نونالقا
 الظروف املشددة اخلاصة: الفرع األول

 :وهي نوعان الظروف الواقعية والظروف الشخصية
 وهي تلك اليت تتصل بالوقائع اخلارجية اليت رافقت اجلرمية، وهذه الظروف تغلط : الظروف املشددة الواقعية-أ

 سكون يف جرمية القتلإجرام الفعل، ومن هذا القبيل محل السالح والليل واستعمال العنف والسكن امل
وختتلف أمهية التغليط باختالف طبيعة وعدد هذه الظروف، وهكذا إذا متت السرقة املعاقب عليها يف املادة 

 سنوات 10 إىل 5 سنوات، بظروف الليل وحده تشدد العقوبة فتصبح احلبس من 5ع باحلبس من سنة إىل .ق350
املادة ( سنة 20 إىل 10لعنف تشدد أكثر فتصبح السجن من ، وإذا متت بظريف الليل واستعمال ا)354املادة (

، ويكفي أحيانا ظرف واحد لكي تغلظ العقوبة إىل أقصاها كحمل السالح مثال يف جرمية السرقة اليت تتحول )353
 2006.2، بعدما كانت اإلعدام قبل تعديل قانون العقوبات يف )ع. ق351املادة ( معه العقوبة إىل السجن املؤبد 

وهي ظروف ذاتية تتصل بالصفة الشخصية للفاعل أو الشريك، ومن شأا تغليظ :  الظروف املشددة الشخصية-ب
 272 و 267املادتان (إذناب من تتصل به، ومن هذا القبيل صفة األصل أو الفرع بالنسبة للضحية يف جرائم العنف 

ضي واملوظف السامي وموظف أمانة الضبط ، صفة القا) مكرر37، و 337، 334املواد (واإلخالل باحلياء ) ع.ق
، وصفة املوظف ) من قانون مكافحة الفساد48املادة (والضابط العمومي وعضو الشرطة القضائية يف جرائم الفساد 

فإذا توافرت مثل هذه الظروف ) ع. ق143املادة (بالنسبة للجرائم اليت يرتكبها من هو مكلف مبراقبتها أو ضبطها 
 3.وبة تتجاوز احلد األقصى املقر قانونا للجرمية العاديةيعاقب اجلاين بعق

 الظروف املشددة العامة: الفرع الثاين
 54 مكرر إىل 54ينص قانون العقوبات على العود يف اجلنايات واجلنح بالنسبة للشخص الطبيعي يف املواد من 

 :، وميكن تقسيم حاالت العود يف اجلنايات واجلنح إىل أربع وهي3مكرر
 :إىل جناية)  سنوات حبسا5عقوبتها تفوق (لعود من جناية أو من جنحة مشددة  ا-أ

 مكرر، ويشترط فيها لتحقيق العود أن تكون اجلرمية األوىل جناية أو 54وهي احلالة املنصوص عليها يف املادة 
ملنصوص عليها يف  سنوات، كما هو احلال بالنسبة جلنح السرقة ا5جنحة يعاقب عليها القانون باحلبس ملدة تفوق 

                                                 
 177:  ،ص2000، دار هومة للطبع والنشر، اجلزائر، مبادئ القانون اجلزائي العام بن شيخ حلسني، - 1
 310:، ص2007، دار هومة، الطبعة اخلامسة، اجلزائر،سنة  يف القانون اجلزائي العامالوجيز  أحسن بوسقيعة، - 2
 310:    أحسن بوسقيعة، املرجع السابق، ص- 3
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 5 سنوات وباحلبس من 10 واملعاقب عليها على التوايل باحلبس من سنتني إىل 354 و 352 مكرر و 350املواد 
 .والشرط الثاين لتحقيق العود هو أن تكون اجلرمية الثانية جناية أيا كانت طبيعتها.  سنوات10إىل 

نون ال يشترط فيه متاثال بني اجلناية أو اجلنحة اليت سبق والعود يف هذه احلالة عود عام ومؤبد فهو عام ألن القا
 .احلكم فيها واجلناية اجلديدة، وهو مؤبد ألن القانون ال يشترط مدة معينة بني احلكم النهائي البات واجلرمية اجلديدة

وهكذا فإذا ما سبق احلكم على شخص خبمس سنوات سجنا من أجل السرقة املوصوفة مث بعد عشرين سنة 
 .تكب جناية القتل، ففي مثل هذه احلالة جيوز تطبيق أحكام العود عليار

 :1 مكرر على آثار تطبيق العود يف هذه احلالة، وميزت بني ثالث فرضيات54ولقد نصت املادة 
 .إذا كانت اجلناية اجلديدة قد أدت إىل إزهاق روح إنسان، تكون العقوبة املقرة هي اإلعدام -

 سنة سجنا يصبح حدها األقصى السجن 20قوبة املقرة قانونا للجناية اجلديدة إذا كان احلد األقصى للع -
 .املؤبد

 سنوات سجنا، يرفع 10إذا كان احلد األقصى للعقوبة املقرة قانونا للجناية اجلديدة يساوي أو يقل عن  -
 .احلد األقصى للعقوبة السالبة للحرية إىل الضعف

 :إىل جنحة مشددة)  سنوات حبسا5وبتها تفوق عق( العود من جناية أو من جنحة مشددة -ب
، ويشترط فيها لتحقيق العود أن تكون اجلرمية األوىل جناية أو 1 مكرر54وهي احلالة املنصوص عليها يف املادة 

 سنوات، كما يف احلالة السابقة، وأن تكون اجلرمية الثانية جنحة 5جنحة يعاقب عليها القانون باحلبس ملدة تفوق 
 .   سنوات5يها بنفس العقوبة، أي باحلبس ملدة تفوق معاقبا عل

 :ويشترط لتحقيقها توافر ثالثة شروط، وهي
 سنوات، وال يهم مقدار العقوبة 5 أن يكون احلكم األول صادرا الرتكاب جناية أو جنحة مشددة تفوق عقوبتها -

مللغاة اليت كانت تشترط أن تكون  ا55املقضي ا، وهنا يكمن االختالف األول مع ما كانت تنص عليه املادة 
العقوبة املقضي ا عقوبة جنحية بسبب وجود عذر قانوين أو ظروف خمففة على أن ال تقل مدة احلبس املقضي ا 

 .عن سنة
 سنوات، وال يهم بعد ذلك طبيعة 5 أن تكون اجلرمية اجلديدة جنحة مشددة احلد األقصى لعقوبتها يزيد عن -

فالعود يف هذه احلالة عام ال يشترط فيه القانون متاثال بني اجلرمية اليت سبق احلكم فيها ائيا ونوعية هذه اجلنحة، 
 .واجلنحة اليت تلتها

 سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة، وهنا يكمن االختالف الثاين مع ما 10 أن تقع اجلرمية اجلديدة خالل العشر -
 سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة األوىل أو سقوطها 5 كانت تشترط مضي  امللغاة اليت55كانت تنص عليه املادة 

 .بالتقادم
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والعود يف هذه احلالة عود مؤقت وليس دائما، كما هو احلال بالنسبة للعود من جناية أو جنحة مشددة إىل 
 1.جناية اليت يعترب فيها الشخص عائدا مهما كان الزمن الفاصل بني احلكم واجلرمية اجلديدة

ويؤدي العود يف هذه احلالة وجوبا إىل رفع احلد األقصى لعقوبة احلبس والغرامة إىل الضعف، وكان جوازيا يف 
 . امللغاة55 ةظل املاد

عقوبتها ال تفوق (إىل جنحة بسيطة )  سنوات حبسا5عقوبتها تفوق ( العود من جناية أو من جنحة مشددة -ج
 ): سنوات5

، ويشترط فيها لتحقيق العود أن تكون اجلرمية األوىل جناية أو 2 مكرر54ملادة وهي احلالة املنصوص عليها يف ا
 سنوات، كما يف احلالة السابقة، وأن تكون اجلرمية الثانية جنحة ما 5جنحة يعاقب عليها القانون باحلبس ملدة تفوق 

 . سنوات حبسا5يعاقب عليها القانون بعقوبة احلبس حدها األقصى ال يتجاوز 
 :2العود يف هذه احلالة توافر ثالثة شروط وهيولتحقق 

 سنوات، وال يهم مقدار العقوبة 5 أن يكون احلكم األول صادرا الرتكاب جناية أو جنحة مشددة تفوق عقوبتها -
 .املقضي ا

 5 أن تكون اجلرمية اجلديدة جنحة من اجلنح اليت يعاقب عليها القانون بعقوبة حدها األقصى يساوي أو يقل عن -
سنوات، فالعود يف هذه احلالة عام ال يشترط فيها القانون متاثال بني اجلرمية اليت سبق احلكم فيها ائيا واجلنحة اليت 

 .تلتها
 . سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة5 أن تقع اجلرمية اجلديدة خالل -

 ، 2 مكرر54املنصوص عليها يف املادة والعود يف هذه احلالة عود مؤقت وليس دائما، على غرار احلالة الثانية 
 اليت يعترب فيها الشخص عائدا مهما كان الزمن الفاصل بني 1-54وخالفا للحالة األوىل املنصوص عليها يف املادة 

 .احلكم السابق واجلرمية
  يؤدي وجوبا إىل رفع احلد األقصى لعقوبيت احلبس والغرامة إىل2 مكرر-54وأثار العود يف حالة املادة 

 .الضعف، وكان األمر جوازيا يف ظل التشريع السابق
 : العود من جنحة بسيطة إىل نفس اجلنحة أو إىل جنحة مماثلة-د

ويشترط لتحقيق توافر ". عودا صغريا" يعد العود يف هذه احلالة 3 مكرر-54وهي احلالة املنصوص عليها يف املادة 
 :3ثالثة شروط وهي

 . سنوات، وال يهم مقدار العقوبة املقضي ا5سيطة عقوبتها ال تتجاوز  أن تكون اجلرمية األول جنحة ب-
 أن تكون اجلرمية الثانية نفس اجلنحة أو جنحة مماثلة هلا، فالعود يف هذه احلالة خاص يشترط فيه القانون متاثال بني -

 .اجلنحة اليت سبق احلكم فيها ائيا واجلنحة اليت تلتها
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 . سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة5خالل اخلمس  أن تقع اجلرمية اجلديدة -
 .3 مكرر54والعود يف هذه احلالة عود مؤقت وليس دائما، على غرار احلالة الثالثة املنصوص عليها يف املادة 

 يؤدي وجوبا إىل رفع احلد األقصى لعقوبيت احلبس والغرامة وكان األمر 3 مكرر54ومن آثار العود يف املادة 
 .يف ظل التشريع السابقجوازيا 

 األعذار املخففة: املطلب الثاين
 :نص قانون العقوبات اجلزائري على فئتني من األعذار القانون املخففة

 .283 إىل 277 ونصت عليها املواد من 52أعذار االستفزاز اليت أشارت إليها املادة  -
 .51 إىل 49وعذر صغر السن املنصوص عليه يف املواد من  -

 أعذار االستفزاز: لالفرع األو
 :حاالت االستفزاز هي مخس حاالت وهي

يستفيد من العذر مرتكب جرائم القتل والضرب واجلرح إذا دفعه إىل :  وقوع ضرب شديد على األشخاص-1
 .ارتكاا اعتداء وقع عليه

 زوجة أو على يستفيد من العذر مرتكب جرائم القتل والضرب واجلرح الواقع من الزوجة على:  التلبس بالزنا-2
 )..279املادة (شريكه حلظة مفاجأته يف حالة التلبس بالزنا 

 ).280املادة ( وقوع إخالء باحلياء عليه بالعنف يف حالة ارتكاب:  اإلخالء باحلياء بالعنف-3
يستفيد من العذر كل من ارتكب جرائم الضرب واجلرح إذا :  سنة16 اإلخالء باحلياء على قاصر مل يتجاوز -4

 ).181املادة ( سنة 16ه إليها مفاجأة بالغ يف حالة تلبس باإلخالء باحلياء على قاصر مل يتجاوز عمره دفع
يستفيد من عذر االستفزاز مرتكب :  التسلق أو حتطيم أسوار أو حيطان األماكن املسكونة أو ملحقاا أثناء النهار-5

عتدي إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو جرائم القتل والضرب واجلرح الواقع من صاحب املكان على امل
 1).278املادة (حيطان أو حتطيم مداخل املنازل أو األماكن املسكونة أو ملحقاا، وكان ذلك أثناء النهار 

 عذر صغر السن: الفرع الثاين
ذي جتاوز سن القاصر ال: يعد صغر السن الصورة الثانية لألعذار القانونية املخففة، ويقصد هنا بصغري السن

 ).49الفقرة الثالثة من املادة (الثالثة عشرة ومل يكمل سن الثامنة عشر 
 . وإن بلغها فال يطبق عليه إال تدابري احلماية أو التربية13أما القاصر الذي مل يتجاوز سنه الثالثة عشرة 

 :ويترتب على صغر السن ختفيض العقوبات على النحو التايل
 .نة بالنسبة للجنايات املعاقب عليها باإلعدام أو السجن املؤبد س20 إىل 10 احلبس من -
 . احلبس ملدة تساوي نصف العقوبة املقرة قانونا للبالغ بالنسبة للجنايات املعاقب عليها بالسجن املؤقت-
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 جيوز احلكم  احلبس ملدة تساوي نصف العقوبة املقررة قانونا للبالغ بالنسبة للجنح املعاقب عليها باحلبس، غري أنه ال-
 وإمنا تطبق 196 و 195باحلبس على القصر املتهمني جبنحيت التسول والتشرد املنصوص واملعاقب عليهما باملادتني 

 ). مكر196املادة (عليهما تدابري احلماية والتهذيب 
 ).51املادة ( التوبيخ أو الغرامة بالنسبة للمخالفات -

 األعذار املخففة األخرى: الفرع الثالث
 :وة على احلاالت املذكورة آنفا نص قانون العقوبات على أعذار خمففة أخرى، ويتعلق األمر بـعال
 يستفيد املبلغ عن اجلنايات واجلنح ضد أمن دولة بتخفيض العقوبة درجة واحدة إذا حصل اإلبالغ : عذر املبلغ-1

، وكذا من مكن القبض على اجلناة بعد بدء بعد انتهاء تنفيذ اجلرمية أو الشروع فيها ولكن قبل البدء يف املتابعات
 ).92الفقرتان الثانية والثالثة من املادة (املتابعات 

-07-19كما نصت بعض القوانني اخلاصة على مثل هذا العذر، كما هو احلال بالنسبة للقانون املؤرخ يف 
 باملخدرات املتعلق 2004-12-25 املتعلق باجلرائم ذات الصلة باألسلحة الكيماوية والقانون املؤرخ يف 2003

-02-20 املتعلق مبكافحة التهريب والقانون املؤرخ يف 2005-08-23واملؤثرات العقلية واألمر املؤرخ يف 
 . املتعلق بالوقاية من الفساد2006
يستفيد من ختفيض العقوبة مرتكب جناية اخلطف أو احلبس أو احلجز التعسفي الذي يفرج طواعية :  عذر التوبة-2

 . ، وخيتلف مقدار التخفيض حبسب موعد اإلفراج)ع. ق1-294املادة ( الضحية عن
إذا وقع اإلفراج قبل عشرة أيام من ارتكاب اجلرمية وقبل الشروع يف املتابعة اجلزائية ختفض عقوبة اإلعدام إىل 

 أما إذا وقع . أشهر إىل سنتني6 سنوات، وختفض عقوبة السجن املؤقت إىل احلبس من 5احلبس من سنتني إىل 
 5اإلفراج بعد عشرة أيام من ارتكاب اجلرمية وبعد الشروع يف املتابعة اجلزائية فتنخفض عقوبة اإلعدام إىب احلبس من 

 3 و 2الفقرتان ( سنوات 5 سنوات، وختفض عقوبة السجن املؤبد والسجن املؤقت إىل احلبس من سنتني إىل 10إىل 
 1).ع. ق294من املادة 

 األعذار املعفية: املطلب الثالث
ع ، يف حاالت حمددة يف القانون على سبيل احلصر إعفاء املتهم من العقوبة رغم قيام . ق52أجازت املادة 

 .اجلرمية، وهو ما يسمى بنظام اإلعفاء من العقوبة
ب وهو نظام ميحو املسؤولية القانون عن اجلاين رغم ثبوت إذنابه، ومن مث يعفى اجلاين من العقاب ليس بسب

 .انعدام اخلطأ وإمنا العتبارات وثيقة الصلة بالسياسة اجلنائية وباملنفعة االجتماعية
 :2ومن حاالت اإلعفاء ما يلي
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 عذر املبلغ: الفرع األول
ويتعلق األمر هنا أساسا مبن ساهم يف مشروع اجلرمية مث يقدم خدمة للمجتمع بأن يبلغ العدالة عن اجلرمية املزمع 

وية املتورطني فيها، ولقاء هذه اخلدمة رأى املشرع أن يكافأ املبلغ عن طائفة من اجلرائم السيما تلك ارتكاا أو عن ه
 .اليت يصعب الكشف عنها

 عذر القرابة العائلية: الفرع الثاين
 من  إىل الدرجة الثالثةواألصهارع يف فقرا األخرية اليت أعفت األقارب . ق91ومن هذا القبيل ما نصت عليه املادة 

العقوبة املقرة جلرمية عدم التبليغ عن جرائم اخليانة والتجسس وغريها من النشاطات اليت يكون من طبيعتها اإلضرار 
بالدفاع الوطين، وكذا جرائم إخفاء أو إتالف أو اختالس األشياء واألدوات اليت استعملت أو ستستعمل يف ارتكاب 

 .رائم أو اكتشافهاهذه اجلرائم أو من شأا تسهيل البحث عن اجل
 عذر التوبة: الفرع الثالث

وهو عذر مقرر ملن أنبه ضمريه فصحا بعد اجلرمية وانصرف إىل حمو أثرها بأن أبلغ السلطات العمومية املختصة أو 
 .استحباب لطلبها قبل نفاذ اجلرمية

 احلالة اخلاصة باملخدرات واملؤثرات العقلية: الفرع الرابع
رات العقلية للجهة القضائية ث املتعلق باملخدرات واملؤ2004-12-25لقانون املؤرخ يف  من ا2-8أجازت املادة 

 : الشخصي بشروطاالستعمالاملختصة احلكم باإلعفاء من العقوبة لصاحل املستهلك واحلائز من أجل 
 أن يثبت بواسطة خربة طبية خمتصة أن حالته الصحية تستوجب عالجا طبيا؛ -
و قاضي األحداث يقضي بإخضاعه لعالج مزيل للتسمم تصاحبه مجيع صدور أمر قاضي التحقيق أ -

 تدابري املتابعة الطبية وإعادة التكييف املالئم حلالته؛

 .صدور حكم من اجلهة القضائية املختصة بإلزامه باخلضوع لعالج مزيل للتسمم -
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 نظام وقف تنفيذ العقوبة: املبحث الثالث
  العقوبةذقف تنفيتعريف نظام و: املطلب األول

تتجه األفكار احلديثة إىل حماولة إصالح احملكوم عليه بشىت الطرق اليت يؤمل منها حتقيق هذه الغاية، ومن الطرق 
ويقوم هذا النظام على جمرد ديد ". نظام وقف التنفيذ"اليت مسح ا القانون وأخضعها للسلطة التقديرية للقاضي 

ادر عليه باحلبس أو الغرامة إذا اقترف جرمية جديدة خالل مدة حمددة تكون مبثابة فترة احملكوم عليه بتنفيذ احلكم الص
سقط احلكم الصادر ضده واعترب ) دون أن يقع يف اجلرمية ثانية(للتجربة فإذا ما اجتاز احملكوم عليه هذه الفترة بنجاح 

 .كأن مل يكن
قتناعه بأن احملكوم عليه ليس خطر على اتمع وأنه واحلكمة من تعليق تنفيذ احلكم تعود إىل تقدير القاضي وا

قادر على اجتياز فترة التجربة دون الوقوع يف اإلجرام ثانية وقد يستند يف ذلك إىل ماضيه احلسن والظروف العامة 
جون اليت حتيط به وتدعو إىل االطمئنان إليه والثقة به، وهو يرى أن املصلحة تقتضي إبعاد احملكوم عليه عن جو الس

واالختالط بارمني ولذلك فإن النطق بالعقوبة والتهديد بإنزاهلا به هو وحده كاف إلحداث التأثري النفسي القادر 
:  إجراءات جزائية على هذا النظام على النحو التايل592على منع احملكوم عليه من العودة لإلجرام وقد نصت املادة 

 احلكم باحلبس أو الغرامة إذا مل يكن احملكوم عليه قد سبق احلكم عليه جيوز للمجالس القضائية وللمحاكم يف حالة"
 1".باحلبس جلناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر يف حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة

 شروط تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة: املطلب الثاين
علق باحملكوم عليه من جهة وأخرى تتعلق بالعقوبة املراد إيقاف  هذه الشروط وهي شروط تت592بينت املادة 

 .تنفيذها
 الشروط اليت تتعلق باحملكوم عليه: الفرع األول

ال يسمح القانون للقاضي بتقرير وقف تنفيذ العقوبة اليت حكم ا على اجلاين إذا كان هذا اجلاين ذا سوابق 
م من كان قد سبق احلكم عليه باحلبس جلناية أو جنحة من جرائم قضائية تفيد خطورته، فال يستفيد من هذا النظا

القانون العام فارم الذي سبق احلكم عليه باحلبس يف جناية أو جنحة من جرائم القانون العام مث ارتكب جرمية 
ثقة بعد أن جديدة استوجبت احلكم باحلبس أو الغرامة ، ال يستحق االستفادة من نظام وقف التنفيذ كونه غري أهل لل

برهن أنه مل يرتدع من احلكم السابق ومن باب أوىل، أن ال يستفيد من هذا النظام من كان قد سبق احلكم عليه 
 .لعقوبة أشد من عقوبة احلبس، كعقوبة السجن املؤقت أو املؤبد

كوم عليه يف مواد ومن جهة أخرى ال يعد سابقة قضائية متنع تطبيق هذا النظام األحكام املاضية الصادرة على احمل
املخالفات ولو كانت أحكاما تتضمن عقوبات باحلبس كما أن ال تأثري لألحكام السابقة الصادرة بعقوبات الغرامة 
ولو كانت يف مواد اجلنح ففي هاتني احلالتني جيوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة دون أن يعري اهتماما لسوابق 

 .اجلاين املذكورة
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 الشروط من حيث العقوبة املراد توقيف تنفيذها: الفرع الثاين
يشترط يف العقوبة لكي ميكن األمر بتوقيفها أن تكون حبسا أو غرامة بغض النظر عن نوع اجلرمية اليت تقابلها 

 -كما تقول الغرفة اجلنائية باحملكمة العليا–فإذا كانت العقوبة أشد من احلبس فال جيوز إيقافها، وعليه يعد غري شرعي 
منع وقف التنفيذ من أجل عقوبة السجن، ومل حيدد القانون مدة للحبس أو حدادا أقصى للغرامة، فكل حبس وكل 

 .غرامة جيوز فيها وقف التنفيذ
وهكذا فإن نظام وقف التنفيذ هو نظام مقرر لطائفة من احملكوم عليهم ممن ليست لديهم سوابق قضائية أو من 

ا ليست على قدر من اخلطورة والذين مل تستدع جرائمهم اجلديدة ضرورة احلكم الذين لديهم سوابق قضائية ولكنه
 .عليهم بعقوبة هي أشد من احلبس أو الغرامة

ماٍض ال ينبئ خبطورة وحكم ال يتعدى احلبس أو الغرامة، جاز للمحكمة إيقاف : وإذا ما توافر هذا الشرطان
ويعين ذلك إلتزام القاضي الذي يعلن وقف تنفيذ العقوبة بذكر تنفيذ العقوبة احملكوم ا على اجلاين بقرار مسبب 

األسباب اليت ترب قراره، وعلة ذلك هو أن تنفيذ األحكام يكون عادة هو األصل وأن إيقاف التنفيذ هو خروج على 
يا على األصل فيتعني على القاضي تقدمي تفسري هلذا اخلروج وال رقابة للمحكمة العليا على استعمال للمحكمة العل

استعمال املوضوع سلطتها التقديرية طاملا بقيت يف احلدود املمنوحة هلا قانونا علما بأن هذا احلق ال متلكه احملكمة 
 1.العليا ألا حمكمة قانون وليست حمكمة موضوع

ليس هذا وال يلتزم القاضي بإيقاف التنفيذ ولو توافرت شروطه وطلبه احملكوم عليه وذلك ألن إيقاف التنفيذ 
حقاً وجي على القاضي أن حيكم به إذا ما توافرت شروطه وإمنا هو شأن من شؤون القاضي خيضع لسلطته التقديرية، 

وللقاضي احلق مبنح هذا . فالقانون مل يقيد القاضي أو يلزمه باستعماله بل رخص له بذلك وترك له احلرية يف التطبيق
تفريد يف العقاب ال يترك لتقدير " إيقاف التنفيذ" وذلك ألن نظام النظام وفرضه على احملكوم عليه وإن مل يطلبه،

احملكوم عليه الذي ال جيوز له فرضه بعد أن قدر القاضي مالءمته له، وجيوز احلكم بوقف التنفيذ سواء كان احملكوم 
 .عليه حاضرا أم غائبا

ته وإلغاءه إذا طرحت القضية مرة ومل يعد احلكم بإيقاف التنفيذ حقا مكتسباً للمحكوم عليه إذ جيوز مراجع
فيما خيص إيقاف التنفيذ الذي استفاد به املتهم على مستوى احملكمة "أخرى للتقاضي، فقد قضت احملكمة العليا بأنه 

فال ميكن اعتبار ذلك حقا مكتسبا، فبمجرد استئناف النيابة ال يتقيد الس حبكم احملكمة ومن حقه أن يلغي إيقاف 
 ".لك حىت ولو مل يكن املتهم ذا سوابق قضائيةالتنفيذ ولو ذ

وتفسري ذلك أن الدعوى انتقلت إىل الس القضائي برمتها، وللمجلس كامل احلرية يف استعمال سلطته 
التقديرية كمحكمة موضوع دون أن يتقيد بأحكام احملكمة اليت قررت وقف التنفيذ، وال يطلب من الس تسبيباً 

 ليس جمرباً على اإلدالء بأي سبب خاص إللغاء احلكم اخلاص -لتنفيذ، فالس كما يرى القضاءإللغائه احلكم بوقف ا
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وعلى عكس ذلك جيوز للمجلس أن . بوقف تنفيذ العقوبة ، فالتسبيب مطلوب عند منح وقف التنفيذ ال عند إلغائه
   1.قضية عليه يأمر بتنفيذ العقوبة، حىت ولو أن حكم احملكمة يأمر بتنفيذها عندما حتال ال

 آثار نظام وقف تنفيذ العقوبة: املطلب الثالث
ميكننا أن منيز بني مرحلتني يف حماولة لبيان أثر احلكم مع وقف التنفيذ ومها املرحلة األوىل وهي مرحلة التجربة 

 .واملرحلة الثانية وهي مرحلة جناح احملكوم عليه بعد التجربة
 املرحلة األوىل: الفرع األول
 املرحلة يوقف احلكم بوقف التنفيذ تنفيذ العقوبات األصلية فقط، فال ميتد هذا التوقيف ليشمل غريها من يف هذه

جيوز للمجالس القضائية وللمحاكم يف حلة احلكم :  إجراءات تشري إىل ذلك صراحة بقوهلا592العقوبات، فاملادة 
 .تنفيذ العقوبة األصليةباحلبس أو الغرامة أن تأمر يف حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقاف 

احلبس، والغرامة وعلى ذلك فال جيوز : فالعقوبات اليت جيوز إيقافها هي العقوبات األصلية حمصورة يف نوعني مها
 .وقف تنفيذ عقوبات أصلية أشد من احلبس كالسجن املؤقت أو املؤبد أو اإلعدام

ال ميتد إيقاف العقوبة إىل "يقافها حيث تنص  إجراءات جزائية العقوبات اليت ال جيوز إ595وقد بينت املادة 
 ".دفع مصاريف الدعوى أو التعويضات كما ال ميتد أيضا إىل العقوبات التبعية أو عدم األهلية الناجتة عن حكم اإلدانة

وبالتايل فإن العقوبات اليت جيوز إيقافها هي عقوبات احلبس أو الغرامة، وأنه ال جيوز أن ميتد اإليقاف ليتناول 
العقوبات األخرى اليت قد ينص عليها احلكم املوقوف كمصاريف الدعوى اليت هي حق للخزانة العامة، والتعويضات 

 أو عدم األهلية الناجتة عن حكم اإلدانة، التبعيةاليت هي حق لآلخرين ويضيف النص أنه ال جيوز إيقاف العقوبات 
األهلية هي عقوبات ال تتعلق إال بعقوبة اجلناية فكيف ميكن أن وهو ما يثري التساؤل حول أن العقوبات التبعية أو عدم 

تتعلق باحلبس أو الغرامة، ولذلك فإن الصياغة الصحيحة تستدعي أن تبدل العقوبات التكميلية بالعقوبات التبعية إذ 
تبقى العقوبة ) ةحبساً أو غرام(جيوز أن حيكم باحلبس أو الغرامة مع إضافة عقوبة تكميلية، ويوقف العقوبة األصلية 

 2.التكميلية سارية املفعول
وكي ال ختلط فكرة الغرامة اجلمركية بالغرامة اجلزائية اليت حيكم كعقوبة يف مواد اجلنح واملخالفات، يبني 

 القضائي حبق بان الغرامات اجلمركية هي تعويضات مدنية ال جيوز وقف تنفيذها، كما ال جيوز أيضا وبوجه االجتهاد
 3.الغرامة املدنية والغرامة التأديبية والغرامة الضريبية(فيذ الغرامات غري اجلنائية عام وقف تن
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 املرحلة الثانية: الفرع الثاين
و يف حالة جناح التجربة يسقط حكم اإلدانة املوقوف ائيا ويصبح كأن مل يكن وتنتهي عندئذ مجيع آثاره مبا فيها 

يعد احملكوم عليه عندئذ وكأنه مل حيكم عليه أصال، فهو مبثابة رد اعتبار بقوة العقوبات التكميلية اليت جاءت فيه، و
 1. يعد سابقة يف العودتزول قوة احلكم والقانون ومن الطبيعي أن 

 
 نرى يبقى للمشرع ضمن التجريد والعموميات من حيث الواقع إذ ال يستطيع وليس مبقدوره أن حيدد                 ويف اخلتام 

ب اجلرمية ألنه ببساطة ال يعرفه وال يعرف ظروفه فاملشرع يكتفي بتحديد العقوبة الـيت             سلفا عقوبة كل شخص ارتك    
 .وبتايل يلجأ املشرع إىل القاضي لتكملة الطريق فيعهد إليه بتحديد العقاب املالئم. يعتقد أا عادلة ومالئمة ويف ذهنه

بعاً القتناعه وضمريه، وال خيضع للرقابـة       فمن خالل السلطة التقديرية للقاضي يستطيع أن حيكم ويقدر العقوبة ت          
يف استعمال سلطته التقديرية إال من حيث التزامه باحلدود القانونية املنصوص عليها واليت تتمثل يف التطبيـق السـليم                   

هبط للقانون فهو ملزم بنوع العقوبة املقرة قانونا، وعليه أن حيترم جمال سلطته فال يتعدى احلد األقصى بال قانون، وال ي                 
 .عن احلد األدىن إال بتوافر أسباب التخفيف

ع بالقول  . من ق  52وفيما خيص األعذار القانونية اليت يستند إليها القاضي لتخفيف العقوبة هناك جسدا املادة              
األعذار هي حاالت حمددة يف القانون على سبيل احلصر يترتب عليها مع قيام اجلرمية واملسؤولية إما عدم عقاب                  << 

ويفهم من هذه املادة أن القاضي ال جيوز له         . >>هم إذا كانت أعذار معفية، وإما ختفيف العقوبة إذا كانت خمففة          املت
 .أن يتجاوز هذا العذر حال قيامه، وذلك خبالف الظروف املخففة

 التنفيـذ   أما فيما خيص نضام وقف تنفيذ العقوبة ميكننا أن منيز بني مرحلتني يف حماولة لبيان أثر احلكم مع وقف                  
ومها املرحلة األوىل وهي مرحلة التجربة ويف هذه املرحلة يوقف احلكم بوقف التنفيذ تنفيذ العقوبات األصلية فقـط،                  

فال ميتد هذا التوقيف ليشمل غريها من العقوبات واملرحلة الثانية وهي مرحلة جناح احملكوم عليه بعد التجربة و هـي                     
 .ة املوقوف ائيا ويصبح كأن مل يكنحالة جناح التجربة يسقط حكم اإلدان

 :2ويف األخري نبني بعض اإلحصائيات الوطنية
 :توزيع املؤسسات

  مؤسسة؛80: مؤسسات الرقابة -
  مؤسسة؛35: مؤسسات إعادة التربية -

  مؤسسات؛10: مؤسسات التأهيل -

  مؤسسة؛01:  التقوميتكمؤسسا -

 02: املراكز املختصة يف األحداث  -

                                                 
 503: عبد اهللا سليمان، املرجع سابق، ص- 1
 . ، نقال من أستاذ األعمال املوجهة، بن حفاف إمساعيل2007 إحصاءيات اية سنة - 2
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 :توزيع احملبوسني
 48500بوسني البالغني احمل -
 549: احملبوسني األحداث -

 500: احملبوسات -

 :إحصائيات اجلرائم املرتكبة
  جرمية15000: جرمية السرقة البسيطة -
  جرمية8000: املخدرات -

 :تكوين مجعيات أشرار -

 3100: اهلجرة السرية لألجانب -

 540تبيد األموال العمومية  -

  جرمية39اإلجهاض  -

 : التعليمعدد احملبوسني الناجني يف
  ناجح62 ناجح       ،     يف املتوسط 63يف الباكالوريا  :                   2000 سنة -
  ناجح772 ناجح     ،    يف املتوسط 481يف الباكالوريا  :          2007/2008 سنة -
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 :متهيد

القواعد، قواعد موضوعية وهي قواعـد القـانون        تطرقنا للسداسي األول بان القانون اجلنائي حيوي نوعان من          
 ).قانون اإلجراءات اجلزائية(وقواعد إجرائية وهي قواعد القانون اإلجرائي ) قانون العقوبات(اجلنائي املوضوعي 

 قانون اإلجراءات اجلزائية
 :تعريف قانون اإلجراءات اجلزائية

اهليآت اإلجرائية وحتدد اإلجراءات الواجب إتباعها بغيـة        ميكن أن نعرفه بأنه جمموعة القواعد القانونية اليت تبني          
 .تطبيق القانون على من يثبت إثباته الرتكاب اجلرمية بعد التحقيق معهم وحماكمته

 اجلزائية حيدد لنا األجهزة القضائية وشبه القضائية واختصاصاا كما ينظم طـرق البحـث               تفقانون اإلجراءا 
رائم والتحقيق مع مرتكبيها إمنا يبني وحدد إجراءات سري احملاكمـات وتوقيـع             والتحري ومجع االستدالالت عن اجل    

 ).أي اإلجراءات ملختلف مراحل التحقيق(اجلزاء اجلنائي بصوريت العقوبات وتدابري األمن 
 .التحقيق التمهيدي -
 .التحقيق االبتدائي -

 .التحقيق النظامي -

 .رفوعة أمام القضاء اجلنائيكما ينظم كيفية الفصل يف الدعوى املدنية التبعية امل
 ):ق ا ج بـ ق ع (عالقة قانون اإلجراءات اجلزائية بقانون العقوبات 

نعتمد على ق ا ج لتطبيق قانون العقوبات عند خرق احلكام تطبيقا وجتسيدا للمبدأ السـائد للفكـر اجلنـائي                    
 يف املـادة    1996 ما نص عليه دستور      ، وهو )ال عقوبة بغري حكم باإلدانة صادر عن جهة قضائية خمتصة         (والقانوين  
 "كل شخص يعترب برئ حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانتها "45

األمر الذي يظهر لنا جليا العالقة بني هاذين الفريقني املتكاملني من القانون إىل حد القول أن القواعد اجلنائيـة                   
 . حالة احلركة أي من اال النظري إىل اال التطبيقياإلجرائية تنقل القواعد اجلنائية املوضوعية من حالة السكون إىل

وعلى الرغم من الشكلية اليت تصف ق ا ج إال أنه يتضمن بعض األحكام املوضوعية كتلك اليت تقرر جـزاءات                    
 مـن ق ا ج،      97على الشاهد الذي يتمتع عند احلضور باإلدالء بالشهادة أمام قاضي التحقيق أو قاضي احلكم املادة                

 1. من ق ا ج06 فقرة 51ا على ضابط الشرطة القضائية الذي ينتهك آجال التوقيف بالنظر املادة وكذ
 :قانون اإلجراءات اجلزائية يف اجلزائر

 والذي عدل ومتم عدة مـرات       1966 جوان   08 املؤرخ يف    155-66صدر ق ا ج يف اجلزائر مبوجب األمر         
 :مبوجب أوامر ومراسيم تشريعية وقوانني كان آخرها

                                                 
 2008/2009 زيان عاشور، اجللفة، ة جامعكلية احلقوق والعلوم السياسية ،  ،  اجلنائيونحماضرة يف القان إمساعيل بن حفاف، - 1



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــية وإدارية علوم قانونثانيةسنة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
77 

 اجلنـــــائيالقانون 

 ؛08-01 مبوجب القانون 2001-06-26تعديل  -
 ؛14-04 مبوجب القانون 2004-10-10تعديل  -

 .22-06 مبوجب القانون 2006-12-20تعديل  -

 : مادة قسمت كاآليت730ونظم هذا القانون 
 . أحكام متهيدية10 إىل 01املادة من 

 : ضمن سبعة كتب730 و11املادة 
 .211 إىل 11مومية وإجراءات حتقيق املواد، املواد من يف مباشرة الدعوى الع:  بعنوان1الكتاب  -
 .441 و212يف جهات احلكم، املواد :  بعنوان2الكتاب -

 .494 و 442يف القواعد اخلاص بارمني األحداث املواد :  بعنوان3الكتاب -

 .1مكرر531 و 495يف طرق الطعن غري العادية املواد : بعنوان4الكتاب  -

 .596 و 532إلجراءات اخلاصة املواد يف بعض ا: بعنوان5الكتاب  -

 .693 و 592يف بعض اإلجراءات التنفيذ املواد : بعنوان6الكتاب  -

 .730 و 694يف العالقات بني السلطات القضائية األجنبية املواد : بعنوان7الكتاب  -

 :سريان وانقضاء قانون اإلجراءات اجلزائية
  وزمانا؟ما هي األحكام والقواعد اليت حتكم ق ا ج مكانا: س
 : مكانا-أ

يطبق قانون العقوبات على كافة اجلرائم اليت ترتكب يف أراضي اجلمهورية           " من قانون العقوبات     03تنص املادة   
كما يطبق على اجلرائم اليت تأيت يف اخلارج إذا كانت تدخل يف اختصاص احملاكم الداخلة طبقا لقـانون اإلجـراءات                    

 .اجلزائية
ة القانونية الوحيدة لتطبيق قانون العقوبات فإن املبادئ اليت حتكم هذا األخـري هـي               ومبا أن ق ا ج يعد الوسيل      

نفسها اليت حتكم ق ا ج من حيث سريانه مكانا ويتعلق األمر بأربعة مبادئ اليت سبق دراسـتها يف السداسـي األول               
 1.وهي مبدأ اإلقليمية، الشخصية، العينية، العاملية

 : زمانا-ب
 املؤرخ يف   278-65ينفذ هذا األمر اعتبارا من تاريخ نفاذ األمر         : " على 155-66 أمر    من 730نصت املادة   

16-10-1965." 
 تارخيا لنفاذ األمر    1965-06-15 حدد تاريخ    1966-06-08 املؤرخ يف    159-66وقد صدر مرسوم    

 .730 وهو نفسه التاريخ احملدد لنفاذ قانون اإلجراءات اجلزائية طبقا للمادة 65-278
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ألصل والقاعدة العامة أن ختضع القواعد العامة يف سريياا إىل مبدأ األثر الفوري واملباشر وهو املبدأ الـذي                  إن ا 
حيكم سريان القواعد اإلجرائية اجلزائية حىت ولو كانت اجلرمية مرتكبة يف ظل قانون قدمي مت إلغاءه أو تعديله ولكن مل                    

 ا ج يهدف إىل تنظيم إجراءات وسبل البحث والتحقيق واحملاكمـة  يفصل يف الدعوى بعد والعلة من وراء ذلك أن ق   
وهي إجراءات هدفها الوصول إىل احلقيقة وحتقيق العدالة وه ما قضت به احملكمة العليا الس األعلى سابقا، الغرفـة                   

 .1996-03-14اجلزائية بتاريخ 
 1.ة التقادم وطرق الطعن ومداغري أن تطبيق ق ا ج زمانا قد يطرح إشكاالت يف حتديد االختصاص ومد

 :بالنسبة لالختصاص وتشكيل احملاكم* 
إذا صدر قانون جديد غري االختصاص أو الشكلية طبق بأثر فوري ومباشر ليشمل الـدعاوى العموميـة الـيت                   

-25 املـؤرخ يف     10-95 عندما صدر األمـر      :مثالحرفت سواء يف ظل القانون القدمي أو يف ظل القانون اجلديد            
 الذي ألغى االس اخلاصة املكلفة به جاءت جرائم إرهابية وختريبية حول القضايا اليت مل يـتم حتديـد                   02-1995

 .  جلساا قبل صدور هذا األمر إىل احملاكم اجلنائية العادية
 :بالنسبة للتقادم* 

 إذا صدر قانون جديد عدل يف املدة بالزيادة أو النقصان طبق بأثر فوري ومباشر
 . من ق ا ج07 سنوات من يوم اقتراف اجلرمية املادة 10م الدعوى العمومية يف مواد اجلنايات تقاد -
 . من ق ا ج08 سنوات من يوم اقتراف اجلرمية املادة 03تقادم الدعوى العمومية يف مواد اجلنح  -
 . ا ج من ق09 سنة من يوم اقتراف اجلرمية املادة 02تقادم الدعوى العمومية يف مواد املخالفات  -

 :مالحظة هامة
 بالتقادم يف اجلنايات واجلنح املوصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية وتلك املتعلقـة             ةال تنقضي الدعوى العمومي    -

 مكرر تعـديل    08باجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية وجرمية الرشوة واختالس األموال العمومية املادة            
2004. 

العمومية املتعلقة باجلنايات واجلنح املرتكبة ضد احلدث إبتداءا من بلوغـه           سريان آجال التقادم يف الدعوى       -
 . سنة19سن الرشد بالنسبة للمدين 

 :طرق الطعن واملدة* 
 .األول يكون نفس اجلهة اليت أصدرت احلكم والثاين أمام الغرفة اجلزائية:  أيام 10 املعارضة واالستئناف -
ر احلكم من حمكمة اجلنايات أو القرار من الغرفة اجلزائية بـالس القضـائي     أيام من تاريخ صدو    08 الطعن بالرد    -

 .وبتايل فكل قانون جديد يلغي أحد طرق الطعن أو ينقض يف مدته ويطلق بأثر فوري مباشر
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 الدعاوى الناشئة عن اجلرمية

 الدعوى العمومية
وال . قضائية إلقرار حق الدولة يف العقـاب الدعوى العمومية هي طلب ناشئ عن اجلرمية وموجه إىل السلطات ال     

  1يقتصر تلك السلطات كالشأن يف الدعوى املدنية على قضاة احلكم، غنما تشمل كذلك سلطات التحقيق
الوسيلة القانونية اليت متلكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب اجلرميـة             : "الدعوى العمومية هي  

 ."أمام القضاء اجلنائي
 :تتميز الدعوى العمومية باخلصائص التالية

 هلا طابع عام أي أا ملك للمجتمع حتركها وتباشرها النيابة العامة باسم هذا األخري ودف                : خاصية العمومية  -أوال
ال على كل من ارتكب جرمية بصفته فاع      ) عقوبة تدبري األمن  (أساسا إىل تطبيق القانون العقوبات بتوقيع اجلزاء اجلنائي         

أصليا أو شريكا، حيث تتأثر خاصية العمومية بتعليق املشرع حرية النيابة العامة يف حتريك الدعوى العمومية إال بعـد                   
 .حصوهلا على شكوى أو طلب أو إذن

 1باعتبار أن النيابة العامة هي اليت حترك وتباشر الدعوى العمومية، طبقا للمادة األوىل الفقـرة              :  خاصية املالئمة  -ثانيا
، باسم اتمع وبتايل فهي تتمتع بسلطة املالئمة وهذا بـالرجوع           "للمباشرة" بالنسبة   29 واملادة   ،"للتحريك"النسبة  ب

 اليت تـنص علـى      2006-12-20 املؤرخ يف    22-06 من ق إ ج املعدل مبوجب القانون         5 الفقرة 36إىل املادة   
غات ويقرر ما يتخذ شأا وخيطر اجلهات القضـائية         يقوم وكيل اجلمهورية بتلقي احملاضر والشكاوى والبال      : "مايلي

أو /املختصة بالتحقيق أو احملاكم للنظر فيها أو يأمر حبفظها مبقر يكون قابال دائما للمراجعة ويعلـم بـه الشـاكي و                    
 ".الضحية إذا كان معروفا يف أقر باآلجال

ئمة بني حتريك الدعوى وحفـظ األوراق،       وبتايل يستخلص من هذه املادة بأن النيابة العامة تتمتع بقدر من املال           
ولكن إذا حركت النيابة العامة الدعوى العمومية تفقد سلطة املالئمة حبيث ال تستطيع سحب الدعوى أو التنازل عنها                  

أو قضـاء   ) قاضي التحقيق أو غرفة االام    (ألن االختصاص يف الفصل يف الدعوى يصبح من صالحية قضاء التحقيق            
 .احلكم
 تكملة لفكرة املالئمة، حيق للنيابة العامة مبجرد وصول نبا وقوع اجلرمية إىل علمهـا حتريـك    :اصية التلقائية  خ -ثالثا

 2.الدعوى العمومية تلقائيا ما مل تكن اجلرمية من اجلرائم اليت يشترط فيها القانون تقدمي شكوى أو طلب أو إذن
 
 
 

                                                 
 25:، ص2003 ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  الطبعة الثالثة،،األول، اجلزء يع اجلزائريمبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشرأمحد شوقي الشلقاين،  - 1
 09:، ص2008/2009، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية، عمر خوري - 2
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  النيابة العامة: املبحث األول
 ل تعريف النيابة وطبيعتها القانونيةلقد اختلف الفقه حو

 باعتبارها سلطة اام، واالام نقصد به حتريك الدعوى العمومية          هيئة تابعة للسلطة التنفيذية   هناك رأي اعتربها    
 .ومباشرا، وأا تابعة لوزير العدل الذي ميثل السلطة التنفيذية

ات صبغة قضائية مثل الضبط القضائي والتصـرف يف         يعتربها هيئة قضائية ألا تشرف على أعمال ذ       ورأي ثاين   
احملاضر والقيام ببعض إجراءات التحقيق يف حلة التلبس واليت هي أصال من اختصاص قاضي التحقيق، كما أا هيئـة                   

 .تدخل يف تدخل يف تشكيل احملكمة حبيث ال تنعقد هذه األخرية إال حبضور النيابة العامة
وهاته هي الطبيعة القانونية للنيابة العامة يف التشريع اجلزائري حيث هلـا            يئة تنفيذية   ه فيعتربها   الرأي الثالث أما  

 .اختصاصات كسلطة اام وهو األصل واختصاصات أخرى كسلطة حتقيق وهو االستثناء
 1".جهاز يف القضاء اجلنائي أسندت إليها وظيفة االام"وبتايل ميكن تعريف النيابة العامة على أا 

 تشكيل النيابة العامة وخصائصها:  األولاملطلب
 2تشكيل النيابة العامة: الفرع األول

احملكمة، والس القضـائي،    "ويقصد به اجلهاز التنظيمي من الناحية اهليكلية والوظيفية، وهناك ثالث درجات            
 .ى مستوى الدرجات الثالثوباعتبار أن النيابة العامة هي خصم يف الدعوى العمومية فهي ممثلة عل". واحملكمة العليا

 على مستوى احملكمة العليا: أوال
 .وهو ميثل النيابة العامة أمام أعلى هيئة قضائية يف البالد: النائب العام -
 . وهو يساعد وينوب النائب العام عند غيابه:النائب العام املساعد األول -

 .نائب العام هؤالء يساعدون النائب العام املساعد األول وال:النواب املساعدون -

 على مستوى الس القضائي: ثانيا
وهو ميثل النيابة العامة على مستوى الس واحملاكم اليت تقع يف دائرة اختصاص الس إمـا                : النائب العام  -

 ). من ق إ ج34 واملادة 33املادة (بواسطته هو أو بواسطة أحد مساعديه 
 يساعدون النائب العام يف حالة غيابـه حبيـث          :ساعدونالنائب العام املساعد األول والنواب العامون امل       -

 .ميثلون النيابة العامة على مستوى حمكمة اجلنايات والغرفة اجلزائية وغرفة االام وغرفة األحداث

 على مستوى احملكمة: ثالثا
لون حتت   وكلهم يعم  وكالء مجهورية مساعدون   ويساعده واحد أو أكثر من       وكيل اجلمهورية ميثل النيابة العامة    

 ). من ق إ ج35املادة (إدارة وإشراف النائب العام لدى الس القضائي 
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ال توجد أية عالقة تبعية بني النائب العام على مستوى احملكمة العليا والنائب العام على مسـتوى الـس                   : مالحظة
 .القضائي

 خصائص النيابة العامة: الفرع الثاين
 :1تاليةتتميز النيابة العامة باخلصائص ال

 التبعية التدرجية: أوال
ورئيس النيابة العامة هو وزيـر العـدل   . مبعىن أن يكون للرئيس سلطة اإلدارة واإلشراف والرقابة على املرؤوس         

 : من ق إ ج اليت تنص على ما يلي30الذي جيوز له تقدمي طلبات كتابية ألعضاء النيابة العامة طبقا للمادة 
النائب العام باجلرائم املتعلقة بقانون العقوبات كما يصوغ له فضال عـن ذلـك              يصوغ لوزير العدل أن خيطر      "

بتكليفه كتابة بأن يباشر وأن يعهد مبباشرة متابعات أو خيطر اجلهة القضائية املختصة مبا يراه مالئمـا مـن طلبـات                     
 ". كتابية

خاضعون لرقابته وإشـرافه مـن      يتضح من نص هذه املادة أن أعضاء النيابة العامة مسؤولون أما وزير العدل و             
 .الناحية اإلدارية أي من الناحية الوظيفية

 وحدة النيابة العامة وعدم قابليتها للتجزئة: ثانيا
فالنيابة العامة هي وحدة حيث ميكن أن حيل أي عضو من أعضاء النيابة العامة حمل آخر يف متثيل هذه األخـرية،                     

 وعضو ثاين مباشرا وعضو ثالث تقدمي الطلبات أثناء احملاكمة وعضو           كما ميكن لعضو أول حتريك الدعوى العمومية      
 .رابع الطعن يف احلكم مبعىن أن كل إجراء يقوم به عضو كأمنا قام به بقية األعضاء

 استقاللية النيابة العامة: ثالثا
بة بتوقيع العقوبة، جيـب أن      لتميكن النيابة العامة من القيام بوظيفتها األساسية واملتمثلة يف توجيه التهمة واملطال           

تتمتع بقدر كبري من احلرية واالستقاللية يف أداء مهمتها خاصة اجتاه قضاء احلكم حيث أنه أثناء احملاكمة تقدم النيابـة                    
العامة طلباا فال ميلك قاضي احلكم أن يطلب من النيابة العامة التنازل عن الدعوى أو توجيه لوما لعضو النيابة العامة،                    

يلتزم قاضي احلكم بالوقائع املعروضة عليه واألشخاص الذين مت ذكر أمسائهم حبيث ال جيوز للمحكمة أن تفصل                 كما  
 .يف واقعة مل ترد يف قرار االام وال أن حتكم على شخص مل يرد امسه يف هذا القرار

 عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة:رابعا
فمثال إذا  . صرفام واإلجراءات املتخذة من قبلهم يف الدعوى العمومية       القاعدة أن أعضاء النيابة ال يسألون عن ت       

صدر حكم برباءة املتهم، ال جيوز هلذا األخري مطالبة النيابة العامة بالتعويض كوا وجهت له التهمة ألن هذا يـدخل                    
ضو النيابة العامة غشـا    غري أن هذه القاعدة ليست مطلقة ففي حالة ما إذا ارتكب ع           . ضمن اختصاصات النيابة العامة   

 ).واملدنية)  واملدنيةةاجلناية والتأديبي(أو تدليسا أو خطأ مهنيا جسيما فهذا ال حيول دون قيام كل أنواع املسؤولية 
 

                                                 
 12-11: ، مرجع سابق، ص، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية،عمر خوري - 1



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــية وإدارية علوم قانونثانيةسنة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
82 

 اجلنـــــائيالقانون 

 عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة: خامسا
 "ال جيوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة: " من ق إ ج على ما يل555تنص املادة 

 جيوز رد أعضاء النيابة العامة ألا خصما أصليا يف الدعوى العمومية وهذا عكس قضاة احلكم الـذين جيـوز      ال
 . من ق إ ج554ردهم إذا توفر سبب من األسباب املنصوص عليها يف املادة 

 اختصاصات النيابة العامة:املطلب الثاين
دعوى بدءا بسرعة التحقيق التمهيدي ووصـوال إىل        متارس النيابة العامة مجلة م االختصاصات يف كل مراحل ال         

 .مرحلة التحقيق النهائي
 اختصاصاا يف مرحلة البحث والتحري ومجع االستدالالت: الفرع األول

 :1ميكن إمجال هاته االختصاصات فيما يلي
اإلشراف علـى   وتبدوا مظاهر هذا     : 02 فقرة   12 نص املادة    : تتوىل اإلشراف وإدارة جهاز الضبطية القضائية      -أ

 :جهاز الضبطية القضائية فيما يلي
 أن على رجال الضبطية القضائية تبليغ وكيل اجلمهورية بكل ما يصل إليهم من معلومات عن اجلرمية؛ -

رفع يد الضابط عن البحث والتحري مبجرد وصول وكيل اجلمهورية إىل مكان وقوع اجلرمية املتلبس ـا                  -
 ؛) ق ا ج56املادة ( يكلف الضابط مبتابعة اإلجراءات ليتوىل مباشرة اإلجراءات بنفس أو

 يتوىل مراقبة إجراء التوقيف للنظر وزيادة أماكن املخصصة له؛ -

قيام ضابط الشرطة القضائية بعد حتريره حملضر االستدالل إلرساله إىل وكيل اجلمهورية والذي يقوم عمـال                 -
 .اقبسلطة املالئمة إما بتحريك الدعوى أو األمر حبفظ األور

 : تتجلى يفألسباب قانونيةويكون األمر حبفظها إما 
 أو لوجود سبب إباحة؛) ليس هلا وصف قانوين(احلفظ بعدم اجلرمية أي لتخلف أحد أركاا  -
 عند وجود نص يجرم وآخر يعفي وجبرمية السرقة بني األصول والفروع؛: احلفظ المتناع العقاب -

 ة من جمنون غري مميز ؛كأن تقع اجلرمي: احلفظ المتناع املسؤولية -

 وهذا إذا كان حتريكها معلقا على شكوى، إذن، طلب؛: احلفظ لعدم إمكانية حتريك الدعوى العمومية -

وهذا إما لسبب عام وهو التقادم الدعوى العمومية، وفاة املتهم، العفـو            : ةاحلفظ النقضاء الدعوى العمومي    -
 .لشكوى والصلح القضائيالشامل، وإلغاء نص التجرمي أو لسبب خاص وهو سحب ا

 :وهيألسباب موضوعية ويكون األمر حبفظها 
وهذا السبب يتعلق باجلنح واملخالفات، أما اجلنايات فباملكـان أن          ) املتهم جمهول (احلفظ لعدم معرفة املتهم      -

 حترك فيها الدعوى ضد جمهول ؛
 .عد صحة الوقائع وعدم أمهية اجلرميةعدم كفاية األدلة إلدانة املشتبه فيه إضافة إىل سببني آخرين يتعلقان ب -
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 : حتريك الدعوى العمومية-ب
ويعين ذلك اختاذ أو إجراء لعرض الدعوى على قضاء التحقيق أو احلكم فإذا تعلق األمر جبناية أو جنحة يشترط                   

األمر مبخالفة  القانون التحقيق فيه، تعرض الدعوى العمومية على قاضي التحقيق بناءاً على طلب افتتاح، أما إذا تعلق                 
 ").قسم اجلنح واملخالفات"حمكمة (أو جنحة ال يشترط التحقيق فيه فهنا ترفع الدعوى أمام جهات احلكم 

 ):29نص املادة  ( مباشرة الدعوى العمومية-ج
 ).ال حيتمل أي طعن( ويقصد ا اختاذ اإلجراءات منذ حتريك الدعوى العمومية حىت صدور احلكم البات 

  اختصاصات النيابة العامة يف مرحلة التحقيق:الفرع الثاين
 :1تلعب النيابة العامة دورا مهما يف مرحلة التحقيق وهذا من خالل ممارسة مجلة من االختصاصات هي

 ؛) من ق ا ج01 فقرة70املادة ( النيابة العامة هي اليت ختتار لكل حتقيق القاضي املكلف بإجرائها -1
قاضي التحقيق ملباشرة التحقيق وجيب ان يشمل الطلب الواقعة موضوع التهمة وكذا             إصدار الطلبات االفتتاحية ل    -2

ال جيوز لقاضـي التحقيـق أن        " 1 فقرة 67اسم أو أمساء األشخاص املتهمني إذا كانوا معروفني، حيث تنص املادة            
اية أو جنحة متلبس    جيري حتقيقا إال مبوجب طلب من وكيل اجلمهورية إلجراء التحقيق حىت ولو كان ذلك بصدد جن               

 ؛"ا
 إصدار طلبات إضافية لقاضي التحقيق يف أي مرحلة من مراحل التحقيق يطلب فيها منه القيام بكل إجراء يـراه                    -3

 أيام التاليـة لتقـدمي      05الزما إلظهار احلقيقة وجيوز لقاضي التحقيق رفض هذا الطلب بأمر مسبب خالل اخلمسة              
 يوم من تاريخ اإلخطار بقرار غـري قابـل   30 االام واليت تصدر قرارها يف ظرف  الطلب، وهلذا األخري إخطار غرفة    

 ؛) من ق ا ج69املادة (للطعن 
 أيام من صـدورها بالنسـبة     03 الطعن يف أوامر قاضي التحقيق حيث جيوز للنيابة العامة استئناف خالل ثالثة              -4

 . يوما بالنسبة للنائب العام20لوكيل اجلمهورية و 
 02 فقـرة  69املادة  ( ساعة   48 لوكيل اجلمهورية اإلطالع على أوراق التحقيق على أن يعيدها يف ظرف              جيوز -5

 ؛)من ق ا ج
 جيوز لوكيل اجلمهورية طلب تنحية امللف من قاضي التحقيق لفائدة قاضي حتقيق آخر عن طريق طلب يرفـع إىل    -6

 ؛)71املادة ( داع امللف بقرار غري قابل للطعن  يوم من تاريخ إي30غرفة االام واليت تصدر قرارها يف ظرف 
 للنيابة العامة كسلطة حتقيق استثناءا أن تباشر مجلة من اإلجراءات وقبل تعداد هذه اإلجراءات نشري إىل أن انعقاد                   -7

 يف  هذه السلطة للنيابة العامة قد يكون بسبب عدم إخطار قاضي التحقيق بعد بالقضية أم انه مل يضع يده عليها كمـا                    
 حالة التلبس، أو عند عدم طلب وكيل اجلمهورية منه فتح حتقيق أو لعدم وجود قاضي حتقيق أصال؛

 : من ق ا ج أن يقوم59 و 58 جيوز لوكيل اجلمهورية يف حالة التلبس يف جناية أو جنحة طبقا ملادتني -8
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 املتهم ومثولـه  دالعمومية القتياوهو ذلك األمر الذي يقره قاضي التحقيق إىل القوة  : إصدار األمر باإلحضار   -
 ؛) من ق ا ج01 فقرة 110املادة ( له على الفور

 جيوز لوكيل اجلمهورية بعد املثول املشتبه فيه أمامه أن          58 من املادة    02طبقا للفقرة   : استجواب املشتبه فيه   -
 يستجوبه حبضور حماميه إن وجدا؛

 فيه يف حالة فرار أو كان مقيمـا خـارج أراضـي             وهذا يف حالة ما إذا كان املشتبه      : إصدار أمر بالقبض   -
وهذا األمر موجـه إىل  ) 119املادة (اجلمهورية وهذا طبعا يف حالة اجلناية أو اجلنحة املعاقب عليها باحلبس      

 .القوة العمومية لبحث عن املتهم واقتياده إىل املؤسسة العقابية املنِوِه عنها

 ويكون يف حالت ما إذا مل يقدم مرتكب جنحة متلبس ـا             59 نصت عليه املادة  : األمر باإليداع باحلبس   -
ومعاقب عليها باحلبس ضمانات كافية للحضور ومل يكن قاضي التحقيق قد أخرب باملوضوع وهـذا بعـد                 

هي حالة استثنائية تلبس جنحة      ( أيام 08استجواب املتهم حبضور حماميه ويشترط أن ال تتجاوز مدة احلبس           
احلبس ليه مسؤولية حبس التعسفي فيجب على وكيل اجلمهورية إحالة عليه مسؤولية            وإال تقع ع  ) أو جناية 
 فيجب على وكيل اجلمهورية إحالة املتهم على احملكمة، وجتدر اإلشـارة أن اإلجـراء السـابق                 التعسفي

ال يطبق على جنح الصحافة أو اجلنح ذات الصبغة السياسية أو اجلرائم الـيت ختضـع يف                 ) الدعوى باحلبس (
 .املتابعة فيها إلجراءات حتقيق خاصة، أو كان املشتبه فيه قاصر

 اختصاصات النيابة العامة يف مرحلة احملاكمة: الفرع الثالث
 :تتمتع النيابة العامة بسلطات عامة أثناء مرحلة احملاكمة

  إرسال ملف الدعوى وأدلة املتهم إىل كتابة الضبط باحملكمة؛-1
دعي والشهود أثناء احملاكمة وتقوم بتقدمي املوافقة وما يتخللها من طلبات موجهـة إىل               حق توجيه األسئلة إىل امل     -2

 ؛) من ق ا ج289املادة (قاضي احلكم 
  هلا احلق يف الطعن يف األحكام والقرارات اجلزائية؛-3
 29املادة  ( اكمة   املسامهة يف تشكيلة احلكم فتخلف النيابة العامة عن الشكلية يؤدي إىل بطالن كل إجراءات احمل               -4

 ".وحيضر ممثلها املرافعات أمام اجلهات القضائية املختصة) "...من ق ا ج
وكذا " كما تتوىل العمل على تنفيذ أحكام القضاء      ) "... من ق ا ج    29املادة  ( تنفيذ األحكام والقرارات اجلزائية      -5

 1جون وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني يف تنظيم الس10متابعة تنفيذ هذه األحكام وهذا ما نصت عليه املادة 
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 حتريك الدعوى العمومية: املبحث الثاين
 أطوار الدعوى العمومية: املطلب األول

 متر الدعوى العمومية بعدة أطوار 
 نشأة الدعوى العمومية: أوال

 على الرغم من نشـأا  تنشا الدعوى العمومية مبجرد وقوع اجلرمية، هذا ال يعين بأا سوف حترك فهناك حالتان           
 :إال أا الدعوى ال حترك فيهما ومها

 عدم وصول خرب وقوع اجلرمية إىل علم اجلهات املختصة واملتمثلة يف الضبطية القضائية والنيابة العامـة أي عـدم               -1
 .التبليغ عن اجلرمية

صدر أمرا باحلفظ يف ايـة مرحلـة         وقوع اجلرمية ووصول اخلرب إىل علم اجلهات املختصة إال أن النيابة العامة ت             -2
 .البحث والتحري واالستدالل
 :ثانيا حتريك الدعوى العمومية

نشري أوال إىل أن الدعوى العمومية قد ال تتحرك ومود هذا إما إىل عدم وصول نبأ ارتكاب اجلرمية إىل اجلهـات              
وإما بقيام أمـر حبفـظ أوراق   ) ة العامةعدم وجود شكاوى أو بالغات توجه إىل الضبطية القضائية أو النياب  (املختصة  

الدعوى عند توفر أحد األسباب القانونية أو املوضوعية السابق ذكرها وعلى العموم تتحرك الدعوى العمومية من قبل                 
 .األشخاص الذين هلم احلق يف حتريك الدعوى مبوجب القانون والذي سنأيت على بيانه الحقا

 مباشرة الدعوى العمومية: ثالثا
قيام النيابة العامة لكل اإلجراءات التالية لتحريك الدعوى العمومية إىل غاية صدور احلكم اجلزائي النـهائي                هي  

 :والبات يف الدعوى بعد التحقيق واحملاكمة ومن أمثلة إجراءات الدعوى
 تقدمي الطلبات اإلضافية لقاضي التحقيق؛ -
 الطعن يف أوامره أمام غرفة االام؛ -

 واب املتهم؛مساع الشهود واستج -

 مباشرة التحقيق يف حالة التلبس؛ -

 إبداء الطلبات أثناء احملاكمة؛ -

 1.تقدمي املرافعة والطعن يف األحكام والقرارات اجلزائية -
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 1من هلم احلق يف حتريك الدعوى العمومية: املطلب الثاين
 النيابة العامة صاحبة االختصاص األصيل يف حتريك الدعوى العمومية: أوال

القول أن النيابة العامة تتوىل حتريك الدعوى العمومية ومباشرة متثيال ونيابة عن اتمع باعتبارها صـاحبة                سبق  
 :االختصاص كأصل عام، وهي تتوىل ممارسة هذا االختصاص بناءا على إجراءين

ن يف  وهذا يكو (تقدمي طلب االفتتاحي من طرف وكيل اجلمهورية إىل قاضي التحقيق يطلب منه فتح حتقيق                -
 ).اجلنايات واجلنح اليت يستلزم فيها التحقيق

 .تكليف املتهم باحلضور أمام احملكمة وهذا إذا كنا بصدد خمالفة أو جنحة ال يشترط التحقيق فيها -

 يف حتريك الدعوى العمومية) املضرور(حق املدعي املدين : ثانيا
كم له بتعويض عن األضرار اليت حلقته مـن          يدعي مدنيا أمام القضاء اجلنائي فيطلب منه احل        هويسمى كذلك ألن  

يتعلق احلق بالدعوى املدنية للمطالبـة بتعـويض        : " من ق ا ج بقوهلا     02ارتكاب اجلرمية، وهذا ما نصت عليه املادة        
 ".الضر الناجم عن جناية أو جنحة أو خمالفة بكل من أصابه شخصيا ضرر مباشر تسبب عن اجلرمية

 :من طرف املتضرر ألحد األسلوبني اآلتينيوعليه حترك الدعوى العمومية 
جيوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي           "72 االدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق طبقا لنص املادة          -1

 .مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق املختص
 أن هذا احلق مقيد بنطاق بعـض اجلـرائم   أي تكليف املتهم باحلضور أمامها إال:  االستدعاء املباشرة أمام احملكمة  -2

 :ميكن للمدعي املدين أن يكلف املتهم باحلضور أمام احملكمة يف احلاالت التالية"  مكرر ق ا ج 337حيث تنص املاد 
 ترك األسرة؛ -

 عدم تسليم الطفل؛ -

 انتهاك حرمة مسكن؛ -

 القذف؛ -

 .إصدار شيك بدون رصيد -

 يطلب منه تكليف املتهم باحلضور أمام احملكمة، أما إذا تعلق األمر            ويكون ذلك كان يتقدم إىل وكيل اجلمهورية      
 االستدعاء املباشر  من وكيل اجلمهورية حىت ميارس       ترخيص مسبق جبنح أو خمالفات أخرى فينبغي عليه احلصول على         

 .02 مكرر فقرة 337أمام جهة احلكم 
 :ر هو مشروطوجتدر اإلشارة إىل أن هذا اإلجراء املتعلق باالستدعاء املباش

 .بإيداع مبلغ من املال لدى كتابة ضبط احملكمة ككفالة -
 . مكرر337 من املادة 4 و 3واختيار موطن للمدعي املدين بدائرة احملكمة املرفوع أمامها الدعوى الفقرة  -
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 قضاة احلكم رؤساء اجللسات على مستوى االس القضائية واحملاكم: ثالثا
سة أثناء سريها حتريك الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم اليت تقع يف اجللسـة             يسمح ق ا ج لقاضي مترأس اجلل      

 .وعلة ذلك هي صيانة هيبة واحترام اهليأة القضائية األمر الضروري لتوفري جو مالئم لسري إجراءات التقاضي
 تضمنت املواد   فإذا اخل أحد األشخاص بنظام اجللسة جاز لرئيس اجللسة أن يوجه له اام يف نفس اجللسة وقد                

 . ق ا ج هذه املسألة571 و 567 واملواد 296 و 295
 :وهنا جيب التمييز بني أو ضاع أربعة

هنا يامر رئيس اجللسة بتحضري حمضـر عـن         .  أن ترتكب جنحة أو خمالفة أثناء اجللسة حملكمة اجلنح واملخالفات          -1
 . من ق ا ج570 و 569الشهود والنيابة العامة املواد اجلنحة أو املخالفة ويقضي ا مباشرة بعد مساع أقوال املتهم و

  من ق ا ج570 و 569 أن ترتكب جنحة أو خمالفة يف جلسة حمكمة اجلنايات فتخضع كذلك ألحكام املادتني -2
 أن ترتكب جناية أثناء جلسات احملاكم واالس القضائية واملقصود هنا اهليآت القضائية اجلنائية هنا يـتم حتريـر               -3
ضر ويتم استجواب املتهم ويصاغ مباشرة مع األوراق إىل وكيل اجلمهورية الذي يطلب فتح حتقيق قضائي طبقـا                  حم

 . من ق ا ج571للمادة 
 أن ترتكب جرمية جناية جنحة خمالفة يف هيآت قضائية فإن رئيس اجللسة يأمر بتحرير حمضر ويرسل إىل وكيـل                    -4

 . خمتصة يف املسائل اجلنائيةاجلمهورية على اعتبار أن هذه اهليأة غري
 القيود الواردة يف حق النيابة العامة يف حتريك الدعوى: املطلب الثالث

مل يطلق قانون العقوبات يد النيابة العامة يف حتريك الدعوى حيث جند أنه غَلَها يف بعض احلاالت وقيد حقها يف                    
 .ب أو إذنحتريك الدعوى نيابة عن اتمع بناءا على توافق شكوى أو طل

 الشكوى: أوال
هي بالغ يقدم من اين عليه أو وكيله طالبا من اجلهات املختصة حتريك الدعوى العمومية يف جـرائم معينـة                    

 .حيددها القانون
 :1واجلرائم اليت يشترط فيها املشرع تقدمي شكوى لتحريك الدعوى العمومية هي

وال تتخـذ   : " من قانون العقوبات الفقرة األخرية بقوهلـا       339 بناءا على شكوى من الزوج املادة        جرمية الزنا  -1
 ".اإلجراءات إال بناء على شكوى الزوج املضرور، وإن صفح هذا األخري يضع حد لكل متابعة

 وخيانة األمانة وإخفاء األشياء املسروقة بني األقارب واألصهار إىل غاية الدرجة الرابعـة              جرمية السرقة والنصب   -2
ال جيوز اختاذ إجراءات جزائية بالنسبة للسرقات اليت تقع بني األقارب واألصهار لغاية             : "ق ع بقوهلا     من   369املادة  

 ".الدرجة الرابعة إال بناء على شكوى الشخص املضرور
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إذا : " من ق ع واليت تنص علـى مـا ليـل   02 فقرة 326 منها املادة   جرمية خطف قاصر عن أهلها والزواج      -3
فة واملبعدة من خاطفها فال تتخذ إجراءات املتابعة إال بناء على شكوى األشخاص الذين هلـم                تزوجت القاصر املخطو  

 ".صفة يف إبطال الزواج
ال :" فقرة األخرية من ق ع، واليت تنص على مـايلي            330 جرمية ترك أسرة وإمهاهلا ملدة تزيد عن شهرين املادة           -4

 ".تتخذ إجراءات املتابعة إال بناء على شكوى املتروك
 . من ق ا ج583 املادة  يف اخلارجاجلنح املرتكبة ضد األشخاص من طرف اجلزائريني -5

 الطلب: ثانيا
هو بالغ يقدم من طرف موظف ميثل هيأة عمومية معينة للنيابة العامة يطلب منها حتريك الـدعوى العموميـة،            

اجلنايات واجلنح املرتكبـة    : لعمومية هي واجلرائم اليت يتطلب فيها القانون وجوب تقدمي طلب حىت تتحرك الدعوى ا           
حيث تشترط هذه األخرية وجوب تقدمي طلب مـن         ) 164املادة  (من طرف متعهدوا التوريد للجيش الوطين الشعيب        

 .وزير الدفاع شخصيا
 اإلذن: ثالثا

: مثال ذلك  أو اجلهة اليت يتبعها املوظف مرتكب اجلرمية الذي يتمتع باحلصانة            اهليأةهو رخصة مكتوبة تصدرها     
 على عـدم جـواز      1996 من دستور    110النواب يف الس الشعيب الوطين وأعضاء جملس األمة فقد نصت املادة            

 1.متابعة أي نائب أو عضو غال بتنازل صريح منه أو بإذن من الس الشعيب الوطين أو جملس األمة
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 انقضاء الدعوى العمومية: املطلب الرابع
 األسباب العامة النقضاء الدعوى العمومية: لالفرع األو

هناك عدة أسباب تنقضي ا الدعوى العمومية فمنها العام ومنها اخلاص وقد نصت على هذه األسباب املـادة                  
تنقضي الدعوى العمومية الرامية إىل تطبيق العقوبة بوفاة املتهم وبالتقادم والعفو الشـامل وبإلغـاء               "  من ق ا ج      06

 ".بات وصدور حكم حائز بقوة الشيء املقضي فيهقانون العقو
 :1من هذا النص نالحظ أن األسباب العامة النقضاء الدعوى العمومية هي

 الوفاة: أوال
تعد الدعوى العمومية الوسيلة القانونية اليت متلك مبقتضاها النيابة العامة حق املطالبة بتوقيع العقوبة على املتـهم                 

 فإن الدعوى العمومية تنقضي بوفاة املتهم باعتباره أحد اخلصوم يف الدعوى بيد أنه جيـب   وطبقا ملبدأ شخصية العقوبة   
 :التمييز بني حدوث الواقعة ضمن مرحلة من املراحل التالية

 . إذا حدث وتويف املتهم قبل حتريك الدعوى هنا تأمر النيابة العامة حبفظ أوراق الدعوى بسبب وفاة املتهم-1
 بعد حتريك الدعوى ويف مرحلة التحقيق االبتدائي أصدر قاضي التحقيق أمـرا بـأن ال وجـه                   إذا حدثت الوفاة   -2

 .للمتابعة أو تصدر غرفة االام قرارا بان ال وجه للمتابعة
 إذا حدثت الوفاة وكانت الدعوى يف مرحلة احملاكمة ومل يصدر بعد حكم بات فيه هنا يصدر حكم من قاضـي                     -3

 . بسبب وفاة املتهمبانقضاء الدعوى العمومية
 م ق ا    06 غري أنه إذا كانت الوفاة بعد احلكم البات فإن الدعوى العمومية تكون قد انقضت أضال طبقا للمادة                   -4

ج سوى أن حادثت الوفاة هذه تؤثر على العقوبات السالبة للحرية فيتم وقف تنفيذها أما العقوبات املالية فتسدد من                   
 .تركة املتوىف

ىل أن الوفاة ال تؤثر البتة يف بقية املسامهني يف اجلرمية إن وجدوا كما ال تؤثر يف الدعوى املدنية حيـث                     جتدر اإلشارة إ  
تستمر احملكمة اجلنائية بالنظر فيها إن حدثت الوفاة بعد رفعها أمامها أو أن يرفعها أمام القضاء املدين إن حدثت الوفاة                    

 . قبل رفع الدعوى أمام القضاء اجلنائي
  التقادم:ثانيا

يقصد به مضي فترة زمنية حمددة قانونا من يوم ارتكاب اجلرمية أو يوم اختاذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق أو                    
 :وقد نص ق ا ج على مدد خمتلفة لتقادم اجلرائم وميز بني. املتابعة

إجراء من التحقيـق   سنوات تسري من يوم اقتراف اجلرمية أو من يوم آخر       10التقادم يف اجلنايات بانقضاء      -
 ؛07أو املتابعة املادة 

 ؛08 سنوات كاملة املادة 03بالنسبة للجنح فيكون التقادم مبرور  -

 .09 سنة املادة 02بالنسبة للمخالفات فيكون مبرور  -
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جتدر اإلشارة أن اجلرائم املوصوفة جبنايات وجنح تنطوي على أفعال اإلرهاب أو التخريب وكذا اجلرمية املنظمة                
 فيها الدعوى بالتقادم طبقا للمـادة       ال تنقضي ة للحدود الوطنية وكذا جرمية الرشوة واختالس األموال العمومية          العابر
 . مكرر من ق ا ج08

 :كيفية احتساب مدة التقادم
 :ختتلف الكيفية باختالف نوع اجلرمية

  فنبدأ باحتساب املدة من يوم ارتكاب اجلرمية؛الوقتيةفبالنسبة للجرائم  -
 فيكون االحتساب من يوم انتهاء حالة االستمرار وهذا مثال يف جرائم حيـازة              املستمرةنسبة للجرائم   أما بال  -

 املخدرات وإخفاء األشياء املسروقة؛

 كجرمية التسول تكون العربة باالحتساب من يوم ارتكاب آخر فعل مكون للـركن              االعتيادأما يف جرائم     -
 .املادي

عوى العمومية يشمل كل املسامهني يف اجلرمية سواء كانوا فـاعلني أصـليني أو              التقادم كسبب النقضاء الد   : مالحظة
شركاء كما أن انقضاءها هلذه السبب ال يؤثر يف الدعوى املدنية اليت تبقى حمكومة بالقواعد العامة يف القانون املـدين                    

 . سنة15وهي 
 العفو الشامل: ثالثا

اآلثار اجلنائية املترتبة على السلوك بنا فيهـا احلكـم اجلنـائي            وه ذلك اإلجراء القانوين الذي ميحو ويزيل كل         
 .املتضمن للعقوبة

ويصدر العفو الشامل مبوجب قانون من الربملان وعادة ما يكون يف اجلرائم ذات الصبغة السياسية ويكون مبرسوم                 
 .عقوبةرئاسي يف املناسبات واألعياد الوطنية والدينية والذي يقتصر أثره على اإلعفاء من ال

 أم تبعيون وإذا كان لـه تـأثري علـى           اننوه أن العفو الشامل يصل على كافة املسامهني يف اجلرمية أصليون كانو           
الدعوى العمومية فيؤدي إىل انقضاءها فتضل الدعوى املدين قائمة إال إذا نص هذا القانون على حتمل الدولة عـبء                   

 .التعويض من اخلزينة 
ل والعفو الرئاسي، حيث اخلالف يف املصدر ألن العفو الشامل يكون مـن خـالل               وهناك فرق بني العفو الشام    

أما العفو الرئاسي يكون من الرئاسـة       .  وعادة يكون يف اجلرائم ذات الطابع السياسي ويكون ذا طابع مجاعي           نالربملا
 املناسبات واألعيـاد  وكذل نرى أن العفو الرئاسي يقتصر على اإلعفاء من العقوبة ويكون يف     . مبوجب مرسوم رئاسي  

 .الدينية أما العفو الشامل يصل إىل كافة املسامهني يف اجلرمية أصليون كانوا أم تبعيون
 إلغاء نص التجرمي: رابعا

 قد يرى املشرع أن فعال ما أصبح ال يشكل خطر على املصاحل اليت حيميها فيقرر إلغاء نص التجرمي لينقلب بعد                    
عية إىل املشروعية واإلباحة، فإذا ألغي النص قبل حتريك الدعوى العموميـة أمـرت              ذلك الفعل من حالة عدم املشرو     

النيابة العامة حبفظ أوراق الدعوى، أما إذا كنا أمام مرحلة التحقيق أصدر القاضي التحقيق أمرا بان ال وجه للمتابعـة                    
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صدر القاضي حكما بانقضاء الـدعوى      أو أصدرت غرفة االام قرار بنفس املوضوع، أما إذا كنا يف مرحلة احملاكمة أ             
 .العمومية بسبب انقضاء نص التجرمي

حدث وصدر القانون اجلديد الذي أزال صفة التجرمي عن السلوك بعد صـدور             غري أن السؤال املطروح إذا      
 حكم ائي وبات، هل يستفيد احملكوم عليه من هذا النص اجلديد؟

 النص اجلديد على أساس انتفاء العلة واألمهية من التجرمي ومكن مث            ترى غالبية الفقه اجلنائي بأن يستفيد من هذا       
 .من العقاب وعليه فما اجلدوى من عقاب هذا الشخص على فعل أصبح مباحاً

 هذا السبب يسري حكمه على كافة املسامهني يف اجلرمية مع بقاء حق املضرور بالتمسـك باملطالبـة عـن            :مالحظة
 . من القانون ملدين124ى أساس اخلطأ ال على أساس الضرر طبقا للمادة التعويض أمام القضاء املدين عل

 صدور حكم بات حائز بقوة الشيء املقضي به: خامسا
 .ويكون احلكم حائزا بقوة الشيء املقضي به إذا استنفذ كافة الطرق املقرة للطعن العادية وغري العادية

 .املعارضة واالستئناف: الطرق العادية -
 وهي الطعن بالنقض: اديةالطرق غري الع -

 األسباب اخلاصة النقضاء الدعوى العمومية: الفرع الثاين 
 :1  من ق ا ج ويتعلق األمر بـ06 من املادة 06 و 04نصت على هذه األسباب الفقرتني 

 سحب الشكوى: أوال
و كيلـه اخلـاص      جرائم ال حتصل فيها الدعوى إىل بناءا على شكوى تقدم من اين عليه أ              05كنا رأينا هناك    

وهذا األمر يترتب عليه أنه جيوز للمجين عليه التنازل عن الشكوى يف أي مرحلة كانت عليه الدعوى العمومية شرط                   
 اليت يكون يف صفة الزوج أثر على هذا احلكم فيتوقـف تنفيـذ              الزناأن ال يكون قد صدر حكم بات باستثناء حالة          

 .الدعوى
 الصلح القانوين: ثانيا

على جواز إجراء صلح قانوين يف بعض اجلرائم وهي املخالفات البسيطة اليت تكون عقوبتها الغرامة               نص املشرع   
فسمح لإلدارات العمومية إجراء صلح مع املخالف يف جمال نشاطات تلك اإلدارات مثال ذلك ما نص عليه قـانون                   

 .اجلمارك من جواز إجراء مصاحلة مع مرتكيب خمالفة مجركية
اء قبل حتريك الدعوى العمومية فيجوز لوكيل اجلمهورية إخطار املخالف بأنه ملزم بدفع مبلغ              ويكون هذا اإلجر  

 يوما  30على سبيل غرامة الصلح مقدارها ما يساوي احلد األدىن املنصوص عليه قانونا هلذه املخالفة وللمخالف أجل                 
عوى العمومية وإال قام وكيل اجلمهوريـة       من تاريخ استالم اإلخطار حىت يدفع مبلغ غرامة الصلح وبتايل تنقضي الد           

 .بتحريك الدعوى العمومية يف حالة االمتناع
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 الدعوى املدنية التبعية: املبحث الثالث
يتعلق احلق يف الدعوى املدنية مبطالبة تعويض الضرر الناجم عن جنايـة           "  من ق ا ج على       02تنص املادة الثانية    

 "ا ضرر مباشر تسبب عن جرميةأو جنحة أو خمالفة بكل من أصابه شخصي
 ".جيوز مباشرة الدعوى املدنية مع الدعوى العامة وقت واحد أمام اجلهة القضائية نفسها " 03كما تنص املادة 
 "على جواز مباشرة هذه الدعوى منفصلة عن الدعوى العمومية " 04كما تنص املادة 

 أما القاضي اجلنائي أو القاضي املدين يتـوىل حتريكهـا           إذا فالدعوى املدنية هي وسيلة قانونية للمطالبة القضائية       
يهدف من وراء ذلك حتصيل التعويض عن الضرر النـاجم          ) املدعي املدين (ورفعها شخص يدعى باملظلوم من اجلرمية       

 .من ارتكاب اجلرمية
هـذا العنصـر    وسبب الدعوى املنية التبعية هي األضرار اليت حلقت املدعي املدين جراء وقوع اجلرمية ولقيـام                

 :يشترط) السبب(
 ؛)الشرعي، املادي، املعنوي( أن تكون هناك جرمية وقعت فعال أي توافر األركان الثالثة -1
 أن يكون الضرر مصدره ومنشأه اجلرمية، والضرر هو املساس حبق من احلقوق احملمية قانونا سواء كانت حقوقـا                   -2

 ا أو معنويا؛شخصية أو مالية أو ذهنية وسواء أكان الضرر مادي
 أن يكون الضر ناشئا مباشرة عن اجلرمية إذ ال بد من توافر عالقة سببية بينه وبني اجلرمية وال يكفي ذلك بل ال بد                        -3

 . حلدوث هذا الضررالسبب الوحيد املباشرأن تكون اجلرمية هي 
ستوي يف ذلك أن يكون التعويض      وموضع هاته الدعوى يتمثل يف التعويض عن الضر أو األضرار املترتبة عن اجلرمية وي             

ماديا أو معنويا أبديا كنشر احلكم يف االت والصحف وعادة ما يكون هذا باجلرائم املاسة بالكرامة واجلرائم املاسـة       
 .بالشرف

 أطراف الدعوى املدنية التبعية: املطلب األول
 :1طرفا الدعوى مها

 من الشخص الذي حلقه ضرر من اجلرميـة وهـو املضـرور،              فال جيوز رفع الدعوى املدنية التبعية غال       : املدعي -1
ورثـة  ونستعمل هذه العبارة ألا أمشل وأوسع من عبارة اين عليه فتحرك الدعوى املدنية التبعية يف جرمية القتل هم                   

 . ولذا فليس املضرور دائما هو اين عليهاين عليه
 :اع جيب التمييز هنا بني ثالثة أوض: املدعي عليه-2
هو ذلك الشخص الذي صدر يف حقه قرار باالام من النيابة العامة سواء كان فاعال أصـليا أو شـريكا                    :  املتهم -أ

 .للجرمية
 يف حالة وفاة املتهم يبقى للمضرور من اجلرمية حق مطالبة ورثته بالتعويض عن الضرر يف حـدود                  : ورثة املتهم  -ب

 .أو عدم كفايتها سقط حق املورث مبطالبة الورثة بالتعويض) لتركةا(تركته ويف حالة عدم وجود هاته األخرية 
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 وهذا يكون يف حالت ما إذا كان املتهم يشمله مانع من موانع املسؤولية كالصـغر    : املسؤول عن احلقوق املدنية    -ج
هم وصيا كان   أو اجلنون مثال، فاملسؤول يف هذه احلالة عن التعويض هو الشخص املكلف بالرقابة واإلشراف على املت               

 .أو وليا أو مقدما 
 كيفية مباشرة الدعوى املدنية التبعية: املطلب الثاين

 .جيوز للمظلوم من اجلرمية أن خيتار بني اللجوء بني القضاء اجلنائي أو اللجوء إىل القضاء املدين
 اللجوء إىل القضاء اجلنائي: الفرع األول

 1املقصود بقاعدة التبعية: أوال
يا الدعوى املدنية للدعوى العمومية يف حالة رفعها أمام القضاء اجلنـائي مـن حيـث القواعـد                  يقصد ا تبع  

 :واإلجراءات اليت حتكم سريها وتظهر لنا أوجه هذه التبعية من خالل
 حىت تقبل الدعوى املدنية أمام القضاء اجلنائي البد أن تكون الدعوى العمومية قد حركت وقبلت أمـام هـذه                    -1

 . حتريك الدعوى العمومية أو عدم قبوهلا يؤدي إىل عدم إمكانية رفع الدعوى املدنية أمام القضاء اجلنائياجلهة، فعدم
 إذا قضت احملكمة اجلنائية املرفوع إليها الدعوى العمومية بعدم اختصاصها بالنظر فيها فهي تبعا لذلك غري خمتصة                  -2

 ). يف الدعويني معاتقضي احملكمة بعدم االختصاص(بالنظر بالدعوى املدنية 
 بإجراءات باطلة كما لو قيد املشرع حتريكها بطلب وحركتها النيابة العامة بالرغم             ة إذا حركت الدعوى العمومي    -3

 .من ذلك هنا يعد إجراء حتريك الدعوى باطال وجيب على القاضي تبعا لذلك أن حيكم بعد قبول الدعوى املدنية 
 سبب من األسباب العامة منها أو اخلاصة كانت الدعوى املدنية غري مقبولـة               إذا انقضت الدعوى العمومية ألس     -4

 .أمام احملكمة اجلنائية إذ رفعت بعد انقضائها
 إن حدثت وإن حركت الدعوى العمومية أمام احملكمة اجلنائية وفق إجراءات صحيحة وجـب علـى القاضـي                 -5

 .مية أوال مث يف الدعوى املدنية التبعية ثانياالفصل باحلكم الواحد يف كال الدعويني، يف الدعوى العمو
ومنيز هنا بني احلكم القاضي بالدعوى العمومية باإلدانة وكذا القاضي بالرباءة فاألول يتيح للقاضي إمكانيـة احلكـم                  

 :بالتعويض لصاحل املضرور إذا ثبت له ذلك، أما الثاين فيجب أن ميز بني
أن يكون أساس الرباءة هو عدم وقوع اجلرمية أصال أو عدم كفاية أدلة اإلدانة فإن القاضي اجلنـائي حيكـم        -

طبقـا  ) مستقلة(بعدم االختصاص وما على املتضرر سوى اللجوء إىل القضاء املدين برفع دعوى مدنية علنية               
 . من القانون املدين124للمادة 

اإلعفاء من العقاب أو مانع من موانع املسؤولية فيجوز للقاضـي أن            أن يكون أساس الرباءة هو توافر حالة         -
 . حيكم بالتعويض لصاحل املتضرر إذا ثبت له ذلك
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 :االستثناءات الواردة على قاعدة التبعية
هناك حاالت تفصل فيها احملكمة اجلنائية يف الدعوى املدنية بالرغم من عدم وجود دعـوى عموميـة وهاتـه                   

 :احلاالت هي
 حالة انقضاء الدعوى العمومية بعد رفع الدعوى املدنية ألي سبب من األسباب فهذا االنقضاء ال يؤثر علـى                    يف -1

 .الدعوى املدنية اليت تضل مستمرة حيث يفصل فيها
 إذا أصدرت احملكمة اجلنائية حكمها يف كل من الدعوى العمومية والدعوى املدنية التبعية فيكون هذا احلكم قابال                  -2

ئناف من طرف النيابة العامة واملتهم بالنسبة للدعوى العمومية، واملدعي واملتهم أو ورثته أو املسؤول عن احلقوق               لالست
 .بالنسبة للدعوى املدنية التبعية

فإذا مل تطعن النيابة العامة او املتهم يف احلكم الصادر يف الدعوى العمومية جاز للمدعي املدين واملتـهم أو لورثتـه أو            
يف احلكم الصادر يف الدعوى املدنية أمام الغرفة اجلزائية بالس القضائي اليت يتعني             الطعن  ل عن احلقوق املدنية     املسؤو

 .عليها الفصل يف هذا االستئناف دون وجود الدعوى العمومية
 طرق رفع الدعوى املدنية أمام القضاء اجلنائي: ثانيا

تضرر حتريك الدعوى املدنية الرامية إىل املطالبة بالتعويض عـن           جييز القانون للم   02 فقرة   01طبقا لنص املادة    
 :1الضرر الناجم عن اجلرمية بإتباع أحد الطرق التالية

 : االدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق-1
جيوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن          : "72 من ق ا ج حيث تنص املادة         78 إىل   72طبقا للمواد   

وقت أثنـاء سـري     وتقدمي هذه الشكوى يكون يف أي       " م بشكواه أمام قاضي التحقيق املختص     يدعي مدنيا بان يتقد   
 أن حييط علما بـاقي أطـراف        01 فقرة   74وجيب هنا على قاضي التحقيق عمال مبوجب املادة         إجراءات التحقيق   

 . املدينءالدعوى باالدعا
 : االستدعاء املباشر-2

دعوى العمومية عن طريق تكليف املتـهم باحلضـور أمـام احملكمـة             حتريك ال ) املدعي املدين (جيوز للمضرور   
 :للحصول على التعويض وحىت يقبل هذا اإلجراء البد من توافر الشروط التالية

 : مكرر وهي337الواردة يف نص املادة ) 05( ترتكب جرمية من اجلرائم اخلمس -أ
 ترك األسرة؛ -

 عدم تسليم الطفل؛ -

 انتهاك حرمة مسكن؛ -

 القذف؛ -

 .ار شيك بدون رصيدإصد -
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 . من وكيل اجلمهوريةترخيص مسبقأما إذا تعلق األمر جبرائم أخرى فالبد هنا احلصول على 
 . من املال يقدره وكيل اجلمهورية سدادا للمصاريف القضائيةمبلغا أن يدفع املدعي املدين -ب
 .كمة التابع وكيل اجلمهورية أن يقوم هذا املدعي املدين باختيار موطن له يقع ضمن دائرة اختصاص احمل-ج
  التدخل-3

بعد رفع الدعوى العمومية أمام احملكمة اجلنائية أو إحالتها إليها من طرف قاضي التحقيق أو غرفة االام جيـوز                   
لكل من أصابه ضرر من اجلرمية أن يدعي مدنيا ولو ألول مرة أمام احملكمة  الناضرة يف الدعوى العمومية، وهنا جيب                     

 الفاصلة يف الدعوى العمومية يف هذه احلالة يقدم طلب املـدعي املـدين              قبل انعقاد اجللسة  ني االدعاء املدين    أن منيز ب  
 أثناء انعقـاد اجللسـة    ، واالدعاء املدين    ) ق ا ج   241املادة  (بشكل مذكرة تودع لدى كتابة ضبط احملكمة اجلنائية         

املـادة  ( أن يقدم طلباته قبل أن تبدي النيابة العامة لطلباا           الناضرة يف الدعوى العمومية وهنا جيب على املدعي املدين        
 ). ق ا ج242

 اللجوء إىل القضاء املدين: الفرع الثاين
جيوز أيضا مباشرة الدعوى املدنية منفصلة عن الدعوى العمومية غري أنه يـتعني أن              "  من ق ا ج      04تنص املادة   

لدعوى املرفوعة أمامها للفصل ائيا يف الدعوى العمومية إذا كانت قـد            احملكمة املدنية احلكم بتلك ا    ) التأجيل(ترجأ  
 ".حرفت

 :1ويترتب على حتريك الدعوى املدنية أمام القضاء املدين ما يلي
 قاعد اجلنائي يوقف املدين: أوال

 : السابقة الذكر ولتطبيق هذه القاعدة يشترط ما يلي04 من املادة 02نصت عليها الفقرة 
 ؛)االحتاد يف الواقعة(در ومنشأ كال الدعويني هي اجلرمية أن تكون مص -
أن تكون الدعوى العمومية قد حركت من طرف النيابة العامة قبل رفع الدعوى املدنية أو أثناء النظر فيهـا                    -

 .أمام القضاء املدين

 .عدم صدور حكم ائي وبات يف الدعوى املدنية التبعية -

 على القاضي املدينحجية احلكم اجلنائي البات : ثانيا
يكون للحكم اجلنائي البات الصادر بالرباءة أو اإلدانة حجية على القاضي املدين بالدعوى املدنية اليت مل يفصـل                  

 :فيها بعد وحىت يكون هلذا احلكم حجية يشترط ما يلي
 )ال يقبل أي من طرق الطعن( أن يكون احلكم اجلنائي ائي وبات -1
 ).اجلرمية هي السبب يف رفع الدعويني معا(ني الدعويني العمومية واملدنية االحتاد يف الواقعة ب-2
أن ال يكون قد صدر حكم بـات يف الـدعوى       ( أن ال يكون احلكم املدين الصادر يف الدعوى املدنية حكما باتاً             -3

 .املدنية 
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 كيف يؤثر احلكم اجلنائي: سؤال
 :هاته احلجية تظهر من خالل

 :البات حجية مطلقة على القاضي املدين بالنسبة للعناصر اجلوهرية اليت اشتملها احلكم وهي يكون للحكم اجلنائي -1
 ؛)الشرعي، املادي، املعنوي(ثبوت وقوع اجلرمية بأركاا الثالث  -

هنا يلتزم القاضي املدين مبا ورد يف احلكم اجلنائي من وصٍف للجرميـة             ): الوصف(التكييف القانوين للجرمية     -
 ا جرمية نصب ال ميكن للقاضي املدين أن يعطيها وصف خيانة أمانة؛فإذا وصفت بأ

فإذا أثبت القاضي اجلنائي قيام التهمة يف جانب املتهم امتنع القاضي املدين عن نفي              : نسبة اجلرمية إىل اجلاين    -
 .ذلك

احلكم وتبعا لـذلك يقضـي       إذا قضى احلكم اجلنائي البات بإدانة املتهم يف هذه احلالة يتقيد القاضي املدين هلذا                -2
 .بالتعويضات لصاحل املضرور

 : إذا قضى احلكم اجلنائي بالرباءة على املتهم فإىل أي مدى يؤثر هذا احلكم فيما سيقضي به القاضي املدين-3
 :هنا قد أجبنا على هذا السؤال سلفا وميزنا بني

ألدلة فهنا يتقيد القاضي املـدين ـذا        مما إذا كان أساس الرباءة هو عدم وقوع اجلرمية أصال وعدم كفاية ا             -
 .احلكم وال حيكم بالتعويض

أما إذا كان أساس الرباءة هو وجود مانع من موانع املسؤولية أو مانع من موانع العقاب هنا حدد القاضـي                     -
 . املدين بالتعويض لصاحل املضرور أي لنن يتغري فيما ورد يف احلكم اجلنائي

 1فاضلة بني اجلهتني القضائيتنيحق اخليار وامل: الفرع الثالث
 اختيار القضاء املدين: 01فقرة 

إن ترك املدعي املدين ادعاءه ال جيوز دون مباشرة الدعوى املدنية أمـام اجلهـة               "  من ق ا ج      247تنص املادة   
 ".القضائية املختصة

 هذا احلق على أساس سـبق       يكون للمدعي املدين دائما احلق يف رفع دعواه املدنية أمام القضاء املدين وال يسقط             
 .رفعاها أمام القضاء اجلنائي فله احلق يف تركها ومعاودة رفعها أمام القضاء املدين ما دامت الدعوى املدنية مل تنقضي

 اختيار القضاء اجلنائي: 02فقرة 
 : من ق ا ج بقوهلا 05نصت على هذا اخليار املادة 

 .مة املدنية املختصة أن يرفعها أمام احملكمة اجلزائيةال يسوق للخصم الذي يباشر دعواه أمام احملك"
                    ُغري انه جيوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من احملكمة املدنية حكـم

 ".باملوضوع
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كمة اجلزائية شـرط    تطبيقا هلاته املادة جيوز للمضرور ترك الدعوى املدنية من أمام احملكمة املدنية ورفعها أمام احمل              
 .أن تكون قد رفعت أمام القضاء املدين قبل حتريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة

أما إذا رفع املضرور الدعوى املدنية أمام القضاء املدين بعد حتريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العـام هـل                    
 .م القضاء اجلنائي؟يسقط حقه يف تركها من أمام القضاء املدين ورفعها أما

 إذا رفعت الدعوى العمومية تبقى اجلهة القضائية املدنية اليت رفعت           " مكرر من ق ا ج بقوهلا        05أجابت املادة   
أمامها الدعوى االستعجالية خمتصة الختاذ أي تدابري مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع املتابعة مت كان وجود االلتـزام ال                  

  ."سس املدعي طرفا مدنيا أمام اجلهة القضائية اجلزائيةيثري نزاعا جديا حىت ولو تأ
 .ومنه جيوز له دون التأثري عن الدعوى االستعجالية

 انقضاء الدعوى املدنية التبعية: املطلب الرابع
 :1تنقضي بأحد األسباب التالية

 التنازل: أوال
 دعواه يف أي مرحلة كانت عليـه         فقد أجاز القانون للمضرور يف اجلرمية أن ينازل عن         صرحياوالذي قد يكون    

 والذي يظهـر    ضمنياوقد يكون   . الدعوى شرط أن ال يكون قد صدر حكم ائي وبات جاز قوة الشيء املقضي به              
 .من خالل

 . عندما خيتلف املدعي املدين أو حماميه عن حضور اجللسة رغم تكيفه قانونا باحلضور-1
 . طلباته قبل إبداء النيابة العامة طلباا عندما حيضر املدعي املدين اجللسة وال يبدي-2

 التقادم: ثانيا
 سـنة   15 من ق ا ج رفعا ألحكام القانون املدين وهـو مـرور              10تتقادم الدعوى املدنية التبعية طبقا للمادة       

 كاملة، مع اإلشارة إىل عدم جواز رفع الدعوى املدنية أمام القضاء اجلنائي إذا كانت الدعوى العمومية قد سـقطت                  
 .بالتقادم قبل رفعها

 :مالحظة 
 :ال تسقط بالتقادم الدعاوى الرامية باملطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن اجلرائم التالية

 ؛ةاجلرائم املوصوفة بأعمال إرهابية وختريبي -
 اجلرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية؛ -

 جرمية الرشوة؛ -

 .جرمية اختالس األموال العمومية -
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 )أطوار الدعوى العمومية(اءات سري الدعوى العمومية مراحل إجر
 :متر إجراءات الدعوى العمومية مبراحل ثالث

 هي مرحلة شبه قضائية يعهد ا إىل جهات الضبطية القضائية حتت إشراف النيابـة               :مرحلة التحقيق التمهيدي   -1
 .العام
 .ضي التحقيق وغرفة االام هي مرحلة قضائية يعهد ا إىل قا:مرحلة التحقيق االبتدائي -2
 هي كذلك مرحلة قضائية تدعى مبرحلة احملاكمة يتوالها قضاة احلكم والـيت تنتـهي               :مرحلة التحقيق النهائي   -3

 .بصدور حكم جزائي يف موضوع يقضي إما بإدانة أو براءة املتهم
 )مرحلة البحث والتحري ومجع االستدالالت( مرحلة التحقيق التمهيدي :الفصل األول

 :التعريف مبرحلة التحقيق التمهيدي
هي جمموع اإلجراءات الشبه قضائية يتم فيها مبعية جهاز الضبطية القضائية مجع االستدالالت اليت تساعد علـى                 

 .كشف اجلرمية واملسامهني فيها
ريك الدعوى  وهي مرحلة تسبق دائما حتريك الدعوى العمومية فبناءا على اخلالصة املقدمة تقرر النيابة العامة حت              

 .العمومية أو األمر حبفظ أوراق الدعوى
 مكـرر إىل    65 ومن املواد    28 إىل   11وقد نظم املشرع اجلزائري إجراءات هذه املرحلة يف ق ا ج من املواد              

 .18 مكرر 65
واملالحظ أن عمل الضبطية القضائية على شخص يدعى باملشتبه فيه وهو مصطلح يتميز عن مصـطلح املتـهم                  

شخص توجه إليه النيابة االام عن طريق تقدمي طلب افتتاح إىل قاضي التحقيق أو التكليف باحلضور أمام                 والذي هو   
احملكمة يف حني أن املشتبه فيه يطلق على كل من يباشر الضبطية القضائية إجراءات البحث والتحري أي مل يوجه إليه                    

 1.االام بعد وإمنا هو حمل اجتماع مجلة من الشبوهات ضده
 هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية: املبحث األول

 من ق ا    14تنص مواد ق ا ج وكذا قوانني أخرى على هيكلة وتنظيم جهاز الضبطية القضائية لذا نصت املادة                  
يشمل الضبط القضائي ضباط الشرطة القضائية أعوان الضبط القضائي واملوظفون واألعوان املنوط به قانونا مهام               "ج  

 ".ن القضائيالقانو
 ضباط الشرطة القضائية: املطلب األول

 : من ق ا ج نالحظ وجود فئتان من ضباط الشرطة القضائية15من نص املادة 
  وهم: ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون-أ

 رؤساء االس الشعبية البلدية؛ -

 ضباط الدرك الوطين؛ -
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 حمافظو الشرطة؛ -

 .ضباط الشرطة -

 :ة بناءا على قرار ضباط الشرطة القضائي-ب
 سنوات على األقل والذين مت تسـرحيهم        03 ذوو الرتب يف الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا يف سلك الدرك             -1

 .مبوجب قرار مشترك عن وزير العدل ووزير الدفاع وبعد موافقة جلنة خاصة
وعينوا مبوجب قرار مشـترك      سنوات على األقل     03 مفتشو األمن الوطين الذين قضوا يف اخلدمة يف هذه الصفة            -2

 .صادر بني وزير العدل ووزير الدفاع
لضباط الشرطة القضائية يتحدد مبجال الذي يباشرون عنده وظائفهم         ) اإلقليمي(نشري إىل أن االختصاص احمللي      

 .املعتادة
ز هلم كذلك   وجيوز يف حالة االستعجال مباشرة مهامهم يف دائرة اختصاص الس القضائي التابعون له، كما جيو              

مباشرة هاته املهام يف كافة اإلقليم الوطين إذا طلب منهم ذلك القاضي املختص قانونا شرط إخطار وكيل اجلمهورية                  
 .الذي يباشرون مهامهم يف دائرة اختصاصهم

 املـادة (علما أن ضباط الشرطة القضائية التابعني ملصاحل األمن العسكري هلم اختصاص على كافة اإلقليم الوطين         
 ). من ق ا ج06 فقرة 16

 مكرر على جواز متديد اختصاص ضباط الشرطة      16 وكذا املادة    16 من املادة    8 و   7هذا وقد نصت الفقرتني     
 :1القضائية إىل كامل اإلقليم الوطين إذا تعلق األمر بالبحث واملعاينة على اجلرائم التالية

  اجلرائم أو املخدرات؛-1
 د الوطنية؛ اجلرمية املنظمة عرب احلدو-2
  اجلرائم املاسة بأنظمة ممارسة املعاجلة املالية للمعطيات؛-3
  جرائم تبييض األموال؛-4
  جرائم املوصوفة بأفعال اإلرهاب أو التخريب؛-5
 . اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف-6

وكيـل   مع إعالم     إقليميا النائب العام لدى الس القضائي املختص     ويف هذه احلالة يعمل هؤالء حتت إشراف        
 . املختص إقليميا كذلكاجلمهورية

 أعوان الضبط القضائي: املطلب الثاين
يعد عون ضبط قضائي موظفو مصاحل الشرطة وذو الرتب يف الدرك الوطين ورجـال               " 19حسب نص املادة    

 ."الدرك ومستخدمو مصاحل األمن العسكري الذين ليس لديهم صفة ضباط الشرطة القضائية

                                                 
 2006 ديسمرب 20، املؤرخ يف 22-06قانون رقم  ،  مكرر16 واملادة 8 و7 فقرة 16املادة  - 1
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ومتثل دور أعوان   .  ذو الرتب يف الشرطة البلدية       26ما يعد من قبيل أعوان الضبط القضائي حسب نص املادة           ك
 1.الضبط القضائي يف مساعدة ضباط الشرطة القضائية يف مباشرة وظائفهم يف إطار الضبطية القضائية

 املوظفون واألعوان املكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية: املطلب الثالث
 من هؤالء املوظفني واألعوان من نص عليه ق ا ج ومنهم ما ورد ذكره يف قوانني خاصة

 الفئة احملدد يف قانون اإلجراءات اجلزائية: الفرع األول
  املوظفون واألعوان املختصون يف الغابات: أوال

 والتشريع الصيدي   محاية األراضي واستصالحها فيتلون مهمة البحث والتحري يف جنح وخمالفات قانون الغابات           
 .وتثبت هذه اإلجراءات وترسل إىل وكيل اجلمهورية. 21ونظام السري طبقا للمادة 

 الوالة: ثانيا
 من ق ا ج الواردة صالحية ممارسة مهمة الضبطية القضائية يف حالت حدوث جنحة او جناية                 28خولت املادة   

يف حالة االستعجال أي عند عدم علم الوايل        ) سة بأمن الدولة  اجلرائم السياسية واجلرائم االقتصادية املا    (ضد امن الدولة    
 .بأن السلطة القضائية قد أُخطرت باحلادث

 الفئة احملددة يف قوانني خاصة: الفرع الثاين
 من ق ا ج عندما حررت جبواز مباشرة املوظفني وأعوان اإلدارة العمومية ومـن بينـهم                 27نصت عليها املادة    
 :ن جندهؤالء املوظفني واألعوا

 : مـن القـانون رقـم      14 يف اجلرائم اليت تعد انتهاكا لتشريع العمل وهذا ما نصت عليه املادة              : مفتشو العمل  -1
 .1990-02-06 املؤرخ يف 90-03 
 حيث خيول هلم قانون اجلمارك صالحية تفتيش البضائع ومراقبة هوية األشخاص الذين يدخلون              : أعوان اجلمارك  -2

 .رجون منهاإلقليم اجلمركي أو خي
 1995-01-25 املـؤرخ يف     06-95 فهم مكلفون طبقا للقانون رقـم        : مفتشو األسعار ومفتشو التجارة    -3

 .واملتعلق بالنافسة ومراقبة األسعار بالتحري والبحث يف املخالفات اليت تقع خرقاً للتنظيم
 املتعلـق بالصـيد   2001-06-03 املؤرخ يف  11-01 خول القانون رقم     : مفتشو الصيد وحرس الشواطئ    -4

البحري وتربية املائيات هؤالء املفتشون بضبط املخالفات اليت تقع خرقا ألحكام هذا القانون حيث حيـررون بشـأا        
 .حماضر تكسب حجة حلني إقامة الدليل من املتهم الرتكاب املخالفة على عكس ما ورد به
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 اختصاصات الضبطية القضائية: املبحث الثاين
 اختصاصات الضبطية القضائية يف احلاالت العادية: املطلب األول

 : من ق ا ج تتمثل هذه السلطات واالختصاصات يف20 ، 18 ، 17 ، 13 ، 12بالعودة للمواد 
 تلقي الشكاوى والبالغات بشأن وقوع اجلرائم؛ -1
 إخطار وكيل اجلمهورية مبجرد وصول نبأ ارتكاب اجلرمية؛ -2

 قيام باملعاينة؛االنتقال إىل مكان وقوع اجلرمية وال -3

 ؛)كل من ِمن شأنه إثبات اجلرمية(مجع االستدالالت عن اجلرائم  -4

 تفتيش املساكن وفق اإلجراءات القانونية؛ -5

 ضبط أدوات اجلرمية وكذا مجيع األشياء املعتمدة استعماهلا يف اجلرمية؛ -6

 مساع أقوال األشخاص؛ -7

 . ساعة قابلة للتجديد48توقيف املشتبه فيه للنظر مدة  -8

 تم كل األعمال املنجزة من طرف ضابط الشرطة القضائية بتحضري أمر يرسل إىل وكيل اجلمهوريةختت
نشري إىل انه لضابط الشرطة القضائية احلق باالستعانة بالقوة العمومية إن لزم ذلك وذلك بعد احلصول على إذن                  

 تقدمي العـون واملسـاعدة لضـابط        ويتوىل أعوان الشرطة القضائية   ). 1 مكرر 65املادة  (مسبق من وكيل اجلمهورية   
الشرطة القضائية يف مباشرة مهامهم يف حني اختصاصات األعوان واملوظفني املكلفني ببعض مهام الضبطية القضـائية                

 .حمددة باجلرائم بوظائفهم فقط
 اختصاصات الضبطية القضائية يف احلاالت االستثنائية: املطلب الثاين
 رمية جنحة كانت أو جنايةيف حالة التلبس باجل: الفرع األول

 1املقصود باجلرمية املتلبس ا: 01فقرة 
 : من ق ا ج على أن حاالت التلبس إذ تعترب اجلناية أو اجلنحة بأنه يف حالة التلبس إذا41لقد نصت املادة 

 تنفيذ الركن املـادي   ( أي شوهد اجلاين يرتكب اجلرمية       :كانت مرتكبة يف احلالة وأمكن مشاهدة ارتكاا       -
 أو مشاهدة اجلاين وهو يطعن اين عليه؛، فمشاهدته خيتلس مال) هلا

أي رؤية اجلرمية بعد اقترافها كمشاهدة السارق خيرج من املـرتل حـامال             : مشاهدة اجلرمية عقب ارتكاا    -
 ألشياء املسروقة؛

 املشـتبه  ةدون مطارديكفي صياح العامة أو اإلشارة باأليادي : متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح واهلتاف   -
 فيه؛

 تفترض مسامهته يف اجلرمية كضبطه حـامال لسـالح، أو           ضبط أشياء أو آثار أو دالئل حبوزة املشتبه فيه         -
 .العثور على آثار يف جسده أو يف وجهه تدل على ارتكابه للجرمية
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 .والتبليغ عنها يف احلالوقوع اجلرمية يف املرتل  -

 1 الشرطة القضائية يف حالة التلبساالختصاصات املخولة لضابط: 02فقرة 
  بوقوع اجلرمية مبينا زماا ومكاا وكل املعلومات األولية؛إخبار وكيل اجلمهورية -1
  وقوع اجلرمية والقيام مبعاينة أولية هلا؛االنتقال إىل مكان -2

  وعرضها على املشتبه فيه؛ضبط األشياء -3

 ن ال عالقة هلم بالتحري من االقتراب منها؛ عن طريق منع األشخاص الذياحملافظة على مكان اجلرمية -4

وهو إيقاف شخص يف الطريق العام لتوجيه األسئلة إليه عند الشـك            : االستيقاف بغرض التحقيق من اهلوية     -5
 يف أمره؛

 إىل أقرب شرطة أو درك وهذا اإلجراء يف احلقيقة مقررُ لكـل النـاس ولرجـال    ضبط املشتبه فيه واقتياده  -6
 ؛)61املادة (فة خاصة الضبطية القضائية بص

حيث جيوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شـخص         ) 50املادة   (األمر بعدم مغادرة مكان وقوع اجلرمية      -7
 من مبارحة مكان اجلرمية ريثما ينتهي من إجراء حترياته؛

 واليت قيدتـه بالضـوابط      51 هو أخطر هذه اإلجراءات وقد نصت على هذا اإلجراء املادة             بالنظر فالتوقي -8
 :اآلتية

  البد من إخطار وكيل اجلمهورية فورا ذا اإلجراء مع تقدمي تقرير له عن مربرات التوقيف؛-أ
 : ساعة غري أنه ميكن متديدها بإذن من وكيل اجلمهورية املختص48 ال جيوز أن تتجاوز مدة التوقيف بالنظر -ب

 ية للمعطيات؛إذا تعلق األمر جبرائم االعتداد أنظمة املعاجلة اآلل: مرة واحدة -

  جرائم االعتداء على حرمة الدولة؛:مرتني -

 يف جرائم املخدرات، جرائم تبييض األموال، اجلرائم املنظمة عرب احلدود الوطنيـة، اجلـرائم               :ثالثة مرات  -
 املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف؛

 . يف اجلرائم املوصوفة بأعمال إرهابية أو ختريبية:مخس مرات -

عمال املتعلقة اته اآلجال يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات اخلاصـة ملرتكـب             كل انتهاك لأل  :مالحظة
 .حبس األشخاص حبسا تعسفيا

 جيب أن يضع ضابط الشرطة القضائية حتت تصرف الشخص املوقوف للنظر كل وسيلة متكنه من االتصال فـورا       -ج
 ).1 مكرر 51املادة (بعائلته كما ميكن هلاته األخرية زيارته 

 بعد انقضاء مدة التوقيف بالنظر جيري للموقوف فحص طيب للتأكد من ما إذا كان تعـرض ال ضـرار بـدين أو       -د
 ).02 فقرة1 مكرر 51املادة (تعذيب أو مساس بسالمته اجلسدية وتضم شهادة الفحص الطيب مللف اإلجراءات 
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ش مسكن كل شخص حيتمل أن سـاهم يف         أجاز القانون لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفتي       :  تفتيش املساكن  -و
اجلرمية أو حيتمل أنه حيوز مستندات تتعلق باجلرمية كما جيوز تفتيش مسكن أي شخص بنـاء علـى رضـا صـريح        

 :ومكتوب منه، ولقد قيد املشرع اجلزائري ممارسة هذا اإلجراء بالشروط التالية
وتتضمن مـذكرة  .كرة قبل بدء العملية     احلصول على إذن للتفتيش من وكيل اجلمهورية واستظهار هذه املذ          -

عـدم  . عنوان األماكن اليت سيتم تفتيشها    * وصف اجلرمية حمل البحث والتحري،      : التفتيش البيانات التالية  
 ذكر هذه البيانات تؤدي إىل بطالن إجراء التفتيش؛

ك يقـوم   أن جيرى التفتيش حبضور صاحب املسكن وإن تعذر وجب تعيني ممثل له وإن تعذر األمر كـذل                 -
 ؛) من ق ا ج45املادة (ضابط الشرطة القضائية بتعيني شاهدين ال عالقة هلما 

 مساءا غري أنه جيـوز التفتـيش يف أي          08 صباحا وقبل الساعة     05أن جيري التفتيش بعد الساعة اخلامسة        -
وقت إذا طلب صاحب املسكن ذلك أو إذا مسعت نداءات من داخل املسكن كما جيوز تفتـيش الفنـادق                   

وكل مكان مفتوح للجمهور يف أي      ) ااملسرح، السينم (احملالت والنوادي واملقاهي وأماكن املشاهدة العامة       و
 .ساعة ليال ارا

 :    إذا تعلق املر باجلرائم التالية:مالحظة
 جرائم املخدرات؛ -

 اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية؛ -
 معطيات؛اجلرائم املاسة بأنظمة ممارسة املعاجلة املالية لل -
 جرائم تبييض األموال؛ -
 جرائم املوصوفة بأفعال اإلرهاب أو التخريب؛ -
 .اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف -

جيوز التفتيش واملعاينة يف املساكن يف كل ساعة ليال وارا ودون التقيد لشرط حضور صاحب املسكن أو مثيله                  
 .2006-12-20 يف  املؤرخ22-06 من القانون رقم 03 فقرة47املادة (
 حالة اإلنابة القضائية: 03فقرة 

 وتعين تفويض قاضي التحقيق ضابط شرطة قضائية املختص بقيام بإجراء أو جمموعـة              138نصت عليها املادة    
، ويشترط أن تكون النيابة صرحية ومكتوبة أو تشمل         االستجواب أو املواجهة  إجراءات تتعلق بالتحقيق االبتدائي عدا      

تعلقة بقاضي التحقيق مصدر اإلنابة والضابط الذي وجهت له اإلنابة وكذا بيانات تتعلق باملتهم والتهمـة                البيانات امل 
املنسوب ا، وكذا اإلجراء أو اإلجراءات املنابة والفترة الزمنية للقيام ا، ويف حلة عدم حتديدها يكون للضابط مـدة                   

 1. أيام حىت يقوم ا08
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قرار الس األعلى سـابقا غرفـة       (لشرطة القضائية أن يفوض ضابط آخر لقيام ا         ال جيوز لضابط ا   : مالحظة
 .04/07/1983 الصادرة بتاريخ 02اجلزائية 
 2006-12-20 املؤرخ يف 22-06اختصاصات الضبطية القضائية املستحدثة مبوجب قانون رقم : الثاينالفرع 

 1)10 مكرر 65 إىل 5 مكرر 65املواد من (ر اعتراض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصو: أوال 
إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث والتحري والتحقيق االبتدائي يف اجلرائم املتلبس ا وكذا اجلـرائم اآلتيـة                  

 اجلـرائم املاسـة     - اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية؛     -جرائم املخدرات؛ (  باإلضافة إىل جرائم الفساد      06اجلرائم  
 - جرائم املوصوفة بأفعال اإلرهاب أو التخريـب؛       - جرائم تبييض األموال؛   -ارسة املعاجلة املالية للمعطيات؛   بأنظمة مم 

جاز لوكيل اجلمهورية أن يأمر ضابط الشرطة القضـائية        ).  جرائم الفساد  -اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف؛    
لكية والالسلكية، ووضع الترتيبات الالزمـة اللتقـاط        باعتراض املناسبات اليت جتري عن طريق وسائل االتصال الس        

الصور وتسجيل املكاملات يف األمان العامة واخلاصة وتنفيذ هذه العمليات حتت إشراف ورقابة وكيل اجلمهوريـة يف                 
املـادة  (مرحلة البحث والتحري، أما يف مرحلة التحقيق االبتدائي فتكون حتت إشراف قاضي التحقيق الذي أمر ـا             

 ).5مكرر 65
املادة ( أشهر قابلة للتجديد حسب املقتضيات التحري والتحقيق         04ويسلم اإلذن ذه العملية ملدة أقصاها أربعة        

 ).7 مكرر65
وعلى ضابط الشرطة القضائية املكلف حترير حمضر عن كل عملية اعتراض أو تسجيل أو التقاط مع ذكر زمـن                   

 ).9 مكرر65ادة امل(بداية هذه العملية وكذا تاريخ انتهاءها 
 2)18 مكرر65 إىل 11 مكرر65املواد (التسرب : ثانيا

يف اجلرائم املذكورة آنفا إذا ما دعت ذلك مقتضيات البحث أو التحقيق ذه اجلرائم جيوز لوكيل اجلمهورية أو                  
بط أو عـون     قيام ضا  بالتسربلقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل اجلمهورية أن يأذن مبباشرة عملية التسرب، ونعىن             

 أنه مساهم معهم وسبيل ذلك ميتثل الضابط        م اجلرمية بإيهامه  اشرطة قضائية مبراقبة األشخاص املشتبه فيهم أم ارتكبو       
كما يقوم له حبيازة أو انتقاء أو إعطاء مواد أو وثـائق أو معلومـات               ) 12 مكرر 65املادة  (أو العون هوية مستعارة     

 .مستعملة يف ارتكاامتحصل عليها من ارتكاب اجلرمية أو 
كما جيوز له استعمال أو وضع حتت مرتكيب هذه اجلرائم الوسائل اليت تسهل تنفيذ اجلرمية كوسـيلة النقـل أو                    

 ).14 مكر65املادة (اإليواء أو االتصال 
 :وجيب أن يتضمن اإلذن وإال وقع حتت طائلة البطالن البيانات التالية

 أن يكون مكتوبا ومسببا؛ -

  اليت ترب هذا اإلجراء؛ذكر اجلرمية -

                                                 
 2006 ديسمرب 20، املؤرخ يف 22-06قانون رقم ،  10 مكرر 65 إىل 5 مكرر 65املادة  - 1
 2006 ديسمرب 20، املؤرخ يف 22-06قانون رقم ،  18 مكرر 65 إىل 11 مكرر 65املادة  - 2
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 ذكر هوية الضابط أو العون الذي يكون مسؤوال عن هاته العملية؛ -

 . أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط السابق ذكرها04حتديد مدة العملية اليت ال تتجاوز  -

ل عن عملية   وبانتهاء العملية حيرر الضابط أو العون تقريرا عن هاته العملية كما جيوز مساع هذا الضابط واملسؤو               
 ) .18 مكرر 65املادة (التسرب عن غريه بصفته شاهدا يف هذه العملية 

 تقييم جهاز الضبطية القضائية: املطلب الثالث
 1اجلهة املكلفة بالرقابة على أعمال الضبطية القضائية: الفرع األول

النائب العام على الضبط    ويتوىل وكيل اجلمهورية إدارة الضبط القضائي ويشرف         "...02 فقرة   12تنص املادة   
 ".سوذلك حتت رقابة غرفة االام بذلك ال. القضائي بدائرة اختصاص كل جملس قضائي

 رقابة النيابة العامة: أوال
 : يقع على عاتق رجال الضبطية القضائية مجلة من الواجبات اجتاه النيابة العامة منها

 إخطار وكيل اجلمهورية خبرب وقوع اجلرمية؛ -
ل احملاضر اليت حترر منه يف مرحلة البحث والتحري إىل وكيل اجلمهورية مع إرفاقهـا لكـل          إرسال ك  -

 .املستندات الضرورية وكذا األشياء اليت مت ضبطها يف علية البحث والتحري

 .نشري إىل أن التقييم الذي جتريه النيابة العامة لرجال الضبطية القضائية مهم جدا عند كل ترقية
 فة االامرقابة غر: ثانيا

يف حالة وقوع أي إخالل بالواجبات من طرف ضباط الشرطة القضائية وكذا املوظفون واألعـوان املكلفـون                 
ببعض مهام الضبطية القضائية أثناء قيامهم بالوظيفة يتم رفع القضية إىل غرفة االام إما من طرف النائـب العـام او                     

 )استئناف(يها تلقائيا مبناسبة قضية أخرى كما جيوز أن تفصل ف) رئيس غرفة االام(رئيسها 
 :مالحظة

 بالنسبة لضابط الشرطة القضائية التابع ملصاحل األمن العسكري تعد غرفة االام باجلزائر العاصمة هي املختصـة                
 .بالقضية احملال إليها من طرف النائب العام بعد استطالع رأي وكيل اجلمهورية العسكري املختص إقليميا 

 :غرفة االام إذا ما ثبت هلا إخالل رجل الضبطية القضائية أنوميكن ل
 توجه للضابط مالحظات؛ -
 تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية؛ -

 .أن تسقط عنه صفة الضابط ائيا -

فـق قـانون    أما إذا رأت غرفة االام أن اإلخالل املنسوب إىل ضابط الشرطة القضائية يتخذ وصف جرميـة و                
العقوبات فإا تأمر بإرسال امللف إىل النائب العام، أما إذا تعلق األمر بضابط الشرطة القضائية التابع ملصـاحل األمـن                    

 .العسكري فريفع األمر إىل وزير الدفاع الختاذ أي إجراء يراه مناسبا
                                                 

  ، مرجع سابقنون اجلنائيحماضرة يف القا إمساعيل بن حفاف، - 1
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 لياتهاملسؤولية املترتبة جراء إخالء ضابط الشرطة القضائية مبسؤو: الفرع الثاين
 04إن احلقوق واحلريات الفردية يضمنها وحيميها الدستور وبالتايل يعاقب على كل اعتداء عليها وهناك أربـع                 

 .أنواع من املسؤولية ميكن أن تترتب عن املساس ا
حيث وردت عدة نصوص يف قانون العقوبات تقر معاقبة املـوظفني عنـدما يتعسـفون يف                :  املسؤولية اجلنائية  -1

 ). مكرر قانون العقوبات110 ، 135، 109 ، 107املواد ( السلطة ومن هؤالء ضباط الشرطة القضائية استعمال
 طبقا للقواعد العامة جيوز ملن كان ضحية أفعال غري مشروعة صادرة مـن ضـابط الشـرطة                  : املسؤولية املدنية  -2

ة أمام القضاء املدين أو أمـام القضـاء   القضائية أن يطالب بالتعويض عن الضر الذي حلقه عن طريق إقامة دعوى مدني       
 .اجلنائي إذا كانت تلك األفعال تشكل جرمية

 عند اإلخالل بالواجبات يقرر القانون تطبيق جزاءات تأديبية على ضابط الشرطة القضـائية              : املسؤولية التأديبية  -3
التوبيخ، كما ميكن إيقاف الضـابط   يف اإلنذار أو اخلصم من املرتب و    ةمن طرف رئيسه وتتمثل هذه اجلزاءات التأديبي      

 .مؤقتا عن ممارسة مهامه أو إسقاط صفة الضابط ائيا
 عند القيام باإلجراءات جيب مراعاة بعض الشكليات والشروط وإال كانت تلك اإلجـراءات              :بطالن اإلجراءات -4

 . من ق ا ج42باطلة مثال ذلك ما نصت علبه املادة 
  1)القوة اإلثباتية حملاضر الضبطية القضائية(الضبطية القضائية كأداة إثبات مدى اعتبار حماضر : الفرع الثالث

 من ق ا ج جند أن األصل اعتبـار  400 واملادة 218، 217، 216، 215، 214بالعودة إىل نصوص املواد     
 ) حجيةذات(حماضر ضبطية القضائية حماضر استداللية ليس هلا قوة ثبوتية واالستثناء أن يكون هلا قوة ثبوتية 

 ) من ق ا ج215املادة (حماضر الضبطية القضائية حماضر استداللية : أوال
فهي جمرد حمررات تدون فيها أعمال املنجزة من طرف الضبطية القضائية وتتضمن معلومات واستدالالت وبتايل               

 ال جيب على القاضي االعتماد عليها يف استنباط الدليل
 : ملاذا

ئي خيضع إىل ازدواجية وظيفة كل حسب القطاع أو السـلك الـذي          كون املكلف ا عون شبه قضا      -
 ينتمي إليه؛

ضمانات املشتبه فيها غري مركزة مقارنة بضمانات املتهم األمر يؤدي إىل حدوث بعض التجـاوزات                -
 ... واإلكراه والتعذيبرفيها كالقه

 حماضر الضبطية القضائية هلا حجية: ثانيا
 حيث تكون هلا حجية ما مل يتضمن دليل عكسـي           400 واملادة   216ادة  أي هلا حجية حلني ثبوت عكسها امل      

 .بالكتابة أو شهادة الشهود
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إن املواد اليت حترر عنها حماضر هلا حجيتها إىل أن           "218حماضر هلا حجية حلني الطعن فيها بالتزوير وإثباا املادة          
من قبل األعوان واملوظفني املكلفـني بـبعض مهـام          أي احملاضر احملررة    " . يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانني خاصة     

 .الضبطية القضائية وفقا لقوانني خاصة ذات حجية ما مل يطعن فيها بالتزوير ويتم إثبات ذلك
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 مرحلة التحقيق االبتدائي: الفصل الثاين

 ماهية التحقيق االبتدائي: املبحث األول
م قضائي أجنيب عن التشريع ونظام القانوين اجلزائي األمر الذي يتطلب منا البحث عن نشأة وتطور هذا هو نظا

 .النظام يف بيئة األصلية مث التعريف به مث التكلم عن اجلهة املكلفة به
 نشأة وتطور نظام التحقيق القضائي: املطلب األول
 والدة نظام التحقيق يف فرنسا: الفرع األول
 بصدور أمر ملكي لسنة     17حقيق االبتدائي أو التحضريي كما يسمى يف فرنسا ولد يف فرنسا يف القرن              نظام الت 
 اجلنائي، مث مت ايء بقاضي التحقيق إثر صـدور قـانون   م عندما أوكلت مهمة التحقيق إىل ما يسمى باملالز      1610

ون اإلجراءات اجلزائية مبوجـب قـانون        الذي ضل ساري املفعول إىل غاية صدور قان        1808التحقيق اجلنائي لسنة    
 ضابط سامي للشرطة القضائية خيضع لسلطة النائـب         1808 وقد كان قاضي التحقيق يف ظل قانون         23-12-57

 ومل تكتمل صورة    1856-70-17العام مهمة البحث والتحري ومل يتم اإلقرار له بدور قضائي إال مبوجب قانون              
 .1957صدور قانون إجراءات اجلزائية مبوجب قانون قاضي التحقيق يف شكلها احلايل إال ب

واملالحظ يف اآلونة األخرية ارتفاع األصوات اليت تنادي بالعدول عن تطبيق نظام التحقيق يف فرنسا وخارجهـا                 
 ،1970 والثانيـة يف  1975فهاته البلدان ختلت ائيا من نظام التحقيق االبتدائي القضائي األول يف      ) أملانيا وإيطاليا (

، ومت اعتماد توصياا    ِدمياس مت إنشاء جلنة وهي جلنة العدالة اجلنائية وحقوق اإلنسان اليت تعرف بلجنة              1990وسنة  
 إجياد قاضي احلريات واحلبس املختص بالفصل باملسائلة ذات الصـلة حبريـة             2000-06-15اليت من أمهها قانون     

 1.األفراد والذي يعمل جنبا مع جنب مع قاضي التحقيق
 التحقيق االبتدائي يف اجلزائر: الفرع الثاين

يعترب التحقيق القضائي يف اجلزائر من األنظمة والتشريعات املوروثة عن االستعمار الفرنسي حيث مت العمل بنظام                
 وهو تاريخ صدور األمـر املتضـمن ق ا ج           1966-06-08التحقيق السائد يف التشريع الفرنسي إىل غاية تاريخ         

ا النظام يف اجلزائر قد مس من خالل التعديالت اليت حلقت بـ ق ا ج ِسـماَ تعـديالت سـنوات                     واملالحظ أن هذ  
1986 ، 1990 ،2001 ، 2004.  

 تغيري املستوى، اإلفـراج     -:  مركز قاضي التحقيق وأدخل إصالحات على مستوى         2001حيث عزز تعديل    
 . أقر مبدأ التعويض عن احلبس املؤقت املفرط فيه–املؤقت ، كما مت تقليص مدة احلبس املؤقت وإضافة مدد أخرى 

 06.2 وسع من نطاق االختصاص اإلقليمي لقاضي التحقيق يف اجلرائم 2004أما تعديل سنة 
 

                                                 
  ، مرجع سابقحماضرة يف القانون اجلنائي إمساعيل بن حفاف، - 1
   نفس املرجع السابق- 2



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــية وإدارية علوم قانونثانيةسنة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
109 

 اجلنـــــائيالقانون 

 تعريف بالتحقيق االبتدائي: املطلب الثاين
 :1ميتاز التحقيق االبتدائي يف بالدنا بثالثة خصائص

 تدوين وكتابة اإلجراءات: أوال
وكـذا  ...) حمضر استجواب، حمضر مساع الشهادة، حمضر معيانـة       (ت البد أن تدون يف احملاضر       فكل اإلجراءا 

 ). ق ا ج02 فقرة 68املادة (األوامر ال تكون شفهية 
 سرية اإلجراءات: ثانيا

تكون إجراءات التقاضي والتحقيق سرية ما مل ينص القانون على خـالف ذلـك              " من ق ا ج      11تنص املادة   
 .وق الدفاعودون إضرار حبق

 ...".كل شخص يساهم يف هذه اإلجراءات ملزم بكتمان السر املهين بالشروط املبينة يف قانون العقوبات
 : ما املقصود بكل شخص ساهم ؟ وما املقصود بالكتمان السر املهين:س

 االسـتجواب   أوال نشري إىل انه أصبح من حق املتهم اختيار حمامي وحيق هلذا األخري اإلطالع على امللف وحيضر                
 .واملواجهة

لإلجابة عن هذا السؤال تكون بالقول أن هذا النص يكون بالدرجة األوىل قضاة التحقيق والنيابة العامة وكـذا                  
يف حني أن سرية التحقيق     . كتابة الضبط، الشرطة القضائية يف حالة الندب، احملضرون، املترمجون        : مساعديه املباشرين 

 301 غري أنه خيضع ألحكام املادة       11ين والشهود وكذا احملامي فهو غري ملزم بنص املادة          ال تلزم املتهم واملدعي املد    
 .اليت جترم إفشاء السر املهين وتعاقب عليه بعقوبة جنحية

 سيادة جهة التحقيق: ثالثا
دعي املـدين،   وكذا املتهم وامل  ) النيابة العامة (البد أن تكون سلطة التحقيق مستقلة وحمايدة متاما عن جهة االام            

فاملشرع اجلزائري أخ بالفصل التام بني سلطة التحقيق والفصل التام على عكس التشـريعات األخـرى كاملشـرع                  
 .املصري واللييب اليت مجعت بني السلطتني
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 )قاضي التحقيق(اجلهة املكلفة بالتحقيق : املبحث الثاين
 التعريف بقاضي التحقيق: املطلب األول
  تعريف قاضي التحقيق:الفرع األول

ميكن أن نعرف قاضي التحقيق بأنه أحد رجال القضاء املعينني مبوجب مرسوم رئاسـي واخلاضـعون لقـانون                  
 . مجلة االختصاصات املتعلقة بالتحقيق االبتدائي2004 الصادر يف 11-04األساسي للقضاء الصادر مبوجب رقم 

 03 يعني مبقتضى قرار من وزير العدل ملدة         2001-06-26وقد كان قاضي التحقيق إىل غاية صدور قانون         
 مبوجب هذا القانون أصـبح يعـني        39سنوات قابلة للتجديد وتنتهي مهامه طبقا لنفس األوضاع وإثر تعديل املادة            

 1. ألغى هذه املادة وأعاد تعيني قاضي التحقيق إىل الوضع السابق22-06مبوجب مرسوم رئاسي غري أن قانون 
 صائص قاضي التحقيقخ: الفرع الثاين

 النيابة العامة سوى تقدمي الطلب االفتتاحي للتحقيق وكذا         ك فال متل  : استقاللية قاضي التحقيق اجتاه النيابة العامة      -1
 جتيز لوكيل اجلمهورية تنحيته عن الدعوى لصاحل قاضـي  2001 قبل تعديل  71الطلبات اإلضافية وإذا كانت املادة      

 .صبحت هذه الصالحية لصاحل غرفة االام آخر بقرار غري قابل للطعن أ
نشري إىل أن املشرع الفرنسي أناط مهمة تعيني واختيار قاضي التحقيق يف حلة تعددهم إىل رئيس احملكمـة                  : مالحظة

 .كما أناط هلم مهمة تنحيته
 التحقيق من طرف     تقدمي طلب لتنحية قاضي    71 على عكس النيابة العامة جتيز املادة        : قابلية قضاة التحقيق للرد    -2

 .النيابة العامة أو من املتهم أو من املدعي املدين
أي عدم جواز مسائلته مسائلة مدنية أو جنائية عن األعمال اليت يقومون ا             :  عدم جواز مسائلة قاضي التحقيق     -3

 .أو األوامر اليت يصدروا ما مل يكن فيها جتاوز للحدود القانونية
 فبمجرد استالم قاضي التحقيق الطلب االفتتاحي املكتوب يباشر         : للتبعية التدرجية  عدم خضوع قاضي التحقيق    -4

 .إجراءات التحقيق وال خيضع ألية جهة
جيوز لوكيل اجلمهورية تقدمي طلبات إضافية لقاضي التحقيق يطلب منه القيام بإجراء أو بعـض اإلجـراءات،                 

 أن يصدر أمرا مسببا بالرفض، ويف هذه احلالة يستأنف وكيل           فقاضي التحقيق ليس ملزما بالقيام بذلك اإلجراء وعليه       
 اجلمهورية هذا األمر أمام غرفة االام أي أن قاضي التحقيق خيضع فقط ملا ميليه عليه ضمريه والقانون

تناط بقاضـي التحقيـق إجـراءات     " 1 فقرة 38تنص املادة :  عدم جواز اجلمع بني سلطيت التحقيق واحلكم  -5
ري وال جيوز له أن يشترك يف احلكم يف قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإال كـان ذلـك احلكـم          البحث والتح 

 2".باطال
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 القواعد واحلكام املتعلقة مبمارسة قاضي التحقيق الختصاصاته: املطلب الثاين
 1كيفية اتصال قاضي التحقيق يف الدعوى وانفصاله عنها: الفرع األول

 قيقإخطار قاضي التح: 01فقرة 
ال جيوز لقاضي التحقيق يف الدعوى من تلقاء نفسه بل البد من إخطاره وإخطار يكـون بإحـدى الطـريقتني                    

 : التاليتني
وهي الطريقة املعتادة لرفع الدعوى إىل غاية التحقيـق يف          : عن طريق طلب افتتاحي من طرف وكيل اجلمهوري       : أوال

 . يف التشريع اجلزائيإطار ما يسمى خباصية املالئمة يف الدعوى العمومية
جتدر أن اإلخطار عن طريق وكيل اجلمهورية يكون إلزامي يف حالة اجلنايـة واختيـاري يف اجلـنح و اسـتثنائي يف           

 ) . من ق ا ج66املادة (املخالفات 
ميكنك العودة إىل حماضرة حتريـك      (  من ق ا ج      72عن طريق الشكوى املصحوبة باالدعاء املدين طبقا للمادة         : ثانيا

 ).الدعوى العمومية
 خروج الدعوى من يد قاضي التحقيق: 02الفقرة 
 ختلي قاضي التحقيق عن الدعوى لفائدة قاضي حتقيق آخر: أوال

رفعـت قضـية إىل      "مثالوحيصل هذا عندما يقتسم قاضيني أو أكثر االختصاص اإلقليمي للتحقيق يف قضية ما              
القضية إىل قاضي حتقيق ب بسبب حمل إقامة املتهم يف هـذه      بسبب كان ارتكاب اجلرم، ورفعت نفس       أ  قاضي حتقيق   

احلالة تقدم النيابة العامة طلبات ألحدمها من أجل التخلي عن التحقيق لصاحل آخر ويكون التخلي بإصدار أمر، وقـد                   
 على وجوب حصـول     1979-04-17 بتاريخ   01أكدت احملكمة العليا يف قرارها الصادر من الغرفة اجلزائية رقم           

 ".اق بينهمااتف
 تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى: ثانيا

 :قد يسحب ملف التحقيق يف الدعوى من قاضي التحقيق يف حالتني
 ".حيث جيوز تنحية قاضي التحقيق بقرار من غرفة االام " 71نصت عليها املادة : احلالة األوىل -
 ".قيق بقرار من غرفة االامحيث جيوز تنحية قاضي التح "191نصت عليها املادة : احلالة الثانية -

 اختصاص قاضي التحقيق: الفرع الثاين
 االختصاص النوعي:01الفقرة 

التحقيق االبتدائي وجويب يف مواد     " من ق ا ج على االختصاص النوعي لقاضي التحقيق بقوهلا            66نصت املادة   
 إجراؤه يف مواد املخالفـات إذا طلبـه   اجلنايات، أما يف مواد اجلنح فيكون اختياريا ما مل يكن مثة نصوص، كما جيوز      

 ".وكيل اجلمهورية
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 )احمللي(االختصاص اإلقليمي : 02الفقرة 
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق حمليا مبكان وقوع اجلرمية أو حمـل إقامـة أحـد       "  من ق ا ج      40تنص املادة   

خاص حىت ولو كان هذا القبض قـد     األشخاص املشتبه يف ممارستهم يف اقترافها أو مبحل القبض على أحد هؤالء األش            
 "حصل لسبب آخر

 تبديل االختصاص احمللـي لقاضـي       2004-11-10وجتيز الفقرة الثانية من هذه املادة املعدلة مبوجب قانون          
 :التحقيق إىل دائرة اختصاص حماكم أخرى عن طريق التنظيم يف اجلرائم اآلتية

  جرائم املخدرات؛ -

 نية؛اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوط -
 اجلرائم املاسة بأنظمة ممارسة املعاجلة املالية للمعطيات؛ -
 جرائم تبييض األموال؛ -
 جرائم املوصوفة بأفعال اإلرهاب أو التخريب؛ -
 .اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف -
 االختصاص االستثنائي: 03فقرة 
 بسبب صفة املتهم: أوال
 املكلفة بالتحقيق هيأة خاصة هي قاضي األحداث؛هنا اهليأة  : )احلدث( املتهم صغري السن -1
 هنا البد من وجوب رفع احلصانة؛) : الدبلوماسيون وأعضاء الغرفتني( األشخاص اللذين يتمتعون حبصانة -2
  من الدستور؛158 طبقا للمادة )حاليا الوزير األول( رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة -3
يتوىل : يا والوالة ورؤساء االس والنواب العامون لدى االس القضائية         أعضاء احلكومة وقضاة احملكمة العل     -4

 قضاة التحقيق على مستوى احملكمة العليا التحقيق يف اجلرائم املرتكبة من طرفهم؛
 قاضي التحقيق خارج الس الذي يعمل فيه هؤالء القضاة؛:  قضاة االس ورؤساء احملاكم ووكالء اجلمهورية-5
قاضي التحقيق للمجلس القضائي الذي يعمل ضمن دائرة اختصاصـه          : احملاكم وضباط الشرطة القضائية    قضاة   -6

 هؤالء؛
 .حياكم أمام احملاكم العسكرية وخيضع إلجراءات التحقيق على مستوى احملاكم:  العسكري-7

 بسبب طبيعة اجلرمية: ثانيا
 :هناك فئة من اجلرائم خصها املشرع بقواعد اختصاص مميزة هي

 اجلرائم العسكرية يكون النظر فيها أمام احملاكم العسكرية؛ -
 اجلرائم ضد أمن الدولة يكون النظر فيها أمام احملاكم العسكرية؛ -
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 وخيضع  1995-02-25 املؤرخ يف    10-25اجلرائم املوسومة بأفعال إرهابية أو ختريبية قبل صدور األمر           -
بعـد سـنة   ( اخلاصة بعدها أصبح من اختصاص احملاكم اختصاص األمر فيها فيما يسمى باالس القضائية     

1995.(1 

 سلطات قاضي التحقيق: املطلب الثالث
 مسألة التمييز بني سلطات قاضي التحقيق القضائية وسلطاته كمحقق: الفرع األول

  األول يقول عنه بأنه أقوى رجل يف دائرة اختصاصـه يف    نابليونيتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة مما جعل        
 . أنه أقوى رجل يف فرنسابالزاكحني قال عنه الكاتب 

 :ولعل مظاهر القوة هذه مردها إىل اجتماع صفيت احملقق والقاضي له فلقد خصصه املشرع بنوعني من السلطات
 اليت يتصرف فيها بناءا على أوامر إدارية؛: سلطات البحث والتحري -
 .يتصرف فيها بناءا على أوامر قضائية: سلطات قضائية -

والبد من اإلشارة أو أن التمييز بني األوامر اإلدارية والقضائية له أمهية عملية تتمثل يف أن الثانية هي وحدها اليت تبلغ                     
وكذا جواز استئنافها أمام غرفة االام ولقد اعترب القضاء الفرنسـي           )  فقرة   118املادة  (حملامي املتهم واملدعي املدين     

 :يةأوامر إداراألوامر التالية 
 األمر باالنتقال؛ -
 أمر التفتيش واحلجز؛ -

 أمر بتعيني خرباء؛ -

 األمر بإصدار اإلنابة القضائية؛ -

 األمر بضبط اإلجراءات أو فصلها من بعضها البعض؛ -

 .األمر باالسترداد -

 :أوامر قضائيةوباملقابل اعترب األوامر التايل بياا 
 أوامر االختصاص اليت بيت فيها قاضي التحقيق اختصاصه؛ -
 األوامر املتعلقة باألفراد وحرية املتهم؛ -

 أوامر التصرف عند انتهاء التحقيق؛ -

األوامر املخالفة لطلبات األطراف الرامية إىل اختاذ إجراء من إجراءات التحقيق كاألمر برفض إصدار أمـر                 -
 .باإليداع

 إجراء خرية كـاألمر     ومع ذلك تبقى أوامر حمل خالف كاألوامر اليت يصدرها قاضي التحقيق يف حالة فصل يف              
 2.برفض طلب املتهم أو املدعي املدين كإجراء خربة أو تعيني خبري أو إجراء خربة مضادة أو تكميلية
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 على جوانب استئناف هـذه      2001 املعدل مبوجب قانون     172وعلى كل أجاب املشرع اجلزائري يف املادة        
 .األوامر

 حريسلطات قاضي التحقيق يف البحث والت: الفرع الثاين
 مساع األشخاص: 01الفقرة 

املتهم، املدعي املدين، والشهود، األول يكون يف حمضر استجواب         : لقاضي التحقيق مساع بعض األشخاص وهم     
 .والثاين والثالث يكون يف حمضر مساع

  املتهمباستجوا: أوال
 :1يتم استجواب املتهم على مرحلتني

ويعترب هذا اإلجراء يف واقع األمر سؤال       :" من ق ا ج      100املادة   نصت عليه     استجواب املتهم عند املثول األول     -أ
 :للمتهم وليس استجواباً ألن قاضي التحقيق يكتفي ذه املرحلة ألن

سؤال املتهم عن هويته ويعِلمه صراحة بكل واقعة منسوبة إليه وال بأس أن يعلم قاضي التحقيق بالوصـف                   -
رودها يف طلب االفتتاح إلجراء التحقيقالقانوين للوقائع املنسوبة إليه حسب و. 

تنبيه املتهم حبقه يف عدم اإلدالء بالتصريح ويعد هذا التنبيه إجراءا جوهريا يترتب عـدم مراعاتـه بطـالن                    -
 .االستجواب

تنبيه املتهم حبقه باالستعانة مبحامي إذا مل خيتر حماميا وطلب من قاضي التحقيق تعيني حمامي له غني له قاضي                    -
 ذلك، وهنا جيب على قاضي التحقيق عدم استجواب املتهم إال يف حضور حمامي أمـا إذا اختـار                   التحقيق

التنازل صراحة عن احملامي جاز لقاضي التحقيق بعد إثبات ذلك التنازل يف حمضر الشـروع يف اسـتجواب      
 .املتهم ومواجهته باألدلة

 يكون هنا ضمانا ملثول املتهم أمـام قاضـي          تنبيه املتهم بوجوب إخبار التحقيق عن تغيري عنوانه وهذا حىت          -
 .التحقيق عند طلبه ووصول التبليغات لديه

 على أنه جيوز لقاضـي      101وإذا كانت القاعدة هي عدم استجواب وال مواجهة عند املثول األول فقد نصت املادة               
 :التحقيق استجواب املتهم ومواجهته وهم

 دالئل على وجه االختفاء؛وجود شاهد يف حالة خطر موت أو وجود آثار أو  -
 ... سيما عن املثول الثاين والثالثةيصبح دور القاضي هنا أكثر إجيابي: االستجوابات الالحقة -

حيث يقوم القاضي باستفسار املتهم عن الوقائع املنسوبة إليه ويوجه إليه األسئلة اليت يراها ضـرورية لكشـف                  
 .كلمته فيها بالتسليم ا أو نفيها وهو إجراء ضروري ولو ملرة واحدةاحلقيقة، حيث يواجه املتهم بأدلة االام ليقول 

 : يف احلاالت التاليةميكن االستغناء عن االستجوابغري أنه 
 إذا أدىل املتهم عند احلضور األول بتصرحيات من تلقاء نفسه وكانت هذه التصرحيات كافية إلظهار احلقيقة؛ -
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 إذا كان املتهم يف حالة فرار؛ -

 . القاضي بأن ال وجه للمتابعةإذا أصدر -
 :ضمانات املتهم عند ممارسة إجراء االستجواب ضده

 :نص املشرع على مجلة من الضمانات ونوردها فيما يلي
 مبجرد مساعه عند احلضور األول؛)  من ق ا ج102املادة ( حق املتهم املوقوف يف االتصال مبحاميه -1
  حق املتهم املوقوف يف مراسلة حماميه؛-2
 حق املتهم يف استجوابه يف حضور حماميه أو بعد دعوته قانونا  حيث يستدعى احملامي بذلك بيومني على األكثـر                    -3
 ؛)105املادة (
 حق اإلطالع على ملف اإلجراءات واحلصول على نسخة منها حيث يوضع امللف بني يديه قبل كل اسـتجواب                   -4

 .لدى كتابة الضبط ساعة على األكثر يطلع عليه لقاضي التحقيق و24يف 
ليس هناك مانع لكن عمليا لعدم وجـود آالت النسـخ           : اجلواب.  هل جيوز للمحامي نسخ أوراق التحقيق؟      :سؤال

 .وتايل حيول دون ذلك
جيدر التنويه أن القانون جييز للمحامي توجيه األسئلة للمتهم بترخيص من القاضي غري أن وكيل اجلمهورية يوجه                 

 .ملتهم األسئلة مباشرة
 لقاضي التحقيق يف املواد اجلنائية دون اجلنحية واملخالفات إجراء استجواب إمجايل وهو             2 فقرة   108جتيز املادة   

إجراء يهدف إىل وضع حوصلة ملا توصل إليه التحقيق وإحداث مراجعة عامة مل التصرحيات اليت أدىل ـا املتـهم         
 .خالل حماضر مساعه

اب املتهم أو مساع أقوال املدعي املدين أو إجراء مواجهة إال حبضور احملـامي بعـد            ال جيوز استجو  :  املثول الثاين  -ب
 سـاعة قبـل     48استدعائه قانونا ما مل يتنازل املتهم صراحة عن حقه هذا ويلزم قاضي التحقيق باستدعاء احملامي يف                 

كمـا أجـاز    . عليـه  ساعة قبل االستجواب لإلطالع      24إجراء االستجواب ووضع ملف التحقيق حتت تصرفه يف         
القانون لوكيل اجلمهورية حضور استجواب املتهم ومواجهته بغريه ومساع أقوال املدعي املـدين  وتوجيـه األسـئلة                  

 .مباشرة أثناء االستجواب
غري أنه ال جيوز حملامي املتهم أو حمامي املدعي املدين أخذ الكلمة وتوجيه األسئلة إال بعد تصريح مـن قاضـي                     

رفض قاضي التحقيق تلحق األسئلة مبحضر االستجواب الذي حيرره كاتب التحقيق ويوقع من طرف              التحقيق ، وإذا    
 أما بالنسبة للمتهم فله احلق يف االمتناع عن         ةكاتب التحقيق وقاضي التحقيق واألشخاص الذين كانوا يف حلة مواجه         

 1.التوقيع على احملضر وينوه عن ذلك يف احملضر 
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 املواجهة: ثانيا
ا وضع املتهم وجها لوجه أمام متهم آخر أو شاهد أو مدعي مدين وتلقي قاضي التحقيق إجابة املتـهم   ويقصد  

وتكون كذلك املواجهة بني الشهود إذا تعارضـت        " على ما وجه إليه بالتأييد أو اإلنكار أو بالسكوت دون اإلجابة          
 أقواهلم

 مساع املدعي املدين
 حالت ما وجد طرف آخر يف الدعوى وال جيوز مساع املدعي املـدين إال               لقاضي التحقيق مساع املدعي املدين يف     

 ساعة قبل مساع املدعي     24حبضور املتهمني أو بدعوم قانونا ما مل يتنازل صراحة وبوضع امللف بني يدي املتهم يف                
 .املدين
 مساع الشهود: رابعا

  والشهادة هي اإلدالء مبعلومات الشاهد كل شخص يرى قاضي التحقيق من مساعه فائدة إلظهار احلقيقة
 1املعاينة املادية والتفتيش وضبط األشياء: 02الفقرة 
 االنتقال واملعاينة: أوال

جيوز لقاضي التحقيق االنتقال إىل املكان الذي وقعت فيه اجلرمية إلجراء املعاينات الالزمة كلمـا رأى ضـرورة             
اليت هلا عالقة باجلرمية هذا العمل أي االنتقال للمعاينة أمر تروك            تلذلك دف إثبات حالة املكان واألشياء واملستندا      

 .لتقدير قاضي التحقيق حبسب ظروف كل حالة حيث أنه هناك حاالت ال مربر فيها هلذا العمل
لقاضي التحقيق عند انتقاله ملكان اجلرمية أن يصطحب معه اخلرباء الذين يفيدون التحقيق كأخـذ البصـمات                 

ا أو لتصوير األماكن واجلثث كما جيوز إعادة متثيل اجلرمية كما رآها الشهود أو الضـحية أو املتـهم                   واملواد لتحليله 
 ). ق إ ج79املادة (

وقبل االنتقال خيطر قاضي التحقيق  وكيل اجلمهورية الذي له احلق يف مرافقته كما يسـتعني دائمـا بكاتـب                    
قاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة التحقيق انتقـال قاضـي   التحقيق الذي حيرر حمضرا عن كل إجراء أو عمل قام به       

التحقيق إىل دوائر اختصاص احملاكم ااورة للمحكمة اليت يباشر فيها وظيفته إلجراء املعاينات عليه أن خيطر وكيـل                  
ته إىل هذا   اجلمهورية يف حمكمته ووكيل اجلمهورية يف احملكمة اليت سيتنقل إليها وأن يذكر يف احملضر األسباب اليت دع                

  2). ق إ ج80املادة . (االنتقال
 التفتيش: ثانيا

 من ق إ ج، حيث جيوز لقاضي التحقيق مباشـرة           83 و   82 و   81لقد نظم املشرع أحكام التفتيش يف املواد        
التفتيش يف مجيع األماكن اليت ميكن العثور فيها على أدلة أو أشياء يكون كشفها مفيدا يف إظهـار احلقيـق ودون ان                      

 .وقف على طلب من وكيل اجلمهوريةيت
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والتفتيش يعترب عمل من أعمال التحقيق وال جيوز اللجوء إليه إال بعد فتح التحقيق بناء على مة وجهتنها النيابة                   
 .العامة إىل املتهم، ويف هذا الصدد منيز بني تفتيش مسكن املتهم وتفتيش مسكن غري املتهم

 : تفتيش مسكن املتهم-أ
املادة (ي التحقيق بتفتيش مسكن املتهم جيب أن يتقيد باألحكام والشروط الواردة يف حالة التلبس               عند قيام قاض  

 ). من ق إ ج47 واملادة 45
 :ولصحة التفتيش ال بد من توافر شرطان

حضور صاحب املسكن، أما إذا كان هذا األخري فارا، يتم تعيني ممثال عنه قدي كون أحد األقـارب أو                    -1
 .ذر تعيني ممثال فيتم تعيني شاهدين ال عالقة هلم بقاضي التحقيقاألصهار وإذا تع

 صـباحا وال    05يتعلق هذا الشرط بامليقات القانوين، حبيث ال جيوز البدء يف إجراء التفتيش قبل الساعة                -2
 مساء إال يف حاالت استثنائية واليت سبق ذكرها يف التفتيش الذي تقـوم بـه الشـرطة                  08بعد الساعة   
 . حالة التلبسالقضائية يف

إذا كنا بصدد جناية، جاز لقاضي التحقيق إجراء التفتيش خارج املقيات القـانوين بشـرط حضـور وكيـل                   
 ). من ق إ ج82املادة (اجلمهورية وأن يقوم قاضي التحقيق شخصيا ذا اإلجراء 

ملاسة بأنظمة املعاجلـة اآلليـة      عندما يتعلق األمر جبرائم املخدرات واجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية واجلرائم ا           
للمعطيات وجرائم تبييض األموال واإلرهاب واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف، جيوز لقاضي التحقيق بأيـة               

 من القـانون رقـم   04 فقرة 47املادة ( عملية تفتيش أو حجز ليال أو ارا يف أي مكان على امتداد التراب الوطين            
 1).2006-12-20 املؤرخ يف 06-22
 : تفتيش مسكن غري املتهم-ب

قبل البدء يف التفتيش يتم استدعاء صاحب املسكن حلضور هذا العمل فإذا كان غائبا جيري التفتيش حبضور اثنني                  
 ). ق إ ج83املادة(من األقارب أو األصهار، وإذا تعذر تعيينهما جيرى حبضور شاهدين ال عالقة هلما بقاضي التحقيق

 ب اخلرباءند: 03الفقرة 
 من ق إ ج، جيوز لقاضي التحقيق عندما تعرض عليه مسألة ذات طابع فين أو                156 إىل   143طبقا للمواد من    

 .علمي أن يأمر خبريا إما بناء على طلب من النيابة العامة أو املتهم أو املدعي املدين أو من تلقاء نفسه
 يوما من تاريخ اسـتالمه      30 سببا يف أجل ثالثني   وإذا رفض قاضي التحقيق طلب اخلربة فعليه أن يصدر أمرا م          

الطلب وإذا مل يفصل قاضي التحقيق يف الطلب خالل األجل القانوين، جاز للطرف املعين رفعه أمام غرفـة االـام                    
 يوما للفصل يف الطلب تسري من تاريخ إخطارها، وال          30 أيام وهلذه األخرية مهلة ثالثني       10مباشرة خالل عشرة    

 ).2006-12-20 املؤرخ يف 22-06 من القانون رقم 3 2 فقرة 143املادة ( االام أي طعن يقبل قرار
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ويتوىل اخلربة أشخاص خمتصون يف خمتلف ااالت الفنية والعلمية والطبية، حبيث يستطيعون تقدير رأيهم يف كل                
ل اليت استعملت يف ارتكاا يقوم      ما يطلب منهم خاصة فيما يتعلق بالظروف اليت وقعت فيها اجلرمية، وكذلك الوسائ            

اخلبري بأداء مهمته حتت رقابة قاضي التحقيق الذي خيتاره من اجلدول الذي يعده الس القضائي بعد اسـتطالع رأي                   
 .وكيل اجلمهورية

وقبل مباشرة عمله، يؤدي اخلبري املقيد يف اجلدول اليمني مرة واحدة، أما اخلبري الذي خيتـار خـارج اجلـدول            
وحدد القاضي التحقيق للخبري ميعادا لتقدمي نتائج أعماله        .  عليه حلف اليمني يف كل مرة أمام القاضي التحقيق         فيجب

 .يف شكل تقرير، ويف حلة عدم تقدمي التقرير يف امليعاد احملدد جاز لقاضي التحقيق استبدال اخلبري خببري آخر
أطراف اخلصومة إلحاطتهم علما بنتائج اخلبري لتقـدمي        وبعد االنتهاء من اخلربة، يقوم قاضي التحقيق باستدعاء         

املالحظات وتقدمي طلبات إلجراء خبرية تكميلية أو مضادة ففي حلة رفض هذه الطلبات، يتعني على قاضي التحقيق                 
 . يوما من تاريخ استالم الطلب30أن يصدر أمرا مسببا يف أجل ثالثني 

 جيوز للخصم املعين رفع الطلب مباشرة إىل غرفة االام خـالل            وإذا مل يفصل يف الطلب خالل األجل القانوين،       
املادة املعدلـة   ( يوما للفصل فيه حبيث يكون قرارها غري قبل ألي طعن            30  أيام وهلذه األخرية مهلة ثالثني     10عشرة  

 1).2006-12-20 املؤرخ يف 22-06مبوجب القانون 
 اإلنابة القضائية: 04الفقرة 

 من ق إ ج، إجراءات التحقيق االبتـدائي مـن          142 إىل   138 واملواد من    68/6ي املادة   املواد اليت نظمتها ه   
اختصاص قاضي التحقيق ويتعني عليه القيام ا شخصيا، ونظرا لكثرة املهام أجاز القانون لقاضي التحقيق أن ينـدب                  

د قضاة احملكمة أو أحد ضباط      تفويض قاضي التحقيق ألح   " أي يفوض غريه للقيام ببعضها، ويقصد باإلنابة القضائية         
 ".الشرطة القضائية للقيام بإجراء أو بعض إجراءات التحقيق االبتدائي ما عدا االستجواب ومساع أقوال املدعي املدين

 :ولصحة اإلنابة ال بد من توافر الشروط التالية
 أن تصدر اإلنابة من قاضي التحقيق املختص إقليميا؛ -
 و ضابط الشرطة القضائية املختص إقليميا؛أن تصدر اإلنابة إىل القاضي أ -

أن تنصب اإلنابة على إجراء واحد أو بعض اإلجراءات التحقيق االبتدائي، وعليه إذا كان التفويض عامـا                  -
 فإنابة تكون باطلة؛

 أن تكون اإلنابة صرحية ومكتوبة؛ -

تعلق بضـابط الشـرطة   أن تتضمن جمموعة من البيانات تتعلق بقاضي التحقيق الذي أصدر اإلنابة وأخرى ت        -
القضائية أو القاضي املفوض وبيانات تتعلق باملتهم والوقائع املنسوبة إليـه وأخـرى تتعلـق بـاإلجراء أو                  

 .اإلجراءات موضوعة لإلنابة وبيانات تتعلق باملدة اليت حددها قاضي التحقيق لتنفيذ اإلنابة

 :أما اآلثار املترتبة على إلنابة القضائية فهي
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قاضـي  (بنفس السلطات اليت يتمتع ـا النـادب         ) القاضي، أو ضابط الشرطة القضائية    (ب  يتمتع املندو  -
 التحقيق؛

 االلتزام حبدود اإلنابة؛ -

 1.ال جيوز للمندوب ندب غريه لتنفيذ اإلنابة -

 أوامر قاضي التحقيق: املطلب الرابع
ذلك قاضي التحقيـق سـلطة      يتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة فإىل جانب األعمال اليت يقوم ا ميلك ك            

إصدار األوامر وهذه األخرية ختتلف حبسب طبيعتها ومرحلة التحقيق اليت تصدر فيها فهناك أوامر تكـون يف بدايـة                   
 .التحقيق وأخرى أثناءه وأخرى تصدر بعد انتهاء التحقيق 

 أوامر قاضي التحقيق عند فتح التحقيق : الفرع األول
 األمر بعدم االختصاص: 01الفقرة

يتصل قاضي التحقيق بالدعوى العمومية إما عن طريق الطلب االفتتاحي املكتوب الذي يقدمه وكيل اجلمهورية               
وإما بشكوى مصحوبة بادعاء مدين يقدمها املضرور من اجلرمية، يف هذه احلالة يقوم قاضي التحقيق بالبت يف مـدى                   

 . در أمرا بعدم االختصاص اختصاصه موضوعيا، حمليا، وشخصيا، فإذا رأى بأنه غري خمتص أص
 األمر برفض التحقيق: 02الفقرة

 جيوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمره برفض التحقيـق ولـو ـرد اإلطـالع علـى الوثـائق احمللـة إليـه                       
 : وحيدث هذا يف احلاالت التالية-أي دون حتريات أولية-
التقـادم  "كتوافر سبب من أسباب انقضائها      (ية   إذا كانت الوقائع ال تقبل املتابعة وألسباب ختص الدعوى العموم          -1

 ).أو كأن يكون املتهم يتمتع حبصانة، أو وجود سبب معفي من املسؤولية وكذا سبب معفي من العقوبة" مثال
 إذا تبني أن الوقائع املنسوبة إىل املشتبه فيه ال تقبل أي وصف جنائي كاملتابعة عن الشروع يف املخالفة أو املتابعـة               -2

 ...ين مدينعند د
 :  كأن يكون حتريك الدعوى معلق على شكوى-3

 . األوىل شكوى من وزير املالية والثانية شكوى من مدير الضرائبةجرائم الصرف واجلرائم الضريبي: مثال ذلك
 .جرائم السرقة والنصب وخيانة األمانة بني األقارب واألصهار إىل غاية الدرجة الرابعة: مثال
 . مدنيا غري مقبول إذا كان االدعاء-4

 األمر بعد قبول االدعاء مدنيا: 03 الفقرة
إذا كان االدعاء املدين غري مقبول شكال النعدام شروط رفع الدعوى وهي الصفة واملصلحة واألهلية أو عـدم                  

ن ، أو عدم اختيار مـوط )ج.إ.ق75املادة (إيداع مدعي مدين لدى كتابة الضبط املبلغ املقدر لزوم ملصاريف الدعوى    
 .ضمن دائرة اختصاص قاضي التحقيق
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 األمر بالتخلي عن حتقيق لصلح قاضي حتقيق آخر: 04 الفقرة
 :إن حتديد اختصاص قاضي التحقيق مرهون بتحديد إما

 مكان وقوع اجلرمية-
  وإما مبكان وجود حمل إقامة املتهم -
 )ج.إ. ق40املادة .( مكان اإللقاء القبض على املتهم -

م االختصاص احمللي أكثر من قاضي حتقيق يف هذه احلالة يصدر أحدمها أمرا بالتخلي عن حتقيق                إذ ميكن أن يتقاس   
قرار احملكمة العليا الغرفة    (يف الدعوى لصاحل آخر شرط حصول اتفاق بينهما وهذا تفاديا لنشوء تنازع يف االختصاص               

 .1979-04-17 الصادر بتاريخ 1اجلزائية رقم 
  التحقيق أثناء سري التحقيق أوامر قاضي: الفرع الثاين

 األوامر القصرية: 01الفقرة 
ج جيوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي احلالة أن يصدر أمرا بإحضـار املتـهم أو               .إ. من ق  109طبقا للمادة   

 بإيداعه السجن أو بإلقاء القبض عليه، وتكون هذه األوامر نافذة املفعول يف مجيع أرجاء القطر الوطين وحىت تنتج هذه                  
 :1األوامر آثار قانونية ال بد من توافر الشروط التالية

 إخل؛...ذكر هوية املتهم أي االسم واللقب وتاريخ امليالد واملهنة والعنوان -
 ذكر نوع التهمة أي الوقائع املنسوبة إىل املتهم مع املواد القانونية املتعلقة ا؛ -

 ه؛أن تؤرخ وتوقع من طرف التحقيق الذي أصدرها ومترر خبتم -

 169م. أن تؤشر هذه األوامر الثالث من طرف وكيل اجلمهورية وأن ترسل مبعرفته
 األمر باإلحضار: أوال

 القتياد املتـهم    ةج بأنه األمر الذي يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومي        .إ. من ق  110وهو الذي عرفته املادة     
 .ائية عرض هذا األمر على املتهم وتسليمه نسخةأمامه على الفور ويتعني على عون القوة العمومية أو الشرطة القض

وإذا كان املتهم حمبوسا من قبل لداع آخر فيجوز تبليغ األمر إليه مبعرفة املشرف رئيس مؤسسة إعـادة التربيـة                 
وجيوز يف حال االستعجال إذاعة األمر جبميع الوسائل وجيب يف هذه احلالـة إيضـاح مجيـع                 . الذي يبلغه نسخة منه   

وهرية املبينة يف أصل األمر وباألخص هوية املتهم ونوع التهمة واسم وصفة رجل القضاء الـذي أصـدر                  البيانات اجل 
 .ج.إ. ق111األمر ويوجه أصل األمر يف أقرب وقت ممكن إىل الضابط املكلف بتنفيذه وهذا على حسب نص املادة 

 :وأمر اإلحضار جيب أن يكون حامل البيانات التالية
 هوية املتهم؛ -
 مع املواد القانونية املتعلقة ا؛) التهم(لوقائع املنسوبة إليه ذكر ا -

 التأريخ والتوقيع من قبل قاضي التحقيق ومهره خبتمه؛ -
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 .تأشرية وكيل اجلمهورية -
وجيب أن يستجوب يف احلال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا ألمر إحضار مبساعدة حماميه، فإذا تعـذر                   

أمام وكيل اجلمهورية الذي يطلب من قاضي املكلف بالتحقيق ويف حالة غيابه فمـن أي               استجوابه على الفور، قدم     
 ).ج.إ. ق112املادة (قاض آخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجواب املتهم يف احلال وإال أخلي سبيله 

 :واملالحظ أن هذا األمر يترتب عنه ثالث افتراضات
 يف هذه احلالة يقتاد لديه فورا والذي يقوم         : قاضي التحقيق مصدر األمر     أن يتم ضبط املتهم يف دائرة اختصاص       -1

باستجوابه مبساعدة حماميه إن أمكن وإن تعذر استجوابه على الفور قدم أمام وكيل اجلمهورية الـذي يطلـب مـن                    
 . أخلي سبيلهالقاضي املكلف بالتحقيق استجوابا ويف حالة غيابه يعني قاضي آخر من قضاة احملكمة الستجوابه وإال

يف هذه احلالة يتم اقتياد املتهم فـورا        :  أن يتم ضبط املتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق مصدر األمر           -2
يف املكان الذي وقع فيه القبض الذي يقوم باستجوابه عن هويته           ) احملكمة اليت ضبط املتهم فيها    (إىل وكيل اجلمهورية    

أما إذا اعترض املتهم    .  عدم اإلدالء بأقواله مث حيال إىل قاضي التحقيق مصدر األمر          ويتلقى أقواله بعد تنبيهه بأنه حر يف      
ويبلغ بذلك يف   ) املؤسسة العقابية (على إحالته وأبدى حججا جدية تدحض التهمة فإنه يقتاد إىل مؤسسة إعادة التربية              

دون متهل متضمنا وصفا كامال ومعه      ويرسل إليه حمضر اإلحضار ب    . احلال ويف أسرع الوسائل قاضي التحقيق املختص      
ويتعني أن يـذكر مبحضـر      . كافة البيانات اخلاصة اليت تساعد على تعرف هوية املتهم أو حتقيق احلجج اليت أدىل ا              

 ) .ج.إ. ق114املادة . (التحقيق أن املتهم قد نبه إىل أنه حر يف عدم اإلدالء بأي تصريح
ألمر إىل حمافظ الشرطة أو قائد فرق الدرك الوطين ، ويف حالـة غيامـا               يرسل ا :  حالة عدم العثور على املتهم     -3

والذي يؤشر علـى األمـر      ) 115املادة  (يرسل إىل ضابط الشرطة، رئيس قسم األمن يف البلدية اليت يقيم فيها املتهم              
 . ويرسله إىل قاضي التحقيق باحملضر البحث بدون جدوى

 األمر بالقبض: ثانيا
إليه األمر االمتثال لدى قاض التحقيق وحاول اهلروب تعني على العون إحضاره بطريق القـوة             فإذا رفض املوجه    

 )ج.إ. ق116املادة (
ج حيث يتضمن هذا األمر إليقاف املتهم واعتقاله ويصـدر هـذا            .إ. من ق  119وهذا األمر نصت عليه املادة      

 :األمر يف حالتني
 .لوطن ضد املتهم اهلارب من العدالة أو املقيم خارج ا -
 ).2-119املادة .(وال يصدر إال يف اجلنايات واجلنح املعاقب عليها باحلبس -

واهلدف من هذا األمر هو استجواب املتهم من طرف قاضي التحقيق وإذا تعذر استجوابه يف احلال بسبب غياب                  
 ساعة وبعد انقضاء    48قاضي التحقيق يودع املتهم يف إحدى املؤسسات العقابية حبيث ال جيوز حجزه ملدة تزيد على                

هذه املدة يقوم مدير املؤسسة العقابية بتسليم املتهم إىل وكيل اجلمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق أو أي قاضي                   
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 ساعة دون اسـتجواب     48من قضاة احملكمة إجراء االستجواب وإال أخلي سبيل املتهم وإذا استمر احلجز ألكثر من               
  1ج.إ. ق121 املادة.املتهم أصبح حجزا تعسفيا

 على أنـه    114 اآلمر فقد نصت املادة      أما إذا وجد املتهم خارج دائرة احملكمة اليت يعمل ا قاضي التحقيق           
يساق إىل وكيل اجلمهورية باملكان الذي وقع فيه القبض، ويقوم هذا األخري باستجوابه عن هويته ويتلقى أقواله بعـد                   

ا، ويثبت ذلك يف حمضر التحقيق مث حييله بعد ذلك حيث يوجـد قاضـي               أن ينبه بأنه حر يف عدم اإلدالء بشيء منه        
فإذا اعترض املتهم على إحالته وأبدى حججا جدية رأى وكيل اجلمهورية أا تدحض             . التحقيق املنظورة أمامه القضية   

لتحقيق املخـتص،   التهمة فإن املتهم يقتاد إىل مؤسسة إعادة التربية ويبلغ يف ذلك يف احلال وبأسرع الوسائل قاضي ا                
ويرسل حمضر اإلحضار بدون متهل إىل قاضي املذكور متضمنا وصفا كامال ومعه كافة البيانات اخلاصة اليت تسـاعد                  

ويقر قاضي التحقيق إما إخالء سبيل املتهم وذلك إذا تبني          . على تعرف على هوية املتهم أو حتقيق احلجج اليت أدىل ا          
 2. وإما األمر بنقله إليهمثال أنه ليس هو املطلوب إحضاره،

وال جيوز للمكلف بتنفيذ أمر بالقبض أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة اخلامسة صباحا وال بعد السـاعة        
الثامنة مساءا، وله أن يصطحب معه قوة كافية لكي ال يتمكن املتهم من اإلفالت من سلطة القانون وتؤخذ هذه القوة                    

فيه تنفيذ أمر القبض، ويتعني على هذه القوة االمتثال ملا تضمنه أمر القـبض مـن                من أقرب حمل للمكان الذي يتعني       
 )1 فقرة122املادة (طلبات 

 فإن أمر القبض يبلغ بتعليقه يف املكان الكائن به آخر حمل لسكىن املتهم وحيـرر                أما إن تعذر القبض على املتهم     
ب جريان املتهم اللذين تسىن حلامل األمر العثور عليهمـا          حمضر بتفتيشه ويكون حترير هذا احملضر حبضور اثنني من أقر         

ويوقعان على احملضر مع الطلب الذي وجه هلما وبعد ذلك يقدم حامل األمر بالقبض هذا احملضر إىل حمافظ الشرطة أو                    
كـان  قائد قرفة الدرك للتأشري عليه، ويف حال غياما أو عدم وجودمها فإىل ضابط شرطة قسم األمن احلضري يف امل                  

 ).ج.إ. ق2 فقرة 122املاد (ويترك له نسخة من األمر وبعد ذلك يرفع أمر القبض واحملضر إىل القاضي 
 األمر باإليداع يف املؤسسة العقابية: ثالثا

ج بأنه ذلك األمر الذي يصدره قاضي التحقيق إىل مدير املؤسسـة العقابيـة              .إ. من ق  117ولقد عرفته املادة    
 :رهن احلبس املؤقت وال يصدر هذا األمر إال بعدالستالم املتهم ووضعه 

 .القيام باستجواب املتهم  -
 .وأن تكون اجلرمية هلا وصف جناية أو جنحة معاقب عليها باحلبس -

 أن يصدر هذا األمر تنفيذا ألمر احلبس املؤقت -
ري أن قاضـي    وجيوز لوكيل اجلمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار األمر باإليداع يف مؤسسة عقابية غ              

 118املادة .التحقيق له أن يرفض بأمر مسبب
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 األمر باحلبس املؤقت: 02الفقرة 
ج، حيث يعترب احلبس املؤقت إجراء من إجراءات التحقيـق          .إ. ق 125 إىل   123وهو الذي نظمته املواد من      

 جيوز حبس الشخص إال بعـد      االبتدائي وهو أخطرها ألنه ميس حبرية املتهم الذي يتمتع بقرينة الرباءة من جهة وأنه ال              
صدور حكم باإلدانة من جهة أخرى لذلك اعتربه املشرع إجراء استثنائيا فوضع له مربرات وضمانات تتعلق خاصـة                  

 .باملدة
واحلبس املؤقت هو سلب حرية املتهم ملدة حمددة قانونا بعد فتح التحقيق معه وإيداعـه يف املؤسسـة العقابيـة                    

القريبة من دائرة احملكمة التابع هلا قاضي التحقيق مبوجب أمـر الوضـع يف              ) عادة التربية مؤسسة الوقاية أو مؤسسة إ    (
 .احلبس املؤقت ومذكرة إيداع

 :مربرات احلبس املؤقت
 : شكليةىوهناك مربرات موضوعية وأخر

 : وهناك ثالثة شروط وهي):الشروط املوضوعية(املربرات 
 استجواب املتهم؛ -1

 قوبتها احلبس؛أن تكون اجلرمية أو جنحة ع -2

 .أن تكون إلتزامات الرقابة القضائية غري كافية -3

وكذلك ال جيوز لقاضي التحقيق األمر حببس املتهم مؤقتا إال إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غري كافية حسـب                   
 :1ج وذلك يف احلاالت اآلتية.إ. ق123املادة 
ضمانات كافية للمثول أمام قاضي التحقيق أو كانت        إذا مل يكن للمتهم موطنا مستقرا أو ال يستطيع تقدمي            -1

 الوقائع املنسوبة إليه جد خطرية؛

إذا كان احلبس املؤقت هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على اآلثار وأدلة اجلرمية أو ملنع املتهم من الضغط على                   -2
 الشهود أو اين عليه أو لتفادي اتصاله باملسامهني اآلخرين؛

 الوحيدة حلماية املتهم من االنتقام أو وضع حد للجرمية أو الوقاية مـن              ةت هو الوسيل  إذا كان احلبس املؤق    -3
 وقوعها مرة ثانية؛

 .حالة خمالفة املتهم التزام من التزامات الرقابة القضائية اليت حددها قاضي التحقيق -4

 :الشروط الشكلية
 .وهي شرط واحد أن يكون الوضع يف احلبس مبوجب أمر مسبب

 :ملؤقتمدة احلبس ا
باالعتبار أن احلبس املؤقت هو أخطر إلجراءات التحقيق االبتدائي فهو ميس حبرية املتهم لذلك وضـع املشـرع        
ضمانات تتعلق باملدة أساسا للحد من تعسف قاضي التحقيق، وهذه املدة ختتلف باختالف نـوع اجلرميـة ومقـدار               
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 وبصفة استثنائية ميكن أنتكون     1 فقرة   125املادة   أشهر حسب    04العقوبة، حيث أن األصل أن مدة احلبس املؤقت         
 1أقل أو أكثر

  : اجلنح-أ
 يـوم غـري قابلـة     20 اجلنح اليت تكون العقوبة املقرة هلا قانونا ال تتجاوز سنتني  فمدة احلبس املؤقت هـي                  -1-أ

م بقوة القانون وإال تعرض     للتجديد، مبعىن آخر أنه مبجرد انتهاء هذه املدة جيب على قاضي التحقيق اإلفراج على املته              
 :وال بد من توافر الشروط التالية) حبس تعسفي(إىل كل أنواع املسؤولية 

 . أن يكون للمتهم موطنا مستقرا يف اجلزائر-
 أن ال يكون قد حكم عليه من قبل يف جناية أو جنحة من جنح القانون العام بعقوبة احلبس تزيد على ثالثة أشـهر                        -

 .بغري وقف التنفيذ
 . سنوات  تصبح أربعة أشهر غري قابلة للتجديد03 سنة وتثل عن 02 اجلنح عقوبتها تزيد عن -2-أ
 أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة       04 اجلنح اليت تزيد عقوبتها عن ثالثة سنوات تكون مدة احلبس املؤقت             -3-أ

 .ي وكيل اجلمهوريةويتم متديد املدة من طرف قاضي التحقيق مبوجب أمر مسبب بعد استطالع رأ
 أشهر حبيث جيوز لقاضي التحقيق متديد املـدة إذا دعـت مقتضـيات              04 مدة احلبس املؤقت هي      : اجلنايات -ب

 :التحقيق ذلك مبوجب أمر مسبب وبعد استطالع رأي وكيل اجلمهورية وهنا منيز بني أربع حاالت وهي
متديد مرتني مـن    +  أشهر أصلية    4(ة   سن 20 و 05 شهر إذا كانت العقوبة هي السجن املؤقت ما بني           16 •

 .متديد مرة من غرفة االام+ قاضي التحقيق 

 ) شهر16 = 04 + 2×04+  أشهر 04                  (
 04(  سنة أو السجن املؤبد أو اإلعدام        20 شهرا إذا كانت العقوبة هي السجن املؤقت الذي يزيد عن            20 •

 ).متدد مرة من غرفة االام+ ن قاضي التحقيق  مرات م03 شهر وهو متديد 12+ أشهر أصلية 

 شهر20 ) = 04 + 3× 04+  أشهر 04                  ( 

 شهر هو متديـد     20+  أشهر أصلية    04( شهر إذا كانت اجلناية موصوفة بأا أفعال إرهابية أو ختريبية            36 •
 ).م مرات من غرفة االا03 شهرا وهو متديد 12+  مرات من قاضي التحقيق 05

 ) شهرا36= 3×04 + 5×04+  أشهر 04                   (

 مرة مـن    11 شهر متديد    44+  أشهر أصلية    04( شهر بالنسبة للجناية املنظمة عرب  للحدود الوطنية          60 •
 ). مرات من غرفة االام03 شهرا وهو متديد 12+ قاضي التحقيق 

 .ا شهر60 = 3×04 + 11×04+  أشهر 04                    
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وهنا يرسل قاضي التحقيق الطلب املسبب مع أوراق امللف إىل النائب العام لدى الس القضائي الذي يهيـئ                  
 أيام من تاريخ استالمه الطلب ويقدمها إىل غرفة االام اليت تصدر قرارها قبل انتهاء مدة احلـبس                  05القضية خالل   

 .اجلاري
 سنة أو يزيد على ذلك أو السجن املؤبد         20 -05اوح ما بني     الذي يتر  السجن املؤقت إذا كانت العقوبة هي     

جناية موصوفة بأا أفعـال      فقط أما إذا كنا بصدد       مرة واحدة أو اإلعدام جيوز لغرفة االام متيد مدة احلبس املؤقت          
 .ثالث مراتاملؤقت  جيوز لغرفة االام متديد مدة احلبس إرهابية وختريبية أو بصدد جناية عابرة للحدود الوطنية

 :انتهاء مدة احلبس املؤقت
 :األصل أن تنتهي مدة احلبس املؤقت بانتهاء التحقيق إال أن املشرع اجلزائري أورد استثناءين هلذا املبدأ

 : اإلفراج عن املتهم قبل انتهاء التحقيق-1
من وكيل اجلمهوريـة  يس وكيل اجلمهورية أو بطلب ئويكون ذلك إما من طرف قاضي التحقيق تلقائيا بعد إطالع ر  

 .127 أو بطلب من املتهم أو حماميه املادة 126املادة 
 : استمرا احلبس عبد انتهاء من التحقيق-2

 على إمكانية استمرار مدة احلبس املؤقت يف مواد اجلنح بعد إاء مـدة احلـبس                2 فقرة   165نصت املادة   :يف اجلنح 
 .األمر باإلحالة من تاريخ شهرااملؤقت القانونية على أال تتجاوز 

 على أن حيتفظ أمر اإليداع الصادر ضد املتهم بقوته التنفيذية حلني صدور قرار              2 فقرة 166نصت املادة : يف اجلنايات 
 على أن غرفة االام تصدر قرارهـا يف         2001 مكرر املستحدثة بتعديل     197من غرفة االام ويف هذا نصت املادة        

 :املوضوع يف أجل
بالنسبة الصـفة   (ى عندما يتعلق األمر جبنيات معاقب عليها بالسجن املؤقت          كحد أقص ) 2(شهرين   -

 ) .األوىل من اجلنايات

 20كحد أقصى عندما يتعلق األمر جبنيات معاقب عليها بالسجن املؤقت ملـدة             ) 04(أربعة أشهر    -
 )بالنسبة الصفة الثانية من اجلنايات(سنة أو بالسجن املؤبد ) 20(

 أقصى عندما يتعلق أمر جبنيات موصوفة بأفعال إرهابية أوختريبية أ وجبنايـة             أشهر كحد ) 08(مثانية   -
 )بالنسبة الصفة الثالثة والرابعة من اجلنايات(عابرة للحدود الوطنية 

 :األماكن اليت حيبس فيها املتهمون
االجتمـاعي   املتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج        2005 فرباير   06 واملؤرخ يف    04-05ينص القانون   

 :1تصنف مؤسسات البيئة املغلفة إىل مؤسسات ومراكز متخصصة: " على ما يلي28للمحبوسني يف املادة 
بدائرة اختصاص كل حمكمة وهي خمصصة الستقبال احملبوسني مؤقتا واحملكوم عليهم بعقوبة سالبة             :  مؤسسة وقاية  -1

 .للحرية تساوي أو أقل من سنتني
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بدائرة اختصاص كل جملس قضائي وهي خمصصة الستقبال احملبوسني مؤقتـا واحملكـوم              : مؤسسة إعادة التربية   -2
 . سنوات05عليهم ائيات بعقوبة سالبة للحرية أو أقل من 

ختصم مدة احلبس املؤقـت     : " من نفس القانون على ما يلي      3-13أما بالنسبة خلصم مدة احلبس املؤقت فتنص املادة         
م ا وحتسب هذه املدة من يوم حبس احملكوم عليه بسبب اجلرمية اليت أدت إىل احلكـم                 بتمامها من مدة العقوبة احملكو    

 ".عليه
 األمر بالوضع حتت الرقابة القضائية:03الفقرة 

 إذ اعتربهـا املشـرع      1990 أوت   18 املؤرخ يف    24-90استحدثت الرقابة القضائية مبوجب القانون رقم       
حقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الوقائع املنسـوبة إىل املتـهم             كبديل للحبس املؤقت حبيث جيوز لقاضي الت      

وتتضمن الرقابة القضائية جمموعة مـن      ) جناية أو جنحة معاقب عليها باحلبس     (معاقب عليها باحلبس أو بعقوبة أشد       
 :1 يليج فيما.إ. من ق1 مكرر125االلتزامات خيضع املتهم إىل واحد منها أو أكثر وتتمثل حسب املادة 

 عدم مغادرة احلدود اإلقليمية اليت حددها قاضي التحقيق إال بإذن منه؛ -1
 عدم الذهاب إىل بعض األماكن اليت حددها قاضي التحقيق؛ -2

 املثول دوريا أمام املصاحل أو السلطات املعينة من قاضي التحقيق؛ -3

 نشاط خيضع إىل ترخيص؛تسليم كافة الوثائق اليت تسمح مبغادرة التراب الوطين أو ممارسة مهنة أو  -4

 عدم القيام ببعض النشاطات املهنية عندما ترتكب اجلرمية بسبب ممارستها؛ -5

 االمتناع عن االتصال ورؤية بعض األشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق؛ -6

 اخلضوع إىل فحص عالج إذا تعلق األمر باإلدمان بغرض إزالة التسمم؛ -7

ة حبيث ال جيوز استعماهلا إال بناء على ترخيص من قاضي           إيداع مناذج الصكوك لدى كتابة ضبط احملكم       -8
 .التحقيق

 .وكذلك جيوز لقاضي التحقق يف أي مرحلة من املراحل أن يعدل من هذه االلتزامات أي يضيف التزاما أو يلغي
 :رفع الرقابة القضائية

مهورية أو من حمـامي     يكون ذلك إما بأمر من قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من وكيل اجل                
املتهم ويف هذه احلالة جيب على قاضي التحقيق استطالع رأي وكيل اجلمهورية ويفصل قاضي التحقيق يف طلب رفع                  

 يوم بتاريخ تقدمي الطلب ويف حالة عدم البت يف هـذا الطلـب              15الرقابة القضائية املقدم من حمامي املتهم يف أجل         
 يوم إلصدار قرارها وال جيوز للمتهم جتديـد         20ة إىل غرفة االام وهلذه األخرية       خالل هذا األجل يلجأ املتهم مباشر     

 125املـادة   (طلب رفع الرقابة القضائية إال بعد انتهاء مهملة شهر من تاريخ رفض الطلب األول من غرفة االـام                   
 ).ج.إ. ق2مكرر 
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ه قاضي التحقيق يف األمـر وتنتـهي الرقابـة          وتدخل الرقابة حيز التنفيذ والتطبيق ابتداء من التاريخ الذي حيدد         
القضائية عندما يصدر قاضي التحقيق أمر بأال وجه للمتابعة أما إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة الـدعوى علـى        

 3 مكـرر 125املـادة  (احملكمة يبقى املتهم حتت الرقابة القضائية إىل أن ترفعها احملكمة اليت أحيلت عليها الـدعوى      
 ).ج.إ.ق

 األمر باإلفراج: 04الفقرة 
ج، ويقصد باإلفراج إطالق سراح املتهم الذي مت حبسه مؤقتا وهناك           .إ. من ق  128 إىل   124نظمته املواد من    

 :الوجويب أي بقوة القانون واجلوازي: نوعان من اإلفراج
 :1يكون قاضي التحقيق ملزما بإخالء سبيل املتهم يف احلاالت التالية:  اإلفراج الوجويب-1

 ؛) يوم20(انتهاء مدة احلبس املؤقت  -

  سنوات؛03 أشهر بالنسبة للجنح املعاقب عليها باحلبس الذي يتراوح ما بني سنتني و 4انتهاء مدة  -

 8( سنوات   03انتهاء مدة احلبس املؤقت القصوى بالنسبة للجنح اليت تكون عقوبتها احلبس الذي يزيد عن                -
 ؛)أشهر

 شهر؛ انتـهاء    60 شهر أو    36 شهر أو    20 شهرا أو    16بة للجنايات وهي    انتهاء مدة احلبس املؤقت بالنس     -
 املدة األصلية للحبس املؤقت بدون متديد؛

 عندما يصدر قاضي التحقيق أمرا بأال وجه للمتابعة؛ -

 عندما يصدر حكم برباءة املتهم؛ عدم فصل حكم برباءة املتهم؛ -

  ساعة؛48بعد مرور عدم البت أو بت قاضي التحقيق يف طلب وكيل اجلمهورية  -

 إلغاء أمر الوضع يف احلبس املؤقت من طرف غرفة االام؛ -

 . يوم30عدم فصل غرفة االام يف طلب اإلفراج املقدم من طرف حمامي املتهم بعد انقضاء  -

عدم بت الغرفة اجلنائية على مستوى احملكمة العليا يف طلب اإلفراج املقدم من طرف حمامي املتهم بعد انقضـاء                   
 . يوم من تاريخ تقدمي الطلب إذا كنا بصدد اجلنايات45
 : ويكون يف احلاالت التالية: اإلفراج اجلوازي-2
 فيجوز لقاضي التحقيق أن يأمر باإلفراج على املتهم من تلقاء نفسه بعد استطالع              : قاضي التحقيق من تلقاء نفسه     -أ

يق مبجرد استدعائه وإخطار قاضي التحقيق جبميـع        رأي وكيل اجلمهورية وتعهد املتهم حبضور مجيع إجراءات التحق        
 ).ج.إ. ق1 فقرة126املادة (تنقالته 

 جيوز لوكيل اجلمهورية طلب اإلفراج على املتهم من قاضي التحقيق وعلى هـذا              : بطلب من وكيل اجلمهورية    -ب
لقانون ويف حالة رفـض      ساعة من تاريخ استالمه وإال أفرج على املتهم بقوة ا          48األخري البت يف هذا الطلب خالل       
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قاضي التحقيق طلب اإلفراج الذي قدمه وكيل اجلمهورية جاز هلذا األخري استئناف أمر الرفض أمام غرفة االـام يف                   
 ).ج.إ. ق2 فقرة126املادة ( أيام من صدوره 3خالل 

ق ويتعني علـى هـذا       جيوز للمتهم أو حماميه تقدمي طلب اإلفراج إىل قاضي التحقي          : بطلب من املتهم أو حماميه     -ج
 أيام كما يتعني على قاضـي التحقيـق تبليـغ    5األخري إرسال هذا الطلب إىل وكيل اجلمهورية إلبداء طلباته خالل        

 أيام مـن    8املدعي املدين ذا الطلب لتقدمي مالحظاته وعلى قاضي التحقيق البت يف هذا الطلب بأمر مسبب خالل                 
حالة عدم الفصل يف هذا الطلب بعد انقضاء املدة يرفع املتهم طلب اإلفـراج              تاريخ إرساله إىل وكيل اجلمهورية ويف       

 يوم إلصدار قرارها وإال يفرج على املتهم بقوة القـانون ويف حالـة              30مباشرة إىل غرفة االام وهلذا األخرية مهلة        
 127املـادة   (يخ الرفض    يوم من تار   30رفض غرفة االام طلب اإلفراج ال جيوز للمتهم جتديد طلبه إال بعد مضي              

 1).ج.إ.ق
 ) غلق التحقيق(أوامر قاضي التحقيق عند انتهاء التحقيق : الفرع الثالث

عندما ينتهي قاضي التحقيق من كل إجراءات التحقيق االبتدائي يرسل امللف إىل كيل اجلمهورية لتقدمي طلباتـه                 
 162املادة  ( بأال وجه للمتابعة وإما أمرا باإلحالة         أيام وعلى إثر ذلك يصدر القاضي التحقيق إما أمرا         10خالل مهلة   

 )ج.إ.ق
 )األمر بانتفاء وجه الدعوى(  للمتابعة هاألمر بأال وج:01الفقرة 

إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع ال تكون جناية أو جنحة أو خمالفة أو أنه ال توجد دالئل كافية ضد املتهم أو                      
 . أصدر بأن ال وجه ملتابعة املتهمكان مقترف اجلرمية ما يزال جمهوال،

وخيلي سبيل املتهمني احملبوسني مؤقتا يف احلال إال إذا حصل استئناف من وكيل اجلمهورية ما مل يكونوا حمبوسني                 
 )ج.إ. ق163املادة .( لسبب آخر

 :2ومنه يصدر األمر بأال وجه للمتابعة يف احلاالت التالية
 .توافر سبب من أسباب اإلباحة -1

 .انع من موانع املسؤولية اجلنائيةتوافر م -2

 .توافر مانع من موانع العقاب -3

 .انقضاء الدعوى العمومية ألي سبب من األسباب -4

 .إذا كانت األدلة اليت مجعت غري كافية إلدانة املتهم -5

 .إذا كان املتهم ال يزال جمهوال -6

 ):ج.إ. ق163املادة (ويترتب على األمر بأال وجه للمتابعة ما يلي 
 .على املتهم إذا كان حمبوس مؤقتااإلفراج  -
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 .رفع الرقابة القضائية ورد األشياء املضبوطة وتصفية املصاريف القضائية -

إن األمر بأال وجه للمتابعة ليس ائيا ويبقى قائما مدة تقادم الدعوى العمومية حيث أنه إذا ظهرت أدلـة جديـدة                     
و سنتني يف املخالفـات     ) 8املادة( سنوات يف اجلنح     3و) 07املادة  ( سنوات يف اجلنايات     10خالل هذه املدة وهي     

 .فإنه يعاد فتح التحقيق من جديد بناءا على طلب من النيابة العامة) 9املادة (
 األمر باإلحالة إىل حمكمة اجلنح واملخالفات: 02الفقرة 

كل جنحة أو خمالفة يصـدر      هنا األمر خيتلف باختالف نوع اجلرمية فإذا تبني بأن الوقائع املنسوبة إىل املتهم تش             
قاضي التحقيق أمر بإحالة الدعوى على حمكمة اجلنح واملخالفات مباشرة حبيث يرسل األمر وملف الدعوى إىل وكيل                 

املادة (اجلمهورية الذي حييله بدوره إىل كتابة ضبط احملكمة مع تكليف املتهم باحلضور مع حتديد تاريخ انعقاد اجللسة                  
 ).ج.إ.  ق165 و 164

 األمر باإلحالة إىل النائب العام: 03فقرة ال
أما إذا تبني بأن الوقائع تشكل جناية  فيصدر قاضي التحقيق أمر بإحالة الدعوى على النائب العام لدى الـس                
القضائي الذي حييله بدوره إىل غرفة االام باعتبارها جهة حتقيق درجة ثانية يف اجلنايات وعدم قيام هـذه األخـرية                    

ات التحقيق على مستواها تصدر أحد القرارين إما قرار بأال وجه للمتابعة وإما قرار بإحالة الدعوى العموميـة                  بإجراء
 )ج.إ.  ق166املادة (على حمكمة اجلنايات باعتبار أن هذه األخرية موجودة على مستوى الس القضائي 

 استئناف أوامر قاضي التحقيق : الفرع الرابع
ارية اليت ال جيوز استئنافها فلقد أعطى القانون خلصوم الدعوى العمومية حق استئناف كـل               ما عدا األوامر اإلد   

 ).املدعي املدين واملتهم والنيابة العامة(األوامر القضائية اليت يصدرها قاضي التحقيق 
 استئناف النيابة العامة: 01الفقرة 

ع أوامر قاضي التحقيق أمام غرفـة االـام         ج جيوز لوكيل اجلمهورية استئناف مجي     .إ. من ق  170طبقا للمادة   
 . أيام من تاريخ صدور األمر03واملهلة احملددة هي 

 يوم من تاريخ صـدور      20كما جيوز للنائب العام استئناف مجيع هذه األوامر وعليه أن يبلغ اخلصوم يف خالل               
 ).ج.إ. ق171حسب املادة (األمر 
 استئناف املتهم أو حماميه: 02الفقرة

ج، حيق للمتهم أو حماميه استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق أمام غرفـة االـام               .إ. من ق  172مادة  طبقا لل 
 :1 أيام من تاريخ التبليغ واألوامر اليت يستأنفها املتهم أو حماميه هي03خالل 
 ج؛.إ. من ق74األمر بقبول االدعاء املدين املادة  -
 ج؛.إ. مكرر من ق74أمر الوضع باحلبس املؤقت  املادة  -
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سواء تعلق األمر بتمديد احلبس املؤقت بالنسبة للجنحـة         )  مكرر 125املادة  (أمر متديد مدة احلبس املؤقت       -
  سنوات حبسا أو بالنسبة للجنايات بصفة عامة؛03اليت تزيد عقوبتها عن 

 ؛)1 مكرر126املادة (األمر بوضع حتت الرقابة القضائية  -

 ؛)2 مكرر125املادة (أمر رفض رفع الرقابة القضائية  -

 ؛)127املادة (أمر رفض اإلفراج  -

 أمر رفض إجراء اخلربة؛ -

 ؛1)154املادة (أمر رفض مالحظات فيما خيص نتائج اخلرب  -

 .باإلضافة إىل األوامر اليت يصدرها قاضي التحقيق واليت تتعلق أساسا باالختصاص) 164املادة (أمر باإلحالة  -

 استئناف املدعي املدين: 03الفقرة 
 أيام من تاريخ    03خالل  172 من املادة    2ستئناف املدعني املدنيني باألوضاع املنصوص عليها يف الفقرة         يرفع ا 

 .تبليغهم باألمر
حيث جيوز للمدعي املدين أو لوكيله أن يطعن بطريق االستئناف يف األوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيـق، أو                  

دنية، غري أن استئنافه ال ميكن أن ينصب يف أي حال من األحوال على              بأال وجه للمتابعة أو األوامر اليت متس حقوقه امل        
 .أمر أو على شق من أمر متعلق حببس املتهم مؤقتا

وجيوز له استئناف األمر الذي مبوجبه حكم القاضي يف أمر اختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسـه أو                   
 ).ج.إ. م ق173املادة (بناء على دفع اخلصوم بعدم االختصاص 

 :2وهذه األوامر حمدودة وتتمثل يف
 األمر بعدم إجراء حتقيق؛ -
 األمر بالتخلي؛ -

 األمر بأال وجه للمتابعة؛ -

 .األمر بقبول مدعي آخر -
يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق إذا كان األمر قد استؤنف أو عندما ختطر غرفة االـام مباشـرة طبقـا                    

 .3)ج.إ. ق174املادة (  مل تصدر غرفة االام قرار خيالف ذلك  ما154 و143مكرر و69 و69ألحكام املواد 
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 غرفة االام: املبحث الثالث
التحقيق االبتدائي مرحلة أساسية يف الدعاوى العمومية اهلامة، وإذا تعلقت تلك الدعوى جبنايـة فإنـه يكـون                  

كبرية بشأن إجراءات التحقيق تسمح له      حتميا، وال جيوز التصرف فيها دون مباشرته، ويتمتع قاضي التحقيق بسلطة            
ورغم استقالل قاضي التحقيق عن سلطيت االام واحلكم يف آن واحد، فـإن بشـر               . باملساس باألشخاص واألموال    

معصوم من اخلطأ اإلنساين الناجم عن العجز أو القصور أو حىت جمرد اإلمهال، ولذلك أوجد املشرع غرفة االام على                   
لس قضائي لتتوىل الرقابة على إجراءات التحقيق االبتدائي وتصحيح ما قد يعتريها من عيوب كما               األقل بدائرة كل جم   

 1.تتوىل تقدير مدى توافر األدلة يف خطر اجلرائم متهيدا إلحالتها
 تشكيل غرفة االام وخصائص إجراءاا: املطلب األول
 تشكيل غرفة االام: الفرع األول

ائي غرفة اام واحدة على األقل حبيث يتم تعيني رئيسها ومستشـاريها ملـدة              جند على مستوى كل جملس قض     
 ). من ق إ ج176املادة (ثالث سنوات مبوجب قرار من وزير العدل 

ميثل النيابة العامة لدى غرفة االام النائب العام ويف حالة غيابه يقوم بوظيفة النيابة العامة النائب العام املسـاعد                   
 177املادة  (نواب العامون املساعدون أما وظيفة كاتب اجللسة فيقوم ا أحد كتاب الس القضائي              األول أو أحد ال   

 ).من ق إ ج
وتنعقد غرفة االام جلساا إما باستدعاء من الرئيس أو بناء على طلب من النائب العام كلما دعت الضـرورة                   

 2). من ق إ ج178املادة (لذلك 
 ات غرفة االامخصائص إجراء: الفرع الثاين

 :تتميز اإلجراءات املتبعة أمام غرفة االام جبملة من اخلصائص
 السرعة يف اختاذ اإلجراءات: أوال

 أيام على األكثر من تاريخ استالم األوراق، مث يرسل امللف إىل            05يقوم النائب العام بتهيئة ملف القضية خالل        
األمر باحلبس املؤقت فيتعني على غرفة االام أن تصدر قرارها يف أقـرب             غرفة االام مع طلباته الكتابية أما إذا تعلق         

 مكرر  123 يوما من تاريخ استئناف أمر الوضع يف احلبس املؤقت الذي نصت عليه املادة               20اآلجال ال تتعدى املدة     
 يوم  20مدة عشرون   من ق إ ج، أما يف حالة عدم الفصل يف االستئناف املرفوع من طرف حمامي املتهم بعد االنتهاء                   

 ). من ق إ ج179املادة(يفرج على املتهم بقوة القانون ما مل تصدر غرفة االام قرار بإجراء حتقيق إضايف أو تكميلي 
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 التدوين والسرية: ثانيا
 تقدمي مذكرات لتمكني النيابة العامة واخلصوم اآلخرين مـن اإلطـالع            اجيوز للمتهم واملدعي املدين وحمامييهم    

ا، تودع هذه املذكرات لدى كتابة ضبط غرفة االام حيث يؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة اإليـداع                   عليه
 ) . من ق إ ج183املادة (

وتفصل غرفة االام يف القضايا املعروضة أمامها فري غرفة املشورة، فبعد أن يتلو املستشار املنتدب تقريـره يـتم                 
، ) من ق إ ج    1 فقرة 183املادة  (دمتها النيابة العامة واملذكرات اليت أودعها اخلصوم        النظر يف الطلبات الكتابية اليت ق     

 1.بدون حضور اجلمهور
 احلضورية والوجاهية بالنسبة للخصوم: ثالثا

 بواسطة رسالة موصى عليه تاريخ انعقاد اجللسة        ايقوم النائب العام بتبليغ كل من املتهم واملدعي املدين وحمامييهم         
القضية املعروضة على غرفة االام، حيث يرسل الكتاب املوصى عليه إىل كل خصم يف موطنه املختار ويف                 للفصل يف   

 .حلة عدم اختيار موطن فإىل آخر عنوان أعطاه 
وختتلف املهلة احملددة بني تاريخ إرسال اخلطاب املوصى عليه وتاريخ انعقاد اجللسة، ففي األحوال اليت يكـون                 

 أيام وخالل هذه املهلـة      05 ساعة، أما يف األحوال األخرى فهي        48 مؤقتا جيب أال تتعدى املهلة       فيها املتهم حمبوسا  
يتم إيداع ملف القضية مرفوقا بطلبات النيابة العامة املكتوبة لدى قلم كتاب غرفة االام حبيث يوضع حتت تصـرف                   

 ). ق إ ج من182املادة (حمامي املتهم واملدعي املدين لإلطالع عليه بكل حرية 
ولقد مسح القانون للخصوم وحماميهم احلضور أثناء اجللسة اليت تعقدها غرفة االام ولكل طرف احلق يف توجيه                 

ويف كل األحوال اليت تأمر فيها غرفة االام اخلصـوم          . املالحظات الشفوية اليت تراها مناسبة لتوضيح وتدعيم طلباته       
 معهم حماموهم حبيث ال جيوز مساع املتهم أو املـدعي املـدين أو إجـراء                باحلضور شخصيا وتقدمي أدلة االام حيضر     

 مـن  105مواجهة بينهما إال حبضور موكله أو بعد دعوته قانونا ما مل يتنازل صراحة عن ذلك طبقا ألحكام املـادة   
 . من ق إ ج3وة2 فقرة 184قانون اإلجراءات اجلزائية واملادة 

حظات جتري غرفة االام مداوالا يف غياب النائب العام واألطراف وحمـاميهم            فبعد مساع املرافعات وإبداء املال    
 2). من ق إ ج185املادة (والكاتب واملترجم 

 سلطات رئيس غرفة االام : املطلب الثاين
لقد خول املشرع لرئيس غرفة االام سلطات خاصة حددها يف ق إ ج، ويف حالة وجود مانع حيول دون قيـام                     

فة ذه السلطات اخلاصة به، فإن ممارستها تعود إىل قاضي خيتار من بني قضاة احلكم بالس مبوجب قـرار  رئيس الغر 
 .من وزير العدل
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كما يسوغ للرئيس تفويض هذه السلطات إىل أحد قضاة احلكم بغرفة االام من أجل القيام بأعمال حـددا                  
 . من ق إ ج20املادة 

 :1فة االام فيما يليتتمثل السلطات اخلاصة لرئيس غر
املراقبة واإلشراف على جمرى إجراءات التحقيق االبتدائي على مستوى مجيع مكاتب التحقيق التابعة لدائرة               -1

 230املادة  (اختصاص الس القضائي، حيث يبذل جهده يف أال يطرأ على اإلجراءات أي تأخري غري مربر                
 ؛) من ق إ ج1فقرة

 أشهر قائمة القضايا املتداولة مع ذكر تاريخ آخر إجراء من إجراءات            03ل  قيام مكاتب التحقيق بإعداد ك     -2
التحقيق مث تنفيذه يف كل قضية مع تبيان القضايا اليت فيها متهمون حمبوسون مؤقتا حبيث تقدم هذه القـوائم                   

 ؛) من ق إ ج3و2 فقرة 203املادة ( إىل رئيس غرفة االام والنائب العام 

حلق يف طلب كل التوضيحات الالزمة من قاضي التحقيق حول اإلجراءات اليت يقوم ا              لرئيس غرفة االام ا    -3
 ؛) من ق إ ج204املادة (هذا األخري 

زيارة كل مؤسسة عقابية نقع يف دائرة اختصاص الس للتحقق من حالة املتهمني احملبوسني مؤقتا والوقوف                 -4
 جاز لرئيس الغرفة توجيه املالحظات الالزمـة إىل         على ظروف احلبس وإذا تبني بأن هذا احلبس غري قانوين         

 ؛) من ق إ ج204املادة (قاضي التحقيق 

 ) . من ق إ ج205املادة (دعوة غرفة االام إىل االنعقاد لكي تفصل يف أمر استمرار حبس متهم مؤقتا  -5

 اختصاصات غرفة االام: املطلب الثالث
جويب يف كل اجلنايات حبيث يكون على درجتني، يقوم وكيـل          من ق إ ج التحقيق االبتدائي و       66طبقا للمادة   

اجلمهورية بتحريك الدعوى العمومية فيها بناء على طلب افتتاحي مكتوب يقدمه إىل قاضي التحقيق لفتح حتقيق ضد                 
 ). من ق إ ج67املادة ) (الدرجة األوىل(شخص معلوم أو جمهول 

ذا رأى قاضي التحقيق بأن الوقائع تكـون جرميـة وصـفها     من ق إ ج، إ166يف اية التحقيق وطبقا للمادة   
القانوين جناية يصدر أمر بإرسال ملف الدعوى إىل النائب العام لدى الس القضائي حـىت تتخـذ غرفـة االـام                     

 .اإلجراءات اليت تراها مناسبة باعتبارها جهة حتقيق درجة ثانية
ائية ومراقبة صحة إجراءات التحقيق ومدى قابليتها للبطالن،        كما ختتص غرفة االام مبراقبة أعمال الشرطة القض       

 .كما تنظر غرفة االام يف استئناف أوامر قاضي التحقيق الذي يرفعه إليها اخلصوم وتفصل يف تنازع االختصاص
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 1اختصاصا غرفة االام كجهة حتقيق درجة ثانية: الفرع األول
ا أو بناء على طلب من النائب العام أو أحد اخلصوم أن تـأمر باختـاذ مجيـع    جيوز لغرفة االام من تلقاء نفسه    : أوال

إجراءات التحقيق التكميلية اليت تراها ضرورية إلظهار احلقيق، كما جيوز هلا أن تأمر باإلفراج عن املتهم بعد استطالع                  
 ). من ق إ ج186املادة (رأي النائب العام 

حد أعضاء غرفة االام وغما لقاضي حتقيق تعينه هلذا الغرض، حبيث جيوز            ويعهد إجراء التحقيقات التكميلية إما أل     
 ؛) من ق إ ج190املادة ( أيام 05للنائب العام ويف أي وقت اإلطالع على أوراق التحقيق على أن يردها خالل 

قيقات بالنسـبة جلميـع      جيوز لغرفة االام من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النائب العام أن تأمر بإجراء حت                :ثانيا
املتهمني احملالني إليها بسبب اجلنايات واجلنح واملخالفات أصيلة كانت أو مرتبطة بغريها والنامجة عن ملف الـدعوى                 

 ). ق إ ج187املادة(واليت مل يشر إليها أمر اإلحالة الصادر من قاضي التحقيق واليت استبعدها األمر بأال وجه للمتابعة
 :طة يف األحوال التاليةوتكون اجلرائم مرتب

 إذا ارتكبت يف وقت واحد من عدة أشخاص جمتمعني؛ -
إذا ارتكبت من أشخاص خمتلفني حىت ولو متت يف أوقات متفرقة ويف أماكن خمتلفة بناء على اتفاق إجرامـي                    -

 سابق بينهم؛

تكاـا أو   إذا ارتكب اجلناة بعض هذه اجلرائم للحصول على وسائل الرتكاب جرائم أخرى أو لتسهيل ار               -
 إمتام تنفيذها أو جعلهم يف مأمن من العقاب؛

 ). من ق إ ج188املادة (عندما تكون األشياء املتحصلة عن جناية أو جنحة قد أخيفت كلها أو بعضها  -

 بالنسبة للجرائم النامجة عن ملف الدعوى، فالغرفة االام أن تأمر بتوجيه التهمة إىل أشخاص مل يشملهم أمـر                   :ثالثا
لة الصادر عن قاضي التحقيق والذي تبني مسامهتهم يف ارتكاب اجلرمية ما مل يصدر يف حقهم أمر ـائي بـأال                     اإلحا

 ). من ق إ ج189املادة (وجه للمتابعة غري قبال للطعن فيه بطريق النقض 
ؤقت، ففي مجيع    إذا فصلت غرفة االام يف استئناف املتهم أمرا صادرا من قاضي التحقيق يف موضوع احلبس امل                :رابعا

يقوم النائب العام بإعادة امللـف يف أقـرب         ) تأييد األمر أو إلغاءه مع اإلفراج على املتهم أو استمرار حبسه          (األحوال  
 .اآلجال إىل قاضي التحقيق بعد تنفيذ القرار الصادر من غرفة االام

يل امللف إىل قاضي التحقيق نفسه أو       ويف حالة إلغاءه أمر قاضي التحقيق، تتصدى غرفة االام إىل املوضوع وحت           
أما إذا أيدت غرفة االـام أمـر        . إىل قاضي آخر ملواصلة التحقيق ما مل يكن قرار اإللغاء قد أى إجراءات التحقيق             

 ؛ ) من ق إ ج192املادة (قاضي التحقيق الذي استأنفه أحد اخلصوم فإنه يرتب كل آثاره 
وال تتوافر أدلـة كافيـة   ) جناية أو جنحة أو خمالفة(وقائع ال حتمل وصف اجلرمية  إذا رأت غرفة االام بأن ال    :خامسا

إلثبات التهمة أو كان املتهم ال يزال جمهوال، أصدرت قراراها بأال وجه للمتابعة ويفرج على املتهم احملبوس مؤقتا ما مل                  
 ) من ق إ ج195املادة (املضبوطة يكن حمبوسا لسبب آخر، كما تفصل غرفة االام يف القرار نفسه يف األشياء 
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وإذا تلفى النائب العام أثناء سريان مدة التقادم أوراقا أو مستندات اتضح أا حتوي على أدلة جديدة ويف انتظار                   
انعقاد غرفة االام، جاز لرئيس الغرفة إصدار بناء على طلب النائب العام أمرا بالقبض على املتهم أو وضـعه رهـن                     

 ). من ق إ ج181املادة (احلبس املؤقت 
 إذا كانت الوقائع حتمل وصف جنحة أو خمالفة تقضي غرفة االام بإحالة الدعوى العمومية إىل احملكمة، ويف                  :سادسا

حالة اإلحالة على حمكمة اجلنح يظل املتهم حمبوسا مؤقتا إذا كانت اجلنحة معاقب عليها بـاحلبس، أمـا إذا كانـت                     
 ). من ق إ ج196املادة (بس أو خمالفة فيخلى سبيل املتهم يف احلال الوقائع ال ختضع لعقوبة احل

 أما إذا كانت الوقائع حتمل وصف جناية فإن غرفة االام تصدر قرارا بإحالة املتهم على حمكمة اجلنايات كما                   :سابعا
 ). من ق إ ج197املادة (ترفع إىل احملكمة نفسها اجلرائم املرتبطة بتلك اجلناية 

ر إحالة بيان الوقائع املنسوبة إىل املتهم ووصفها القانوين وإال وقع حتت طائلة البطالن، كما تصدر غرفـة                  يتضمن قرا 
 ؛) من ق إ ج198املادة (االام أمرا بالقبض على املتابع جبناية مع بيان هويته بدقة 

 مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية: الفرع الثاين
 من ق إ ج واملوظفني واألعوان       15 الشرطة القضائية الذين نصت عليهم املادة        ترقب غرفة االام أعمال ضباط    

 : من ق إ ج وهم27 إىل 21املكلفني ببعض مهمات الشرطة القضائية املنصوص عليهم يف املواد من 
  واألعوان الفنيون والتقنيون املختصون يف الغابات ومحاية األراضي واستصالحها؛نرؤساء األقسام واملهندسو -
املوظفون وأعوان اإلدارات واملصاحل العمومية الذين أنيطت م بعض مهام الضبط القضائي مبوجب قـوانني                -

 .خاصة

 :1 يف حالة وقوع أي إخالل بالواجبات من أحدهم أثناء القيام بالوظيفة، تتبع اإلجراءات التالية
يسها، كما جيوز هلا أن تفصل يف األمـر مـن            ترفع القضية إىل غرفة االام إما من طرف النائب العام أو من رئ             -1

 . نظر قضية أخرى مطروحة أمامهاةتلقاء نفسها مبناسب
أما إذا تعلق األمر بضباط الشرطة القضائية التابعني لألمن العسكري، فإن غرفة االام باجلزائر العاصمة هـي                 

 وكيل اجلمهورية العسكري املخـتص      املختصة حبيث حتال القضية عليها من طرف النائب العام بعد استطالع رأي           
 ). من ق إ ج207املادة (إقليميا 

 بعد طرح القضية على غرفة االام، تأمر بإجراء حتقيق حيث تسمع طلبات النائب العام وأوجه دفـاع ضـابط                    -2
ضـائية  الشرطة القضائية املعين بشرط أن يكون هذا األخري قد اطلع على ملفه مسبقا، كما يسمح لضابط الشرطة الق                 

 ). من ق إ ج208املادة (االستعانة مبحامي للدفاع عنه 
 : اليت قد يوقعها الرئيس التدرجيي على ضابط الشرطة القضائية لغرفة االامة دون اإلخالل باجلزاءات التأديبي-3

 أن توجه للضابط مالحظات؛ -

 أن تقرر إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية؛ -
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 ). من ق إ ج209املادة (ة عن الضابط ائيا أن تسقط الصف -

 إذا رأت غرفة االام بان الوقائع املنسوبة إىل ضابط الشرطة القضائية حتمل وصف جرمية من اجلرائم املنصـوص                   -4
من عليها يف قانون العقوبات، فإا تأمر بإرسال امللف إىل النائب العام، أما إذا تعلق األمر بضابط الشرطة القضائية لأل                  

) من ق إ ج   210املادة(العسكري فريفع األمر إىل وزير الدفاع الوطين الختاذ اإلجراءات اليت تراها مناسبة يف هذا الصدد                
 ويف األخري تبلغ القرارات اليت تصدرها غرفة االام ضد ضباط الشرطة القضائية إىل السلطات التابعني هلا بنـاء                   -5

 ) .ن ق إ ج م211املادة (على طلب النائب العام 
 مراقبة مدى صحة إجراءات التحقيق وبطالا: الفرع الثالث

 من ق إ ج، ختتص غرفة االام كذلك يف النظر يف مدى صحة اإلجراءات املرفوعـة إليهـا،   191طبقا للمادة   
 التالية أو   فإذا تبني هلا سببا من أسباب البطالن قضت ببطالن اإلجراء املشوب، وعند االقتضاء ببطالن كل اإلجراءات               

 .بعضها
بعد اإلبطال، لغرفة االام أن تتصدى ملوضوع اإلجراء أو تعيد امللف إىل قاضي التحقيق نفسه أو قاضي حتقيـق                

 .آخر ملواصلة إجراءات التحقيق
اجلزاء املترتب على ختلف كل أو بعض شروط صحة اإلجراء حبيث ال ينتج هـذا               ": والبطالن ذا املعىن هو     

 ". القانونية املعتادةاألخري آثاره
 تقدمي طلب البطالن: أوال
 إذا تبني لقاضي التحقيق بان إجراء من إجراءات التحقيق مشوبا بالبطالن، تعني عليه رفع األمر إىل غرفة االـام                    -1

 .عن طريق طلب إبطال اإلجراء بعد استطالع رأي وكيل اجلمهورية وإخطار اخلصوم
ع طلب البطالن إىل غرفة االام إذا تبني له أن هناك بطالنا قد وقع، ففـي هـذه    كما جيوز لوكيل اجلمهورية رف   -2

احلالة يطلب من قاضي التحقيق موافاته مبلف الدعوى لريسله إىل غرفة االام مرفوقا بطلـب الـبطالن، ويف كـل                    
 . ق إ ج املذكورة أعاله واملادة  من191احلاالت تصدر غرفة االام قرارها طبقا ألحكام املادة 

 ال جيوز للمتهم أو املدعي املدين الطعن يف إجراء مشوبا بالبطالن أمام غرفة االام، وللخصـم أن يتنـازل عـن               -3
التمسك بالبطالن حبيث ال جيوز هذا التنازل إال حبضور احملامي أو بعد استدعائه قانونيا، فإذا حصل التنازل صـحح                   

 1. من ق إ ج157/2 ة واملاد158/1خلصم بالبطالن تطبق أحكام املادة قاضي التحقيق اإلجراء أما يف حالة متسك ا
 حاالت البطالن املنصوص عليها: ثانيا

 :هناك عدة حاالت للبطالن نص عليها القانون صراحة
إن عدم مراعاة أحكام هـذه      .  من ق إ ج، واملتعلقة باملثول األول للمتهم        100 اإلجراءات اليت جاءت ا املادة       -1

عد إىل دراسة أعمال قاضـي      ( من ق إ ج      157يترتب عليها بطالن اإلجراء نفسه وما يليه من إجراءات املادة           املادة  
 ).التحقيق
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ال جيوز مساع املتهم أو املدعي املدين أو إجراء مواجهـة           :  من ق إ ج    105 اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة       -2
 . مل يتنازل صراحة عن حقه يف االستعانة مبحاميبينهما إال حبضور حماميه أو بعد دعوته قانونا ما

 من  157املادة  (عن عدم مراعاة أحكام هذه املادة أو خمالفتها يترتب عليها بطالن اإلجراء واإلجراءات التالية له                
 ) .ق إ ج
أن لصحة التفتيش جيـب     :  من ق إ ج      74 و 45 و   44 اإلجراءات املتعلقة بالتفتيش واملنصوص عليها يف املواد         -3

 :تتوافر الشروط التالية
  احلصول على اإلذن املكتوب بالتفتيش؛-أ

  حضور صاحب املرتل أو تعيني ممثل عنه أو شاهدين؛-ب
 . إال يف حاالت استثنائية08 وال بعد الساعة 05 احترام امليقات القانونني فال جيوز البدء يف التفتيش قبل الساعة -ج

 حبيث يترتب على خمالفتها بطالن التفتيش       47 و   45 استوجبتها املادتان    جيب مراعاة اإلجراءات والشروط اليت    
 ) . من ق إ ج48للمادة (طبقا 
 من ق إ ج، يترتب على خمافة اإلجراءات اجلوهرية املقرة يف هـذا  159طبقا للمادة :  خمالفة اإلجراءات اجلوهرية -4

 .الدفاع أو حقوق أي خصم يف الدعوىالقانون بطالن اإلجراء إذا ترتب على خمالفته اإلخالل حبقوق 
مل حيدد املشرع اإلجراءات اجلوهرية اليت يترتب على خمالفتها البطالن، لذا نلجأ إىل االجتهاد القضـائي، ومـن      

 :أمثلة اإلجراءات اليت تعترب خمالفتها مساسا حبقوق الدفاع أو اخلصوم ما يلي
  عدم استجواب املتهم قبل إحالته على احملكمة؛-أ

  عدم تبليغ اخلصوم أوامر قاضي التحقيق الستئنافها أمام غرفة االام؛-ب
 . عدم تبليغ املتهم قرار اإلحالة الذي أصدرته غرفة االام-ج

وإذا قضت غرفة االام ببطالن اإلجراء املشوب، تسحب من ملف التحقيق ورقة اإلجراء الباطل وتودع لـدى                 
 .كتابة الضبط الس القضائي

 الستنباط أدلة أو اامات ضد اخلصوم أثناء املرافعات وإال تعـرض            ةز ألي كان الرجوع إىل هذه الورق      فال جيو 
 1) . من ق إ ج160املادة ( للمحامي ةجلزاء تأدييب بالنسبة للقاضي واملثول أمام الس التأدييب بالنسب

 الفصل يف تنازع االختصاص: الفرع الرابع
 صور تنازع االختصاص: أوال

 :2خذ تنازع االختصاص صورتنييت
 حيث تتمسك أكثر من جهة من جهات القضاء أو التحقيق باختصاصها بالفصل يف نفـس                :  التنازع اإلجيايب    -1

 .الدعوى العمومية
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 حيث تقر أكثر من جهة من جهات القضاء أو التحقيق عدم اختصاصها بالفصل يف الـدعوى                 : التنازع السليب  -2
 .دامها هي املختصة أصالالعمومية بينما تكون إح

سواء كان إجيابيا أو سلبيا، يقوم التنازع يف االختصاص بني جهات قضائية خمتلفة تابعة لس قضائي واحـد او                   
 .لسني أو أكثر بني جهيت حكم أو بني قاضي حتقيق أو بني جهة حكم وقاضي حتقيق

نما ال تكون هناك جهة قضـائية أخـرى         قد حيدث أن حتكم جهة قضائية بعدم اختصاصها يف نظر الدعوى بي           
 سنة مما ال خيتص بـه  18خمتصة كما إذا قضى قسم األحداث بعد اختصاصه بينما الثابت فعال أن سن املتهم أقل من               

 .إال قسم األحداث
ويف كل األحوال لكي يكون هناك تنازع يف االختصاص جيب أن تكون األحكام واألوامر والقرارات الصـادرة           

 .صاص ائية غري قابلة للطعن فيهابشأن االخت
 :يتحقق تنازع يف االختصاص بني القضاة: " من ق إ ج على ما يلي545تنص املادة 

إما أن تكون االس القضائية أو احملاكم أو مع مراعاة االستثناء الوارد بالفقرة األخرية من هذه املادة، قضـاة                    -
 .فع األمر إليها يف جرمية واحدة بعينهاالتحقيق املنتمون حملاكم خمتلفة قد أخطرت أو ر

 .وإما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعد اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت ائية -

وغما أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إىل جهة من جهات احلكم وقضت تلك اجلهة                   -
 .بعدم اختصاصها بنظرها حبكم أصبح ائيا

عندما يكون قضاة التحقيق حملاكم خمتلفة قد أخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها وال يكون مثـة جمـال               وإما   -
 ".لوجود تنازع بني القضاة إذا كان احدهم قد أصدر بناء على طلبات النيابة أمرا بالتخلي عن نظر الدعوى 

 اجلهة املختصة يف الفصل يف تنازع االختصاص: ثانيا
 يف الفصل يف تنازع االختصاص حبسب ما إذا كان هذا التنازع حاصـال بـني جهـتني                  ختتلف اجلهة املختصة  

 .قضائيتني تنتميان إىل جهة أعلى واحدة أو تنتمي كل واحدة منهما إىل جهة قضائية أعلى خمتلفة
ركة  من ق إ ج، يطرح الرتاع بني جهتني قضائيتني تابعتني جلهة قضائية عليـا مشـت                546 فبالرجوع إىل املادة     -1

حسب التدرج يف السلك القضائي، فإذا كانت تلك اجلهة جملسا قضائيا ختتص غرفـة االـام بـالنظر يف تنـازع                     
 .االختصاص املرفوع أمامها سواء كان إجيابيا أو سلبيا

 أما يف حالة عدم وجود جهة عليا مشتركة، فإن تنازع االختصاص بني جهات التحقيق وجهات احلكم يطـرح                   -2
 1.اجلزائية باحملكمة العلياعلى الغرفة 

 إجراءات الفصل يف تنازع االختصاص: ثالثا
لكل من النيابة العامة واملتهم واملدعي املدين احلق يف رفع طلب النظر يف تنازع االختصـاص بـني القضـاة                     -

 ).أو التحقيق/احلكم و(
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 الفصل يف هذا التنازع     حيرر هذا الطلب يف شكل عريضة ويودع لدى كتابة ضبط اجلهة القضائية املختصة يف              -
 .يف مهلة شهر تسري ابتداء من تاريخ تبليغ األمر أو احلكم

 أيام إليداع مـذكرام لـدى كتابـة         10يتم إخطار مجيع األطراف الدعوى املعنيني بالعريضة وهلم مهلة           -
 .الضبط

زع االختصـاص بـني     مبناسبة الطعن املرفوع أمامها، جيوز للمحكمة العليا أن تفصل من تلقاء نفسها يف تنا              -
 .القضاة ولو مسبقا

جيوز للجهة املعروض عليها الرتاع أن تأمر باختاذ كل اإلجراءات اليت تراها الزمة وتقرر صحة اإلجـراءات                  -
 .اليت باشرا اجلهة القضائية اليت قضى بتخليها عن الفصل يف الدعوى

 1). من ق إ ج547املادة (بال ألي طعن يكون القرار الفاصل يف تنازع االختصاص بني القضاة ائيا غري ق -
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 ) احملاكمة(مرحلة التحقيق النهائي : الفصل الثالث 

تعترب احملاكمة ثالث وآخر مرحلة متر ا إجراءات الدعوى العمومية وهي تستهدف أساسا البحـث يف األدلـة                  
التحقيق االبتدائي ممثلة يف قاضي التحقيـق أو غرفـة          املقدمة إىل قاضي احلكم من طرف الضبطية القضائية وجهات          

 .االام بالنسبة للجنايات
كما يبحث القاضي عن أدلة جديدة من شأا إظهار احلقيقة، ويف اية احملاكمة يتم الفصل يف موضوع الدعوى                  

 " .مرحلة التحقيق النهائي"العمومية سواء بالرباءة أو اإلدانة لذاك مسيت 
احملاكمة خبصائص من شاا حتقيق العدالة اجلنائية وذلك بتوفري كافة السبل لضمان حق املتـهم يف     وتتميز مرحلة   

 .الدفاع وأمهها العلنية والشفهية واحلضورية والتدوين
 :1تطرح الدعوى على احملكمة اجلنائية يف احلاالت التالية

 حتقيق ابتدائي فيها واجلنح املتلـبس ـا         تكليف املتهم باحلضور يف اجلنح واملخالفات اليت ال يتطلب إجراءا          -
 مكرر ق إ ج، اليت جيـوز        337 من ق إ ج، واجلرائم اليت نصت عليها املادة           58املنصوص عليها يف املادة     

 .فيها للمضرور حتريك الدعوى العمومية عن طريق االستدعاء املباشر
 .أمر اإلحالة الصادر من قاضي التحقيق يف مواد اجلنح واملخالفات -

 .قرار اإلحالة الصادر من غرفة االام يف مواد اجلنايات -

 .وخيضع قضاة احلكم ملبدئي االستقاللية واحلياد لضمان محاية احلريات واحلقوق الفردية
 تنظيم القضاء اجلنائي: املبحث األول

 نوع اجلرميـة إذا     لقد أخذ املشرع مبعيار اخلطورة يف تقسيم اجلرائم إىل جنايات وجنح وخمالفات، حبيث ال يتغري              
أصدرت احملكمة حكما بعقوبات تطبق أصال على جرمية أخرى بسبب توافر ظرفا خمففا أو مشددا للعقوبـة طبقـا                   

 . من قانون العقوبات28 و27للمادتني 
وتبعا هلذا التقسيم، فإن اجلهات القضائية اجلزائية اليت تنظر يف الدعوى العمومية ختتلف باختالف نوع اجلرميـة                 

فهناك قواعد عامة مشتركة حتكم إجراءات الفصل يف الدعوى العمومية أمام خمتلـف             .  األشخاص املتابعني أمامها   وفئة
 .هذه اجلهات القضائية

 اجلهات القضائية اجلزائية: املطلب األول
 ميكن تقسيم اجلهات القضائية اجلزائية إىل جهات عادية وجهات خاصة أو استثنائية

 .حماكمة مجيع املتهمني يف كل اجلرائم إال إذا نص القانون على خالف ذلكفالصنف األول خيتص يف 
 أما الصنف الثاين فيختص يف الفصل يف نوع حمدد من اجلرائم أو حماكمة فئة معينة من األشخاص
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 1اجلهات القضائية اجلنائية العادية: الفرع األول
 والغرفة اجلزائية لدى الس القضائي والغرفـة        تشمل هذه اجلهات حمكمة اجلنح واملخالفات وحمكمة اجلنايات       

 .اجلزائية وغرفة اجلنح واملخالفات لدى احملكمة العليا
 حمكمة اجلنح واملخالفات: أوال

وتعترب جنحة كل جرمية    . ختتص هذه احملكمة بنظر الدعاوى العمومية املرفوعة أمامها يف مواد اجلنح واملخالفات           
 .دج20.000 سنوات أو بغرامة تزيد عن 05دة تتراوح بني شهرين ز يعاقب عليها القانون باحلبس م

أما املخالفة فهي كل جرمية يعاقب عليها القانون باحلبس ملدة أقل من شهرين أو بغرامـة تتـراوح مـا بـني                      
 ). من ق إ ج328املادة (دج 20.000دج و 2000

ة أو باملكان املتواجد فيه حمل إقامة املتـهم  ويتحدد االختصاص احمللي للمحكمة يف نظر اجلنح مبكان وقوع اجلرمي         
أو مبكان القبض على املتهم حىت ولو كان القبض لسبب آخر واحملكمة املختصة حمليا يف نظر املخالفة هي إما احملكمة                    

 .اليت ارتكبت يف دائرا املخالفة أو احملكمة املتواد فيها حمل إقامة املتهم
 جيوز امتداد االختصاص احمللي حملكمة اجلنح واملخالفات        2004-11-10 املؤرخ يف    14-04وطبقا للقانون   

إىل حماكم أخرى يف جرائم املخدرات؛ اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية؛ اجلرائم املاسة بأنظمة ممارسة املعاجلة املالية                 
م املتعلقة بالتشـريع اخلـاص   للمعطيات؛ جرائم تبييض األموال؛ جرائم املوصوفة بأفعال اإلرهاب أو التخريب؛ اجلرائ 

 .بالصرف
 حمكمة اجلنايات: ثانيا

ختتص حمكمة اجلنايات بنظر اجلرائم اليت حتمل وصف جنايات واجلنح واملخالفات املرتبطة ا واجلرائم املوصوفة               
 ). من ق إ ج248ادة امل(بأفعال إرهابية أو ختريبية احمللة إليها بقرار من غرفة االام باعتبارها درجة ثانية يف التحقيق 

وحملكمة اجلنايات كامل الوالية يف نظر الدعاوى العمومية واحلكم على كل املتهمني البـالغني، كمـا ينعقـد                  
 سنة كاملة واحملالني إليها بقرار من غرفـة االـام           16اختصاص احملكمة يف احلكم على األحداث البالغني من العمر          

 ). من ق إ ج249املادة (إرهابية أو ختريبية بتهمة ارتكام جرائم موصوفة بأفعال 
وليس للمحكمة أن تقرر عدم اختصاصها بالنسبة لالامات اليت تضمنها قرار غرفة االام، أما إذا كان االـام                  

 ).  من ق إ ج251املادة (غري وارد يف قرار اإلحالة فال تنظر فيه احملكمة أصال 
 قضائيالغرفة اجلزائية لدى الس ال: ثالثا

تشكل لدى كل جملس قضائي غرفة جزائية تستأنف أمامها األحكام الضرورية الصادرة يف اجلنح واملخالفـات،                
 مستشارين على األقل يعينون من بني قضاة الس ويقوم النائب العام أو احد مسـاعديه                03وهي تتكون من ثالثة     

 .اتب اجللسةبوظيفة النيابة العامة، أما مهمة قلم الكتاب فيقوم ا ك
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ال جيوز لقضاة الغرفة الذين يفصلون يف االستئناف أن يكون قد سبق هلم أن شاركوا يف إصدار احلكم االبتدائي                   
 .أو باشروا إجراءات التحقيق االبتدائي 

إذا كان املتهم الذي استأنف احلكم حمبوسا مؤقتا وجب على الغرفة اجلزائية عقد جلسـتها يف مهلـة شـهرين     
 أيام من تـاريخ النطـق    10ويرفع االستئناف يف مهلة     ).  من ق إ ج    429املادة  (ء من تاريخ االستئناف     تسري ابتدا 

 .باحلكم ويتم الفصل فيه يف اجللسة بناء على تقرير شفوي من أحد املستشارين بعد استجواب املتهم
 صحيحا شكال قرت عدم قبوله،       وإذا رأت الغرفة اجلزائية أن االستئناف مل يرفع يف اآلجل القانونية أو كان غري             

 ). من ق إ ج432املادة (أما إذا رفع خالل املهلة وكان صحيحا تصدر الغرفة قرارا بقبوله شكال وموضوعا 
كما جيوز للغرفة اجلزائية أن تقضي بتأييد احلكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصاحل املتهم أو لغري صـاحله إذا كـان                     

 ). من ق إ ج433/1املادة ( العامة االستئناف مرفوعا من النيابة
 احملكمة العليا: رابعا

ختـتص الغرفـة   . يف املواد اجلزائية تتشكل احملكمة العليا من غرفتني مها الغرفة اجلنائية وغرفة اجلنح واملخالفات            
 :اجلنائية بالنظر يف الطعون بالنقض

ؤقت والرقابة القضائية فهي ائية غري قابلة للطعن        يف قرارات غرفة االام باستثناء القرارات املتعلقة باحلبس امل         -
 .فيها

 .يف احلكام اليت تصدرها حمكمة اجلنايات سواء بالرباءة أو اإلدانة -

وختتص غرفة اجلنح واملخالفات بالفصل يف الطعون بالنقض يف القرارات اليت تصدرها الغرفة اجلزائية لدى الس                
 ).  من ق إ ج445املادة (ة يف األحكام يف مواد اجلنح واملخالفات القضائي عند نظرها االستئناف املرفوع

  أيام من تاريخ النطق باحلكم أو صدور القرار08وجيوز للخصوم الطعن بالنقض خالل 
 مستشارين على األقل، وميثل النيابة العامة النائب العام أو أحد مسـاعديه ويقـوم               03وتتشكل كل غرفة من     

 .ب اجللسةبوظيفة قلم الكتابة كات
ونشري يف األخري إىل أن احملكمة العليا ال تعترب حمكمة موضوع حبيث ال تعيد النظر يف القضايا املعروضة عليها                   
وإمنا يقتصر دورها يف التأكد من مدى مطابقة احلكام والقرارات املطعون فيها بطرق النقض للقانون أم ال، فـإذا                   

 1.القضية من جديد على اجلهة القضائية اليت أصدرا بتشكيلة أخرىكانت خمافة للقانون قضت بإلغائها وإحالة 
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 اجلهات القضائية اجلنائية اخلاصة: الفرع الثاين
 تشمل هذه اجلهات قضاة األحداث واحملاكم العسكرية

 1قضاة األحداث: أوال
كون بسن املتهم يوم وقوع      والعربة يف حتديد هذا السن ت      18يكون بلوغ سن الرشد اجلزائي بتمام الثامنة عشرة         

اجلرمية ال يوم احملاكمة، إذا ارتكب شخص دون هذا السن اجلرمية يكون قضاء األحداث هو املختص يف الفصـل يف                    
 .هذه اجلرمية

 :وتبعا لنوع اجلرمية ينقسم قضاء األحداث إىل ثالث جهات
 حمكمة املخالفات؛ -
 قسم األحداث؛ -

 .غرفة األحداث -

 سنة مباشرة على حمكمـة املخالفـات،        18 مواد املخالفات، حيال احلدث الذي مل يبلغ         يف:  حمكمة املخالفات  -1
ويفصل يف كل قضية على حدى بدون حضور باقي املتهمني وال يسمح حبضـور املرافعـات إال لشـهود القضـية                     

معيات أو الرابطات أو    واألقارب املقربني للحدث ووصيه أو نائبه القانوين وأعضاء النقابة الوطنية للمحامني وممثلي اجل            
وإذا كانت املخالفة ثابتة جاز للـرئيس احلكـم علـى           . املصاحل أو اجلهات املهتمة بشؤون األحداث ورجال القضاء       

 ). من ق إ ج466املادة (احلدث بالتوبيخ البسيط وبعقوبة الغرامة 
عوى العموميـة املتعلقـة      يوجد يف كل حمكمة قسم لألحداث أين يباشر وكيل اجلمهورية الد           : قسم األحداث  -2

ويعني قاضي واحد أو أكثر     ). من ق إ ج    448املادة  ( مسنة من عمره     18باجلنايات واجلنح اليت يرتكبها احلدث دون       
 سنوات مبوجب قرار من وزير العدل، هذا إذا كانت احملكمة تقع مبقر             03خيتارون لكفاءم ولعنايتهم باألحداث ملدة      

م األخرى فيعني قضاة األحداث مبوجب أمر من رئيس الس القضائي بناءا علـى طلـب              أما احملاك . الس القضائي 
 .النائب العام

وخيتص قسـم   ).  من ق إ ج    450/1املادة  (ويشكل قسم األحداث من قاضي األحداث ومن قاضيني حملفني          
داث املوجود مبقر الس    األحداث املوجود على مستوى احملكمة بنظر اجلنح اليت يرتكبها األحداث وخيتص قسم األح            

 ). من ق إ ج451املادة (القضائي بنظر اجلنايات اليت يرتكبها األحداث 
 تشكل على مستوى كل جملس قضائي غرفة لألحداث تنظر يف استئناف أوامر قاضي األحداث               : غرفة األحداث  -3

 .فات يف املخالفاتواستئناف األحكام الصادرة من قسم األحداث يف اجلنايات واجلنح وحمكمة املخال
ويعهد إىل مستشار واحد أو أكثر من قضاة الس القضائي مبهام املستشارين حلماية األحداث مبوجب قرار من                 

 .وزير العدل، حيث يتمتع هذا املستشار يف حلة االستئناف بكافة السلطات املمنوحة لقاضي األحداث
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وم بوظيفة النيابة العامة النائب العـام أو أحـد          وتشكل غرفة األحداث من رئيس ومستشارين مساعدين، ويق       
 ). من ق إ ج473املادة (مساعديه حبضور كاتب الضبط 

 . من ق إ ج468وتنعقد غرفة األحداث وفقا لألوضاع املقرة يف املادة 
 )احملاكم العسكرية(القضاء السكري : ثانيا

من قانون القضاء العسكري احملـاكم       واملتض 1971-04-22 املؤرخ يف    28-71مت تنظيمها وفقا لألمر رقم      
العسكرية اليت ختتص يف نظر اجلرائم اليت يرتكبها العسكريون التابعون ملختلف األسلحة واملصاحل واألفراد املمـاثلون                

 . قانون القضاء العسكري1 فقرة3املادة (للعسكريني التابعني هلذه املصاحل 
األوىل والثانية واخلامسة ميتد االختصاص اإلقليمي للمحكمة       تنشا حماكم عسكرية دائمة لدى النواحي العسكرية        

العسكرية للناحية العسكرية الثانية إىل الناحية العسكرية الثالثة كما ميتد االختصاص اإلقليمي للمحكمـة العسـكرية                
 ). قانون القضاء العسكري04املادة (للناحية الثالثة إىل الناحية العسكرية الرابعة 

 العسكرية الدائمة من ثالث أعضاء رئيس وقاضيني مساعدين ويتوىل رئاسة احملكمة قاضي من              وتتشكل احملكمة 
 .االس القضائية

وعندما يكون املتهم جنديا أو ضابط صف يتعني أن يكون أحد القاضيني املساعدين ضابط صف، أما إذا كـان             
 قـانون القضـاء     07املـادة   (ل من نفس رتبته     املتهم ضابطا يتعني أن يكون القاضيان املساعدان ضابطني على ا؟ألق         

 ).العسكري
ويعني لدى كل حمكمة عسكرية دائمة وكيل اجلمهورية عسكري واحد ومساعده وغرفة واحدة للتحقيـق أو                
أكثر تضم كل واحدة قاضيا للتحقيق وكاتب للضبط ويتم تعيني أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق مبوجب قرار من                  

 ). قانون القضاء العسكري10املادة (وطين وزير الدفاع ال
ومتر اإلجراءات يف اجلرائم العسكرية بنفس املراحل اليت متر ا يف اجلرائم العادية والنصوص عليهـا يف قـانون                   

 :اإلجراءات اجلزائية وهي
 مرحلة البحث والتحري واالستدالل معهودة إىل ضابط الشرطة القضائية العسكرية؛ -
 بتدائي معهودة إىل ضابط التحقيق العسكري؛مرحلة التحقيق اال -

 .مرحلة احملاكمة معهودة إىل قاضي احلكم العسكري -

ختتص احملاكم العسكرية بنظر الدعاوى العمومية فقط وال جيوز للمضرور من اجلرمية رفع دعوى مدنية أمامهـا                 
 ). قانون القضاء العسكري24املادة (للمطالبة بالتعويض وإال كانت غري مقبولة 

تصدر احملاكم العسكرية أحكاما ائية جيوز الطعن فيها بالنقض أمام احملكمة العليا يف أي وقت، وتتبع يف هـذا                   
 1. من قانون القضاء العسكري180 وما يليها من ق إ ج واملادة 495الشأن اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 
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 القواعد العامة املشتركة للمحاكمة: املطلب الثاين
ر ألمهية احملاكمة فقد وضع القانون قواعد عامة تلتزم ا اجلهات القضائية أيا كان نوعها أو درجتها من شاا                   نظ

 .محاية احلقوق واحلريات الفردية وحتقيق عدالة كاملة
 1قواعد احملاكمة: الفرع األول

 عالنية اجللسات: أوال
وهذا املبدأ مقر يف كل التشريعات اإلجرائيـة        األصل أن اجللسات تكون علنية أي يسمح للجمهور حضورها،          

حىت يكون األفراد قريبني من احملاكم اجلنائية وحىت يكون القضاة أكثر حرصا على حتقيق العدالـة وبالتـايل تتحقـق      
 .الوظيفة الردعية للعقوبة احملكوم ا على املتهمني

ور اجللسات بسـبب خطورـا فتظـل    فقد تقتضي أمهية بعض القضايا السماح لعدد حمدود من اجلمهور حبض       
 .اجللسة علنية

وتكون املرافعة علنية ما مل يكن يف عالنيتها خطرا على النظام العام أو اآلداب ويف هذه احلالة تصـدر احملكمـة                    
حكما يقضي بعقد جلسة سرية علنية غري أن للرئيس أن حيضر على القصر دخول اجللسة، وإذا تقررت سرية اجللسة                   

 ). من ق إ ج285املادة (حلكم يف املوضوع يف جلسة علنية تعني صدور ا
فإذا رأت احملكمة أن مقتضيات النظام واآلداب تستلزم سرية اجللسة جاز هلا احلكم بذلك وهنـا مينـع علـى                    

ويف مجيع األحـول جيـب      . اجلمهور حضورها ما عدا اخلصوم، وقد تشمل السرية كل جلسات احملاكمة أو بعضها            
 . جلسة علنيةالنطق باحلكم يف

أما املرافعات أمام قضاة األحداث فهي سرية حيث يسمع أطراف الدعوى ويتعني حضور احلدث شخصيا مـع                 
 ). من ق إ ج461املادة (نائبه القانوين وحماميه 

 شفهية املرافعات: ثانيا
نيابة العامـة شـفاهة     يقصد بشفهية املرافعات أثناء اجللسة أن يتم مناقشة الدفوع اليت قدمها اخلصوم وطلبات ال             

 288 و   287ولقد نصت املـواد     . استنادا إىل أوراق الدعوى املقدمة من قبل جهة التحقيق أو من قبل النيابة العامة             
 من ق إ ج على شفهية املرافعات أمام حمكمة اجلنايات حبيث جيوز ألعضاء احملكمة توجيـه أسـئلة للمتـهم                     289و

 .والشهود بواسطة الرئيس
اميه واملدعي املدين أو حماميه احلق يف توجيه األسئلة بواسطة الرئيس أما النيابة العامة فتوجه األسئلة                وللمتهم أو حم  

 .مباشرة للمتهم والشهود
 من ق إ ج على شفهية املرافعات أمام حمكمة اجلنح واملخالفات ففي اية التحقيـق                353وكذلك نصت املادة    

يابة العامة ودفاع املتهم وأقوال املسؤول عن احلقوق املدنية عنـد االقتضـاء             باجللسة تسمع طلبات املدعي املدين والن     
 . العامة حق الرد على باقي اخلصومةوللمدعي والنياب
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 حضور اخلصوم: ثالثا
ال جيوز للقاضي أن يؤسس حكمه على دليل مل يطرح من طرف أحد اخلصوم أمامه ومل يناقش أثنـاء اجللسـة                     

 .ري لتمكينهم من مناقشة األدلة يف اجللسةوعليه فإن حضور اخلصوم ضرو
 :واخلصوم الواجب حضورهم اجللسة هم

 . باعتبارها تدخل يف تشكيل احملكمة وال تنعقد اجللسة يف غياا:النيابة العامة -
 باعتباره اخلصم الثاين يف الدعوى العمومية وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه عن طريق حماميه، وتكون                :املتهم -

 ). الفقرة األخرية من ق إ ج353املادة ( الكلمة األخرية قبل إقفال باب املرافعة له دائما

 يلزم القانون بوجوده أثناء اجللسة يف حالة رفع دعوى مدنية تبعية أمام احملكمة اجلنائية حيـث                 :املدعي املدين  -
 .تفصل هذه األخرية يف الدعوى العمومية ويف نفس اجللسة تفصل يف الدعوى املدنية

 ففي حالة توافر مانع من موانع املسؤولية جاز للمضرور من اجلرمية رفع دعوى              :ملسؤول عن احلقوق املدنية   ا -
مدنية تبعية ملطالبة املسؤول عن احلقوق املدنية بالتعويض عن األضرار اليت حلقته من جراء اجلرمية اليت ارتكبها                 

 .مثال صغري السن أو انون

 292 و 353 و 288 و 287فهية املرافعات أثناء اجللسة ولقد نصـت املـواد          يعترب حضور اخلصوم متمما لش    
 . من ق إ ج على وجوب حضور اخلصوم للجلسات349 و347 و344 و343 و294 و293و

 التدوين: رابعا
يناط بكاتب الضبط مهمة تدوين اإلجراءات واألحكام حيث يدخل يف تشكيل حمكمة اجلنايات فـال تنعقـد                 

 ). من ق إ ج257املادة (اجللسات إال حبضوره 
 أمي على األكثر تاريخ النطق باحلكم حمضرا عن كل إجراءات التحقيق النهائي             03وحيرر كاتب اجللسة يف مهلة      

اليت قام ا الرئيس ليشمل طلبات املدعي املدين وطلبات النيابة العامة وأقوال الشهود ودفوع املتهم وحماميه والقرارات                 
 . العارضة اليت كانت حمل نزاع، ويوقع من طرف الرئيساليت تصدر فقي املسائل

وعند حترير احلكم جيب على الكاتب مراعاة مجيع اإلجراءات الشكلية كما جيب أن حيتوي على بيانات نـص                  
 . من ق إ ج314عليها صراحة املادة 

 .خ صدوره يوما على األكثر من تاري15ويوقع كل من الرئيس وكاتب اجللسة على أصل احلكم يف مهلة 
 من ق إ ج، حيرر كاتب اجللسة لدى حمكمة اجلنح واملخالفات احلكـم حيـث تـؤرخ                  3801وطبقا للمادة   

النسخة األصلية ويذكر فيها أمساء القضاة الذين أصدروا احلكم وكاتب اجللسة واسم املترجم عند االقتضاء مث يوقـع                  
 .من طرف الرئيس وتودع نسخة لدى قلم كاتب احملكمة
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 قواعد االختصاص:  الثاينالفرع
 :1يتحدد اختصاص احملكمة للفصل يف الدعوى املعروضة أمامها وفق ثالثة شروط

 أن تكون خمتصة بالنسبة للمتهم احملال إليها؛ -
 أن تكون خمتصة بالنسبة لنوع اجلرمية اليت تنظرها؛ -

 .أن تكون خمتصة مبكان وقوع اجلرمية أو حمل إقامة أو مكان القبض عليه -

  االختصاص الشخصي:أوال
أحيانا حيدد القانون اختصاص احملكمة على أساس مواصفات معينة تتميز ا فئة من املتهمني عن الفئات األخرى                 
واهلدف من ذلك ليس متييز فئة أخرى فمثال خيتص قضاة األحداث مبحاكمة املتهمني الذين مل يكتملوا سن الرشـد                   

، وختتص احملاكم العسـكرية مبحاكمـة املتـهمني         ) من ق إ ج    451 و 447 و 446املواد  ( سنة   18اجلنائي وهو   
 من قانون القضاء العسكري الذين ارتكبوا جرائم القانون العام أو اجلـرائم             03العسكريني املنصوص عليها يف املادة      

 .العسكرية البحتة
، وكـذلك   )من ق إ ج    249املادة  (وحملكمة اجلنايات كامل الوالية يف احلكم جزائيا على األشخاص البالغني           

 .الشأن بالنسبة حملكمة اجلنح واملخالفات
  النوعيصاالختصا: ثانيا

 :يتحدد االختصاص النوعي للمحكمة تبعا لنوع اجلرمية اليت تنظر فيها وعليه فتختص
فـة االـام    حمجمة اجلنيات يف الفصل يف اجلنايات واجلرائم املوصوفة بأفعال إرهابية أو ختريبية احملالة إليها من غر   -1
 ). من ق إ ج248املادة (
 ). من ق إ ج328املادة ( حمكمة اجلنح واملخالفات بنظر اجلنح واملخالفات -2
 حمكمة املخالفات بنظر املخالفات اليت يرتكبها األحداث ويف حالة وقوع جناية أو جنحة حيال احلدث على قسم                  -3

 ). من ق إ ج451 و448 و446املواد (األحداث لدى احملكمة أو الس القضائي 
 من قانون القضاء    26 واملادة   03املادة  ( احملاكم العسكرية بنظر جرائم القانون العام إذا ارتكبها أحد العسكريني            -4

 )العسكري
 االختصاص احمللي: ثالثا

 الثالثة  هذه احلاالت . يتحدد االختصاص احمللي للمحكمة مبكان وقوع اجلرمية ومبحل إقامة املتهم ومبكان القبض           
 .اليت تكون فيها احملكمة خمتصة حمليا بنظر الدعوى احملالة عليها

 من ق إ ج على االختصاص احمللي حملكمة اجلنيات الذي يتحدد بدائرة اختصاص الس               252ولقد نصت املادة    
 .القضائي
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ثالثـة املـذكورة     ال ن من ق إ ج االختصاص احمللي حملكمة اجلنح واملخالفات باألماك          329كما حددت املادة    
 .أعاله يف مواد اجلنح

أما بالنسبة للمخالفات فيتحدد االختصاص إما مبكان وقوع املخالفة أو مبحل إقامة املتهم ألنه ال جيوز القـبض                  
 .على املتهم يف املخالفات

 باملكـان   أما قسم األحداث فيكون خمتصا حمليا مبكان وقوع اجلرمية أو مبحل إقامة احلدث أو والديه أو وصيه أو                 
 ). من ق إ ج451/3املادة (الذي عثر فيه عليه أو باملكان الذي أودع به مؤقتا أو ائيا 

كما يتحدد االختصاص احمللي للمحكمة العسكرية بدائرة احملكمة اليت وقعت فيها اجلرمية او اليت مت فيها القـبض   
 .على املتهم أو اليت ختضع هلا الوحدة التابع هلا املتهم

ة تنازع االختصاص تكون احملكمة املختصة هي احملكمة اليت وقعـت اجلرميـة يف دائـرة اختصاصـها                  ويف حال 
 ). من قانون القضاء العسكري30املادة(

 امتداد قواعد االختصاص: رابعا
هناك حاالت ميتد فيها اختصاص احملكمة إىل دعوى ليست خمتصة بنظرها سواء تعلـق األمـر باالختصـاص                  

 :أو احملليالشخصي أو النوعي 
مـن العمـر      امتداد اختصاص حمكمة اجلنايات بنظر اجلرائم اإلرهابية أو التخريبية اليت يرتكبها القصر البـالغني              -1
، كما تنظر حمكمة اجلنايات يف اجلنح       ) من ق إ ج    249/2املادة  (سنة كاملة واحملالني إليها بقرار من غرفة االام         16

 ). من ق إ ج248املادة (ليت تضمنها قرار اإلحالة واملخالفات املرتبطة باجلنايات وا
 امتداد االختصاص احمللي حملكمة اجلنح واملخالفات إىل دائرة اختصاص حماكم أخرى يف جرائم املخدرات واجلرمية                -2

رهـاب  املنظمة العابرة للحدود الوطنية واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات وجرائم تبييض األمـوال واإل              
 املـؤرخ يف    14-04املعدل بالقانون رقـم     )  من ق إ ج    329/5املادة  (واجلرائم اخلاصة بالتشريع اخلاص بالصرف      

10-11-2004. 
 امتداد اختصاص احملكمة العسكرية مبحاكمة املدنيني الذين يرتكبون إحدى اجلرائم العسكرية املنصوص عليها يف               -3

 ). من قانون القضاء العسكري25املادة ( سنوات 05بس تزيد على قانون العقوبات إذا كانت مدة عقوبة احل
من ق إ ج    03/01امتداد اختصاص احملاكم اجلزائية بنظر الدعوى املدنية التبعية إليها من املدعي املدين طبقا للمادة             -4

 .هاحبيث جيوز مباشرة الدعوى املدنية مع الدعوى العمومية يف وقت واحد وأمام احملكمة اجلزائية نفس
)  من ق إ ج    316املادة  ( فبعد أن تفصل احملكمة يف الدعوى العمومية تفصل يف الدعوى املدنية يف نفس اجللسة               

 . من ق إ ج بالنسبة حملكمة اجلنح واملخالفات357بالنسبة حملكمة اجلنايات لكن بدون حضور احمللفني واملادة 
 
 
 



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــية وإدارية علوم قانونثانيةسنة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
149 

 اجلنـــــائيالقانون 

 تنازع االختصاص: خامسا
  إما أن يكون إجيابيا وإما سلبيايتخذ االختصاص إحدى الصورتني

 . عندما تتمسك أكثر من جهة من جهات احلكم أو التحقيق باختصاصها بنظر الدعوىاألولفيقوم 
 . عندما تقر أكثر من جهة من جهات احلكم أو التحقيق عدم اختصاصها بنظر الدعوىالثاينويقوم 
 

ـ      من ق إ ج إجراءات الفص      547 و 546 و 545ولقد نظمت املواد      كـان أو    ال يف تنازع االختصاص إجيابي
 :سلبيا
 : حاالت تنازع االختصاص-1

 :يتحقق االختصاص بني القضاة يف احلاالت التالية
 إذا كانت الس القضائية أو احملاكم أو قضاة التحقيق تابعني حملاكم خمتلفة قد أخطروا جبرمية واحدة بعينها؛ -
 نظر جرمية واحدة بأحكام أو أوامر أو قرارات ائية؛إذا قضت عدة جهات قضائية بعدم اختصاصها ب -

إذا أصدر قاضي التحقيق أمر بإحالة الدعوى إىل احملكمة وقضت هذه األخرية بعد اختصاصها بنظر الدعوى                 -
 حبكم ائي؛

إذا أخطر عدة قضاة حتقيق تابعني حملاكم خمتلفة بالتحقيق يف قضية واحدة فال يقوم تنازع بينـهم إذا أصـدر                 -
 ) . من ق إ ج545املادة (دهم أمر بالتخلي بناءا على طلب النيابة العامة أح

 : جهة الفصل يف تنازع االختصاص-2
يقدم طلب النظر يف تنازع االختصاص من النيابة العامة أو املتهم أو املدعي املدين وحيرر يف شكل عريضة تودع                   

 .لدى قلم كتابة اجلهة الفاصلة يف القضية يف مهلة شهر
 ). من ق إ ج547املادة ( أيام إليداع مذكرام 10ث تعلن اجلهة العريضة إىل مجيع اخلصوم وهلم مهلة حي

يرفع الطلب إىل اجلهة املشتركة األعلى درجة فإذا كانت هذه اجلهة جملسا قضائيا فإن غرفة االام هي اليت تنظر                   
 بني قضاة التحقيق واحملاكم يطرح على الغرفـة         فيه، ويف حالة عدم وجود جهة عليا مشتركة فإن تنازع االختصاص          

 1). من ق إ ج546املادة (اجلزائية لدى احملكمة العليا 
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 اإلثبات يف املواد اجلنائية: املبحث الثاين
إذا رفعت الدعوى إىل احملكمة أصبحت هي املختصة بإجراء التحقيق فيها، مما يربز الدور اإلجيايب للقاضـي يف                  

 ال يكتفي مبا قدمته النيابة من أدلة إلثبات التهمة وما قدمه املتهم من أدلة لنفيها، وإمنا يتخذ القاضـي                    حبيث. اإلثبات
كل إجراء التحري والتحقيق للكشف عن احلقيقة وذلك بتكليف اخلصوم بتقدمي أدلة معينة كسماع شهود أو نـدب                  

 .خرباء
 اجللسة ومل تناقش من طرف اخلصوم أمامه، حيـث    غري أنه جيوز للقاضي أن يثبت حكمه على أدلة مل تطرح يف           

جيوز إثبات اجلرائم بأي طريق من طرق اإلثبات ما عدا األحـوال الـيت              : " من ق إ ج على ما يلي       212تنص املادة   
 .ينص القانون على خالف ذلك؛ وللقاضي أن يصدر حجمه تبعا القتناعه اخلاص

ملقدمة له يف معرض املرافعات واليت حصلت املناقشـة فيهـا           وال يسوغ للقاضي أن يبين حكمه إال على األدلة ا         
 ".حضوريا أمامه

ولقد نص القانون على بعض األدلة املقدمة اليت يعتمد عليها القاضي يف اإلثبات فهذا ال يعين بأن القاضي يتقيـد    
 املسـتمد مـن تطـابق       ذه األدلة بل جيوز له االعتماد على أي دليل آخر يكون مفيدا يف إظهار احلقيقة، كالدليل               

 .إخل...البصمات أو التنومي املغناطيسي أو أجهزة كشف الكذب أو فحص الدم أو غسل املعدة
 1االعتراف: املطلب األول

 " االعتراف شانه شان مجيع عناصر اإلثبات يترك حلرية تقدير القاضي: " من ق إ ج على ما يل231تنص املادة 
 .بارتكابه الوقائع املنسوبة إليه يف التهمةاالعتراف هو إقرار صادر من املتهم 

 شروط االعتراف: الفرع األول
 :حىت يكون االعتراف دليال إلثبات يؤخذ به البد من توافر الشروط التالية

 أن يصدر من متهم يتوافر لديه اإلدراك والتمييز وحرية االختيار، فال يعترب اعترافا اإلقرار الصادر من جمنـون أو                    -1
 أو الواقع حتت إكراه أو سكر اضطراري بسبب اخلمر أو املخدر أو العقاقري كما يبطل االعتراف إذا وقع                   صغري السن 

 .نتيجة خداع أو غش أو احتيال
 أن يكون صرحيا ال حيمل أي تأويل، فال يشترط لوضوح االعتراف هنا استعمال عبارات دون غريها بل يكفـي                    -2

 .قرار كما جيب أن ينصب على نفس الواقعة اإلجراميةأن تدل أقوال املتهم مهما كانت أا إ
 . أن يصدر أمام القاضي نفسه حيث يكتفي به هذا األخري يف تأسيس حكمه– 3

 .أما االعتراف أمام الضبطية القضائية أو جهات التحقيق االبتدائي فال يعتد به القاضي
ن يكون التفتيش أو القبض صحيحا، أمـا إذا   أن يصدر بناء على إجراءات صحيحة، حيث يتطلب القانون مثال أ           -4

 .كان اإلجراء الذي ترتب عليه االعتراف باطال فيكون االعتراف باطال
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 تقدير االعتراف: الفرع الثاين
إن االعتراف كدليل لإلثبات متروك للسلطة التقديرية للقاضي وال يتقيد به يف تأسيس حكمه ألن االعتراف قد                 

يها القاضي يف صحته كون املتهم كان حتت إكراه مادي أو معنوي أو انـه مل سـتويف                  يصدر يف ظروف ال يطمئن إل     
 .شروطه القانونية أو املتهم حياول حتمل مسؤولية جرمية ارتكبها غريه

إذن للقاضي كامل احلرية يف تقدير االعتراف حىت ولو كان صادر عن إرادة حرة وسواء مت أمام جهة التحقيـق                    
 .ائية أو أمام القاضي نفسهأو أمام الضبطية القض

 1شهادة الشهود: املطلب الثاين
وللقاضـي  .  ق إ ج     238 إىل   220لقد نظم املشرع أحكام شهادة الشهود كالدليل لإلثبات يف املواد مـن             

 . من ق إ ج220تكيف أي شاهد يرى فائدة من مساع شهادته إلظهار احلقيقة للحضور أمام احملكمة املادة 
 تصدر عن شخص تتلق بالواقعة اإلجرامية ذاا وعاينها حبواسه عن طرق السمع أو البصر أو                الشهادة هي أقوال  

 ). من ق إ ج233املادة (الشم أو الذوق أو اللمس وهي دليل شفوي 
 شروط شهادة الشهود:  الفرع األول

 :حىت تكون الشهادة دليال لإلثبات يعتد به، البد من توافر الشروط التالية
يف استطاعته الشاهد أداء الشهادة أي قادرا على التعبري بأي طريقة سـواء بـالكالم أو باإلشـارة أو                    أن يكون    -1

 .بالكتابة أو بالرسم
 أن تنصب الشهادة على ما أدركه الشاهد من وقائع حبواسه أو على ظروف ذات تأثري يف وصف اجلرمية وتقـدير    -2

 ). من ق إ ج225املادة (لمتهم عقوبتها كوجود صلة القرابة أو املاضي اإلجرامي ل
  ).228املادة ( سنة وإال مسعت على سبيل االستدالل بدون حلف اليمني 16 أن تكون صادرة عن شاهد بلغ -3
، ويعفى من حلف الـيمني أصـول املتـهم          ) من ق إ ج    227املادة  ( أن حيلف الشاهد اليمني قبل أداء الشهادة         -4

 ). من ق إ ج228/2املادة (رجته من عمود النسب وفروعه وزوجه وأخواته وأصهاره على د
 تقدير شهادة الشهود: الفرع الثاين 

األخذ بشهادة الشهود كدليل إثبات يرجع إىل السلطة التقديرية للقاضي، لذلك جاز للقاضي األخذ بالشـهادة                
 .كلها أو بعضها أو رفضها أو ترجيح شهادة شاهد على آخر

زور يف أقوال أحد الشهود، أمر الرئيس إما من تلقاء نفسه أو بناء علـى طلـب                 وإذا تبني من املرافعات شهادة      
النيابة العامة أو احد اخلصوم، هذا الشاهد بان يلزم مكانه وحيضر كل املرافعات حىت النطق بقرار احملكمة، ويف حالـة                   

 .خمالفة هذا األمر يتم القبض على الشاهد بأمر من الرئيس
 يطلب الرئيس من الشاهد قول احلق مث يأمر باقتياده بواسطة القوة العمومية بغري متهـل                وقبل إقفال باب املرافعة   

 ). من ق إ ج237املادة (إىل وكيل اجلمهورية الذي يطلب من قاضي التحقيق فتح التحقيق معه 
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 اخلربة: املطلب الثالث
 تعريف اخلربة : الفرع األول

 مسألة فنية أو علمية ال يستطيع إبداء الرأي فيهـا تـدخل يف              يلجأ القاضي إىل ندب اخلرباء كلما كانت هناك       
 .نطاق التحقيق الذي يقوم به القاضي

واخلربة ذا املعىن هي االستعانة بأحد أهل االختصاص له دراية وكفاءة علمية وفنية للحصول على إيضاحات يف                 
 .املسائل اليت خترج عن نطاق معرفة القاضي توصال إىل احلقيقة

 القانون كيفية ندب اخلرباء أمام احملكمة لذلك تسري يف هذا الشأن القواعد املعمـول ـا يف مرحلـة               مل ينظم 
 . من ق إ ج219 واملادة 156 إىل 143التحقيق االبتدائي واليت نصت عليها املواد من 

 تقدير اخلربة: الفرع الثاين
 مل يقتنع القاضي بتقرير اخلبري جاز نـدب خـبري     للقاضي مطلق احلرية يف تقدير ما يقدمه اخلرباء من تقارير فإذا          

كما جيوز له أن يفصل يف مسألة مل يفصل فيها اخلبري           . آخر ملعرفة رأي هذا األخري يف مسألة مل جيزم فيها اخلبري األول           
 .إذا كانت تتماشى مع وقائع القضية

 1.ة وناقشه اخلصوموال جيوز للقاضي األخذ بتقرير اخلبري كدليل إثبات إال إذا طرح يف اجللس
 احملررات واحملاضر: املطلب الرابع

احملررات هي عبارة عن أوراق حتمل بيانات تتعلق بواقعة ذات أمهية خاصة يف إثبات ارتكاب اجلرمية ونسبتها إىل                  
 .املتهم فهذه احملررات قد تكون هي اجلرمية نفسها كالسند املزور أو رسالة التهديد

اليت حتررها جهات مجع االستدالالت وجهات التحقيق فتعد أهم احملررات يف الـدعوى             أما احملاضر أو التقارير     
 .العمومية ودليال إلثبات اجلرائم

وال يكون للمحضر والتقرير قوة اإلثبات إال إذا كان صحيحا بتوافر شروطه الشكلية ويكون ضابط الشـرطة                 
ل الوظيفة وتضمن موضوع داخل يف نطاق اختصاصـه         القضائية أو كاتب التحقيق هو الذي حرره أثناء مباشرة أعما         

 ). من ق إ ج214املادة (
 أنواع احملاضر: الفرع األول

 :2ميكن تقسيم احملاضر إىل ثالثة أنواع
 : حماضر مجع االستدالالت-1

هي تلك احملاضر اليت حيررها ضابط الشرطة القضائية وتتضمن إجراءات البحث والتحري واالسـتدالل عـن                
ولقد أوجب القانون على ضباط الشرطة القضائية أن حيرروا حماضر بأعماهلم ويوقعون عليهـا          . عن مرتكبيها اجلرائم و 

 ).  من ق إ ج18املادة (ويبينون فيها اإلجراءات اليت قاموا ا ويرسلوا إىل وكيل اجلمهورية ليقر ما يتخذه بشأا 
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 : حماضر التحقيق االبتدائي-2
اذ مجيع اإلجراءات اليت يراها ضرورية للكشف عن احلقيقة بالتحري عن أدلة االـام              يقوم قاضي التحقيق باخت   

 .وأدلة النفي
حيث حترر حماضر عن هذه اإلجراءات ويؤشر كاتب التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية املنتدب علـى كـل                  

ـ         ب حتريرهـا أو ورودهـا   نسخة وترقم، كما جترد مجيع أوراق ملف التحقيق مبعرفة كاتب التحقيق أوال بأول حس
 ). من ق إ ج08املادة (لقاضي التحقيق 

 : احملاضر اخلاصة-3
هي احملاضر اليت حيررها املوظفون أو أعوان املصاحل واإلدارات العامة الذين أنيطت م بعـض مهـام الضـبطية      

 :القضائية مبوجب قوانني خاصة ونذكر على سبيل املثال
 منه والـيت  241 املتضمن قانون اجلمارك السيما املادة   1998-08-02 املؤرخ يف    10-98القانون رقم    -

 .أجازت ألعوان اجلمارك معاينة املخالفات اجلمركية وحترير حماضر بذلك
 منه والـيت    138 املتعلق بعالقات العمل، السيما املادة       1990-04-21 املؤرخ يف    11-90القانون رقم    -

 .ن وحترير حمضرأجازت ملفتش العمل معاينة خمالفات هذا القانو

 . منه53 املتعلق حبماية الصحة النباتية السيما املادة 1987-08-01 املؤرخ يف 17-87القانون رقم  -

 . منه143/1 املتضمن قانون املياه السيما املادة 1996-07-15 املؤرخ يف 13-96القانون رقم  -

ة اإلدماج االجتمـاعي     املتضمن تنظيم السجون وإعاد    2005-02-06 املؤرخ يف    04-05القانون رقم    -
 . منه171للمحبوسني السيما املادة 

 تقدير احملاضر: الفرع الثاين
املـادة  (ختضع احملاضر مثل باقي األدلة إىل السلطة التقديرية للقاضي حبيث ال يتقيد ا تأسيس حكمه كأصـل                  

 .غري أنه هناك حماضر هلا حجية على القاضي).  من ق إ ج212/2
 ستدالالتحماضر مجع اال: أوال

وهي احملاضر اليت حيررها ضابط الشرطة القضائية حيث يأخذ ا القاضي على سبيل االستدالل واالستئناس وال                
ال تعترب احملاضر والتقارير املثبتة للجنايات أو       : " من ق إ ج على ما يلي       215يلتزم ا يف إصدار حكمه، فتنص املادة        
 ".انون على خالف ذلكاجلنح إال جمرد استدالالت ما مل ينص الق

 . من ق إ ج19كما يدخل يف هذا اإلطار التقارير اليت حيررها أعوان الشرطة القضائية الذين نصت عليهم املادة 
 حماضر التحقيق االبتدائي: ثانيا

إن األخذ مبحاضر التحقيق كدليل إثبات يرجع إىل السلطة التقديرية للقاضي وتطبق يف هـذا الصـدد إحكـام     
 1. السالفة الذكر215املادة
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 احملاضر اخلاصة: ثالثا
 :1منيز بني نوعني من احملاضر

 يف األحوال اليت خيول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوام أو املوظفني أو أعوام املوكلة                   -1
أو التقارير حجيتها مـا مل      إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح يف حماضر أو تقرير تكون هلذه احملاضر                

ومن أمثلة احملاضر اليت تؤخـذ كـدليل        ).  من ق إ ج    216املادة  (يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود        
 :إثبات يتقيد به القاضي يف تأسيس حكمه إىل أن يقوم الدليل العكسي ما يلي

ير وإما بشهادة الشهود يف حلة عدم وجود هـذه           احملاضر احملررة يف مواد املخالفات حيث تثبت إما مبحاضر أو تقر           -
 .احملاضر أو التقارير

ويأخذ القاضي باحملاضر والتقارير احملررة مبعرفة ضباط وأعوان الشرطة القضائية والضباط املنوط م مهام معينـة       
العكسي على مـا    للضبط القضائي الذين خول هلم القانون سلطة إثبات املخالفات كدليل إثبات إىل أن يقوم الدليل                

تضمنته وذلك عدا احلاالت اليت ينص فيها القانون على خالف ذلك، وال يقوم الدليل العكسي إال بالكتابة أو بشهادة                   
 ). من ق إ ج400املادة (الشهود 

 احملاضر اجلمركية اليت حيررها عون واحد وهي ملزمة للقاضي ما مل يقوم الدليل العكسـي بالكتابـة او بشـهادة                     -
 ). من قانون اجلمارك254املادة (د الشهو

املـادة  (  إن معاينة املخالفات املرتكبة يف جمال املياه تثبت يف حماضر وهي ملزمة للقاضي إىل حني إثبات العكـس                    -
 ). من قانون املياه143/2

ون املذكورون يف   تصلح احملاضر اليت حيررها األعوان واملوظف     :" من قانون الصحة النباتية على ما يلي         55 تنص املادة    -
 ". دليال أمام القضاء إىل أن يثبت ما خيالف ذلك53املادة 
إن املواد اليت حتر عنها حماضر هلا حجيتها إىل أن يطعن فيها بالتزوير             : "  من ق إ ج على ما يلي         218 تنص املادة    -2

 ".تنظمها قوانني خاصة
زوير هي اليت حيررها بعض املوظفون وأعوان اإلدارات        إن احملاضر اليت هلا حجية على قاضي إىل أن يطعن فيها بالت           

، ومـن   ) مـن ق إ ج     27املادة  (واملصاحل العامة الذين منحت هلم بعض مهام الضبط القضائي مبوجب قوانني خاصة             
 :أمثلة هذه احملاضر

 .ير احملاضر احملررة من طرف مفتشي العمل هلا حجية إىل حني إثبات عدم صحتها عن طريق الطعن بالتزو-
 .ر احملاضر احملررة من طرف عونني تابعني إلدارة الضرائب هلا حجيتها إىل حني الطعن فيها بالتزوي-
 احملاضر اجلمركية احملررة من طرف عونني حملفني على األقل من بني أعوان اجلمارك هلا حجية إىل حني الطعن فيها                    -

 ). من قانون اجلمارك254/1املادة (بالتزوير 
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 املعاينات: امساملطلب اخل
تساهم املعاينة يف تكوين عقيدة احملكمة إذ متنحها أفكارا أو انطباعات مادية نامجة عن اإلطالع أو الفحـص أو                   
املناظرة املباشرة حملل املعاينة دون وساطة شهود أو خرباء، كما أا جتسد لديها ما حوته الدعوى من عناصر اإلثبـات                

 1.فتوقن بصحتها أو بفسادها
جيوز للجهة القضائية إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب           : " من ق إ ج على ما يلي         235ك تنص املاد    ولذل

 .من النيابة العامة أو املدعي املدين أو املتهم أن تأمر بإجراء االنتقاالت الالزمة إلظهار احلقيقة
 ".اإلجراءاتويستدعى أطراف الدعوى وحماموهم حلضور هذه االنتقاالت وحيرر حمضر ذه 

إن القاضي يف حاجة إىل كل ما يفيده من أدلة للفصل يف الدعوى، وعليه فإذا مل يقتنع بالنتائج الـيت متخضـت                   
عنها املعاينة اليت قامت ا الضبطية القضائية أو جهات التحقيق جاز له أن يأمر مبعاينة من تلقاء نفسه أو بنـاء علـى                       

 .طلب أحد اخلصوم
ال إىل املكان الذي ارتكبت فيه اجلرمية ملشاهدة آثارها وأدلتها املادية، ويف كل احلاالت ختضع               واملعاينة هي االنتق  

املعاينة اليت قوم ا ضابط الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق أو احملكمة إىل السلطة التقديرية للقاضي حيث يأخذ ا                   
قرار الصادر عن احملكمـة     (املعاينة حجية على القاضي     على سبيل االستدالل، غري أن هناك حالة واحدة تكون حملاضر           

من املقر قانونا أن املعاينات املبينة يف احملاضر اجلمركيـة تعتـرب            : " حيث جاء فيه     1988-04-05العليا املؤرخ يف    
 ...").صحيحة على أن يطعن فيها بالتزوير وإثبات عكس ما حتتويه هذه احملاضر 

 القرائن: الطلب السادس
 هي حكم أو نتيجة تستنبط من واقعة أو أكثر قام الدليل عليها وهي وسيلة إثبات غري مباشـرة، إذ  ال                      القرائن

 2.يتوافر الدليل احملسوس فيها وإمنا تستنتج من الواقعة الثابتة
قعـة  القرائن هي الصلة الضرورية اليت ينشئها القانون بني وقائع معينة أي استنتاج الواقعة املطلوب إثباا من وا                

ومثال القرائن يف الدعوى العمومية أن يتهم شخص بسرقة مـرتل دون وجـود أي               . أخرى قام عليها دليل لإلثبات    
شاهد ولكن عند أخذ البصمات أتضح أا نفس بصمات املتهم وعليه فتعد قرينة على ارتكابه السرقة أو ضبط املشتبه                   

 3.قرينة على ارتكابه السرقةفيه وحبوزته األشياء املسروقة، فحيازة األشياء تعترب 
 قرائن قانونية وقرائن قضائية : والقرائن نوعان 

 القرائن القانونية: الفرع األول
 وهي استنتاج واقعة يتحتم على القاضي واخلصوم األخذ ا أو هي نتيجة يفترض القانون صحة استخالصـها                 

 .من واقعة أخرى
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ثاهلا صغر السن أو اجلنون يف داللته على عدم التمييـز ونشـر              ال جيوز إثبات عكسها م     قطعية ةقد تكون القرين  
القانون يف اجلريدة الرمسية يف داللته على العلم بالقانون، وقد تكون القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس مثاهلـا قرينـة                    

حكم ائي وبات    من الدستور حيث يعترب املتهم بريء حىت تثبت إدانته بصدور            45الرباءة املنصوص عليها يف املادة      
 .يف الدعوى العمومية

 القرائن القضائية: الفرع الثاين
وهي استنتاج يستخلصه القاضي من واقعة معلومة للحكم يف واقعة جمهولة أي كل الظروف اليت ميكـن مـن                   

د شهر  وعليه فال ميكن حصر القرائن القضائية فقد يستخلص من وجو         . خالهلا أن نستنتج ثبوت التهمة أو براءة املتهم       
املتهم على جسد اين عليها أنه هتك عرضها أو تعرف الكلب البوليسي على املتـهم أن مرتكـب اجلرميـة وقـد                      

 .يستخلص من ماضي املتهم اإلجرامي انه ارتكب اجلرمية
 تقدير القرائن: الثالثالفرع 

قديرية سواء كانت قرائن قانونية باعتبار أن القرائن هي دليل من أدلة اإلثبات فال تلزم القاضي وختضع لسلطته الت             
 1.أو قضائية
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 إجراءات احملاكمة: املبحث الثالث
نظرا ألن اإلجراءات املتبعة أمام احملاكم اجلزائية ختتلف باختالف نوع احملكمة مما يقتضي دراسة احملاكمة أمـام                 

 .حمكمة اجلنح واملخالفات وأمام حمكمة اجلنايات
 مام حمكمة اجلنح واملخالفاتأ: املطلب األول

 من ق إ ج، وتتصل احملكمة بالدعوى العمومية يف احلاالت           328/1ختتص احملكمة بنظر اجلنح واملخالفات املادة       
 :التالية

 اإلحالة إليها من قاضي التحقيق أو غرفة االام؛ -
 حضور اخلصوم بإرادم؛ -

 تكليف املتهم واملسؤول املدين باحلضور؛ -

 ). من ق إ ج333املادة (  التلبس باجلنحة تطبيق إجراءات -

 سلطات الرئيس: الفرع األول
 :1من أجل ضبط اجللسات وإدارة املرافعات يتمتع الرئيس بالسلطات التالية

 . ضبط حسن سري اجللسة وفرض االحترام هليئة احملكمة واختاذ أي إجراء يراه مناسبا إلظهار احلقيقة-1
 ). من ق إ ج286املادة ( قتضى األمر استعمال القوة العمومية إلحضارهم  األمر حبضور الشهود وإذا ا-2

 إجراءات املرافعات: الفرع الثاين
 اإلجراءات الشكلية األولية: أوال

 وهي إعالن الرئيس عن القضية وعن األطراف والشهود واخلرباء
 أمامه كمـا يتحقـق عنـد        يتحقق الرئيس من حضور املتهم وهويته ويعرف باإلجراء الذي رفعت به الدعوى           

 ). من ق إ ج343املادة ( االقتضاء من حضور املسؤول املدين واملدعي املدين والشهود أو غيام 
إذا كان املتهم حمبوسا مؤقتا فإن يساق بواسطة القوة العمومية حلضور اجللسة يف التاريخ احملدد للمتهم احلـق يف                   

باختيار مدافع فعلى الرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا إذا ما طلب منه ذلـك            االستعانة مبدافع فإذا حضر اجللسة ومل يقم        
 ). من ق إ ج351املادة ( املتخم 

املـادة  ( وإذا مت تكليف املتهم باحلضور شخصيا ولكنه تغيب ومل يقدم عذرا مقبوال اعتربت احملاكمة حضورية                
 ). من ق إ ج345

 2. شخصيا وختلف، تصدر احملكمة حكما غيابياأما يف حالة عدم تبليغ التكليف باحلضور للمتهم
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  عرض ومناقشة الطلبات والدفوع واألدلة: ثانيا
مث . يقوم الرئيس باستجواب املتهم ويتلقى أقواله كما جيوز للنيابة العامة واملدعي املدين توجيه األسئلة إىل املتهم               

نسوبة إىل املتهم أو بشخصيته أو أخالقه، وجييـب          يديل الشهود د ذلك بشهادم متفرقني سواء تعلقت بالوقائع امل         
كل شاهد عن األسئلة اليت وجهت إليه من الرئيس أو من النيابة العامة أو من أطراف الدعوى اآلخرين مث يديل اخلرباء                     

 .بتصرحيام وآرائهم حول املسائل الفنية موضوع اخلربة ويقرأ كاتب الضبط احملاضر والتقارير ويعرض األدلة
جيوز للمتهم واألطراف اآلخرين إيداع مذكرات ختامية، حيث يؤشر عليها الرئيس والكاتب وينوه هذا األخري               و

عن هذا اإليداع مبذكرات اجللسة، حيث تلزم احملكمة باإلجابة عن هذه املذكرات كما يتعني عليها ضـم املسـائل                   
 ). من ق إ ج352املادة ( الفرعية والدفوع املُبدات أمامها والفصل فيها حبكم واحد 

ويف اية التحقيق باجللسة، يتناول أطراف الدعوى الكلمة حيث يقدم املدعي املدين طلباته مث تسـمع طلبـات                  
 .النيابة العامة ودفاع املتهم مث أقوال املسؤول املدين 

ة تكون دائمـا للمتـهم   والكلمة األخري. وجيوز دائما للمدعي املدين والنيابة العامة الرد على دفاع باقي اخلصوم  
 ). من ق إ ج353املادة ( وحماميه 

ويف حالة عدم إاء املرافعات أثناء اجللسة نفسها، حيدد الرئيس حبكم تاريخ اليوم الذي تستمر فيه اجللسة ويتعني                  
إمتـام  أن حيضرها أطراف الدعوى والشهود الذين مل يستمعوا إليهم ومن أمرت احملكمة بإبقائهم حتت تصرفها حلـني   

 ). من ق إ ج354املادة ( املرافعة بدون تكليف أخر باحلضور 
 إجراءات التلبس باجلنحة: ثالثا

 من ق إ ج، يقدم إىل احملكمة املشتبه فيه الذي مت القبض عليه جبنحة متلبس ا بسبب عدم تقدمي                    333 طبقا املادة    -
ن طرف الضبطية القضائية والذي تقرر حبسه ملـدة         ضمانات كافية ملثوله من جديد، واحملال على وكيل اجلمهورية م         

 . أيام08
 يقوم ضابط الشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية باستدعاء شهود اجلنحة املتلبس ا لسـماع شـهادم            -

 .وإال وقعوا حتت طائلة العقاب
يف احلكم إىل هذا التنبيه وإىل إجابة املتهم         يقوم الرئيس بتنبيه املتهم بان له احلق يف طلب مهلة لتحضري دفاعه ويشري               -
 ). من ق إ ج338املادة ( 
 أما إذا كانت الدعوى غري مهيأة للفصل فيها أمر الرئيس بتأجيلها إىل أقرب جلسة ويفرج على املتهم بكفالـة أو                     -

 1). من ق إ ج339املادة ( غريها 
 حكم احملكمة: الفرع الثالث

لنية إما يف نفس اجللسة اليت أجريت فيها املرافعات وإما يف جلسة الحقة ويف              تصدر احملكمة حكمها يف جلسة ع     
 .هذه احلالة خيطر الرئيس أطراف الدعوى احلاضرين باليوم الذي سينطق فيه احلكم
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وإذا ).  مـن ق إ ج     355املادة  ( وقبل النطق باحلكم، يتحقق الرئيس من جديد من حضور اخلصوم أو غيام             
 أيام من تاريخ النطق باحلكم، أمـا إذا         10 يف اجللسة جاز له استئناف احلكم احلضوري يف مهلة           كان املتهم حاضرا  

 . أيام من تاريخ التبليغ10كان غائبا جاز له معارضة احلكم الغيايب أمام نفس احملكمة اليت أصدرته يف مهلة 
العقوبة هي احلبس الذي ال يقـل       إذا كانت الواقعة تكون جنحة قضت احملكمة بالعقوبة ويف حلة ما إذا كانت              

 .عن سنة أمرت احملكمة بقرار مسبب إيداع املتهم يف السجن أو القبض عليه إذا كان هاربا
ويبقى أمر القبض منتجا أثره حىت ولو قضت احملكمة يف املعارضة أو قضى الـس القضـائي يف االسـتئناف                    

كمة يف املعارضة أو الس يف االستئناف سلطة إلغاء هـذا       بتخفيض عقوبة احلبس إىل أقل من سنة إال أنه يكون للمح          
 ). من ق إ ج358املادة ( األمر بقرار خاص مسبب 

أما إذا كانت الواقعة خمالفة مرتبطة بواقعة اجلنحة أصدرت احملكمة فيها حكمـا واحـدا قـابال لالسـتئناف                   
 1). من ق إ ج360املادة(

 أمام حمكمة اجلنايات: املطلب الثاين
 حمكمة اجلنايات بنظر اجلنايات وكذلك اجلنح واملخالفات املرتبطة ا واجلرائم املوصوفة بأفعال إرهابية أو               ختتص

 .نختريبية احملال إليها مبوجب قرار ائي من غرفة االام اليت ارتكبها املتهمون البالغو
ارتكبوا أفعال إرهابيـة أو ختريبيـة    سنة كاملة والذين 16كما ميتد اختصاصها إىل األحداث البالغني من العمر   

 ). من ق إ ج249 و248املادتان ( احملالني إليها من طرف غرفة االام 
 .تعقد جلساا مبقر الس القضائي

 2تشكيل احملكمة وانعقاد دوراا: الفرع األول
 تشكيل احملكمة: أوال

 :تتشكل حمكمة اجلنايات من
 ئي على األقل رئيسا؛قاضي برتبة رئيس غرفة بالس القضا -
 قاضيني برتبة مستشار على األقل؛ -

 حملفني اثنني؛ -

 ؛) من ق إ ج256املادة ( يقوم النائب العام أو أحد مساعديه بوظيفة النيابة العامة  -

 .يعاون احملكمة باجللسة كاتب -

 انعقاد دورات احملكمة: ثانيا
ئيس الس القضائي بناء على اقتراح النائب العام        تنعقد دورات حمكمة اجلنايات كل ثالثة أشهر غري أنه جيوز لر          

 ). من ق إ ج253املادة ( تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر تبعا لعدد أو أمهية القضايا املعروضة أمامها 
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 سلطات رئيس احملكمة: ثالثا
ـ                ام يقـوم رئـيس     بعد حتديد تاريخ افتتاح الدورات بأمر من رئيس الس القضائي بناء على طلب النائب الع

 :احملكمة
 بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النائب العام؛ -
باختاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إذا كان التحقيق غري واف أو اكتشفت عناصر جديدة بعد صـدور                   -

 ؛) من ق إ ج276املادة ( قرار اإلحالة 

 خمتلفني جاز له من تلقاء نفسه أو بناء على          يف حالة صدور عدة قرارات إحالة عن جناية واحدة ضد متهمني           -
 ؛) من ق إ ج277املادة ( طلب النائب العام ضم هذه القرارات 

 )من ق إ ج333املادة(بتأجيل قضايا إذا كانت غري مهيأة للفصل فيها خالل الدورة املنعقدة إىل دورة أخرى -

 1اإلجراءات األولية: الفرع الثاين
 لدورة احملكمةاإلجراءات التحضريية : أوال

إذا كان املتهم حمبوسا مؤقتا يبلغ قرار اإلحالة بواسطة رئيس املؤسسة العقابية حيث تسلم له نسخة، أمـا إذا                    -
 441 إىل   439املـواد   ( كان غري حمبوس فيبلغ املتهم عن طريق التكليف باحلضور الشخصي طبقا ألحكام             

 ؛)من ق إ ج
 ملف الدعوى وأدلة االام مبجرد إحالة املتهم على احملكمة؛يرسل النائب العام إىل قلم كتاب احملكمة  -

يستجوب الرئيس املتهم عن هويته ويتحقق ما إذا كان قد بلغ بقرار اإلحالة ويطلب منه اختيار حمام للـدفاع      -
 كما جيوز له وبصفة استثنائية الترخيص     . عنه، ويف حالة عدم اختيار حمام عني له الرئيس حماميا من تلقاء نفسه            

للمتهم بتعيني أحد أقاربه أو أصدقائه للدفاع عنه وحيرر حمضر بذلك ويوقع من الرئيس والكاتـب واملتـهم                  
 . أيام من افتتاح املرافعة إال إذا تنازل املتهم80وجيب إجراء االستجواب قبل ).  من ق إ ج271املادة (

 .ت بثالثة أيام على األقليبلغ كل خصم قائمة الشهود إىل األطراف األخرى قبل افتتاح املرافعا -

 اإلجراءات السابقة على املرافعات: ثانيا
ويقوم كاتب اجللسة باملناداة علـى     . تنعقد حمكمة اجلنايات يف املكان واليوم والساعة احملددين الفتتاح الدورة          -

 ). من ق إ ج280املادة (احمللفني املقيدين يف القوائم املعدة 
لكل قضية، فحيث حتضر املتهم أمامها حيث يقوم الرئيس بإجراء القرعة علـى             تنعقد احملكمة يف اليوم احملدد       -

 02 حملفني والنيابة العامة     03وجيوز للمتهم أو حماميه رد      . احمللفني الذين سيجلسون إىل جانب قضاة احملكمة      
 . من ق إ ج284بدون إبداء األسباب مث يؤدي احمللفان اليمني طبق للمادة 
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 اءات سري احملاكمةإجر: الفرع الثالث
 1املرافعات ومناقشة الدفوع والطلبات واألدلة: أوال

 .حيضر املتهم باجللسة حرا من كل قيد ومصحوبا حبارس واحد -
املرافعات علنية إال إذا كانت متس بالنظام العام واآلداب يف هذه احلالة تصدر احملكمة حكما بعقـد جلسـة                    -

 ). من ق إ ج285املادة ( حىت تفصل احملكمة يف القضية حبكم وجيب مواصلة املرافعات وعدم قطعها. سرية

، كما يأمر حبضور الشهود ولو بالقوة       ) من ق إ ج    286املادة  (يقوم الرئيس بضبط اجللسة وإدارة املرافعات        -
 .العمومية

 .جيوز للقضاة توجيه األسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس وال جيوز هلم إبداء رأيهم -

أو حماميه واملدعي املدين أو حماميه توجيه األسئلة بواسطة الرئيس للشهود، وللنيابـة العامـة أن                جيوز للمتهم    -
 ). من ق إ ج288املادة (توجه األسئلة مباشرة للمتهم والشهود 

أثناء املرافعة للنيابة أن تطلب باسم القانون ما تراه الزما وجيب على احملكمة أن تعطيها الكلمة إلبداء طلباا                   -
 ). من ق إ ج289املادة (أن تتداول بشأا و

 ). من ق إ ج300املادة (يأمر الرئيس كاتب اجللسة بتالوة قرار اإلحالة ويستجوب املتهم ويتلقى تصرحياته  -

يعرض الرئيس على املتهم أدلة اإلثبات أو حمضر االعتراف على هذه األدلة كما يعرضها علـى الشـهود أو                    -
 ). من ق إ ج302دة املا(اخلرباء أو احمللفني 

عند انتهاء التحقيق يف اجللسة تسمع طلبات املدعي املدين أو حماميه وطلبات النيابة العامة، ويعرض احملـامي                  -
واملتهم أوجه الدفاع حيث جيوز للمدعي املدين والنيابة الرد عليها، غري أن الكلمة األخرية ترجع دائما للمتهم                 

 ). من ق إ ج304املادة (وحماميه 

 اإلجراءات الالحقة على إقفال باب املرافعة: نياثا
بعد االنتهاء من التحقيق ومساع طلبات ودفوع اخلصوم، يعلن الرئيس على إقفال باب املرافعات، مث يتلـو يف          -

هل املتهم  "قاعة اجللسة األسئلة املطروحة، فيضع سؤال عن كل واقعة وردت يف قرار اإلحالة بالصيغة التالية                
كظـرف العـود أو     (، كما يوضع سؤال مستقل ومميز عن كل ظرف مشدد           "ه هلذه الواقعة؟  مذنب الرتكاب 

وعن كل عذر وقع التمسك به أثناء املرافعات، وجيب أن تطرح يف اجللسـة              ) ظرف سبق اإلصرار والترصد   
 ). ج من ق إ305املادة (مجيع األسئلة اليت ستجيب عليها احملكمة ما عدا السؤال اخلاص بالظروف املخففة 

وقبل مغادرة احملكمة قاعة اجللسة يوجه الرئيس تعليمات للقضاة واحمللفني يطلب منـهم أن حيكمـوا وفقـا          -
 من  307املادة  (القتناعهم الشخصي وأن القانون ال حياسبهم عن الطرق اليت اعتمدوها لتكوين هذا االقتناع              

 ).ق إ ج
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ؤول األمن حلراسـة املنافـذ املؤديـة إىل غرفـة           يأمر الرئيس بإخراج املتهم من قاعة اجللسة ويستدعي مس         -
املداوالت، ويف األخري يعلن الرئيس عن رفع اجللسة فتنسحب احملكمة إىل غرفة املداوالت ويأمر بنقل أوراق                

 1). من ق إ ج308املادة (الدعوى إليها 

 2املداولة وحكم احملكمة:ثالثا
 :ة املداول-1

ثارة أثناء املرافعات واليت طرح بشأا سؤال، حيث تنتهي املداولة بأخـذ            يتداول أعضاء احملكمة حول املسائل امل     
األصوات يف أوراق تصويت سرية وبواسطة اقتراع عن كل سؤال من األسئلة املوضوعة وعن الظروف املخففـة يف                  

ء بطالا، وتصـدر    وتعد يف صاحل املتهم أوراق التصويت البيضاء أو اليت تقررر أغلبية األعضا           . حلة ثبوت إدانة املتهم   
 .مجيع األحكام باألغلبية

 "نعـم " حكم عليه بالرباءة أما إذا كانت اإلجابة         "ال"نبدأ بالسؤال حول إدانة املتهم، فإذا كانت اإلجابة بالنفي          
وال يوجد عذر معفي للعقاب، تتداول احملكمة حول إمكانية استفادة املتهم من الظروف املخففة مث يطرح سؤال عـن        

 ). من ق إ ج309املادة ( وبعد ذلك تؤخذ األصوات بواسطة األغلبية املطلقة العقوبة
وإذا حكمت احملكمة على املتهم بعقوبة جنحة فلها أن تأمر احملكمة بوقف تنفيـذها يف العقوبـات التبعيـة أو                    

 .التكميلية ويف تدابري األمن
 : احلكم-2

الرئيس املتهم ويتلو اإلجابات اليت أعطيت على األسـئلة         بعد املداولة تعود احملكمة إىل قاعة اجللسة ويستحضر         
 .واملواد القانونية املطبقة وينوه عن هذه التالوة يف احلكم

 310املـادة   (ويف األخري ينطق الرئيس باحلكم باإلدانة أو اإلعفاء من العقاب أو الرباءة مث يفصل يف املصاريف                 
 ).من ق إ ج

أو الرباءة، وجب اإلفراج على املتهم بقوة القانون ما مل يكـن حمبوسـا              وإذا أصدر حكم باإلعفاء من العقاب       
 . لسبب آخر

 أيام كاملة للطعن بالنقض أمام الغرفة اجلنائية        08أما إذا صدر حكم باإلدانة ينبه الرئيس املتهم بأن له مهلة مثانية             
مث تفصل احملكمة يف الـدعوى املدنيـة        ).  من ق إ ج    313املادة  (لدى احملكمة العليا تسري من تاريخ النطق باحلكم         

 ). من ق إ ج316املادة (دون حضور احمللفني 
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 طرق الطعن يف األحكام اجلزائية: املبحث الرابع
جيتهد املشرع يف أن أيت احلكم اجلزائي مصيبا حلقيقة،  ومطابقا للقانون بيد أن احلكم ينطـق بـه بشـر غـري            

نعكس ظلما أو ضررا يتجاوز نظريه يف اال املدين كثري، بـل ورمبـا ال           معصومني ومعرضون الحتمال اخلطأ الذي ي     
ينكشف ذلك اخلطأ إال بعد صدور احلكم ، فيتضح مدى جمافاته للواقع أو القانون، وخري سبيل إلصالح مثل هـذا                    

  1.اخلطأ هو تنظيم طرق الطعن يف األحكام تكفل تداركه وحقوق األفراد وحريام ودعم الثقة يف القضاء
وبتايل طرق الطعن يف األحكام اجلزائية هي رخصة اقرها القانون ألطراف الدعوى لتصحيح العيوب اليت تشوا                
بإلغاء هذه األحكام أو تعديلها عن طريق رفعها أمام اجلهات القضائية املختصة، لذلك تعترب وسيلة إجرائيـة الزمـة                   

 .يت قامت على إجراءات باطلة أو على تطبيق غري سليم للقانونلضمان ومحاية احلقوق الفردية يف مواجهة األحكام ال
ويتقرر الطعن ألطراف الدعوى، غري أن املشرع توسع يف نطاق هذا املبدأ، حيث أجاز لكل من النائـب العـام    

 .واملدعي املدين واملسؤول عن احلقوق املدنية الطعن يف األحكام وفقا للشروط احملددة
ما أن تكون طرقا عادية أو طرقا غري عادية، وتتمثل الطرق الطعن العادية يف املعارضة               وطرق الطعن يف األحكام إ    

 2واالستئناف أما الطرق غري العادية فتنحصر يف الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر
 طرق الطعن العادية: املطلب األول
 املعارضة: الفرع األول

حكام الغيابية، ومبقتضاها يعاد نظر الـدعوى أمـام اجلهـة           املعارضة هي طريق عادي للطعن ال جيوز إال يف األ         
 القضائية نفسها اليت أصدرت احلكم يف غياب املتهم 

والغاية من املعارضة متكني املتهم من الدفاع عن نفسه يف التهمة املنسوبة إليه، فقد يكون غياب املتهم عن جلسة                   
 .تاريخ انعقاد اجللسة أو ظروف أخرى حالت دون حضورهالنطق باحلكم راجعا إىل أسباب قاهرة أو عدم تبليغه ب

وتقتصر املعارضة على األحكام الغيابية الصادرة يف مواد اجلنح واملخالفات مهما كانت اجلهة القضـائية الـيت                 
أصدرا سواء كانت حمكمة اجلنح واملخالفات أو قسم األحداث أو حمكمة اجلنايات يف اجلنح واملخالفات املرتبطـة                 

 . نايات احملالة عليها بقرار من غرفة االام باجل
  من ق إ ج415 إىل 409ولقد نظم املشرع أحكام املعارضة يف املاد من 

 ميعاد املعرضة: أوال
يبلغ احلكم الغيايب يف اجلنحة الصادرة يف الدعوى العمومية والدعوى املدنية بالتبعية إىل املتهم الذي ختلف عـن                  

أما إذا  .  أيام ملعارضة احلكم تسري ابتداء من تاريخ التبليغ        10ينوه يف التبليغ بان له مهلة       جلسة النطق باحلكم حيث     
 ). من ق إ ج411املادة (كان املتخلف مقيما خارج تراب الوطين متدد هذه املهلة إىل شهرين 
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ها فيما يتعلق باحلقوق    وتسري على املعارضة اليت يقدمها املدعي املدين أو املسؤول عن احلقوق املدنية املهلة نفس             
املدنية، غري أنه يف حلة عدم تبليغ املتهم شخصيا باحلكم تعني تقدمي املعارضة يف امليعاد نفسه والذي يسري ابتداء مـن      

 .تاريخ تبليغ احلكم باملوطن أو مقر الس الشعيب البلدي أو النيابة
تهم جائزة القبول ابتداء من يوم علم املتهم باحلكم         وعند تبليغ احلكم وعدم العلم باإلدانة أصال، تكون معرضة امل         

 ). من ق إ ج412املادة (
 من له احلق يف املعرضة: ثانيا

كل شخص بلغ باحلضور تكليفا صحيحا لكنه تغيب عن اليوم والساعة احملددين النعقاد اجللسة يصدر يف حقـه    
اجلنح واملخالفات والدعوى املدنية املرفوعـة مـن        ويفصل احلكم الغيايب يف الدعوى العمومية يف مواد         . حكما غيابيا 

وعليه جيوز للمتهم واملدعي املدين واملسؤول عن احلقـوق املدنيـة تقـدمي             . طرف املدعي املدين أمام القضاء اجلنائي     
 ). من ق إ ج413/2املادة (املعارضة 

  أثناء نظر الدعوىةأما النيابة العامة فال جتوز املعارضة منها ألا حاضرة باستمرار يف احملكم
 إجراءات املعارضة: ثالثا
أما .  تبليغ املعارضة إىل النيابة العامة واليت يستوجب عليها إشعار املدعي املدين برسالة موصى عليها بعلم الوصول                -1

 .إذا اقتصرت املعارضة على احلقوق املدنية اليت قضى ا احلكم تعني على املتهم تبليغ املدعي املدين مباشرة
 يكون الطعن يف احلكم الغيايب باملعارضة يف الشكل تقرير كتايب أو شفوي يقدمه املتـهم أو املـدعي املـدين أو                      -2

املـادة  ( أيام من التبليغ     10املسؤول عن احلقوق املدنية لدى كتابة ضبط اجلهة القضائية اليت أصدرت احلكم يف مهلة               
 ). من ق إ ج412/4
عيد القانونية وكانت مقبولة، فإن النظر فيها النظر فيها من اختصاص اجلهة القضـائية               إذا قدمت املعارضة يف املوا     -3

اليت أصدرت احلكم الغيايب، حيث تقوم بإجراء التحقيق وحتكم يف القضية طبقا إلجراءات احملاكمة املتبعـة يف هـذا                   
 ). من ق إ ج414املادة (الصدد 

 1). من ق إ ج415املادة (لى عاتق اخلصم الذي قدم املعارضة وتترك مصاريف تبليغ احلكم الغيايب واملعارضة ع
 آثار املعارضة: رابعا

 :2يترتب عن معارضة احلكم الغيايب اآلثار التالية
 : وقف تنفيذ احلكم الغيايب-1

 يف إذا قدم املتهم املعارضة يف امليعاد القانوين يوقف تنفيذ احلكم الغيايب ويصبح كأن مل يكن بالنسبة ملا قضى بـه  
 .الدعوى العمومية وطلبات املدعي املدين

 )من ق إ ج409املادة(كما جيوز أن تنحصر املعارضة يف احلكم يف الدعوى املدنية التبعية دون الدعوى العمومية
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 : إعادة نظر الدعوى أمام احملكمة نفسها-2
 غيابيا وقدمت يف امليعاد القانون      إذا حضر املتهم اجللسة تأكدت احملكمة من جواز قبوهلا املعارضة إذا كان احلكم            

وتتقيد احملكمة مبا جاء يف تقرير املعارضة حيث جيوز إعـادة كـل             . يف شكل تقرير، مث تنظر فيها من حيث املوضوع        
 .اإلجراءات مرة أخرى أو جزء منها

املدنيـة عنـد    وأثناء املرافعات تسمع طلبات النيابة العامة ودفوع املتهم وحماميه وأقوال املسؤول عن احلقـوق               
 .فاالقتضاء وللمتهم وحماميه الكلمة األخرية وعلى إثره تصدر احملكمة حكما حضوريا يكون قابال لالستئنا

أما يف حالة عدم حضور املتهم يف التاريخ احملدد النعقاد جلسة النظر يف املعارضة واملبلغ إليه تعترب كأن مل تكـن                     
 ). من ق إ ج413/3املادة (

 الستئنافا: الفرع الثاين
حمكمة اجلنح  (االستئناف هو طريق عادي للطعن ويكون يف احلكام احلضورية الصادرة من حمكمة الدرجة األوىل               

 .، وهو يهدف أساسا إىل طرح الدعوى من جديد أمام الس القضائي)واملخالفات وقسم األحداث
 .ج من ق إ 438 إىل 416 يف املواد من فولقد نظم املشرع أحكام االستئنا

 األحكام اليت جيوز استئنافها: أوال
 : من ق إ ج على األحكام القبلة لالستئناف وهي416 نصت املادة 

 احلكام الصادرة يف مواد اجلنح بدون قيد وال شرط، فهذه األحكام قابلة لالستئناف مهما كان مقـدار العقوبـة               -1
 ).احلبس والغرامة(ونوعها 

 . أو اليت تفصل يف مسائل عرضة أو دفوع فهي غري قابلة لالستئناف لوحدهاأما احلكام التحضريية أو التمهيدية
 : األحكام الصادرة يف مواد املخالفات إذا كانت عقوبتها-2

 . أيام05احلبس الذي يزيد على  -
 . دج100الغرامة اليت تزيد عن  -

 من له احلق يف االستئناف: ثانيا
 :1يتعلق حق االستئناف

 باملتهم؛ -
 قوق املدنية؛واملسؤول عن احل -

 ؛ةو وكيل اجلمهوري -

 والنائب العام؛ -

 واإلدارات العامة يف األحوال اليت تباشر فيها الدعوى العمومية؛ -

 .واملدعي املدين فيما يتعلق باحلقوق املدنية فقط -
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  من 417املادة  (ويف حلة احلكم بالتعويض املدين جيوز للمتهم واملسؤول عن احلقوق املدنية استئناف هذا احلكم               
 ).ق إ ج
 ميعاد االستئناف: ثالثا

.  أيام تسري ابتداء من تاريخ النطق باحلكم احلضـوري         10جيوز للخصوم املذكورين استئناف احلكام يف مهلة        
أما إذا صدر احلكم غيابيا أو كرر املتهم الغياب أو كان حضوريا اعتباريا تسري مهلة االستئناف ابتداء مـن تـاريخ                     

 . املتهم أو ملقر الس الشعيب البلدي أو للنيابة العامةالتبليغ الشخصي أو ملوطن
املـادة  ( أيام إضافية لرفع استئنافهم      05ويف حلة استئناف أحد اخلصوم يف امليعاد القانوين يكون للخصوم مهلة            

 ).   من ق إ ج418
ه املهلة ال حتـول دون      أما املهلة املمنوحة للنائب العام فهي شهران تسري ابتداء من تاريخ النطق باحلكم، وهذ             

 ). من ق إ ج419املادة (تنفيذ احلكم 
 إجراءات االستئناف: رابعا

 يرفع االستئناف إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه بتقرير كتايب أو شويف بكتابة الضبط مث يعرض علـى                    -
 .الس القضائي 

ستأنف ومن حماميه وإذا كان املسـتأنف ال يسـتطيع           يوقع التقرير من كاتب احملكمة اليت أصدرت احلكم ومن امل          -
 .التوقيع ذكر الكاتب ذلك

إذا كان املستأنف حمبوسا جاز له تقدمي تقرير االستئناف يف امليعاد القانوين إىل كتابة ضبط املؤسسـة العقابيـة،                
 24ت احلكـم خـالل      ويتعني على مدير املؤسسة إرسال نسخة من هذا التقرير إىل كتابة ضبط احملكمة اليت أصدر              

 ). من ق إ ج422املادة (ساعة وإال عوقب إداريا 
 . جيوز للمستأنف أو حماميه إيداع عريضة تتضمن أوجه االستئناف لدى كتابة ضبط احملكمة يف اآلجال القانونية-

دة املـا (ترسل العريضة وأوراق الدعوى مبعرفة وكيل اجلمهورية يف أجل شهر على األكثر إىل جملس القضـائي                 
 ). من ق إ ج423

أما إذا كان االستئناف مرفوعا من النائب العام تعني تبليغه إىل املتهم وعند االقتضاء إىل املسؤول عن احلقـوق                   
 1). من ق إ ج424املادة (املنية خالل مهلة شهرين 

 آثار االستئناف:خامسا
 :يترتب على االستئناف اآلثار التالية

 :  وقف تنفيذ احلكم املستأنف-1
غري أن املشرع أورد    ).  من ق إ ج    425املادة  (أثناء املواعيد املقررة لالستئناف، يوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه          

 :استثناءات على هذه القاعدة
                                                 

 116: ، مرجع سابق، ص، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية،عمر خوري - 1



     من إعداد جميدي فتحي ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــية وإدارية علوم قانونثانيةسنة             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2009/2010 جامعـــة زيــان عاشــور اجللفــة

 
167 

 اجلنـــــائيالقانون 

حملكمة اجلنح واملخالفات سلطة يف حتديد مبلغ مؤقت للمدعي املدين يكون قابال للتنفيذ رغـم االسـتئناف                  -
 ). من ق إ ج257/3املادة (

صدور حكم بالرباءة أو باإلعفاء من العقوبة أو احلكم باحلبس مع توقف التنفيـذ أو بالغرامـة، جيـب                   عند   -
  ).365/3املادة (اإلفراج على املتهم احملبوس مؤقتا وذلك رغم االستئناف ما مل يكن حمبوسا لسبب آخر 

 )من ق إ ج419املادة(ذ احلكمتقدمي االستئناف من النائب العام خالل شهرين وهذه املهلة ال حتول دون تنفي -

 : طرح دعوى االستئناف على الس القضائي-2
 :1إذا طرحت دعوى االستئناف على الس القضائي أصبح مقيدا باألمور التالية

 يترتب على صفة اخلصم املستأنف حتديد الوقائع والطلبات اليت جيوز للمجلس أن يتعرض              : التقيد بصفة املستأنف   -أ
 ). من ق إ ج433املادة (لطة الس يف الفصل فيها هلا وحتديد س

 تستأنف النيابة العامة احلكم الصادر يف الدعوى العمومية دون الدعوى املدمية ألا ليست خصـما                : النيابة العامة  -
 .يف هذه احلالة يقضي الس بتأييد احلكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصاحل املتهم او لغري صاحله. فيها
وقد حيكم عليـه يف الـدعوى املدنيـة         .  قد حيكم على املتهم يف الدعوى العمومية والدعوى املدنية التبعية          :تهم امل -

وحدها خاصة إذا برئ يف الدعوى العمومية وعليه جيوز للمتهم استئناف احلكم الصادر يف الدعويني ولكـن لـيس                   
 ).ن ق إ ج م43/2املادة (للمجلس القضائي يف هذه احلالة أن يسئ للمتهم 

.  للمدعي املدين حق استئناف احلكم الصادر يف احلقوق املدنية حبيث ال جيوز له تقدمي طلبا جديـدا                 : املدعي املدين  -
املـادة  (ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات املدنية بالنسبة للضر الذي حلقه منذ صدور حكم حمكمة الدرجة األوىل                  

 .لس على وجه يسئ للمدعي املدين، وال جيوز أن يعدل ا) من ق إ ج433/4
 للمسؤول عن احلقوق املدنية احلق يف استئناف احلكم الصادر يف التعويضات املدنيـة        : املسؤول عن احلقوق املدنية    -

 ). من ق إ ج433/2املادة (فقط وليس للمجلس أن يسئ له 
 : التقيد بالوقائع اليت نظرا حمكمة الدرجة األوىل-ب

اجلنح واملخالفات معاقبة املتهم عن واقعة غري واردة يف أمر اإلحالة أو التكليف باحلضور، ومهما               ال جيوز حملكمة    
كان احلكم الذي تصدره بالرباءة أو باإلدانة فهو قابل الستئناف أمام الس القضائي الذي عليه أن يتقيد بالوقائع اليت                   

 .طرحت أمام احملكمة االبتدائية وفصلت فيها
جلس القضائي نظر مة جديدة مل تعرض على احملكمة االبتدائية ومل تفصل فيها ولكن له أن ينظـر                  ال جيوز للم  

 .أدلة جديدة وطرق دفاع جديدة مل تسبق مناقشتها من طرف اخلصوم
قد يشتمل تقرير االستئناف على مجيع عناصر احلكم عندئذ تطرح كل هذه العناصـر              : التقيد بتقرير االستئناف   -ج

أما إذا تضمن التقرير بعض عناصر احلكم دون البعض اآلخر وجب على الـس              .  القضائي للفصل فيها   على الس 
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النظر يف هذه العناصر فقط يطعن املتهم لتخفيف العقوبة أو يطعن املدعي املدين يف احلقوق املدنية لطب زيادة يف مبلغ                    
 .التعويضات

 احلكم يف االستئناف: سادسا
 لدى الس القضائي يف االستئناف املرفوعة إليها من طرف اخلصـوم يف مـواد اجلـنح                 تفصل الغرفة اجلنائية  

 . مستشارين على األقل من رجال القضاة03واملخالفات مشكلة من 
وإذا كـان   . ويقوم بوظيفة النيابة العامة النائب العام أو أحد مساعديه، أما وظيفة الكاتب فيقوم ا كاتب اجللسة                  -

 429املادة  (ا مؤقتا تعني على الغرفة اجلزائية عقد اجللسة خالل شهرين تسري من تاريخ االستئناف               املستأنف حمبوس 
 ). من ق إ ج

.  يتم الفصل يف االستئناف يف اجللسة بناء على التقرير الشفوي الذي يقدمه أحد املستشارين كما يستجوب املتـهم      -
 .على أمر صادر من الغرفة اجلزائيةأما مساع شهادة الشهود فال تكون فال تكون إال بناء 

 :1وتسمع أقوال األطراف حسب الترتيب اآليت
. ويف حالة تعددهم يقوم الرئيس بتحديد دور كل واحد منهم لـإلدالء بأقوالـه               . املستأنف مث املستأنف عليه   

 ). من ق إ ج429املادة (وللمتهم دائما الكلمة األخرية 
ئناف مل يرفع يف امليعاد القانوين أو كان غري صحيح شكال ، أصدرت قرارا بعـدم                 إذا رأت الغرفة اجلزائية أن االست      -

 .قبوله أي تأييد احلكم املطعون فيه
أما إذا كان االستئناف مقبوال شكال ولكنه ليس مبنيا على أساس موضوعي قرت الغرفة بعدم قبولـه كـذلك                   

فوعا من النيابة العامة حيث تتحملها اخلزينـة العامـة          ويتحمل املستأنف املصاريف القضائية ما مل يكن االستئناف مر        
 ). من ق إ ج432املادة (

 إذا كان االستئناف مرفوعا من النيابة العامة قررت الغرفة اجلنائية تأييد احلكم أو إلغاءه كليا أو جزئيا لصاحل املتهم                    -
 .أو لغري صاحله

جيوز للغرفة اجلنائية تعديل احلكم على وجه يسئ إليه ومينع          ال  ’  إذا كان االستئناف مرفوعا من املدعي املدين وحده        -
على املدعي املدين تقدمي طلبات جديدة مل ترد يف احلكم املطعون فيه ولكن جيوز له طلب الزيادة يف مبلغ التعويضات                    

 ). من ق إ ج433املادة (املدنية 
نية ال جيوز للغرفة اجلنائية أن تسـئ إىل مركـز            إذا كان االستئناف مرفوعا من املتهم أو املسؤول عن احلقوق املد           -

 .املستأنف
 إذا أسست الغرفة اجلنائية تعديل احلكم على عدم وقوع اجلرمية أصال أو على عدم ثبوا أو عدم نسبتها إىل املتهم،                     -

عي املدين هـو    قضت برباءته بغري عقوبة وال مصاريف وجيوز للمتهم املقضي برباءته طلب التعويض املدين إذا كان املد               
 ).  من ق إ ج434املادة (الذي حرك الدعوى العمومية، ويرفع هذا الطلب مباشرة أمام الغرفة اجلنائية 
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 إذا كان تعديل احلكم مؤسسا على استفادة املتهم من عذر معف للعقاب قضت الغرفة اجلنائية برباءته وفصـلت يف                  -
 ). إ ج من ق435املادة (التعويضات املدنية عند االقتضاء 

 إذا كان تعديل احلكم راجعا إىل أن الواقعة تكون خمالفة قضت الغرفة اجلزائية بالعقوبة وفصلت يف الدعوى املدنيـة            -
 ). من ق إ ج436املادة (يف حالة استئناف املدعي املدين 

ص مع إحالـة    إذا كانت طبيعة الواقعة تستلزم تطبيق عقوبة مقدرة للجنايات قضت الغرفة اجلنائية بعد االختصا             
ملف الدعوى على النيابة العامة الختاذ اإلجراءات الالزمة، فبعد مساع أقوال النيابة العامة جاز للغرفـة أن تصـدر يف                    
القرار نفسه أمرا بإيداع املتهم يف احلبس أو بالقبض عليه، ويتعني على النيابة العامة إحالة الدعوى على غرفة االـام                    

 ). من ق إ ج437املادة (
 طرق الطعن غري العادية: ملطلب الثاينا

 الطعن بالنقض: الفرع األول
النقض هو طريق غري عاد للطعن يكون يف األحكام النهائية أمام احملكمة العليا اليت تعترب أعلى جهة قضـائية يف                    

 .هرم القضاء اجلنائي
 وإمنا تراقب مدى صحة تطبيق      ال تعد احملكمة العليا درجة تقاضي حبيث ال تنظر يف موضوع الدعوى العمومية،            

 .القانون واإلجراءات املتخذة يف نظر الدعوى ويف احلكم الصادر فيها
  من ق إ ج528 إىل 495لقد نظم املشرع أحكام الطعن بالنقض يف املواد من 

 1حمل وأوجه الطعن: أوال
 : حمل الطعن بالنقض-1

 :جيوز الطعن بالنقض أمام احملكمة العليا يف
 .رفة االام ما عدا القرارات اليت تتعلق باحلبس املؤقت والرقابة القضائية فهي ائية قرارات غ-أ

 .ص أحكام احملاكم وقرارات الس القضائي الفاصلة يف الدعوى كآخر درجة أو املتعلقة باالختصا-ب
 :غري أن ال جيوز الطعن بالنقض يف

 .األحكام الصادرة بالرباءة إال من طرف النيابة العامة -
قرارات اإلحالة الصادرة من غرفة االام يف مواد اجلنح واملخالفات إال إذا تعلق القرار باختصـاص املادتـان       -

 . من ق إ ج496 و495

 : أوجه الطعن-2
 :ال جيوز تأسيس الطعن بالنقض إال عن األوجه التالية

 عدم االختصاص؛ -
 جتاوز السلطة؛ -
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 خمالفة قواعد جوهرية يف اإلجراءات؛ -

 أو قصور األسباب؛انعدام  -

 إغفال الفصل يف وجه الطلب أو يف أحد طلبات النيابة العامة؛ -

تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية خمتلفة يف آخر درجة أو التناقض فيما قضى به احلكـم نفـه أو               -
 القرار؛

 خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه؛ -

 ). من ق إ ج500املادة (انعدام األساس القانوين  -

 1احلق يف الطعن بالنقض وميعاده: ثانيا
 : احلق يف الطعن-1

 :ال يكون الطعن بالنقض مقبوال أمام احملكمة العليا إال من 
 النيابة العامة؛ -
 احملكوم عليه أو حماميه أو الوكيل املفوض عنه بالتوقيع؛ -

 املدعي املدين أو حماميه؛ -

 .املسؤول عن احلقوق املدنية -

 :يطعن بالنقض يف قرارات غرفة االام إذاجيوز للمدعي املدين أن 
 قرت عدم قبول الدعوى املدنية؛ -
 قررت انه ال حمل الدعائه املدين؛ -

 تضمن القرار دفعا أي الدعوى املدنية؛ -

أغفلت الفصل يف وجه من أوجه االام أو كان القرار أو كان القرار غري مستوىف شروطه الشكلية املقـررة                    -
 قانونا لصحته؛

 ). من ق إ ج497املادة (االت األخرى إذا طعنت النيابة العامة مجيع احل -
 : ميعاد الطعن-2

 أيام تسري ابتداء من يوم النطق باحلكم أو صـدور           08جيوز للنيابة العامة واخلصوم الطعن بالنقض خالل مهلة         
 .القرار بالنسبة لألطراف الذين حضروا جلسة النطق به

 10غيابية، فال تسري هذه املهلة إال بعد انقضاء امليعاد احملدد للمعارضة وهـو              أما بالنسبة للحكام والقرارات ال    
 . أيام

 ). من ق إ ج498املادة (أما إذا كان أحد اخلصوم مقيما خارج الوطن متدد املهلة إىل شهر 
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 إجراءات رفع الطعن بالنقض: ثالثا
 .ة اليت أصدرت احلكم أو القرار املطعون فيه يرفع الطعن بالنقض يف شكل تقرير لدى قلم كتاب اجلهة القضائي-
 . يوقع التقرير من الكاتب والطاعن نفسه أو حماميه-

إذا كان احملكوم عليه مقيما باخلارج، جاز له رفع الطعن برسالة أو برقية يصادق عليها حمام معتمد لدى احملكمة العليا                    
 .ويباشر نشاطه باجلزائر

 الطعن بالنقض بتقرير يسلم إىل كتابة ضبط املؤسسة العقابية أو مبجرد كتاب يرسله               جيوز للمتهم احملبوس مؤقتا رفع     -
 ). من ق إ ج504املادة (إىل قلم كتاب احملكمة العليا مبعرفة مدير السجن للتصديق على تاريخ تسليم الرسالة إليه 

عه ومعها نسخ بعدد األطراف لـدى   ما عدا النيابة العامة، فلكل طاعن احلق يف إيداع مذكرة يعرض فيها أوجه دفا           -
 .قلم كتاب احملكمة اليت سجل فيها إيداع تقرير الطعن أو قلم كتاب احملكمة العليا يف خالل شهر

 ). من ق إ ج505املادة (لقبول هذه املذكرة جيب أن تكون موقعة من حمام معتمد لدى احملكمة العليا 
 كان غري مقبوال ما عدا طعن النيابة العامة، ويدفع الرسـم وقـت    خيضع الطعن بالنقض لدفع الرسوم القضائية وإال  -

 . إيداع تقرير الطعن إال إذا قدمت مساعدة قضائية للطاعن
املـادة  ( يوم   15 مهما كان الطرف الطاعن، يبلغ الطعن إىل األطراف األخرى من قبل كاتب الضبط خالل مهلة                 -

 ). من ق إ ج507
 أصدرت احلكم أو القرار املطعون فيه بإرسال امللف إىل النائب العام لدى الـس                يقوم كاتب اجلهة القضائية اليت     -

 . يوم من تاريخ إيداع تقرير الطعن20القضائي الذي يرسله بدوره إىل النائب العام لدى احملكمة العليا خالل مهلة 
 بدوره على رئـيس الغرفـة        أيام إىل الرئيس األول للمحكمة العليا الذي حييله        08يسلم الكاتب امللف خالل     

 1). من ق إ ج2-513/1املادة (اجلنائية لتعني قاضي مقرر 
 2إجراءات التحقيق واحلكم يف الطعن بالنقض: رابعا
 : إجراءات التحقيق-1
 بعد تعيينه من طرف الغرفة اجلنائية، يقوم القاضي املقرر بتبليغ اخلصوم مبذكرة الطاعن لتمكينهم من إيداع مذكرة                  -

 .عليها مرقعة من حمام معتمد لدى احملكمة العليا وبعدد األطراف خالل مهلة شهر تسري ابتداء من تاريخ التبليغالرد 
 يكلف القاضي املقرة بإجراءات التحقيق يف القضايا اليت تفصل فيها الغرفة اجلنائية، وهلذا الغرض فهو يسهر علـى                   -

ليه أن يستبعد من القضية كل مذكرة قدمت بعد انقضاء امليعاد           حسن إدارة وسرعة تنفيذ أعمال كتابة قلم الضبط، وع        
 .القانوين

 إذا كانت القضية جاهزة للفصل فيها، أودع القاضي املقرر تقريرا وأصدر قرارا بإطالع النيابة العامة عليه، ويـتعني       -
 . يوم من تاريخ استالم القرار 30 العامة إيداع مذكرا الكتابية خالل ةعلى النياب
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 يقيد القاضي املقرر القضية يف جدول اجللسة مبعرفة رئيس الغرفة بعد استطالع رأي النيابة العامة مع تبليـغ مجيـع           -
 ). من ق إ ج517املادة ( أيام على األقل 05أطراف الدعوى بتاريخ اجللسة قبل انعقادها خبمسة 

ح حملامي أطراف الدعوى تقدمي مالحظات شـفوية    أثناء اجللسة يتلو القاضي املقرر املكلف بالقضية تقريره، مث يسم          -
 .موجزة لتدعيم مذكرام

قيل إقفال باب املرافعة، تقدم النيابة العامة طلباا ويف األخري حتال القضية على املداولة وتصدر الغرفة اجلنائيـة                  
 ). من ق إ ج519املادة (قرارها يف تاريخ الحق حيدده الرئيس 

 : احلكم يف الطعن-2
 النطق بالقرار يف جلسة علنية وحضورية ويبلغ إىل أطراف الدعوى وإىل حماميهم من طرف كاتب اجللسة، كما                   يتم -

 .يرسل القرار إىل اجلهات القضائية اليت أصدرت احلكم أو القرار املطعون فيه مبعرفة النائب العام لدى احملكمة العليا
 .القضائية األصليةإذا قضى القرار برفض الطعن بالنقض يرسل إىل اجلهة 

 يف حالة قبول الطعن، تقرر الغرفة اجلنائية بطالن احلكم أو القرار املطعون فيه كليا أو جزئيا وإحالـة الـدعوى إىل       -
اجلهة القضائية نفسها بتشكيلة أخرى أو جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة، وإذا كان وجه الـنقض هـو عـدم                     

 ). من ق إ ج523املادة (هة القضائية املختصة االختصاص يتعني إحالة القضية إىل اجل
 يتحمل اخلصم الذي خسر طعنه املصاريف القضائية باستثناء النيابة العامة حيث تتحمـل اخلزينـة العامـة هـذه                    -

 ). من ق إ ج524املادة (املصاريف 
م على الطاعن بغرامـة ال       إذا أصدرت الغرفة اجلنائية قرارا برفض الطعن وكان هذا الطعن تعسفيا، جاز هلا أن حتك               -

 ). من ق إ ج525املادة (دج لصاحل اخلزينة وبالتعويضات املدنية لفائدة املطعون ضده 500تتجاوز 
 يف حالة صدور قرار بالنقض مع اإلحالة، يرسل ملف الدعوى ونسخة من القرار إىل اجلهة القضائية املعنية مبعرفـة                    -

 .النيابة العامة لدى احملكمة العليا
 ). من ق إ ج528/2املادة ( أشهر على أكثر من تاريخ مباشرة الطعن 03هلة احملددة لصدور القرار هي وامل

 آثار الطعن بالنقض: خامسا
 : من ق إ ج وهي499يترتب على الطعن بالنقض آثار نصت عليها صراحة املادة 

 أيام، وإذا رفع الطعن يبقى تنفيذ       08 يوقف تنفيذ احلكم الصادر يف الدعوى العمومية خالل مهلة الطعن بالنقض             -1
 . أشهر03احلكم موقوفا إىل أن تصدر الغرفة اجلنائية لدى احملكمة العليا قرارها، وجيب أال تتعدى املهلة 

 ينفذ احلكم فيما قضى به من تعويضا لصاحل املدعى املدين خاصة إذا كانت أوجه الطعن منصبة علـى الـدعوى                     -2
 .ية التبعيةالعمومية دون الدعوى املدن

 يفرج على املتهم الذي صدر يف حقه حكم بالرباءة أو باإلعفاء من العقاب أو بإدانته بعقوبة احلبس مـع وقـف                      -3
 1.التنفيذ أو بالغرامة على الرغم من جواز الطعن بالنقض يف هذا احلكم
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 التماس إعادة النظر: الفرع الثاين
ون يف القرارات واحلكام احلائزة لقوة الشيء املقضي فيه اليت          التماس إعادة النظر هو طريق غري عادي للطعن يك        

قضت بإدانة املتهم يف جناية أو جنحة يستهدف أساسا إىل رفع الظلم الذي وقع على متهم اتضحت براءته لظروف مل                   
 .تكن معروفة وقت النظر يف الدعوى والنطق باحلكم

وقائع وليس اخلطأ يف تطبيق القانون كما هـو الشـأن يف            ويعترب التماس إعادة النظر وسيلة لتصحيح اخلطأ يف ال        
 .الطعن بالنقض

 من ق إ ج الـيت       1 مكرر 531 مكرر و    531 و   531ولقد نظم املشرع أحكام التماس إعادة النظر يف املواد          
 .2001 جوان 26 املؤرخ يف 01/08جاء ا القانون رقم 

 حمل طلب التماس إعادة النظر: أوال
 :س إعادة النظر إال يف ال جيوز طلب التما

 القرارات الصادرة عن االس القضائية احلائزة لقوة الشيء املقضي يف واليت قضت بإدانـة املتـهم يف جنايـة أو        -1
 .جنحة
املـادة  ( احلكام الصادرة عن احملاكم احلائزة لقوة الشيء املقضي فيه واليت قضت بإدانة املتهم يف جناية أو جنحـة   -2

 ).  من ق إ ج531/1
 حاالت طلب التماس إعادة النظر: ثانيا

 :ال جيوز طلب التماس إعادة النظر إال يف احلاالت التالية
 تقدمي مستندات بعد احلكم باإلدانة يف جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية على اين عليه املزعوم قتلـه هـو                 -1

 على قيد احلياة؛
 وم عليه سبق أن أثبت هذا الشاهد بشهادته إدانة هذا األخري؛ إذا أدين شاهد بشهادة زور ضد احملك-2
  إدانة متهم آخر بسبب ارتكاب نفس اجلناية أو اجلنحة حبيث ال ميكن التوفيق بني احلكمني؛-3
 كشف واقعة جديدة أو تقدمي مستندات مل تعرض على القاضي الذي أدان املتهم وقت احملاكمة مع أا الـدليل                    -4

 ). من ق إ ج531/2املادة (على الرباءة 
 احلق يف طلب التماس إعادة النظر: ثالثا

، ال جيوز رفع طلب التماس إعادة النظر إىل احملكمة العليا إال من وزير العـدل،            بالنسبة للحاالت الثالث األوىل   
أصوله يف حالة وفاته أو  أو من احملكوم عليه، أو من نائبه القانوين يف حلة عدم توافر األهلية، أو من زوجه أو فروعه أو                    

 .غيابه
املادة (، ال يقبل الطلب إال من النائب العام لدى احملكمة العليا بناء على طلب وزير العدل                 بالنسبة للحالة الرابعة  

 1). من ق إ ج531/3
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 إجراءات رفع الطلب والفصل فيه: رابعا
عليا، فهو جائز يف كل وقت حىت بعد وفـاة          مل حيدد املشرع مهلة لرفع طلب التماس إعادة النظر أمام احملكمة ال           

احملكوم عليه، ألن رفع الطلب يتوقف على ظهور األدلة اجلديدة، وإذا كان الطاعن هو احملكوم عليه أو نائبه أو زوجه                    
 .أو فروعه أو أصوله، يرفع الطلب يف شكل عريضة إىل احملكمة العليا، حيث تودع لدى قلم كتابة احملكمة

اعن هو وزير العدل أو النائب العام متصرفا بناء على طلب الوزير، يكون الطلب يف هذه احلالـة      أما إذا كان الط   
 .مرفقا بالتحقيقات اليت تكون قد أجريت والوثائق املؤيدة له

بعد رفع طلب التماس إعادة النظر، تفصل احملكمة العليا يف موضوع الدعوى حيث يقوم القاضي املقرر جبميـع                  
 . إلظهار احلقيق، حيث تسمع أقوال النيابة العامة واخلصومإجراءات التحقيق

ففي حالة قبول الطلب، تصدر احملكمة العليا قرارها ببطالن حكم اإلدانة الذي ثبت عد صحته وإعالن بـراءة                  
 .احملكوم عليه

 تعويض من ثبتت براءته: خامسا
أو غيابه تعويضا عن األضرار املادية واملعنوية اليت         مينح للمحكوم عليه والذي ثبتت براءته أو لذويه يف حالة وفاته             -1

 .حلقت من جراء حكم اإلدانة
 :واليت تتشكل من " جلنة التعويض"مينح التعويض بقرار من جلنة تنشأ على مستوى احملكمة العليا تسمى 

 الرئيس األول للمحكمة العليا أو ممثله، رئيسا؛ -
 مكرر مـن    531املادة  (فة أو رئيس قسم أو مستشار        حكم لدى نفس احملكمة بدرجة رئيس غر       02قاضي   -

 ).ق إ ج

 تتحمل الدولة هذا التعويض وكذا مصاريف الدعوى ونشر القرار وإعالنه وحيق للدولة الرجوع بعد ذلك علـى                  -2
 .املدعي املدين أو املبلغ أو الشاهد الزور الذي تسبب يف اإلدانة

 يتم نشر قرار إعادة النظر يف دائرة اختصاص احملكمة العليا، ويف دائرة وبناء على الطلب احملكوم عليه الربيء أو ذويه
 .املكان الذي ارتكبت فيه اجلناية أو اجلنحة، ويف دائرة حمل إقامة الطالب وآخر حمل إقامة احملكوم عليه يف حالة وفاته

 1). من ق إ ج1 مكرر531دة املا(كما ينشر القرار يف ثالث جرائد يومية بتم اختيارها من طرف احملكمة العليا 
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