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 دعـــاء
 

 أعوذ باهلل السميع العميم ، من الشيطان الرجيم
 الرحمن الرحيمبسم اهلل 

 
إف الحمد هلل كحده ، نحمده ، ك نستعينو ، كنستغفره ، كنستيديو ، كنسترشده         ك 
نتكب إليو . كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا ، كمف سيئات أعمالنا ، مف ييديو اهلل فيك 

 الميتدم ، ك مف يضمؿ فبل ىادم لو .
يؾ لو ، لو الممؾ ، ك لو الحمد ، كىك ك أشيد أف ال إلو إال اهلل ، كحده ، ال شر        

 عمى كؿ شيء قدير .
ك أشيد أف سيدنا محمد ، عبده ك رسكلو ، صفيو ك خميمو ، صمى اهلل عميو  كعمى آلو  

 ك أصحابو كسمـ تسميما كثيرا .
نشيد أنو أدل األمانة ، ك نصح األمة ، ككشؼ اهلل بو الغمة ، ك جاىد في اهلل        

أتاه مف ربو اليقيف . تركنا عمى المحجة البيضاء ، ليميا كنيارىا ، ال حؽ جياده ، حتى 
 يزيغ عنيا إال ىالؾ ضاؿ .

ربي إشرح لي صدرم ، كيسر لي أمرم ، كأحمؿ عقدة مف لساني ، يفقو قكلي .        
 أميف يارب العالميف .

دائما أف  ، ك ذكرنييا رب ال تدعني أصاب بالغركر إذا نجحت ، ك ال باليأس إذا فشمت
الفشؿ ىك التجارب التي تسبؽ النجاح....يا رب إذا أعطيتني نجاحا ، ال تفقدني 
ذا  أعطيتني تكاضعا ال تفقدني إعتزازم بكرامتي ، كاجعمني مف الذينإذا أعطي  تكاضعي،كا 
 شكركا ، ك إذا أكذكا فيؾ صبركا ، ك إذا أذنبكا استغفركا ك إذا تقمبت بيـ األياـ اعتبركا .

 

 . يا رب العالمين آمين
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 داءىـــــــــــإ
لنيتدم لكال أف ىدانا اهلل ، ييدم اهلل لنكره الحمد هلل رب العالميف الذم ىدانا ليذا كما كنا 

كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا كنبينا كشفيعنا محمد صمكات ،  مف يشاء... كيضؿ مف يشاء
الذيف طابت أنفسيـ بذكره ، كاستضاءت قمكبيـ ،  اهلل كسبلمو عميو كعمى الو كصحبو

 بمعرفتو رضي اهلل عنيـ كعمف سمؾ طريقيـ إلى يـك الديف .
 بعد:أما 

ك ثمرة اجتيادم ، كعممي المتكاضع ، إنو البحث المقدـ لنيؿ ، إنو دليؿ كدم        
 درجة الدكتكراه الذم ال يسعني إال أف : 

 أىديو إلى
إلى مف ربياني فأحسنا تربيتي ، كعمماني فأحسنا تعميمي ،  ، إلى قدكتي كمثمي األعمى  

ىر ، لي الدرع المنيع الذم كقانينكائب الدإلى مف كانا ،ك أنشآني عمى طاعة اهلل كرسكلو 
كيبذراف ركح اإلرادة كالعزيمة داخمي بكؿ عـز إلى مف كانا جدارنا صمبايدفعاني إلى األماـ 
 ،إلى المذاف ارتقيت سمـ المجد عمى أكتافيما .

نفسي التعمؽ بكؿ فيبنافيماالمذاني بصبرىما ، أذىبلنالمذاف غمراني بحمميما ك  أميو أبي
 صكاب مف السمكؾ ككؿ عمؿ صالح كنافع كمثمر .مف الرأم ك ناضج 
إلى التي خصيا اهلل بالشرؼ الرفيع كالعز ،  التي حممتني كىنا عمى كىفأمي إلى       

المنيع ،إلى التي ضحت كفتحت لي أبكاب النجاح ككانت بدعائيا في الميؿ كالنيارسر 
عمرىا كتقبؿ صالح أعماليا بفضمو  أطاؿ اهلل فينجاحي ، فكانت لي سندنا عند كؿ عثرة، 

 إليؾ أمي إليؾ رمزم كعنكاني كسعادتي كحبي ككياني ك مصدر إليامي.،  كمنو
 يا حبيبتي حفظؾ اهلل . ". بولمكاحل نادية " 

الذم شؽ طريؽ نجاحي ،  إلى رمز العطاء ، إلى مف ضحى منأجؿ  أبي ك إلى       
معنى التعب كالشقاء لمكصكؿ إلى المبتغى   إلى الذم عممني ،  كصكلي إلى ىذه المرحمة

إلى الذم كابدالشدائد ،  ككاف عرؽ جبينو منير دربي ، إلى مف إستميمت منو ركح 
"  رحمؾ اهلل     عبد الحميدإليؾ  أبي : " التفاؤؿ ك األمؿ ، إلى رمز قكة اإلرادة ك الكفاح

 ء اهلل .ك جعمؾ قرير العيف مطمئنا في قبرؾ ، نمتقي في الجنة إف شا
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 أىديو إلى

" الغالية             مف كانت عمى الدكاـ سندا في حياتي كشد أزرم ، إلى جدتي
تبخؿ عمّي التي غرست في داخمي بذكر المحبة كالتسامح كاإلنفتاح ، كلم "فاطمة سماقجي

 بشيء منذ طفكلتي تغمدؾ اهلل برحمتو الكاسعة ك جعمؾ مف أىؿ الجنة إف شاء اهلل.
 أىديو إلى

إلى مف إشترل لي أكؿ قمـ ك لكاـز الدراسة ، كدفعني بكؿ ثقة عمى خكض        
م ، إلى الذم عممني حب الخير ك االعتماد إلى سندم ك دعمي في مشكار  الصعاب ،

عمى النفس ، إلى الذم جعمني أعرؼ معنى التحدم  ك النجاح ، كالذم آمؿ دكما       
حفظو اهلل ك بارؾ  خاليكلـ يبخؿ عمي يكما بنصائحو القيمة ، إلىأف يراني في الطميعة 

 لو ك جزاه عني كؿ خير .
 أىديو إلى

عسره إنشاء اهلل ، إلى حصني الحصيف ، ك كاحتي      رفيؽ الدرب في يسره ك        
 حفظو اهلل .سماقجي عبـد المجيد  " ، التي أستظؿ بيا ، إلى  زكجي ، " 

 أىديو إلى
إلى ما رزقني بو اهلل إلستمرار الحياة ك تجدد األمؿ ، إلى حصادم الذم بذرتو           

سماقجي ك أنا أرعاه ك أنتظر أكمو في يـك ما إف شاء اهلل ، إلى إبنتي الغالية ك منارتي " 
 " ، حفظيا اهلل كرعاىا . نور منة اهلل

 أىديو إلى
لتي راحت تنقش ىذا البحث بكؿ عزيمة       إلى جنكد الخفاء، األيدم الذىبية ا        

إنجاز ىذه األطركحة أىدم ىذا العمؿ ، ك جزاىا اهلل خيرنا      نيك كفاء ، إلى مف قاسم
 ، حفظيا اهلل ك رزقيا مف أكسع األبكاب . " وسيمة "عف كؿ مجيكد ، األخت 

 أىديو إلى
تنطفئ محبتيا ، إلى مف  كؿ مف غابكا عف أعيننا ك لـ يفارقكا قمكبنا ، إلى كجكه لف

المتكاضع . ك إلى شارككنا حمك ىذا الزماف ك مره ، إلى كؿ بعيد كقريب أىدم ىذا العمؿ 
 أمؿ  كتفاؤؿ دائـ بالمستقبؿ .كعربكف محبة ك كؿ  منذكرىـ قمبي ك نسييـ قممي ، 
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 شكر و تقدير
إتماميا أفتح ىذه األطركحة باسـ اهلل العمي القدير الذم ىداني بنكره كأعانني بفضمو عمى 

يسير ، نتكجو بالحمد كالشكر إليو عز كجؿ كنسألو التكفيؽ كالسداد   ياكجعؿ العسير من
ك شفيعنا يكـ شير النذير نبينا كىك نعـ النصير ، ك الصبلة ك السبلـ عمى المصطفى الب

 القيامة ، كعمى آلو كصحبو أجمعيف إلى يـك الديف .
 أما بعد :

كقد كفقني اهلل العزيز المقتدر إلنجاز بحثي  ، إنو لمف دكاعي الشرؼ العظيـ لدم 
 المتكاضع ىذا ، أف أتكجو بأصدؽ كأعمؽ معاني الشكر كالعرفاف التقدير كاإلمتناف إلى : 

إمتف عمي بشرؼ قبكؿ اإلشراؼ الذم أحمد "بولمكاحل أستاذم الفاضؿ الدكتكر "        
ؿ عمي بتكجيياتو تكجييا كتنقيحا ، كالذم لـ يبخعمى ىذا البحث تأصيبل كتفصيبل  العممي

ك التي كاف ليا ، تو طيمة فترة اإلشراؼ ك اإلنجاز كتكاضعو الجـ ، كخبر كأرائو القيمة 
 .ي كؿ جزاء كجؿ معركؼىذا . فجزاه اهلل عن يكمو ذاالفضؿ األجؿ في أف يشيد عممي ى

الذم أسر عمارة فوزي " أف أتقدـ بخالص عرفاني لؤلستاذ الدكتكر الفاضؿ "  كما يشرفني
الجميع بمطفو حيف قبؿ رئاسة لجنة المناقشة ، رغـ كثرة مسؤكلياتو كأنو لشرؼ ال يضاىيو 

 شرؼ أف يحمؿ غبلؼ ىذه األطركحة ، إسـ كريـ عـ تكاضعو األصقاع .
أف أتكجو بالشكر المكصكؿ ، لؤلساتذة الدكاترة األفاضؿ أعضاء لجنة  ويشرفني أيضا

المناقشة الذيف تفضمكا عمي بقبكؿ مناقشة بحثي ىذا رغـ كثرة أعبائيـ ك مسؤكلياتيـ  
كغزارة إنشغاالتيـ ، كتقييمو بميزاف العارفيف القادريف ، ك مابذلكه مف العناية كالحرص    

زما ككافيا كضركريا مف نصائح قيمة ، كتكجييات نيرة      ما يكفي في إسدائي مارأكه ال
األستاذة حتى تزيد في عممي ىذا  الشيء النكعي المرغكب ، ك ىـ عمى التكالي :  

" حمزة وىاب" األستاذ الدكتكر" ليطوش دليمة "األستاذة الدكتكرة " برني كريمة " الدكتكرة 
ك أف يناؿ ىذا البحث تقديرىـ كأف تحضى فأرج " شمالل عبد العزيز " ،األستاذ الدكتكر 

 أخطاؤه كىفكاتو ك نقائصو بتقكيميـ كتنكيرىـ .
 

 فشكرا ك ألؼ شكر لمجميع
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 : مقدمة

 

يعتبر قانكف اإلجراءات الجزائية قانكف مفصؿ لمحريات ، نظرا لمدكر الميمك الجكىرم ، 
جياز التي يتمتع بيا في ، الذم يمعبو في حياة األفراد ، ك المكانة الدقيقة ك الحساسة 

ك ي الكقكؼ عمى ضماف تحقيؽ التكافقالدكلة ، فيك بمثابة نقطة اإلرتكاز األساسية ف
التكازف بيف مصمحتيف متعارضتيف ، ك ذلؾ مف خبلؿ ضماف تكريس عدالة جنائية فعالة 

ك حمايتيا مف جية مف جية ، ك كفالة حقكؽ الفرد ك حرياتو ، ك إحتراـ حريتو الشخصية 
 .أخرل 

فيك يعد أحد أىـ المؤشرات الدالة عمى مكانة حقكؽ اإلنساف في ظؿ أم ك بالنتيجة  
نظاـ قانكني ، ك الذم عمى أساسو يتـ تجسيد مدل التكازف بيف حماية الحقكؽ ك الحريات 
الفردية ، ك اإللتزاـ بمبادئ المحاكمة العادلة ، ك أداء الدكلة لكاجبيا في الحرص عمى 

كبة لمغرض بما يكفؿ أداء العق، حقيؽ الردع بنكعيو ك ت، تحقيؽ عدالة جنائية فعالة 
مف المكاضع مف إشكاالت عديدة ك مختمفة رغـ ما يبلحظ في العديد،المنشكد مف تكقيعيا 

رقؿ إمكانية ممارسة الفرد مف اإلجراءات الجزائية تعف كثير ، ترجع في الغالب إلى أ
كما ىك الشأف بالنسبة لمسألة  مف الضمانات المكرسة لو قانكنا  ك اإلستفادة، لحقكقو

 الحبس المؤقت مثبل .
ك بيذا المعنى ، فإف قانكف اإلجراءات الجزائية يتسـ بقكة التأثير عمى السمكؾ اإلجتماعي 

أثناء الكشؼ عف الحقيقة ، ك ، ، بما ينظمو مف قكاعد إجرائية قد تمس حريات المكاطنيف 
 .ية اب ىذا مف جإقرار سمطة الدكلة في تكقيع العق

التي قد  التي يقررىا حماية لحرية المتيـ مف خبلؿ الضمانات ، ك مف جية أخرل 
 تتعرض لممساس ك اإلنتياؾ أثناء مباشرة اإلجراءات .

تحقيؽ عدالة  ، في ضكء ماسبؽ ، ك في إطار إستيداؼ السياسة الجنائية المعاصرة
إيجادك إستحداث  قكاعد   جنائية فعالة ، فقد سعى الفكر الجنائي الحديث ، إلى محاكلة
 ة كاألساليب يداإلجرائػإجرائية جديدة تحكـ سير الدعكل العمكمية ، تحؿ محؿ القكاع
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الجزائية  ك سيػر الدعكل في إدارة ، كبيريفالتي تنطكم عمى عجز كضعؼ ، التقميدية 

ك ليست عمى قدر كبير مف الخطكرة ، تطبؽ في نطاؽ جرائـ معينة تككف بسيطة 
جراءات الجزائية ك سمتيا األساسية المركنة ك البساطة ، بغية تبسيط اإل، اإلجرامية 
تخفيؼ ضغط ك إلغاء بعض الشكميات المطمكبة في األحكاؿ العادية ، بيدؼ ،إختصارىا 

ك إقتضاء حؽ الدكلة  ك ضماف سرعة المحاكمة ، ،الذم تعانيو السمطة القضائية مؿالع
في  ،فشميا ك ضعفيا في الكاقع العممي خاصة ك أف اآلليات التقميدية أثبتت ، في العقاب 

مكاجية الكـ اليائؿ مف القضايا المتكدسة في المحاكـ ، نتيجة التضخـ التشريعي في 
يمك العقاب ، ك الذم يعد السبب الرئيسي في إزدياد عدد القضايا بشكؿ رىيب نطاؽ التجر 

كحؽ الدفاع ، الحؽ في الدستكرية ك القانكنيةاتنمف شأنو أف يحكؿ دكف تكفير الضما، ما 
 ىذا مف جية .       …ك عبلنيتيا كمة سريعة ، مبدأ شفيية المحاكمةمحا

لثقؿ العبء الممقى عمى كاىؿ القضاة ،  ك مف جية أخرل ، عجز الجياز القضائي نظرا
عف ممارسة كظيفتو بالشكؿ المطمكب ، خاصة مف حيث تفريد العقكبة بالشكؿ المناسب ، 

ك إيصاؿ ، أماـ القضاء القضايا المطركحة ك يحكؿ دكف حسـ النزاعات ، ك الفصؿ في
األمر الذم قد يسبب إخبلال بالحؽ  يا ، ضمف أنسب اآلجاؿ دكف تأخير العدالة لمستحقي

 مف المفركض أف تتـ في كقت معقكؿ . ، في محاكمة سريعة 
تحقيؽ الغرض عف ، عجز األجيزة المختصة بتنفيذ العقكبة ك قصكرىا ، ضؼ إلى ذلؾ 

مف أجؿ إعادة اإلدماج ، أال ك ىك اإلصبلح ك إعادة التأىيؿ ،المنشكد مف تكقيعيا 
 اإلجتماعي .
جاء كنتيجة  نحك تبسيط اإلجراءات الجزائية ، ة اه السياسة الجنائية المعاصر ك لعؿ إتج

لئلتجاه نحك الحد مف التجريـ ك العقاب ، ك كذا الحد مف العقكبات السالبة ، حتمية 
بة لمقتضيات مبدأ قرينة لمحرية قصيرة المدة ، ك محاكلة إيجاد بدائؿ عنيا ، إستجا

 رػػػػػعبي ك ماىك ، يؽ الدكلية ك الدساتير الكطنيةمكجب المكاثبإعتباره مبدأ مكرس ب، البراءة
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ك القكانيف                 كبات) قانكف العقبيف القانكف الجزائي المكضكعي، عف العبلقة الحتمية 
ك تزامف حتمي كتعاصر ) قانكف اإلجراءاتالجزائية (يػالقانكف الجزائي اإلجرائكالمكممة لو ( ك 

، بيف بدائؿ العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة ، ك بدائؿ اإلجراءات الجزائية العادية  ،
ما تبنتو أغمب التشريعات  ىكك ؿ المحاكمة في الجرائـ البسيطة تـ إستحداثيا في مجاالتي 

 ك عمى رأسيا التشريع الجزائرم . إطار السياسة الجنائية الحديثة  في ، المعاصرة
ىذا ك إنطبلقا مف مما سبؽ قكلو ، فإف التطكر الكمي ك اإلتساع النكعي لمجريمة ك 
 إستفحاؿ ظاىرة التضخـ التشريعي في نطاؽ التجريـ ك العقاب ، بما في ذلؾ كثرة المجكء

تطبيؽ العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة ، أثر سمبا عمى أداء جياز القضاء ،  ىإل
كحاؿ دكف قيامو بممارسة دكره في تفريد المعاممة العقابية بالشكؿ المناسب  األمر الذم 

ك تأخير الفصؿ في ، يمحؽ أضرارا بالمتيـ ، تتمثؿ في طكؿ إجراء المحاكمة ك تعقيدىا 
بالنتيجة إحتماؿ سمب حرية المتيـ في جرائـ بسيطة ، تنتيي في الغالب الدعاكل .ك 

ال سيما الحؽ في  ، بصدكر الحكـ بالغرامة أك بالبراءة ، في كقت تتسع فيو دائرة حقكقو
 محاكمة عادلة .

شأنو في ذلؾ شأف باقي التشريعات المعاصرة فمـ يخرج ، يره المشرع الجزائرم سكىك ما
بدكره عف ىذه السياسة ، كىك ما جسده في التعديبلت التي أضفاىا عمى قانكف اإلجراءات 

المعدؿ ك   23/07/2015المؤرخ بتاريخ  15/02الجزائية الجزائرم ، بمكجب األمر رقـ 
قانكف اإلجراءات الجزائية  ، المتضمف 08/06/1966المؤرخ في  66/155المتمـ لؤلمر 

كف كػي الحد مف الظاىرة اإلجرامية ، تف، الجزائرم ، أيف أقر كسائؿ بديمة أكثر فعالية 
ساطة الجزائية ، المثكؿ سيمة ، بسيطة ك سمتيا األساسية السرعة ، كالصمح ، ك الك 

لمكجزة ك األمر الجزائي ، ك التي أصبح يطمؽ عمييا إسـ اإلجراءات الجزائية االفكرم 
ت المستحدثة إلى اإلجراءا عف اإلجراءات التقميدية العادية التي تبمكر سياسة التحكؿ  ،

دكف إجراء ، التي تفترض الفصؿ في مكضكع الدعكل الجزائية ، الميسرة ك السريعة 
 ة ػػػػػػػػػػػػػراءات محاكمة مسبقجتحقيؽ قضائي مسبؽ ، ك ال حتى إتباع إ
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ك دفاعو ، كحقو في الطعف ، ك اإللتزاـ ضمانات المتيـ المتعمقة بحريتو  مع كجكب إحتراـ
 بمبادئ المحاكمة العادلة .

عمى مدل إلتزاـ المشرع الجزائرم مف مكضكع البحث ، ك ىك الكقكؼ  اليدؼمف ىنا يظير 
جنائية فعالة ة لرضيا ضركرة ك مستكجبات تحقيؽ عدا، بالمقتضيات ك الضكابط التي تف

ك إحتراـ الضمانات يكفؿ حماية حقكؽ المتيـ كحرياتو ، ك ذلؾ عمى النحك الذم 
الممنكحة لو قانكنا ضد أم إنتياؾ . ك ىك ماجسده ضمف نصكص قانكف اإلجراءات 

المذككر أعبله أيف أقر نظامي  15/02الجزائية الجزائرم ، المعدؿ ك المتمـ باألمر رقـ 
المثكؿ الفػكرم ك األمر الجزائي ، كطريؽ إستثنائي لمكاجية مشكمة تشبع المحاكـ 
بالقضايا قميمة الخطكرة ، فإعتبر ىذيف النظاميف كأحد اإلجراءات الجزائية المكجزة ك 

سبقة مف مرافعة م ند إلى محاكمة عادية بما تتضمنو التػػػيبل تست ، الميسرة ك السريعة
جراءات التحقيؽ النيائي ك ما تقرره القكاعد العامة كضمانات حقكؽ الدفاع ، دكف ، كا 

 ،ك المكاجية ، التي تسكد إجراءات المحاكمة العادية ، ك العبلنية ، األخذ بمبادئ الشفكية
 ـ ألنكاع معينة مف القضايا .بيدؼ ربح الكقت الذم تخصصو المحاك

إستجماع المادة العممية ك إستقرائيا ، ك دراسة القكاعد ك األحكاـ المتعمقة باإلجرائيف 
تأصيبل ك تفصيبل ، كتحديد نطاؽ تطبيقيما ، عمى نسؽ معرفي يسمح بإبراز مختمؼ 

نة قطاع الجكانب القانكنية ك العممية لئلجرائيف ، خاصة ك أنيما استحدثا في إطار عصر 
 العدالة .

في ىذا الجانب  كأخيرا ، عمى أىداؼ السياسة الجنائية الكطنية  ، باإلضافة إلى الكقكؼ
المتعمقة أساسا ك التي تكاجييا الممارسة القضائية ،، الكقكؼ عمى مختمؼ الصعكبات 

 عند تطبيؽ النصكص القانكنية المتعمقة بالمكضكع .، باإلشكاالت التي تثار 
مكضكع البحث بالدرجة األكلى ، مف خبلؿ الغايات التي يسعى إلى  أىمية ىذا ك تندرج

تحقيقيا عمى النحك الذم عرضتو سابقا ، ك تأتي أيضا في سياؽ إعتباره مكضكعا ، مف 
 ة ػػػػػفي الساحة التشريعية الجزائري، أىـ ك أحدث مكضكعات البحث العممي 
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معينمف الجرائـ ك كعنالذم يزاكج بيف نظاميف ، أراد المشرع الجزائرم مف خبلليما مكاجية 
ال تراعى ك مبسطةعبر صكرة مكجزة، بيدؼ كضع حد لمخصكمات الجزائية ، لتصدم لياا

لنظر الدعاكل الجزائية المعتادة . ك ذلؾ في سياؽ يعبر  ، مقررةفييا القكاعد العادية ال
ك التبسيط  الفاعمية  جنائية فعالة ك متكازنة ، تراعي رع إلى تحقيؽ عدالةػػعف طمكح المش

ك تخفيؼ العادلة إحتراـ ضمانات المتيـ المتعمقة بحريتو ، اإللتزاـ بمبادئ المحاكمة 
 جراء تكدس القضايا بالمحاكـ .، ضغط العمؿ الذم يعانيو الجياز القضائي 

التي كاجيتيا أثناء إنجاز البحث ، تتعمؽ بطبيعة البحث في حد  الصعكباتك لعؿ أبرز 
ذاتو ، فيك البحث الذم ينشد الكقكؼ عند نقطة حيكية ، كاف ليا األساس في التحكؿ عف 

دية ، إلى اإلجراءات المستحدثة الميسرة ك السريعة التي تفترض اإلجراءات التقميديةالعا
ك ال حتى إتباع  دكف إجراء تحقيؽ قضائي مسبؽ ، الفصؿ في مكضكع الدعكل الجزائية 

ك اإللتزاـ  ،ضمانات المتيـ المتعمقة بحريتو  إجراءات محاكمة مسبقة ، مع كجكب إحتراـ
 بمبادئ المحاكمة العادلة ، ىذا مف جية.

مف جية أخرل الصعكبة مف حيث ندرة المادة العممية ، ك قمة الدراسات المتخصصة ك 
 .في التشريع الجزائرم ، كىك األمر الذم دفعنا إلى بذؿ الجيد المضاعؼ

حيث حث فيو لمب منيجىذا ك قد إقتضت طبيعة مكضكع البحث ، إستخداـ أكثر مف 
في مراحؿ أخرل عمى أف  لتحميميافي مراحؿ ، ك إتبعت المنيج  الكصفيإتبعت المنيج 

 . المقارفإستعمالي ليذه المناىج لـ يعفيني مف مف إتباع منيج البحث 
       المكضكعمف حداثة  ابقة في ىذا المكضكع ، فعمى الرغـأما بالنسبة لمدراسات الس

سكاء في الدراسات األكاديمية المتخصصة فيو ، ك الدراسات شح المراجع  إال أننا الحظنا
التي غالبا ما تناكلت بعض الجكانب الجزائرية ، أك الدراسات األكاديمية العربية ، ك 

المتعمقة بو في حدكد ضيقة ، حيث إقتصرت أغمب دراساتيا عمى الشؽ النظرم فيو دكف 
ا كبيرا في ، األمر الذم شكؿ لنا عائقالتطرؽ بالتفصيؿ ك التحميؿ لمجكانب اإلجرائية لو 

 إنجاز ىذا العمؿ المتكاضع ، ك فيما يمي سنعرض البعض مف ىذه الدراسات التػػػػػػػػػػػػػػػػػي       
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 التي إعتمدنا عمييا كفؽ التفصيؿ اآلتي : 



  دراسات السابقة بالمغة العربية :_ ال 1
أصكؿ التجريـ ك العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة ، دراسة  _ محمكد طو جبلؿ :

جريـ ك العقاب  في إستراتبجيات إستخداـ الجزاء الجنائي ك تأصيؿ ظاىرتي الحد مف الت
 .2005بية ، دار النيضة العر ،  1ط 
الشرعية الدستكرية ك حقكؽ اإلنساف في قانكف اإلجراءات الجزائية :بكلمكاحؿ أحمد _ 

_ ، قسنطينة ، سنة  1ة دكتكراه ، جامعة اإلخكة منتكرم قسنطينة_ لػرسا، رم ػػالجزائ
2014  _2015 . 

الخصكمة األمر الجزائي ك أثره في إنياء :عبد العزيز بف مسيكج جار اهلل الشمرم _ 
 .2008مـك األمنية ، الرياض ، الجنائية ، رسالػة ماجستير ، جامعة نايؼ العربية لمع

العقكبة الرضائية ك أثرىا في ترشيد ااسياسة العقابية ، أطركحة  عبد المطيؼ بكسرم :_ 
 .2018،  01ياسية ، جامعة باتنة دكتكراه في العمـك الجنائية ، كمية الحقكؽ ك العمـك الس

نظاـ المصالحة في المسائؿ الجزائية في التشريع الجزائرم جيبللي عبد الحؽ : _ 
عبد أطركحة دكتكراه في القانكف اإلجرائي ، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية ، جامعة

 . 2017_2016الحميد بف باديس ، مستغانـ 
  دراسات السابقة بالمغة األجنبية:_ ال 2

_Gustave  Stefani ,George Levasseur , B  Bouloc ,  Procédure Pénale 24 ème 

   Edition , DALLOZ, Paris , 2014 

_ camille viennot célérité et justice pénale : l ; exemple de la   immédiate , 

archives de politique criminelle , 2007/1 (n 29). 

ك بالنتيجة إذا كاف مكضكع البحث يتعمؽ باإلجراءات المستحدثة لممحاكمة في الجرائـ 
المعدؿ ك المتمـ بمكجب األمر رقـ ، في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، البسيطة 

البحث في نظاـ ركرة ػػػض، فإف ذلؾ إقتضى مني  23/07/2015المؤرخ بتاريخ  15/02
 ث ػػػ، ثـ البح المقاـ األكؿفي ىذا القانكف في ، ك تطبيقاتو  المثػػكؿ الفكرم

 مف ككف، إنطبلقا المقاـ الثانيك تطبيقاتو في ىذا القانكف في نظاـ األمرالجزائيفي 
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يط ك اإليجاز في قد شرعا مف أجؿ التبس، ك األمر الجزائي نظامي المثكؿ الفكري
 دكف اإلخبلؿ بمبادئ المحاكمة العادلة ، كال المساس بالضمانات المقررة ، اإلجراءات 

ك التحميؿ في  ما جعمني أتناكليما بالدراسة، د لحماية الحقكؽ ك الحريات األساسية لمفر 
كإجراء مستحدث لممحاكمة في ، نظاـ المثكؿ الفكرمدراسة بابيف ، كذلؾ مف خبلؿ 

لذم يتفرع في الباب األكال، في ظؿ قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، الجرائـ البسيطة 
ك ، عنكاف ماىية نظاـ المثكؿ الفكرم تحت، منو  الفصؿ األكؿعنو فصميف ، فكاف 

جراءات تطبيقو لشرحك تحميؿؿ ػمف أج، الفصؿ الثانيخصصنا  المتبعة في ظؿ  أحكامو كا 
 .المنكه عنو 15/02األمر رقـ 

كإجراء مستحدث لممحاكمة في جرائـ البسيطة ، نظاـ األمر الجزائيثـ التطرؽ إلى دراسة 
الفصؿ فكاف  ، حيث أفردنا لذلؾ فصميف  الباب الثانيفي نفس القانكف ، مف خبلؿ 

الفصؿ ، في حيف خصصنا  نظاـ األمر الجزائياىية مخصصا لدراسة ك تحميؿ م، األكؿ
جراءات تطبيقولشرح ك ، الثاني المنكه  15/02، عمى ضكءاألمر رقـ المتبعة  أحكامو كا 
ضركرة ي الذم إستكجب مناألمر أثره عمى مسار الدعكل العمكمية . كضيح، ك تعنو

ئيسية التي تحديد حدكد ىذه المنيجية ، كذلؾ بتركيز مكضكع البحث في اإلشكالية الر 
 تتمحكر حكؿ :

 
_ إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري ، من خالل النصوص و اإلجراءات القانونية 

المتضمن قانون  66/155المعدل و المتمم لألمر  15/02المستحدثة ، في األمر رقم 
اإلجراءات الجزائية الجزائري ، التي وضعيا لتخفيف الضغط عن قطاع العدالة ، في ظل 

 ؟ . حقوق و حريات المتيم ، وفق مقتضيات المحاكمة العادلةإحترام 
 

يتفرع عنيما  عدد  ، ك لئللماـ بجميع جكانب مكضكع البحث ، أفردت لذلؾ بابيف رئيسييف
 :مف الفصكؿ ك المباحث ك المطالب ك الفركع ، كذلؾ عمى النحك التالي
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 الباب األول 
 مـــــــمستحدث لممحاكمة في الجرائ نظامالمثول الفوري ك

 ـريئـــة الجزاـــراءات الجزائيـــون اإلجـــقان يـــة فــــالبسيط
 
 
 

 الباب الثاني 
 مـــــــمستحدث لممحاكمة في الجرائ نظاماألمر الجزائي ك

 ـريــــــــة الجزائــراءات الجزائيــي قانون اإلجـــة فـــالبسيطـ
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 الباب األول
 مستحدث لممحاكمة نظامالمثول الفوري ك

 البسيطــةفي الجرائم
 رياءات الجزائية الجزائـفي قانـــون اإلجر 
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 الباب األول

 مـــــمستحدث لممحاكمة في الجرائ نظامالمثول الفوري ك
 البسيطــــة  في قانـــون اإلجراءات الجزائيــــــــة الجزائــري    
 

 تمييد و تقسيم :
 

يعد التحضر البشرم ك الرقي اإلنساني  ك تحقيقياأف العدالة ىي مرآة ، مما ال شؾ فيو 
ك إرساء دعائميا ، ك مثؿ ، بكجكد جياز قضائي نزيو ك مؤىؿ لكفالتيا ، نتيجة منطقية 

 ،ىذا الجياز مرىكف مف حيث كجكده ، بسيادة المناخ القانكني الذم تؤمف تحت مظمتو 
 (1). ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة أك المنصفة ، كما يرددىا البعض

دـ تحقيؽ اآلليات التقميدية التي تحكـ ك في إطار السياسة الجنائية المعاصرة ، ك نظرا لع
سير الدعكل العمكمية لؤلىداؼ المرجكة ، باإلضافة إلى تفشي ظاىرة التضخـ التشريعي 

ك ما نجـ عنو مف تضخـ عقابي ، األمر الذم كاف سببا رئيسيا في  ،في نطاؽ التجريـ 
المشرع الجزائرم تشبع المحاكـ بالقضايا البسيطة ، ك إستنزاؼ جيدك كقت القضاة . رأل 

، أنو مف الضركرم البحث عف خيارات ك بدائؿ جديدة ، مف شأنيا أف تكفؿ تحقيؽ عدالة 
في ظؿ مبادئ المحاكمة العادلة ، ك ذلؾ  ، جنائية فعالة ، ك إحتراـ ضمانات المتيـ

بإستحداث آليات جديدة تحكـ سير الدعكل العمكمية ، ييدؼ مف خبلليا إلى تبسيط 
 ةػػػػػػبإجراءات تتسمبالمركن لتي تتطمب األخذ جزائية ، ااإلجراءات ال

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلجراءات الجزائية ف :_بكلمكاحؿ أحمد ، الشرعية الدستكرية ك حقكؽ اإلنساف في قانك أنظر( 1)

 . 345ص ، 2015_  2014، 1قسنطينة ، رسالة دكتكراه ، جامعة اإلخكة منتكرمرم ػػالجزائ
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ناىيؾ عف معالجة أزمة ،  قابمية في حؿ الخصكمة الجزائيةر ػالتبسيط ، ك اإليجاز ، ك أكث
 . جاؿتشبع المحاكـ بالقضايا ، ك تعسر الفصؿ فييا في أنسب اآل

في إطار مكجب قانكف اإلجراءات الجزائية ،ب ك ىي السياسة التي جسدىا المشرع الجزائرم
بإستحداث نظاـ المثكؿ الفكرم ، الذم كرسو بمكجب ، ك ذلؾ عصرنة قطاع العدالة 

كف اإلجراءات ، المتضمف قان 66/155المتمـ ، لؤلمر ك  المعدؿ 15/02األمر رقـ 
ك اكمة ، بما يضمف تعزيز إحتراـ أساسو التسريع في إجراءات المح، (1)الجزائية الجزائرم

الحقكقك الحريات الفردية ، ك عدـ المساس بالضمانات الدستكرية ك القانكنية  حمايػة
تـ تكريسيا في التي(2)الممنكحة لممتيـ الماثؿ أماـ العدالة ، كفػؽ مقتضيات قرينة البراءة 

 لمية ، ك دكف اإلخبلؿ بمبادئ المحاكمة العادلة .أغمب اإلتفاقيات ك اإلعبلنات العا
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 40ددػػػع، ال، الصادر في الجريدة الرسمية  23/07/2015، المؤرخ بتاريخ  15/02األمر رقـ ( 1)

المؤرخ  66/155ـػػػػػػػػ، المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رق 2015يكليك  23 ػػػػػػػػػػػكافؽ لمشكاؿ لسنة ال 07بتاريخ 
 الجريدة الرسمية في صادر الائرم ، المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجز  ، 08/06/1966بتاريخ 
 . 1966لسنة  ، 48، العدد

 ثبت جرمو كفقا لمقتضيات القانكف البراءة ، إفتراض البراءة في المتيـ حتى ييقتضي مبدأ قرينة ( 2)
ك بمعنى آخر ، معاممة الشخص ، مشتبيا فيو كاف أـ متيما في جميع مراحؿ اإلجراءات ، ك بغض 
النظر عف جسامة الفعؿ الجرمي المتيـ ، ك بالنتيجة فإف قرينة البراءة ، تقتضي عدـ كصؼ المتيـ 

أكصاؼ اإلدانة خبلؿ سير الخصكمة الجزائية ،  ىذا مف جية . ك مف جية أخرل   بأم كصؼ مف
 كجكب تفسير المحكمة الشؾ لفائدة المتيـ ، ك عدـ إدانتو إال عمى أساس اليقيف الكامؿ . 

       66/155رقـ ؤلمر ، المعدؿ ك المتمـ ل 07-17تنص المادة األكلى مف القانكف رقـ _
ـ ىذا القانكف عمى عمى أنو : " يقك  6-2-1ءات الجزائية الجزائرم في الفقرات جراالمتضمف قانكف اإل
 إلنساف  ، ك يأخذ بعيف اإلعتبار=، ك إحتراـ كرامة ، ك حقكؽ اك المحاكمة العادلة مبادئ الشرعية ، 
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ك بالنتيجة فإف إستحداث المشرع الجزائرم لنظاـ المثكؿ الفكرم ، كآلية جديدة إلتصاؿ 
مكمية ، جاء بغرض تبسيط إجراءات المحاكمة ك تسريعيا محكمة الجنح بممؼ الدعكل الع

، محمو الجرائـ المكصكفة قانكنا بأنيا جنحة ، شريطة أف تككف ىذه األخيرة متمبسا بيا ، 
أم تـ إكتشافيا في حالة تمبس ، ك أف ال تككف مف القضايا التي تستكجب المتابعة بشأنيا 

. ك إسناد الصبلحيات المتعمقة باإليداع إجراء تحقيؽ قضائي .أك إجراءات تحقيؽ خاصة 
رىف الحبس المؤقت ، إلى جية الحكـ ممثمة في قاضي الحكـ عمى مستكل محكمة الجنح 

المعدلك  15/02، بدال مف النيابة العامة ، خبلفا لما كاف معمكال بو ، قبؿ صدكر األمر 
 السابؽ ذكره .ائرم ف اإلجراءات الجزائية الجز ، المتضمف قانك  66/155المتمـ ، لؤلمر 

ك مف خبلؿ ماسيتضمنو ىذا الباب ، سنتناكؿ بالدراسة ك التحميؿ ، ماىية نظاـ المثكؿ 
الفكرم مف خبلؿ محاكلة تقديـ تعريفات لو ، ك بياف خصائصو ، إلى جانب تعميؽ 
البحث فيو مف خبلؿ تحديد الطبيعة القانكنية المميزة لو ، ك تكضيح عبلقتو ببعض 

 ،شابية ، ك كذا البحث في شركط ك نطاؽ تطبيقو سكاء مف حيث األشخاصاألنظمة الم
مانات بياف الضك أك مف حيثالجرائـ ، ناىيؾ عف عرض إجراءات تطبيقو ك تحميميا  

 كؿ ذلؾ مف خبلؿ مضمكف الفصميف التالييف : المكرسة لممتيـ خبلليا ، 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخصكص : _ أف كؿ شخص يعتبر بريئا مالـ تثبت إدانتو بحكـ قضائي حائز لقكة الشيء = 

 .كؿ األحكاؿ لصالح المتيـ "  أف يفسر الشؾ في المقضي فيو
سابؽ  ، ص ص المرجع ال،بكلمكاحؿ أحمد _ : أنظرفي مسألة قرينة البراءة لمزيد مف التفصيؿ _

350  ،352  ،366 . 
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 الفصل األول

 ماىية نظام المثول الفوري 
 

 الفصل الثاني
 و إجراءات تطبيقونظام المثول الفوري ام أحك         

 ريـــة الجزائــــراءات الجزائيـــــون اإلجـــــي قانـــــف 
 
 
 
 

المستحدثفي الفكرم ك مف ثـ إلى أم مدل كفؽ المشرع الجزائرم ، كفؽ نظاـ المثكؿ 
، في  15/02بمكجب األمر ، المعدؿ ك المتمـ  الجزائرم ، قانكف اإلجراءات الجزائية

تكريس مبدأ قرينة البراءة ، ك مستمزمات ضماف حؽ المتيـ في محاكمة عادلة ، ك 
 تخفيؼ الضغط عف قطاع العدالة ؟ 
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 الفصل األول



 ماىية نظام المثول الفوري 
 

ف اإلرتفاع الممحكظ كالتزايد المستمر لمظاىرة اإلجرامية الذم أثبتتو أمما الشؾ فيو ، 
اإلحصائيات المتعمقة بمعدالت اإلجراـ ، باإلضافة إلى ما شيدتو المؤسسات العقابية مف 

أدل إلى عجز الجياز كاف السبب الرئيسي الذم إكتظاظ بسبب تزايد عدد المحبكسيف ، 
عمى النحك المطمكب ، نظرا لفشؿ كعجز ، بو  في أداء الكظيفة المنكطة، القضائي 

إلقتضاء حؽ  ةككسيمة قانكنياآلليات التقميدية المعتمدة سابقا في سير الدعكل العمكمية ، 
سكاء في الحاالت العادية أك ، ك ذلؾ لمبدأ الشرعية لمقتضيات طبقا الدكلة في العقاب ، 

التي تعد مف أقدـ اآلليات اإلجرائية التي اإلستثنائية كإجراءات التمبس بالجريمة مثبل ، ك 
 تنتيج في الفصؿ في القضايا في مدد معقكلة ، مما يحكؿ دكف ضماف محاكمة عادلة .

في  المطمكب تكازفاللتحقيؽ مف المشرع الجزائرم ، إنطبلقا مف ىذه األسباب ، ك سعيا 
ؿ إجراءات التمبس الخصكمة الجزائية ، تـ إستحداث إجراء المثكؿ الفكرم كبديؿ يحؿ مح

، المتضمف  66/155المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رقـ  15/02التقميدية ، بمكجب األمر رقـ 
، محمو الجرائـ المتمبس بيا كتحديدا تمؾ المكيفة (1)قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم

 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتي كانت النيابة العام قانكنا عمى أنيا جنحة ، ك
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، حسب  2016جانفي  24تـ الشركع في تطبيؽ نظاـ المثكؿ الفكرم ك العمؿ بأحكامو ، بتاريخ  (1)

ماكرد في مذكرة كزارة العدؿ عمى أنو : " يجب أف يطبؽ إجراء المثكؿ الفكرم بالحكمة ك المسؤكلية 
 ." لعاـ ريات ك الحفاظ عمى النظاـ االبلزميف مع مراعاة ما تقتضيو متطمبات حماية الحقكؽ ك الح

مذكرة كزارة العدؿ ، المديرية العامة لمشؤكف القضائية ك القانكنية ، " بخصكص  : _راجع في ذلؾ _ 
النكاب لقضائية ) لئلعبلـ ك التكجيو ( تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم " ، المكجو إلى رؤساء المجالس ا

 . 2016جانفي  17العامميف لدل المجالس القضائية ) لمتنفيذ ( ، يكـ 
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بميمة اإلشراؼ عمى سير اإلجراءات ،  ايػالجميكرية تضطمع بمكجبممثمة في ككيؿ 

ت أنيا تمثؿ في نفس الكقبإيداع المتيمالحبس المؤقت قبؿ المحاكمة ، عمما ، المتعمقة 



و أف يشكؿ إىدارا لحقكؽ المتيـ ة الجزائية ، ما مف شأنمخصما ممتازا كطرفا في الخصك 
ك مساسا صارخا بمبدأ المحاكمة العادلة، ك ىك ما دفع بالمشرع الجزائرم إلى إستبداؿ 
ة إجراءات التمبس بنظاـ المثكؿ الفكرم . الذم تـ بمكجبو إسناد الصبلحيات المتعمق

محكمة الجنح ، بدال مف الحكـ عمى مستكل ممثمة في قاضي ، بالحبس إلى جية الحكـ 
 النيابة العامة ، إستجابة لمتطمبات قرينة البراءة المكرسة دستكريا .

ك في ىذا الفصؿ سندرس ماىية نظاـ المثكؿ الفكرم ، في مبحثيف إثنيف  نتطرؽ إلى 
مف و ، ك مبررات المجكء إلى تطبيقو تكضيح مفيـك المثكؿ الفكرم ك خصائص

ك ،  الطبيعة القانكنية المميزة لو، المبحث الثانينعالج مف خبلؿ  ثـ، لمبحث األكؿخبلال
 .ابية بياف أكجو التشابو ك اإلختبلؼ بينو ك بيف األنظمة المش

 
 المبحث األول

 وريـــــام المثول الفـــنظومـــمفي 
 ـررات األخذ بوو مب، خصائصو  

 
في المؤرخ 15/02بمكجب األمر رقـ ، يعتبر نظاـ المثكؿ الفكرم المكرس 

، المتضمف قانكف اإلجراءات  66/155، المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رقـ  23/07/2015
يطبؽ ، العقابية لدل المشرع الجزائرم الجزائية الجزائرم ، نقطة تحكؿ ىامة في السياسة

أك لمتابعة فييا إجراء تحقيؽ قضائيتقتضي افي مجاؿ الجنح المتمبس بيا ، ك التي ال 
 ك التبسيط      متو األساسية اإليجاز ، س (1)إجراءات تحقيؽ خاصة 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتضمف= 66/155المتمـ لؤلمر رقـ المعدؿ ك  15/02مكرر ، مف األمر  339تنص المادة _(1)
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الدعكل العمكمية ، مقارنة باإلجراءات التقميدية المعقدة ، حيث يمكف مف ك سرعة سير 

 . كقكع الجريمةأف تتـ المحاكمة في نفس يـك ، خبلؿ ىذا اإلجراء 



أكرده المشرع الجزائرم ، في القسـ الثاني مكرر ، مف الفصؿ األكؿ ، لمباب         
" الثالث مف الكتاب الثاني ، مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، تحت عنكاف :

مكرر إلى  339( مكاد مف المادة 08بمكجب ثمانية )" ،  المثكؿ الفكرم أماـ المحكمة
إستثنائي جزئي ك ليس كمي ، يحؿ محؿ إجراءات التمبس  كبديؿ، 7مكرر 339مادة لا

 41، مكرسة بمكجب المكاد مف  15/02القديمة ، ك التي كانت قبؿ صػػػدكر األمر رقـ 
األمر  التي كانت مفعمة بمكجب،  339ك ،  338،  59ك ألغى المكاد،  62إلى 
 المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم . 66/155

المحاكمة قبؿ و ػأصبحت صبلحية إيداع المتيـ الحبس مف عدم إلى ذلؾ ، فقدباإلضافة 
، منإختصاص جية الحكـ ممثمة في قاضي محكمة الجنح ، بإعتباره جية محايدة مستقمة 
فاصمة في مكضكع الدعكل ، بدال مف النيابة العامة ، ك ذلؾ ككف ىذه األخيرة سمطة 

رل ، مما يمنعيا منأف تتسـ بالحياد إتياـ مف جية ، ك خصـ ممتاز مف جية أخ
حؽ ك أىميا ، كاإلستقبللية ك لك حاكلت ذلؾ ،فضبل عف الضمانات التي أحاط المتيـ بيا

 المتيـ في اإلستعانة بمحاـ .
بعرض تعريفات مكجزة لو، فكرم المثكؿ ال مفيكمنظاـ سندرس، ك في ىذا المبحث 

ثـ التطرؽ إلى دراسة  .المطمب األكؿ مف خبلؿ جممة الخصائص المميزة لو ، عرض ك 
 .ثانيمف خبلؿ المطمب ال خذ بو ،ات التي تستدعي األالمبرر 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمنقانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، أنو : " يمكف في حالة الجنح المتمبس بيا ، إذا لـ = 

تكف القضية تقتضي إجراء تحقيؽ قضائي ، إتباع إجراءات المثكؿ الفكرم المنصكص عمييا في ىذا 
 قيؽ خاصة " .القسـ .ال تطبؽ أحكاـ ىذا القسـ بشأف الجرائـ التي تخضع المتابعة فييا إلجراءات تح
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 وريو خصائصو الفـالمثول  نظاممفيوم 
 

يعتبر نظاـ المثكؿ الفكرم إجراء تنظيمي ، مف إجراءات المتابعة الجزائية المعمكؿ بو في 
 15/02جؿ التشريعات المعاصرة ، ك قد إستحدثو المشرع الجزائرم ، في األمر رقـ 

، المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ،  66/155المعدؿ ك المتمـ ، لؤلمر رقـ 
ىذا مف ، ، لتخفيؼ الضغط عف المحاكـ  7مكرر  339كرر إلى م 339في المكاد مف 

 تبسيط ك إختصار إجراءاتيا المطكلة ك المعقدة .، ك مف جية أخرل . جية 
ترجع السمطة التقديرية لمنيابة العامة التي يناط بيا ، ميمة تحريؾ الدعكل         

، حيث يقرر ككيؿ الجميكرية ، بناء عمى سمطة المبلءمة  (1)العمكمية ك مباشرتيا 
الكاقعة اإلجرامية ك مبلبساتيا مف خبلؿ ظركؼ  إذا تبيف لو اإلجرائية التي يتمتع بيا ،

ضمف محاضر اإلستدالؿ المقدمة لو مف طرؼ الضبطية القضائية ، أنيا ، المحررة 
جراء تحقيؽ قضائي            متابعة فييا إتشكؿ جنحة في حالة تمبس ، ال تستدعي ال

تياـ فييا كاضحة ال تحتمؿ الشؾ    أك إجراءات تحقيؽ خاصة ، شريطة أف تككف أدلة اإل
ية ، ككنيا تمس باألفراد      ك مظنة الخطأ فييا منعدمة ، ك تتسـ كقائعيا بخطكرة نسب

 نيا .، إتباع إجراءات المثكؿ الفكرم بشأ (2)أك النظاـ العاـ  أك الممتمكات ،
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ئي ، دراسة مقارنة ، دار اليدل   طاىرم حسيف ، عبلقة النيابة العامة بالضبط القضا_: أنظر(1) 

 . 26_24، ص  2014، الجزائر 
عمي شمبلؿ ، المستحدث في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، الكتاب األكؿ  _: أنظر(2)

 . 167، ص  2016اإلستدالؿ ك اإلتياـ ، دار ىكمة ، الجزائر ، 
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جممة        ، بعرض  مفيـك نظاـ المثكؿ الفكرمسندرس ، المسألة  لتكضيح ك
الخصائص مف خبلؿ الفرع األكؿ ، ثـ نتعرض بالشرح لجممة لي تعريفات مكجزةالػنم

  مف خبلؿ الفرع الثاني .المميزة لو  
 

 األول الفرع
 مفيوم نظام المثول الفوري 

  
، مف الناحية المغكية و تعريفلمكقكؼ عمى تحديد مفيـك نظاـ المثكؿ الفكرم بدقة ،نتناكؿ  
، المقاـ الثانيالقانكنية في  تعريفو مف الناحيةثـ  نستعرض . المقاـ األكؿفي ، الفقيية  ك

 كفؽ التفصيؿ اآلتي : ك ذلك
 

 :  نظام المثول الفوريلالتعريف المغوي و الفقيي  :أوال 
أكال ، ثـ       نتطرؽ كؿ الفكرم ، مف الناحية المغكية نتناكؿ فيما يمي تعريؼ نظاـ المث

 كفؽ التفصيؿ اآلتي : ثانيا . ك ذلؾ  الفقييةإلى تعريفو مف الناحية 
 

 :  نظام المثول الفوري_ التعريف المغوي ل 1
الفعؿ مثؿ أم مثؿ مف ، بأنو جمع ماثؿ  : لغة في معجـ المعاني الجامع بالمثوليقصد 

  .ف ، بمعنى قاـ بيف يديو منتصبا ، يمثؿ ، مثكال ، فنقكؿ : مثؿ الشخص بيف يدم فبل
مف الفعؿ فار ، كيقصد بو عاجبل ، لغة : فإنو ، إسـ منسكب إلى فكر فوري أما معنى 

دكف تأخير ، فنقكؿ مثبل أتيت مف فكرم ، كقبؿ سككف األمر ، ك كذا مثبل : أجاب عمى 
 (1).  أم مف لحظتو دكف تأخير ،مف فكره أم حاال ، مباشرة ، ككذا جاء ، الفكر 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د ، ف ، مف قامكس ، معجـ المعاني ، متاح عمى شبكة األنترنيت عمى المكقع التالي  (1)
:www.almaany.com 
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 التعريف الفقيي :  _  2

http://www.almaany.com/


" : نظاـ المثكؿ الفكرم عمى أنو بعض الفقياءبالنسبة لمجانب الفقيي ، عرؼ         
في  متيا اإلجرائية إجراء مف إجراءات المتابعة التي تتخذىا النيابة العامة ، كفؽ مبلء

بغرض تبسيط إجراءات ، إخطار المحكمة بالقضية ، عف طريؽ مثكؿ المتيـ فكرا أماميا 
قضائيأك  فيما يخص الجنح المتمبس بيا ، ك التي ال تحتاج إلى إجراء تحقيؽ، المحاكمة 

 (1). ". إجراءات تحقيؽ خاصة 
فكرم ، نجد أف ىذا األخير كفي تعريؼ آخر لجانب مف الفقو لنظاـ المثكؿ ال        

بعد تقديميـ أماـ ككيؿ ، " إحالة المتيميف أمػاـ جية الحكـ فكرا  : يعرؼ عمى أنو
 (2). ". مع ضماف إحتراـ حقكؽ الدفاع ، الجميكرية 
تقـك عمى المعالجة اآلنية ، عمى أنو : " آلية مستحدثة عرفو فقياء آخركف  كما        

فكراأماـ فيو مرتكب الجنحة المتمبس بيا  إحالة المشتبو لمدعكل العمكمية ، عف طريؽ
 (3)"ة مع ضماف إحتراـ حقكؽ الدفاع. جية الحكـ ، بعد تقديمو أماـ ككيؿ الجميكري

بيذا في نظر الفقو القانكني ، كبالنتيجة ، نجد أف نظاـ المثكؿ الفكرم         
، كالتي يككف إحتماؿ الخطأ  يقضي بإحالة مرتكب الجريمة المتمبس بيا حاؿ ضبطوالمعنى

فييا ضئيبل ، مباشرة عمى جية الحكـ ) قاضي الحكـ ( ، عف طريؽ النيابة العامة ممثمة 
سكاء مة المرتكبة تتسـ بخطكرة نسبية كىذا بإعتبار أف كقائع الجري، في ككيؿ الجميكرية 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا ليسأك أحدثت إخبلال بالنظاـ العاـ ، الميـ أن، األفراد أكالممتمكات بمست 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مجمة المحامي  15/02زيد حساـ ، " إجراءات المثكؿ الفكرم عمى ضكء األمر _أنظر:  (1)

 . 70، ص 2015ديسمبر  ، 25العدد ، سطيؼ 
عبد الرحمف خمفي ، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم كالمقارف ، دار بمقيس الدار _: أنظر( 2)

 . 352، ص 2016البيضاء ، الجزائر ، الطبعة 
 ءات التمبس في التشريع الجزائرم بكسرم عبد المطيؼ ، نظاـ المثكؿ الفكرم بديؿ إلجرا_: أنظر (3)

 . 486، ص  2017جكاف  1، العدد  15المجمة األكاديمية لمبحث القانكني ، المجمد 
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لسير الدعكل ، تقتضي المجكء إلى اإلجراءات العادية  العمى درجة كبيرة منالخطكرة ، 
ك تتطمب فترة  ، العمكمية ، كالتي عادة ما تككف معقدة ، تستكجب إجراء تحقيؽ قضائي

 (1).  قد تككف طكيمة زمنية
 

 : لنظام المثول الفوري  التعريف القانونيثانيا :  
المتضمف قانكف   66/155لؤلمر رقـ ، المعدؿ كالمتمـ  15/02بالرجكع إلى األمر رقـ 

اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، نجد أف المشرع الجزائرم لـ يتطرؽ إلى تعريؼ نظاـ 
كتفى  الشركط الكاجب تكافرىا إلمكانية  بتنظيـ أحكامو مف خبلؿ تحديدالمثكؿ الفكرم ، كا 

 (2). المجكء إليو ، ككذا إجراءات تطبيقو 
، كفؽ األلفاظ التي إستعمميا المشرع إجراء المثكؿ الفكرم  ناتعريؼغير أنو يمكن        

، لكنو بديؿ جزئيك ليس كمي  يطبؽ القديمة التمبس  اتبديؿ إلجراء الجزائرم ، بأنو إجراء
أك (3)التي ال تحتاج إلى إجراءات التحقيؽ القضائي  ، في حالة الجنح المتمبس بيا
في كثيرمف ، محاكمات سريعة اف ػػىمة في ضممف شأنو المساإجراءات تحقيؽ خاصة ، 

 ة ػػػػػػػػػػػػػك إحال، ( 4)بشأنياإمكانية تطبيؽ ىذا اإلجراء ، القضايا التي ترل النيابة العامة 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلسكندرية  ارفػػعبد الحميد الشكاربي ، التمبس بالجريمة في ضكء القضاء كالفقو ، منشأة المع_:أنظر( 1)

 المحكمة  مجمس قضاء قزقكز نبيؿ ،إجراءات المثكؿ الفكرم أماـ _: ك أنظر أيضا .  08، ص 1996
 . 02، ص 2016تبسة ، مارس 

المعدؿ  15/02مف األمر رقـ  7مكرر  339إلى  339مضمكف المكاد مف : _راجع في ذلؾ (2)
 المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم .،  66/155لؤلمر رقـ ، كالمتمـ 

بكلمكاحؿ أحمد ، المثكؿ الفكرم كبديؿ لممحاكمة في الجرائـ البسيطة في قانكف _: أنظر( 3)
، مجمة العمـك اإلنسانية  1جامعة اإلخكة منتكرم قسنطينة  قكؽاإلجراءات الجزائية الجزائرم ، كمية الح

مكرر  339مضمكف الفقرة األكلى مف المادة _: أيضا راجع . ك  21، ص  2018جكاف ،  49عدد 
 السابؽ. مرجع ال، المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ،  15/02مف األمر رقـ 

 =مجمة دراسات لجامعة عمار،  الفكرم كبديؿ لمنظكمة التمبسالمثكؿ ،  : _ بكصيدة فيصؿأنظر (4)
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ا صبلحية الحبس مف عدمو ، بدال مف النيابة ػالتي تسند إليي، المتيميف أماـ جية الحكـ 
رل  ػػك ذلؾ ككف ىذه األخيرة سمطة إتياـ مف جية ، ك خصـ ممتاز مف جية أخ، العامة 
مف شأنو ما ،  (1)اإلثباتك تقديـ إلتماساتيا القانكنية عػبء  فقط فييكمف دكرىا  كأصبح

نات التي أحاط المتيـ بياك فضبل عف الضما،  الجرائـ بالعدالةالجرائمتعزيز ثقة ضحايا 
 أىميا : حؽ المتيـ في اإلستعانة بمحاـ .

، لـ يمغ المكاد المتعمقة المذككر آنفا  15/02غير أنو تجدر اإلشارة ، إلى أف األمر رقـ 
ك مف المادة   58إلى المادة  41ا ، مف المادة بالتحقيؽ اإلبتدائي في الجنح المتمبس بي

مف باب اإلعتراؼ  51تـ تعديؿ البعض منيا ، مثؿ المادة  ، ك إنما 62إلى المادة  60
بحؽ اإلتصاؿ بالمحامي ك تمقي زيارتو ، ك إكتفى التعديؿ ببرمجة إلغاء ، لممكقكؼ لمنظر 

ك التي ،  المتعمقة بالصبلحيات المناطة بككيؿ الجميكرية 339،  338،  59المكاد 
 مة الجنح .عمى محك، يحيؿ بمكجبيامرتكبي الجنح المتمبس بيا 

، ة عمى الجرائـ في حالة التمبس لـ يتخؿ عف المعاقب، ك بالنتيجة ، فالمشرع الجزائرم 
،  استبدلت إجراءات التمبس القديمةإذ  ، كلكف غير مف طريقة إحالتيا عمى المحكمة

 .24/01/2016بإجراءات المثكؿ الفكرم الجديدة السارية المفعكؿ ، إبتداء مف تاريخ 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، أكت   57_ العدد  ISSN 112_4652، ثميجي ، األغكاط ، الجزائر ، مجمة دكلية محكمة =

2017. 
      camille viennot célérité et justice pénale : l ; exemple de la   immédiate _:أنظر(1)

archives de politique criminelle , 2007/1 (n 29) , p117 _143 .                                       
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 ثانيالفرع ال
 نظام المثول الفوري خصائص



 
إجراء مف إجراءات المتابعة الجزائية ، الذم تقرر النيابة ، لما كاف المثكؿ الفكرم         

إلجرائية ، ك تخطر عف طريقو المبلءمة ا سمطةة إتخاذه مف عدمو ، بناء عمى العام
 15/02عمى مستكل محكمة الجنح ، الذم أنيط بمكجب األمر رقـ ، الحكـ قاضي

حيث يخطره  ،بدال مف ككيؿ الجميكرية ، بصبلحية األمر باإليداع رىف الحبس المؤقت 
متمبس  تمحكر حكؿ كقائع تكصؼ قانكنا بجنحةالقضية ، الذم يشترط قانكنا أف ي بممؼ

فقا عمبل بمبدأ المحاكمة الفكرية ، ك بيا ، ك محاكمة المتيـ عمى كجو السرعة ، 
 (1). لمقتضيات المحاكمة العادلة

مف ،  المثكؿ الفكرمعمى نصكص المكاد المتعمقة بنظام، تسميط الضكء ك عميو ، فإنو ك ب
خبلص يمكف إست ، 15/02، مف األمر رقـ  7مكرر  339إلى المادة  339المادة 
 : كفؽ التفصيؿ اآلتيالمميزة ليذا النظاـ نكردىا  خصائصبعض ال

 

 المثول الفوري إجراء جوازي : أوال :
ف تكافرت بؿ إختيارم أف المجكء إلى إجراء المثكؿ الفكرم ليس إجبارم ،  حيث حتى كا 

لمنيابة العامة ممثمة في ككيؿ ، شركطو ، فالسمطة التقديرية في ىذا المجاؿ تعكد 
صبلحية  اإلجرائية بناء عمى مبدأ المبلءمة، الجميكرية ، حيث يخكؿ ليذا األخير 

ك المقدمة مف تحرم كجمع اإلستدالالت المحررة في نتائج محاضر البحث كال، التصرؼ 
كاب بشأف الجريمة المرتكبة )الجنحة المتمبس بيا ( كبعد إستج، طرؼ الضبطية القضائية 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمى قاضإما إحالة ممؼ الدعكى، يقرر عندئذ  ك المشتبو فيو ،
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سابؽ  المرجع ، الاإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم كالمقارف ،  عبد الرحمف خمفي _: أنظر(1)

 . 35، ص 
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أك إطبلؽ سراح المتيـ مع إحالتو عمى المحكمة ) ، يػػبناء عمى طمب إفتتاح، التحقيؽ 
 (1). بمكجب إجراء التكميؼ بالحضكر ، أك إجراء المثكؿ الفكرم ،جية الحكـ ( 



 

 :الفورية المحاكمة  والسرعة ثانيا : 
، ىي الخاصية التي نستشفيا بالنظر إلى تسميتو ، ك كذا بالنظر إلى الفترة المستغرقة ك 

 (2).  اإلبتدائي ك مرحمة المحاكمةبيف مرحمة التحقيؽ 
المطبؽ بشأف الجرائـ في حالة التمبس) الجنح المتمبس بيا يضمف نظاـ المثكؿ الفكريحيث 

عند إتباع ، كما ىك الحاؿ كال تعقيدمفي ممؼ دعكاه دكف إطالةصسرعة الف، ( لممتقاضي 
 .مف جية يذا التخفيؼ عميي صدق ،(3)اإلجراءات العادية التقميدية لسيرالدعكل العمكمية 

 . تيدئة الناس الذيف كانكا شيكدا عمى الجـر المرتكب، ك مف جية أخرل
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" ت الجزائية الجزائرم عمى أنو : المتضمف قانكف اإلجراءا 15/02مف األمر  333تنص المادة _(1)

بيا إلييا مف الجية القضائية المنكط  ترفع إلى المحكمة الجرائـ المختصة بنظرىا ، إما بطريؽ اإلحالة
 334إجراء التحقيؽ ، ك إما بحضكر أطراؼ الدعكل بإرادتيـ باألكضاع المنصكص عمييا في المادة 

ك إما اص المسؤكليف مدنيا عف الجريمة يسمـ مباشرة إلى المتيـ ك إلى األشخك إما تكميؼ بالحضكر 
شرح قانكف ايبيةعبد اهلل أكى_: أنظرأيضابتطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم أك إجػراءات األمر الجزائي . ك 
 . 361ص ، 2015 ، اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، التحرم ك التحقيؽ ، دار ىكمة

ىذه الخاصية ، أنيا جاءت خبلفا لما كاف معمكال بو في ظؿ إجراءات التمبس  نبلحظ مف خبلؿ(2)
القديمة ، ك التي كانت تستغرؽ كقتا ، حيث يقكـ ككيؿ الجميكرية الذم كاف يضطمع بمكجبيا 
بصبلحية اإليداع رىف الحبس المؤقت ، بعد إستجكاب المتيـ بإيداعو الحبس ، كتحديد جمسة 

 ( أياـ تحتسب بدءا مف تاريخ األمر بالحبس . 8ثمانية ) المحاكمة في أجؿ أقصاه
لمتضمف قانكف اإلجراءات ا،  15/02الممغاة بمكجب األمر  ، 59مضمكف نص المادة في ذلكراجع _

 .الجزائية 
جامعة مكلكد ، مذكرة ماجستير ، دربيف بكعبلـ ، جريمة التمبس في التشريع الجزائرم _: أنظر (3)

 . 12،  5، ص ص  2013معمرم ، تيزم كزك ، 
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تسـ بيا تك تجدر بنا اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف خاصية السرعة ك اإليجاز التي

إجراءات المثكؿ الفكرم ، تعد مف المبادئ األساسية التي تكفؿ عدـ إنتياؾ الضمانات 



ك  (1)الممنكحة لممتيـ قانكنا ، ك ىك حؽ معترؼ بو لممتيـ ، بمكجب المكاثيؽ الدكلية
 الدساتير الكطنية .

ك لعؿ أىمية تحقيؽ السرعة في إجراءات المحاكمة ، تكمف في التعجيؿ بالبث         
في مصير المتيـ ، ك الفصؿ فيو بالبراءة أك اإلدانة ، إذ مف المتفؽ عميو أف العدالة 

 (2). البطيئة تشكؿ نكع مف الظمـ
 

 اإلحالة عمى قاضي الحكم بدل النيابة العامة :  ثالثا :
 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم ، ىك اإلحالة عمى جيالتي يتسـ بيا نظاـ المثكؿ الفك  مف أىـ الخصائص

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، مف اإلتفاقية األكركبية 06ة )السادس( مف نص المادة 01جاء في مضمكف الفقرة األكلى )(1)
، ك المتممة بالبركتكككؿ اإلضافيك  14ك  11لحقكؽ اإلنساف ، ك المعدلة بمكجب البركتكككليف رقـ 

 و :ػػػػػػػػػػعمى أن 04/11/1950ركما بتاريخ  المنعقدة ، في 13_12_ 07_06_04البركتكككالت رقـ 
إلتزاماتو أك في إتياـ جنائي مكجو إليو الحؽ في  " لكؿ شخص عند الفصؿ في حقكقو المدنية ك

_  ك  "غير منحازة مشكمة طبقا لمقانكف  مرافعة عمنية عادلة خبلؿ مدة معقكلة أماـ محكمة مستقمة
( مف نفس العيد      عمى أنو 09تاسعة )( مف المادة ال03ما جاء في مضمكف الفقرة الثالثة ) أيضا 
بتيمة جزائية سريعا إلى أحد القضاة أك أحد المكظفيف المخكليف المعتقؿ " يقدـ المكقكؼ أك  : 
" عقكلة ، أك أف  يفرج عنو ...ابمباشرة كظائؼ قضائية ك يككف مف حقو أف يحاكـ خبلؿ ميمة مػػػقانكن
مف العيد الدكلي  14( / ج مف نص المادة 03إلى ماجاء في مضمكف الفقرة الثالثة )باإلضافة   .

عمى ك  متع أثناء النظر في قضيتو        السياسية أنو :" لكؿ متيـ بجريمة أف يتلمحقكؽ المدنية ك 
 .ة : _ أف يحاكـ دكف تأخير ال مبرر لو . " ػػقدـ المساكاة التامة بالضمانات التالي

ديسمبر  16_ د ( المؤرخ في  21) 2200راجع قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  _ 
 لي لمحقكؽ المدنيةك السياسية.المتعمؽ بالعيد الدك 1966

عبد الرزاؽ الحديثي ، حؽ المتيـ في محاكمة عادلة ، دار الثقافة لمنشر ك  عمر فخرم: _أنظر( 2)
 .134_ 132، ص ص  2004، التكزيع ، األردف 
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كىي الجية التي تناط بيا صبلحية البث في كضعية المتيـ ، حيث منح المشرع ، الحكـ 
بدؿ النيابةالعامة ممثمة في  ، السمطة التقديرية لقاضي الحكـ، ـ الجزائرم بمكجب ىذا النظا



ككيؿ الجميكرية ، الذم يضطمع بمكجب إجراءات التمبس القديمة ، بصبلحية إيداع 
ف ػػإما ترؾ المتيـ حرا ، أك كضعو رى الحبس ، فيقرر قاضي الحكـ بذلؾ رىفالمتيميف 
.  المفركضة بمكجب الرقابة القضائيةأك إخضاعو إللتزاـ أك أكثر مف اإللتزامات ،  الحبس

(1) 
 

 المتمبس بيا: محمو الجنح رابعا :
، ك تحديدا في نصكص المكاد المتعمقة  15/02قد حدد المشرع الجزائرم بمكجب األمر 

نطاؽ تطبيؽ ىذا األخير ، ك الجرائـ التي تدخؿ في ىذا النطاؽ ، ، بإجراء المثكؿ الفكرم 
شترط ،عمى الجرائـ التي تكيؼ قانكنا عمى أنيا جنحة ، بحيث سمط دائرة الضكء فقط  كا 

 (2).فييا أف تككف متمبسا بيا 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ،  15/02مف األمر  6مكرر  339تنص المادة  (1)

" إذا قررت المحكمة تأجيؿ القضية يمكنيا ، بعد اإلستماع إلى طمبات النيابة كالمتيـ ك عمى أنو : 
إخضاع المتيـ لتدبير أك أكثر مف  -2 ترؾ المتيـ حرا . -1و إتخاذ أحد التدابير اآلتية : ػػػػػدفاع

كضع المتيـ في  -3 مف ىذا القانكف . 1مكرر  125كص في المادة تدابير الرقابة القضائية المنص
 الحبس المؤقت ".

عمى أنو : " تكصؼ الجناية أك الجنحة ، مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  41تنص المادة  (2)
مبسا بأنيا في حالة تمبس إذا كانت مرتكبة في الحاؿ أك عقب إرتكابيا كما تعتبر الجناية أك الجنحة مت

بيا إذا كاف الشخص المشتبو في إرتكابو إياىا في كقت قريب جدا مف كقت كقكع الجريمة قد تبعو 
العامة بصياح أك كجدت في حيازتو أشياء أك كجدت آثار أك دالئؿ تدعك إلى إفتراض مساىمتو في 

لمنصكص الجنايةأك الجنحة .ك تتسـ بصفة التمبس كؿ جناية أك جنحة كقعت كلك في غير الظركؼ ا
عمييا في الفقرتيف السابقتيف إذا كانت قد ارتكبت في منزؿ أك كشؼ صاحب المنزؿ عنيا عقب 

 كقكعيا ك بادر في الحاؿ بإستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية إلثباتيا .
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كبالنتيجة ، تخرج مف نطاؽ تطبيؽ ىذا اإلجراء ، الجرائـ المكيفة قانكنا عمى أنيا جناية ، 

 ككذا المخالفات البسيطة.
 



 :ستوجب إجراء تحقيق قضائي تمحمو القضايا التي ال خامسا :
محؿ تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم ، ، أف ال تككف الجنحة المتمبس بيا  ، يقصد ىناك 

ال     أف المتابعة فييا بإعتبار تستكجب إجراء تحقيؽ قضائي ،مف القضايا التي 
طمب إفتتاحي أماـ قاضي التحقيؽ ، مف أجؿ فتح  ، تستكجب تقديـ ككيؿ الجميكرية

اؽ الجزائرم لمجنايات ك المخالفات مف نط، ك ىك ما يؤكد إستثناء المشرع تحقيؽ بشأنيا
 (1)تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم .

 
 الثاني مطمبال  
 المثول الفوري األخذ بنظاممبررات 

 
سعيا مف المشرع الجزائرم ، في إطار عصرنة قطاع العدالة ، لتحقيؽ األىداؼ         

اإلحتراـ البلـز لمحقكؽ األساسية  التي تنشدىا السياسة الجنائية المعاصرة ، ك ضماف
التطبيؽ ك تجسيدقرينة البراءة المكرسة دستكريا ، بما يضمف لممتيمك اإلرتقاء بيا ، 

 السمطة الممنكحة  باإلضافة إلى سعيو لتدعيـالصاـر لمبادئ المحاكمة العادلة ، الفعميك 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أنو : " التحقيؽ اإلبتدائي كجكبي في مكاد  66تنص المادة ( 1)

ا يجكز إجراؤه في أما في مكاد الجنح فيككف إختياريا ما لـ يكف ثمة نصكص خاصة كم، الجنايات 
 كذلؾ جاء في مضمكف الفقرة األكلى مف نص المادة  _خالفات إذا طمبو ككيؿ الجميكرية "  . مكاد الم

مف نفس القانكف أنو : " ال يجكز لقاضي التحقيؽ أف يجرم تحقيقا إال بمكجب طمب مف  67
: أيضا راجع _مبس بيا ".بصدد جناية أك جنحة مت ككيبللجميكرية إلجراء التحقيؽ حتى ك لك كاف ذلؾ

المتضمف قانكف اإلجراءات ،  15/02مف األمر رقـ ، مكرر  339مضمكف الفقرة األكلى مف المادة 
 سابؽ .المرجع الالجزائية الجزائرم 
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قد إنتيج ك ما يقابمو مف تضييؽ لمسمطة التقديرية الممنكحة لمنيابة العامة ، لجية الحكـ ، 
 المنكه عنيا أعبله .مسمكا آخر مف شأنو أف يضمف تحقيؽ األىداؼ المرجكة 



المتضمف  66/155المعدؿ كالمتمـ لؤلمر  15/02بمكجب األمر رقـ ىك ماجسده ك 
إستحداث نظاـ المثكؿ الفكرم ليحؿ محؿ ، مف خبلؿ قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 

، ك كرسو كبديؿ جديد عنيا إلخطار المحكمة الجنحية بممؼ إجراءات التمبس القديمة 
لما يكتسيو مف أىمية عممية في تبسيط الدعكل ، في مجاؿ الجنح المتمبس بيا ، نظرا 

، دكف حاجة لمجكء إلى اإلجراءات العادية  (1)اإلجراءات الجزائية لممحاكمة ك إختصارىا 
، بغية تخفيؼ العبء الممقى عمى  معقدة الطكيمة ك المعقدة ، كما تقتضيو مف شكميات

ما يحكؿ دكف أدائو   المتراكمة        الكـ اليائؿ لمقضايا البسيطة كاىؿ القضاة، بسبب
ظاىرة إكتظاظ  الشكؿ المطمكب في مدد معقكلة ، باإلضافة إلى الحد  مفب، لكظيفتو 

 المؤسسات العقابية .
مف خبلؿ فرعيف نظاـ المثكؿ الفكرم مبررات المجكء إلى تطبيقكلبحث المسألة ، سندرس 

 إثنيف ، ك ذلؾ كفؽ التفصيؿ اآلتي : 
 

 الفرع األول
 ة بالكم اليائل لمقضايا البسيطة إرىاق القضا

 
،  ، أثقؿ كاىؿ القضاةيكميا لقضايا البسيطة المطركحة أماـ المحاكـ مف اإف الكـ اليائؿ 

مما أثر سمبا عمى سير الجياز القضائي ك ىي في الحقيقة ال تستحؽ طكؿ اإلجراءات ، 
تأخير الفصؿ في  ما يترتب عنوبسبب بطء اإلجراءات العادية لسير لدعكل العمكمية ، ، 

 ذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اإلجراءات التي تأخيؤثر سمبا عمى المتيميف ، نظرا لطك  ك، القضايا 
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 . 222سابؽ ، ص المرجع ال،  فيصؿ : _ بكصيدةأنظر(1)
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سرعة الفصؿ في القضايا بصكرة قد جية . ك مف جية أخرل ، ىذا مف  كؿطػػكقتا قد ي

 لمبادئ المحاكمة العادلة . إنتياكا صارخاكبالتاليتشكؿ ،  تمس بحقكؽ الدفاع



 
 الفرع الثاني

 التزايد المستمر لممحبوسين في مدة قصيرة 
كتظ  ةــــــــــات العقابيـــــــــــــاظ المؤسســــــــــــوا 

 
إلى تطبيؽ صفة مستمرةب، منيابة العامة ممثمة في ككيؿ الجميكرية المتكرر لمجكء الإف 

المتضمف قانكف  15/02قبؿ صدكر األمر رقـ الصبلحيات المسندة لو قانكنا ، 
في مجاؿ الجنح ، حبس ك المتعمقة باإليداع رىف الاإلجراءات الجزائية الجزائرم ، 

بمكجب إجراءات التمبس القديمة ، أدل إلى إكتظاظ المؤسسات العقابية ، المتمبس بيا 
يقصركف نكعا ما في أداء ، ، مايجعؿ المشرفيف عمى إدارتيا  كنتيجة حتميةبالمحبكسيف 

بة مف تكقيع العقك ، اإلشراؼ عمى ضماف تحقيؽ الغرض المنشكد : ك عمى رأسيا مياميـ 
 أال كىك إصبلح المحبكس ك إعادة تأىميو ، مف أجؿ إعادة إدماجو إجتماعيا .

طبيؽ العممي األمثؿ ك الفعاؿ في ك بالنتيجة ، فإف نظاـ المثكؿ الفكرم ، يعد الت        
يضمنو مف تسريع      في  حؿ أزمة تشبع المحاكـ بالقضايا ك إرىاؽ القضاة ، نظرا لما

اإلجراءات الخاصة بإحالة ممؼ القضية عمى المحكمة ، تفاديا لمنتائج  كتيرة تنفيذ ،
التي عادة ك يدية لسير الدعكل العمكمية ، عف تطبيؽ اإلجراءات التقم، السمبية المترتبة 

تتـ         عادلةضمانا لمحاكمة، (1)كتتطمب كقتا ليس بكجيز ما تككف طكيمة معقدة ، 
،  كاإللتزاـ بالضمانات المقررة لو قانكنابما يكفؿ إحتراـ حقكؽ المتيـ ،  في مدد معقكلة ،

 ة .، ك بالتالي الحد مف الظاىرة اإلجرامي المجرميفك ردع 
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 . 222سابؽ ، ص المرجع ال،  : _ بكصيدة فيصؿأنظر(1)
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 الثانيالمبحث 



 المثول الفوري نظامالطبيعة القانونية المميزة ل
 ـةــــــــــــــــة المشابيـــــــــــــــو باألنظمـــــــــــــــــو عالقت

 
المعدلك المتمـ  15/02مما ال شؾ فيو أف نظاـ المثكؿ الفكرم ، المكرس بمكجب األمر 

كاف ػ، المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، ىك بمثابة عن 66/155لؤلمر 
العدالة الجنائية ، اإلجراءات الجزائية البسيطة المكجزة ك المختصرة ، التي تضمف فاعمية 

ك كفؽ مقتضيات المحاكمة العادلة ،  مف خبلؿ تجسيد قرينة البراءة المكرسة دستكريا ،
 رامالضمانات الممنكحة لممتيـ قانكنا ، فضبل عف تعزيز ثقة ضحايا الجرائـػتإح

يؽ قضائي أك حالمتمبس بيا ، ك التي ال تتطمب إجراءات تحق، محمو الجنػػ (1)بالعدالة
ك كذا الجنح مف نطاقو الجنايات ك المخالفات ك بذلؾ فقد أخرج إجراءات تحقيؽ خاصة ، 

مبلءمة اإلجرائية ، بناء عمى مبدػأ ال ، ككيؿ الجميكرية إتباعويقرر ، (2)غير المتمبس بيا
ف الحبس المؤقت ةالجنح بالقضية ، دكف أف يصدر أمرا بإيداع المتيـ رىفي إخطار محكم

ككر أعبله ، ذمالالمناطة بجية الحكـ    بمكجب األمر  الصبلحيات، ك الذم أصبح من
أماـ  ليمثؿ ، عرضو عمى المحكمة حيث يبقى المتيـ تحت الحراسة األمنية ، لحيف

 (3)قاضي الحكـ في اليـك نفسو . 
إستخبلصالطبيعة القانكنية المميزة لنظاـ المثكؿ الفكرم ، ال يككف إال مف جانبيف ،  ك لعؿ

 ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمبررات العممية التالخصائص ك حيث يمكف أف نستشفيا مف خبلؿ ، 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 12_  05دربيف بكعبلـ ، مرجع سابؽ ، ص _: أنظر(1)
 . 351عبد الرحمف خمفي ، مرجع سابؽ ، ص_: أنظر( 2)
المعدؿ ك المتمـ لقانكف ،  15/02قراءة في نظاـ المثكؿ الفكرم المستحدث بمكجب األمر ( 3)

 . ، البميدة 11/11/2015اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، يـك دراسي تككيني لفائدة المحاميف ، يكـ 
 

 
28 

 اىية نظام المثول الفوري ..........................م.............................................الفصل األول.......
 



إجراءاتو مكضع التطبيؽ الفعمي عمى أرض الكاقع ، ك التي سبؽ شرحيا تستدعي كضع
مبررات المجكء إلى نظاـ المثكؿ في الفرع الثاني مف المطمب األكؿ ، تحت عنكاف " 

 ىذا مف جية .(1)" الفكرم
ك مف جية أخرل ، نستشفيا مف خبلؿ ، إستخبلص مختمؼ أكجو التشابو ك اإلختبلؼ  

 بينو ك بيف بعض األنظمة المشابية .
عبلقة نظاـ المثكؿ الفكرم في التشريع الجزائريبنظاـ المثكؿ سندرس، ك في ىذا المبحث 

ثـ  .ألكؿالمطمب االفكرم عمى أساس اإلعتراؼ المسبؽ في التشريع الفرنسي ، مف خبلؿ 
مف خبلؿ  ، بإجراءات التمبس القديمة، التطرؽ إلى دراسة عبلقة نظاـ المثكؿ الفكرم 

 .ثانيالمطمب ال
 

 األولمطمبال
 نظام المثول الفوريو نظام المثول 

 قـــــــــــــعمى أساس اإلعتراف المسب
 
،  راؼتػالمثكؿ عمى أساس اإلع نظاـمف ، المثكؿ الفكرم أصمو التاريخي نظاـ يستمد  

، 09/03/2004الصادر في  204_ 04المعركؼ في التشريع الفرنسي ، بمكجب القانكف 
كالذم يعد أحد األنظمة العقابية التي تقكـ .  (2) 16_  495إلى  7_  495في المكاد 

، اـ ك المتيمأك ككيمو ػػكالتي يتـ مف خبلليا التكاصؿ بيف سمطة اإلتي الرضائية ،عمى
 ة ػػػػعكضا عف العقكبة األصمي ،لفرض العقكبة الرضائية المتفؽ عمييا 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         27_ 21ص ص  ،األخذ بو مبررات  الفكرم ك خصائص نظاـ المثكؿراجع في ذلؾ  _(1)
 مف الرسالة .

أحمد محمد براؾ ، العقكبة الرضائية في الشريعة اإلسبلمية ك األنظمة الجنائية  : _أنظر (2)
 . 410، ص  2009المعاصرة  دراسة مقارنة ، جامعة القاىرة ، 
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عتماد القاضي لي. شرط إعتراؼ المتيمبالكاقعة الجرمية  بيدؼ  ىك ، ذا اإلجراءكا 
 (1). ك تخفيؼ العبء عف كاىؿ السمطة القضائية، إختصار اإلجراءات 

 اإلجراء ،ىك التكاصؿ اىذالذم يرتكز عميو ساس األإذا كاف ك بالنتيجة ،         
سمطة  حيث تخكؿسمطة اإلتياـ ) النيابة العامة ( ممثمة في ككيؿ الجميكريةك المتيـ ، بين

العقكبة  ، ناىيؾ عف ككفلككيؿ الجميكرية ، إيداع المتيـ رىف الحبس إلى حيف محاكمتو 
إجراء فإف  نظاـ المثكؿ عمى أساس اإلعتراؼ  فيالسالبة لمحرية أيضا ، نقطة إرتكاز 

قاضي المؤقت لأمر الكضع في الحبس  تخكيؿ صبلحية ، يقـك عمى أساسالمثكؿ الفكرم 
عمما أف السمطة ( 2)مركز الخصـ في الممؼ الجزائي ، بدال مف النيابة العامة التي الحكـ 

ك ك مبلبساتيا كفقا لكقائع الجريمة، رجع لقاضي الحكـ ،ت تقرير العقكبةالتقديرية في 
 . ك ذلؾ لضماف حيادية أكثر لمقضاء،نكني تكييفيا القا

األساس الذم يستند عميو نظاـ المثكؿ تجدر بنا اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف  كما
مختصر قانكني طريؽ كفي حرص المشرع الجزائرم الذم أخذ بو ، ،يكمف  الفكرم

 تسييؿ اإلجراءات أماـ القضاء .بيدؼ إستحدثو ، لمقضاء 
بيف تبسيط إجراءات الفصؿ في المطمكب ، ؽ افالتك ك بمعنى آخر ، تحقيؽ التكازف ك 

ك بيف ك سرعة البث فييا، الجرائـ ) الجنح المتمبس بيا ( المعركضة أماـ المحاكـ
حتراـ الحقكؽ ك ، بمإختصار اإلجراءات الشكمية  ا يضمف تجسيد قرينة البراءة ، كا 

 لمحاكمة العادلة ، بغية تحقيؽ عدالة جنائية فعالة .الحريات ، كفؽ ما تقتضيو مبادئ ا
نظاـ المثكؿ الفكرم عمى ، لفرع األكؿمف خبلالميؽ البحث في المسألة ، نتناكؿ ك لتع

ثـ نتعرض تعريفات مكجزة لو بعرض أساس اإلعتراؼ المسبؽ في التشريع الفرنسي ، 
 . الفرع الثانيمف خبلؿ ، ك إجراءات تطبيقو ، شركطو مبالشرح

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 414، ص  المرجع السابؽ انظر: _ أحمد محمد براؾ ،( 1)
 . 339: _ عبد الرحماف خمفي ، مرجع سابؽ ، ص أنظر (2)
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 الفرع األول
 نظام المثول عمى أساس اإلعتراف المسبق مفيوم

 
ب األىمية إلى أكائؿ القرف التاسع عشر بعد الحر ، تعكد أصكؿ ىذا النظاـ         
الصادر بتاريخ  204_ 04تـ تكريسو في التشريع الفرنسي ، بمكجب القانكف رقـ األمريكية

 (1). 16_495إلى  7_495في نصكص المكاد مف ،  09/03/2004
" لشرائع اإلنجمكساكسكنية ، تحت مسمى        مستكحى مف اك ىك في الحقيقة ، 

شر في معظـ الدكؿ األكركبية   إنتالتفاكض أك المرافعة مف أجؿ اإلعتراؼ " ، ك بعدىا 
 (2). ك التي كانت آخرىا فرنسا التي تبنتو في تشريعيا الكطني 

في الفقيية   ، مف الناحية عمى أساس اإلعتراؼكؿ نتناكؿ فيما يمي تعريؼ نظاـ المث
 .في المقاـ الثاني القانكنية  تعريفو مف الناحية، ثـ  نستعرض  المقاـ األكؿ

 

 التعريف الفقيي : أوال : 
عمى أنو : "إجراء يمكف ، الفقو نظاـ المثكؿ عمى أساس اإلعتراؼ جانب مف عرؼ 

ممثؿ  يقبؿ العقكبة التي يقترحيا عميو المتيـ الذم يقر بصحة الكقائع المنسكبة ، مف أف 
 (3. )" عامة المتمثؿ في ككيؿ الجميكريةالنيابة ال

 و ػػيتـ فيةي: " أحد أنظمة العقكبة الرضائنو فريؽ آخر مف الفقو عمى أ وعرف كما
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Jean Pradel , Le Plaider Coupable (Confrontation des droits Américain _أنظر:( 1)

Italien , et Français ) , R I D C , N° 2005 , P 473 , 474 , 477 .   

_  2004مف القانكف رقـ  16_  495إلى  7_  495_راجع في ذلؾ مضمكف نصكص المكاد مف 
 نكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي .المتضمف قا،  2004المؤرخ في مارس ،  204

 . 410سابؽ ، ص المرجع ال: _ أحمد محمد براؾ ، نظرأ( 2)
: _السيد العتيؽ ، التفاكض عمى اإلعتراؼ في قانكف اإلجراءات الجنائية الفرنسي في ضكء أنظر( 3)

 . 21، ص 2005أحدث التعديبلت ، دراسة مقارنة ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 
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 ، عمييا مخففةلفرض عقكبة رضائية متفق، بيف سمطة اإلتيامك المتيـ أك ككيمو ، التكاصؿ 
ك إعتماد القاضي ،  عكضا عف العقكبة األصمية ، شرط إعتراؼ المتيـ بالكاقعة الجرمية

. ليا بيدؼ إختصار إجراءات المحاكمة ، ك لتخفيؼ العبء عف كاىؿ السمطة القضائية"
(1) 

ك يعرفو أيضا ، جانب آخر مف الفقو عمى أنو : " إجراء يسمح بمحاكمة         
جميكرية أف التحقيقات غير الزمة الشخص فكرا بعد تكقيفو لمنظر ، إذا ما بدل لككيؿ ال

 (2). "  يضمف المحاكمة في كقت كجيز .بما 
 

 التعريف القانوني :  ثانيا :
 أساس اإلعتراؼ المسبؽ بالجـر إستحدث المشرع الفرنسي ، نظاـ المثكؿ عمى         

زة ، القائمة عمى مبدأ الرضائية   كمظير مف مظاىر تبسيط اإلجراءات الجزائية المكج
       10/06/1983نسي ، الصادر بتاريخ الفر  بعد تعديمو لقانكف اإلجراءات الجزائية

  204_ 2004نكف رقـ ، بمكجب القا 7مكرر  397إلى  393في نصكص المكاد مف 
ى إل 7_ 495أكرده في نصكص المكاد مف ، ك  2004مارس 09 خالصادر بتاري

 COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE »تحتعنكاف(3) 16_495

PREALABLE DECULPABILITE »  يصطمح عميو فقيا بمصطمح أك ما
« PLAIDER COUPABLE »  .(4) 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 414، ص  مرجع السابؽال: _ أحمد محمد براؾ ، نظرأ(1)
(2)_ BOULOU B MATSPOLO (H) Droit Pénale , et Procédures Pénale , 17 éme (NP 

    ED,2009 , P 345. 
-83رقـ لمقانكن ، المعدؿ ك المتمـ  2004مارس  09، الصادر بتاريخ  204-04القانكف رقـ (3)

 .قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي  ، المتضمف  10/06/1983المؤرخ في ،  466
سيد كامؿ ، الحؽ في سرعة اإلجراءات الجنائية ، دار النيضة العربية ، القاىرة شريؼ _: أنظر( 4)

 . 169، ص  2005
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مف سي عمى أنو : " إجراء جزائي يمثؿ      ك يعرؼ ىذا النظاـ في ظؿ التشريع الفرن
،  خبللو المشتبو فيو أماـ المحكمة ، بعد كضعو تحت النظر ، فيك إجراء يتسـ بالسرعة

بعد عدة ك تحدد فيو جمسة المحاكمة مف طرؼ ككيؿ الجميكرية ، ك التي عادة ما تككف 
لسير الدعكل  ةاديحكاؿ العفي األ، بعد التكقيؼ لمنظر أسابيع ، أك بعد عدة أشير، 

 (1)العمكمية . 
يسمح باإلتصاؿ المباشر ك الفكرم بيف محكمة ، المثكؿ الفكرم نظاـفي حيف أف         

، ك المشتبو فيو المكقكؼ تحت النظر  ، الجنح التي تخطرىا النيابة العامة بممؼ القضية
، ك ذلؾ بعد إستجكابو مف طرؼ ككيؿ الجميكرية ، بتيمة إرتكاب جنحة في حالة تمبس 

 ."  متو فيما بعد كفقا ليذا اإلجراءلتتـ محاك
ك بالنتيجة ، فإف نظاـ المثكؿ عمى أساس اإلعتراؼ المسبؽ بالجـر ، المطبؽ في         

الجميكرية ممثؿ النيابة  ظؿ التشريع الفرنسي ، يكمف في الصبلحية الممنكحة لككيؿ
 ، بالنسبة لجرائـ محددة قانكنا      لتي يختصر بمكجبيا إجراءات المحاكمةك ا العامة ،

أك محاميو ، شريطة ء نفسو ، ك إما بطمب مف المتيـ عمى سبيؿ الحصر ، إما مف تمقا
 إلعتراض عمى مباشرة ىذا اإلجراء دكف امتيـ باألفعاؿ المنسكبة إليو ، ك أف يعترؼ ال

لعقكبات األصمية ، ك ىك مايعكس صكرة بدال مف ا،  مقابؿ إستفادتو مف عقكبات مخففة
 (2)العدالة الرضائية . 

ت ، ك العقكبات المقررة بمكجبو ، يطبؽ في مكاد الجنح ك بعض المخالفات ، دكف الجنايا
 ا ػال تتجاكز الحكـ بالغرامة أك الحبس في حدكد نصؼ المدة المقررة قانكنا ، طبق

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Corrine Renaul Brahinsky , Procédure Pénale , 7 ème édition , Cualino _: أنظر( 1)

édition, Paris,2006, P 134 .                                                                                             

    , Gustave STEFANI , George LEVASSEUR , Bernard BOULOC _:أنظر( 2)

Procédure Pénale 24 ème Edition , DALLOZ, Paris , 2014 , P 86 .                               
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نكف اإلجراءات المتضمف قا 204-04مف القانكف رقـ  7 – 495نص المادة ألحكاـ 
 (1)الجزائية الفرنسي . 

 
 الفرع الثاني

 المسبقاساإلعترافــــأس ــىعم ولــام المثــنظأحكام 
 وو إجراءات  تطبيق

 
نظاـ  الشركط الكاجب إستيفاؤىا قانكنا إلمكانية المجكء إلى تطبيؽما يمي نتناكؿ في       

إجراءات تطبيقو       ، ثـ  نستعرض  في المقاـ األكؿ،  عمى أساس اإلعتراؼكؿ المث
 .المقاـ الثاني في
 

 :أساس اإلعتراف المسبقنظام المثول عمى شروط تطبيق  أوال :
يعد شكبل مف ، أف نظاـ المثكؿ عمى أساس اإلعتراؼ المسبؽ بالجـر ، مما ال شؾ فيو 
، ىدؼ مف خبللو المشرع  (2)في إطار تعديؿ مبدأ الشرعية الجنائية ، األشكاؿ المتقدمة 

ك تخفيؼ العبء      عف كاىؿ القضاة ،  إلى إختصار إجراءات المحاكمة ،، الفرنسي 
 مف أجؿ فرض عقكبة رضائية، أساسو التكاصؿ بيف سمطة اإلتياـ ك المتيـ أك ككيمو 

.(3) 
نكردىا ىا ، إلمكانية تطبيؽ ىذا اإلجراء غير أنو حدد جممة مف الشركط التي يجب تكافر 

 : ،كفؽ التفصيؿ اآلتي  فيما يمي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
G, STEFANI , G, LEVASSEUR , B , BOULOC , op cit P 863 , 864 (2 ) _:أنظر( 1)

ص ص         لمتفصيؿ في مسألة مبدأ الشرعية الجنائية ، أنظر :_ بكلمكاحؿ أحمد ، مرجع سابؽ
 . 192_  174مف 
 . 227_بكصيدة فيصؿ ، مرجع سابؽ ، ص : أنظر( 3)
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في مجاؿ الجرائـ التي  ، يطبؽ نظاـ المثكؿ عمى أساس اإلعتراؼ المسبؽ بالجـر  _ 1
ك ىي  عقكبة سالبة لمحرية          بقانكنا ،التي يعاقب عمييا نسبية خطكرة  ذاتتككف 

بعض  ك يشمؿ مكاد الجنح ك الجنايات ، باإلضافة إلى سنكات 5 الحبسمف سنة إلى
-12-04رقـ كرد التنصيص عمييا ، في المنشكر  التي، (1)المخالفات المرتبطة بالجنح 

8 E  تمبس أك ال ، ، ك يستكم في ذلؾ أف تككف في حالة  02/10/2004الصادر في
ؿ       في ممؼ الميـ أف تككف األدلةالمتكفرة قكية ك متماسكة ، تسيؿ سرعة الفص

 (2)الدعكل في أنسب اآلجاؿ . 
الرشد إال في مكاجية مف بمغ سف  ، ال تطبؽ إجراءات المثكؿ عمى أساس اإلعتراؼ _ 2

 (3). األحداثدكف ( مف عمره ،  18الثامنة عشر )سف  المحدد ب
 (4). يشمؿ تطبيقو األشخاص الطبيعية ك المعنكية عمى حد السكاء_ 3
 ، فينبغي أال تتجاكز سنة كاحدة             المقترحة ىي الحبسالعقكبة  إذا كانت _ 4

العقكبة  ا ، أك تفكؽ نصؼال تتجاكز ستة أشير حبسا نافذأك في جميع األحكاؿ ، 
 مع الحؽ في اإليقاؼ الجزئي أك الكمي ليذه العقكبة . األصمية

ىك قبكؿ أك رفض المتيـ لمعقكبة المقترحة ، لعؿ مف أىـ شركط تطبيؽ ىذا النظاـ  _ 5
 عميو مف طرؼ ككيؿ الجميكرية .

جنح الصحافة ك ، يخرج مف نطاؽ تطبيؽ نظاـ المثكؿ عمى أساس اإلعتراؼ  _ 6
 السياسية ، ك الجنح التي تتـ فييا المتابعة بنصكص خاصة .الجرائـ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1862-2011، المعدلة بمكجب القانكف رقـ  7-495_راجع في ذلؾ ، مضمكف نص المادة  (1)
 .  13/12/2011المؤرخ في 

 . 225، ص  مرجع سابؽبكصيدة فيصؿ ، _: أنظر(2)
نكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي     رقـ ، مف قا 16-495راجع في ذلؾ ، مضمكف نص المادة _(3)

 ، المرجع السابؽ . 04-204
 . نفسو القانكف مف  7-495راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة _(4)
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 أساس اإلعتراف المسبق : ىإجراءات تطبيق نظام المثول عم ثانيا :
تجدر اإلشارة ىنا ، إلى أف ىذا اإلجراء يتقرر إتباعو في مكاجية مف يتـ         

إستدعاؤىـ ليذا األمر عمى كجو الخصكص ، أك مف يتـ تقديميـ مف طرؼ الضبطة 
عمى اء إتباع ىذا اإلجراء بنعمما أنو يجكز ، (1)القضائية لممثكؿ أماـ ككيؿ الجميكرية 

 إذا ماتكافرت الشركط المحددة قانكنا. ، قيؽ أمر اإلحالة مف طرؼ قاضي التح
و ، ك بعد إستجكابالمتابعة عند إعتراؼ المتيـ بالكاقعة اإلجرامية المنسكبة إليو محؿ _  1

ككيؿ الجميكرية ممثؿ النيابة العامة ، فإف ىذا األخير  مف طرؼ، بحضكر محاميو 
ررة قانكنا ، لمجريمة محؿ التكميمية المقات األصمية أك العقكب، كاحدة منيقترح عمى المتيـ

 (2). ممتزما في ذلؾ بمقتضيات مبدأ تفريد العقكبة  إعترافو ،
ليذا ،  بقبكؿ الخضكعلمرد عمى اإلقتراح  ، ميمةيعطي ككيؿ الجميكرية لممتيـ  _2

الحريات قرار قاضيػدكر صحتسب إبتداء مف يـك ت أياـ 10، في غضكف  اإلجراء مف عدمو
أك (3)، أك المراقبة اإللكتركنيةالرقابة القضائية  إما تحتالمتيـ بكضع ، ك الحبس 

ىي الحبس النافذ لمدة ، متى كانت العقكبة المقترحة ، (4)رىف الحبس المؤقت وكضعب
أك  قانكنا ، أف يأمر بالتنفيذ الفكرمك يسكغ لككيؿ الجميكرية شيريف مميكرة .  تزيد عف
 ، ك جديػػػػػػػر (5)ذ ػالعقكبات ، ليطبؽ محتكل أمر التنفيعمى قاضي تطبيؽ األمر يحيؿ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نكف المتضمف قا،  466-83مف القانكف رقـ  393راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة _( 1)
 اإلجراءات الجزائية الفرنسي ، المرجع السابؽ .

 مف قانكف العقكبات الفرنسي ، المرجع  السابؽ. 24-132راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة _( 2)
نكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي،المرجع مف قا 2-712راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة _( 3)

 نفسو . 
الجزائية الفرنسي ، رقـ  مف قانكف اإلجراءات 8-495ة راجع في ذلؾ ، مضمكف نص الماد_( 4)

 ، المرجع السابؽ . 04-204
 . 171_170سابؽ ، ص المرجع الشريؼ سيد كامؿ ، _: أنظر( 5)
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ىنا أف لجكء ككيؿ الجميكرية ، إلتباع ىذا إلجراء جكازم ك ليس إجبارم ، مثمو بالذكر 
 (1). مثؿ نظاـ المثكؿ الفكرم في التشريع الجزائرم 

فإنو يحاؿ  مف طرؼ ككيؿ الجميكرية ، في حاؿ قبكؿ المتيـ لمعقكبة المقترحة عميو  _ 3
مرفقا القاضي المفكض أك ، لممثكؿ أماميا رئيسيا ، مباشرة عمى المحكمة اإلبتدائية 

عترافاتو ك ـ ػحيث يستمع ألقكاؿ المتيمف طرؼ ككيؿ الجميكرية ، ، بالمحضر المحرر   ا 
مف ، باإلضافة إلى اإلطبلع عمى ممؼ القضية  ،المبلحظات التي يبدييا محاميو ككذا 

ك قبكلو  وإعتراؼ المتيـ بحضكر محاميحيث كقائع الجريمة المرتكبة ك تكييفيا القانكني ، 
ك يقرر عندئذ التصديؽ عمى لمعقكبة المقترحة ، فضبل عف صحة اإلجراءات المتبعة ، 

في نفس اليكـ  حكموك يصدر ، ة مف عدمويمف طرؼ ككيؿ الجميكر ، العقكبة المقترحة 
ك قبكلو  ، خاصة مف ناحية اإلعتراؼفي جمسة عمنية ، بمكجب أمر قضائي مسبب

متيـ ك النيابة العامة الطعف فيو باإلستئناؼ ، ك إال عد ك يجكز لم، لمعقكبة المقترحة
 (2). األمر حائزا لقكة الشيء المقضي فيو 

مف طرؼ ككيؿ الجميكرية ، في حاؿ ما إذا رفض المتيـ العقكبة المقترحة عميو  _ 4
أك القاضي ، ممثؿ النيابة العامة ، أك كاف الرفض مف طرؼ رئيس المحكمة اإلبتدائية 

بعدـ التصديؽ عمى ىذا اإلقتراح ، فإف ككيؿ الجميكرية يحيؿ ممؼ الدعكل ، المفكض 
أك بناء عمى أمر اإلحالة مف طرؼ قاضي التحقيؽ ، إذا ماتكافرت الشركط المحددة قانكنا

مف قانكف  393في نص المادة ، طبقا ألحد الحاالت الكاردة  ،عمى محكمة الجنح 
 (3).  اإلجراءات الجزائية الفرنسي

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، المرجع السابؽ  7-495راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة _( 1)
الجزائية الفرنسي  رقـ  مف قانكف اإلجراءات،   11-495، مضمكف نص المادة راجع في ذلؾ _(2)

 ، المرجع نفسو . 04-204
نكف قا، المتضمف  466_ 83مف القانكف رقـ  393مضمكف نصكص المكاد ، راجع في ذلؾ _( 3)

 ، المرجع  السابؽ .اإلجراءات الجزائية الفرنسي 
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أخذ جميع التدابير التي تضمف التحفظ ، عمى ككيؿ الجميكرية عندئذ يتكجب  و _ 5
لحيف مثكلو أماـ قاضي محكمة الجنح أك قاضي التحقيؽ ، عمما أف ، عمى المتيـ 

 .رية تامة المحضر الرسمي لئلجراءات يظؿ في س
عمى أقكاؿ اإلحتجاج ، ك بالنتيجة فإنو ال يجكز لكممف ككيؿ الجميكرية ك الخصكـ  

مى أساس اإلعتراؼ المسبؽ عبإجراءات المثكؿ ، أك المستندات المرفقة المتيـ ك إعترافاتي
 (1). بالجـر ، ضمانا لحسف سير القضية أماـ جية الحكـ 

ك يفصؿ في طمبات الطرؼ في جميع األحكاؿ تبقى حقكؽ الضحية محفكظة ، _  6
المدني إذا تأسس أمامو ، ك في حاؿ لـ يحضر ، يجكز لو إستدعاء المحكـك عميو 
بمكجب إجراءات التكميؼ المباشر بالحضكر ، أماـ محكمة الجنح ، لمفصؿ في طمباتو 

 (2). المدنية بالحضكر 
 

 15/02األمر رقـ بمكجب ، نخمص بالقكؿ مما تقدـ ، أف نظاـ المثكؿ الفكرم المكرس 
لى كػػم 339في المكاد مف  ، المعدؿ ك المتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ررا 

المكرس بمكجب قانكف ، ، ك نظاـ المثكؿ عمى أساس اإلعتراؼ  7مكرر  339
ك إف 16_495إلى  7_495في المكاد ،  204_04رقـ ، اإلجراءات الجزائية الفرنسي 

مف حيث السرعة ك اإليجاز في الفصؿ في مكضكع الدعكل ، بو كانت تجمعيما أكجو تشا
باإلضافة إلى إخطار الضحية لمتأسس كطرؼ مدني في القضية ، ك غيرىا مف أكجو  ،

سكاء مف حيث إال أف ىناؾ بعض نقاط اإلختبلؼ التي تميز بيف كبل النظاميف  ،التشابو 
ىك ما  كالمقررة ، ث العقكباتحتى مف حيك بم، أك مف حيث إجراءات التطبيؽ ، الشركط 

 تعرضنا لشرحو آنفا .
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، المرجع السابؽ . 466_ 83القانكف رقـ  مف 396مضمكف نص المادة ، راجع في ذلؾ _( 1)
الفرنسي ، رقـ  ت الجزائيةمف قانكف اإلجراءا  13-495، مضمكف نص المادة راجع في ذلؾ _(2)

 ، المرجع السابؽ . 04-204
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المثكؿ امظنفإف نظاـ المثكؿ الفكرم محمو الجنح المتمبس بيا ،  ك بالنتيجة ، فإذا كاف
عمى أساس اإلعتراؼ المسبؽ بالجـر ، يقـك عمى أساس إعتراؼ المتيـ بالجـر المنسكب 

ترجع لجية الحكـ ) ، السمطة التقديرية في ظؿ نظاـ المثكؿ الفكرم. ك إذا كانت إليو 
 ،بناء عمى كقائع الجريمة ك تكييفيا القانكني ، الجنح ( في تقرير العقكبة  قاضي محكمة

عقكبة رضائية يرجع  يى، فإف العقكبة في ظؿ نظاـ المثكؿ عمى أساس اإلعتراؼ 
 لمكافقة المتيـ أك رفضو . ، تكقيعيا مف عدمو

 
 الثاني المطمب

 بالجريمة نظام المثول الفوري و إجراءات التمبس
 

التي تميز نظاـ المثكؿ الفكرم  اؾ بعض أكجو التشابو ك اإلختبلؼأف ىن ، فيومما الشؾ 
كبديؿ عنو إلخطار محكمة ك أنو أستحدث، خاصة .عف إجراءات التمبسبالجريمة القديمة، 

 .         بخصكص جنحة متمبس بيا، بممؼ الدعكل العمكمية ، الجنح 
        ، بعرض جممة  بالجريمةتمبس نظاـ الكلبحث المسألة ، سندرس مفيكـ 

ثـ نتعرض بالشرح  .الفرع األكؿمف خبلؿ ك تكضيح صكره ، نالتعريفات مكجزة لو ،م
 . الفرع الثانيمف خبلؿ  لشركط تطبيقو

 
 الفرع األول

 إجراء التمبس بالجريمة و صوره  مفيوم
 

كيشمؿ  20/05/1863إلى أكؿ قانكف فرنسي صادر بتاريخ ، تعكد أصكؿ ىذا اإلجراء 
 (1). مختمؼ المستعمرات الفرنسية ، نطاؽ تطبيقو آنذاؾ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ك قد بقيت=خبلؿ الحقبة اإلستعمارية ، مف بيف تمؾ المستعمرات الفرنسية الجزائر  ك قد كانت( 1)
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في الحد مف الظاىرة ، غير أف المشرع الجزائرم ، ك نظرا لفشؿ إجراءات التمبس 
ك في تخفيؼ الضغط عف قطاع العدالة ، كرس نظاـ المثكؿ الفكرم بمكجب ، اإلجرامية 
المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية ،  66/155ك المتمـ لؤلمر  ، 15/02األمر 
 (1). الجزائرم

مة ، بالجري تعريؼ إجراء التمبس، المقاـ األكؿ، نتناكؿ في  لةأكلتعميؽ البحث في المس
لصكر ك  نتعرض بالشرحلغكيا ك فقييا . باإلضافة إلى تعريفو مف الناحية القانكنية . ثـ 

 في المقاـ الثاني .، حاالت الجريمة المتمبس بيا 
 

 بالجريمة :تعريف إجراء التمبس  أوال :
ثـ  أكال ، الفقيية   ك، مف الناحية المغكية  إجراء التمبس بالجريمةتعريؼ فيما يمي ، نتناكؿ 

 كفؽ التفصيؿ اآلتي : ، ثانيا . ك ذلكالقانكنية  نتطرؽ إلىتعريفو مف الناحية
 

 : بالجريمة جراء التمبس إل_ التعريف المغوي و الفقيي  1
 التعريف المغوي :  أ _
 قابمو في المغة الفرنسيػػػػػػػػػػػة إجراءات التمبس إلى القانكف الفرنسي ، ك ي ترجع أصكؿ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمكجب قانكف اإلجراءات ك تبنت العمؿ بو إجراءات التمبس سارية المفعكؿ إلى ما بعد اإلستقبلؿ ، = 

 41كرد التنصيص عميو في نصكص المكاد مف .  08/06/1966الجزائية الجزائرم ، الصادر بتاريخ 
ك المتمـ  ؿ معدقانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم المف  339ك 338ف ػػباإلضافة إلى المادتي 62إلى 

 48 عدد، الالجريدة الرسميةفي ، الصادر  08/06/1966المؤرخ في ،  66/155بمكجب األمر رقـ 
 . 1966، سنة 

لتحؿ  15/02مف األمر  ، 7مكرر  339مكرر إلى  339بمكجب ثمانية مكاد جديدة مف أكرده ( 1)
: رػػظػػأن. لمزيد مف التفصيؿ  339_  338_  59المكاد ،ممغيا بذلؾ نصكص  إجراءات التمبسمحؿ 

_غنام رمضاف ، إستبداؿ إجراءات التمبس بإجراءات المثكؿ الفكرم أماـ محكمة الجنح  الجزء األكؿ 
 . 26ص ،  20/01/2016جريدة الخبر ، الجزائر ،  ،
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، ك لعؿ األصكؿ الحقيقية ليذا المصطمح مستكحاة مف الكممة Flagrant "(1)مصطمح " 
 (2). " ، ك التي تعني : أشعؿ ك أضـر   Flagrareالبلتينية "

، فقد يأتي بمعنى تغطية الجسـ   كأف يقاؿ  ، عدة معاني لغةك يقصد بمصطمح التمبس 
عميو األمر       أم إختمط  مثبل : لبساإلختبلط فيقاؿ مثبل : لبس الثكب ، ك قد يعني 

في األمر لبس          أم أنو ليس : و أيضا بالشبية ، كأف يقاؿ مثبل يمكف كصفعميو ك 
 .(3) 
 

 التعريف الفقيي :  ب _
 ةكقكعبيف لحظالزمني قاربلتالمعاصرة أك االفقو حالة التمبس عمى أنيا : " يعرؼ جانب مف

 (4). " إكتشافيا لحظة الجريمة ك 
نأف في حيػ (5)ك يعرفو فريؽ آخر مف الفقو عمى أنو : " المشاىدة الفعمية لمجريمة 

الجريمة في حالة تمبس ىي : " الكاقعة اإلجرامية التي يتـ ضبطيا أثناء تنفيذ الفعؿ 
 (6). " أك بعد كقكعيا ، في ظركؼ خاصة  المادم المككف ليا ،

 الجريمةقد عرفو بعض فقياء القانكف الجنائي عمى أنو : " حالة تتعمؽ بإكتشاؼ ك 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار اآلداب  6فرنسي عربي ، ط  إدريس سييؿ حكر عبد النكر ، المنيؿ ، قامكس_: أنظر( 1)

 . 447، ص  1970بيركت ، 
 . Dictionnaire , Nouveau Petit Larousse , Paris , 1943 , P43: أنظر( 2)
 . 3985، ص 1992دار المعارؼ ، بيركت ،  6إبف منظكر ، لساف العرب المجمد _: أنظر( 3)
النسر   1أثره عمى الحرية الشخصية ، ط ك حامد الطنطاكم إبراىيـ ، التمبس بالجريمة _: أنظر( 4)

 . 10، ص  1995الذىبي لمطباعة ك النشر ك التكزيع ، مصر ، 
أحمد فتحي سركر ، الكسيط في قانكف اإلجراءات الجزائية ، النيضة العربية ، القاىرة  _: أنظر( 5)

 . 629، ص  1990
الجزائية المبناني ، الدار الجامعية قيكاجي عبد القادر عمي ، مبادئ أصكؿ المحاكمات _: أنظر( 6)

 . 274، ص  1993لمطباعة ك النشر ك التكزيع ، 
 

41 
 ..ماىية نظام المثول الفوري ..................................................................لفصل األول.......ا
 



تعتمدإما عمىمشاىدتيا كقت بحيث تككف أركانيا القانكنية مجتمعة قائمة كقت كقكعيا ، ك 
أك التقارب الزمني بيف  ، ير ، فالمشاىدة الفعمية لمجريمةإرتكابيا ، أك بعدىا بزمف يس

 (1). " ك لحظة كشفيا ، ىك مناط التمبس  لحظة كقكعيا
عض غير أنو تجدر بنا اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف الجريمة في حالة تمبس يصفيا ب

خبلؿ المشاىدةالفعمية ػػف  تشافيا يتحقؽ م، ذلؾ أف إك (2)"  الفقياء " بالجريمة المشيكدة 
بؿ ، ، غير أف فعؿ المشاىدة ىنا ، ال يقصد بو الرؤية ك اإلبصار بحاسة العيف  (3)ليا 

دراؾ الفعمي لمجريمة ىي بحقيقة اإل، ينصرؼ إلى جميع الحكاس ، ألف العبرة ىنا 
طة أف يككف إدراؾ كقكعيا قد تحقؽ حاؿ إرتكابيا ، أك بعد كقكعيا بكقت شريالمرتكبة 
 (4). يسير 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 354ص، المرجع  السابؽأحمد فتحي سركر ، _: نظرأ( 1)
حالة التمبس تتحقؽ بككف : "  بدليؿ أف جانب مف الفقو الفرنسي القديـ ، كاف يرل أف( 2)

ك أيضا " مايظير تحت بصر الجميع         " ،  أك أف جسـ الضحية ال يزاؿ ساخنا ةمازالت ساخنة ، الجريم
الجريمة  يعبر عمى : "ك الذم  Iflagrant ك ال يمكف إنكاره . " ، ضؼ إلى ذلؾ فإف مدلكؿ كممة 

 : يد مف التفصيؿ في المسألة ، أنظر" . لمز  التي ترتكب تحت األعيف 
_ Roger M , Vitu A , Traite de Droit Criminel Procédure Pénale , 3ème ED , Paris , 

1979  P 13. Largmier J , Procédure Pénale  , Paris , ED  2001 P 72 .       _ 

Dictionnaire , Nouveau Petit Larousse Illustre , Librairie La Rousse ,   Paris , 1973 , P 
432 .          

ج لمحاكمات الجزائية األردني ك المقارف الكيبلني فاركؽ ، محاضرات في قانكف أصكؿ ا_: أنظر( 3)
 . 76، ص  1995، دار المركج ، بيركت ،  3، ط  2
ك التمبس ك اإلذف   مكسكعة أسباب ك دفكع البراءة ، في قضايا التحرياتزكيف ىشاـ ، _: أنظر( 4)

  2003، دار السماح لمنشر ك التكزيع  مصر ،  3خطة ك خطكات الدفاع نحك القضاء بالبراءة ، ط 
 . 188ص 
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يقا ك شامبل لكافة ، فإف مصطمح التمبس بيذا الطرح ، يككف دقك بالنتيجة         
، سكاء تـ إكتشافيا تحت سمع  (1)تحت عنكاف الجريمة المتمبس بيا  ، تأتياألحكاؿ التي 

 ع الجريمة إدراؾ ضابط الشرطة القضائية ، فالتقارب الزمني بيف لحظة كقك  ، أك رػأك بص
ىي حالة التمبس بالجريمة ك بمعنى آخر ، فإف ، (2)ىك مناط التمبس ، ةإكتشافيا ك لحظػ

ة عينية تبلـز الجريمة ، ك ال تتعمؽ بشخص مرتكبيا ، يكفي في ذلؾ أف مف كاف الػح
قد كاف حاضرا كقت كقكعيا ، كأدرؾ ذلؾ بأم حاسة مف  ،شاىدا عمى إرتكابيا 

ك إحتماؿ كقكع الخطأ ضئيبل ، بطريقة تجعؿ مظنة الشؾ ، متى كاف ىذا اإلدراؾ الحكاس
 (3). إف لـ يكف منعدما " 

 

 _ التعريف القانوني :  2
التمبس جزائرم إجراءاتبالرجكع إلى النصكص القانكنية التي نظـ مف خبلليا ، المشرع ال

بالجريمة نبلحظ عدـ كركد أم تعريؼ لو ، ك إكتفى بتحديد الحاالت التي تندرج تحت 
 (4). ك إجراءات تطبيقو ، ك شركط المجكء إليو ، الجريمة المتمبس فييا 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشكرات 1، ط  2سميماف عبد المنعـ ، أصكؿ اإلجراءات الجنائية ، دراسة مقارنة ، ج _: أنظر( 1)
 . 688، ص  2005الحمبي الحقكقية ، 

  1مات الجزائية ، ج أنظر: حمبي عمي سالـ عياد محمد ، الكسيط في شرح قانكف أصكؿ المحاك( 2)
 . 395، ص  1996دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، 

أنظر: رؤكؼ عبيد ، مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانكف المصرم ، مطبعة اإلستقبلؿ الكبرل ( 3)
 . 353ص،  1983القاىرة ، 

ىذا الصدد أف المشرع الجزائرم ، شأنو شأف باقي التشريعات الجناية المعاصرة التي  نبلحظ في( 1)
تبنت العمؿ بإجراءات التمبس بالجريمة ، حيث أنيا لـ تتطرؽ لتعريفو بؿ إقتصرت عمى  تنظيـ 

 ذلؾ ، إلجتيادات الفقو ك القضاء          أحكامو ك تحديد إجراءات تطبيقو ، تاركة المجاؿ في 
ىسبيؿ المثاؿ : التشريع المصرم في قانكف أصكؿ المحاكمات الجنائي ، ك التشريع األردني ػػػنذكر عم

 ماراتي في قانكف اإلجراءات ك المحاكمػػػػػػػػػػػػػػػات =ك التشريع اإلقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ، في 
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عميو يمكننا تعريؼ إجراء التمبس بالجريمة ، بإستخداـ األلفاظ التي إستعمميا ك         
بيف لحظتي إرتكاب الجريمة ك ، : " المعاصرة أك المقاربة عمى أنو، المشرع الجزائرم 

لحظة إقتراؼ الجريمة ك لحظة إكتشافيا بالمشاىدة مثبل ، أم تطابؽ أك تقارب ، تشافيا إك
 " .(1) 

ك ىك بصدد تنفيذ ، كما يمكننا تعريفو أيضا أنو : " مرحمة القبض عمى المشتبو فيو 
الكاقعة اإلجرامية ، أك عقب تنفيذىا بكقت كجيز ، إما مف طرؼ ضابط الشرطة القضائية  

 (2). بعض مف عامة الناسأثناء تأدية ميامو ، ك إما مف قبؿ أحد أك 
ك بالنتيجة فإف التمبس بالجريمة بيذا المعنى ، ىك حالة تنصب عمى الجريمة بغض 

قد حضر إرتكابيا  ، النظر عف شخص مرتكبيا ، ك يكفي لقياميا أف يككف مف شاىدىا
ال يحتمؿ ذا  اإلدراؾ ػأك أدرؾ كقكعيا بأم حاسة مف الحكاس ، عمى أف يككف ى، بنفسو 

الشػػؾ ك الخطأ ، باإلضافة إلى المظاىر الخارجية ، التي تنبئ عف إرتكاب الفعؿ المادم 
 ، أك المحاكمػػػػػػػػػة   المككف لمكاقعة اإلجرامية ، بغض النظر عف نتائج التحقيؽ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك التشريع التكنسي في ؿ اإلجراءات ك المحاكمات ، ك التشريع الككيتي في قانكف أصك = الجزائية 
إلخ . باإلضافة إلى في قانكف المسطرة الجنائية ... مجمة اإلجراءات الجنائية ، ك التشريع المغربي 

: التشريع الفرنسي الذم أفرد بابا مستقبل إلجراء التمبس ، تحت عنكاف التشريعات الغربية ، نذكر منيا 
كف اإلجراءات الجزائية الفرنسي المتعمؽ " الجنايات ك الجنح المتمبس بيا " ، في القسـ الثاني مف قان

 باإلستدالالت ك التكقيؼ .
.ك أنظر أيضا 13ص مرجع سابؽ ، : _دربيف بكعبلـ أنظرلمزيد مف التفصيؿ في ىذه المسألة ، _ 

اءات الجنائية ، رسالة دكتكراه : _ الجارحي محمد عامر عادؿ ، آثار التمبس بالجريمة في قانكف اإلجر 
مف قانكف  53مضمكف نص المادة _ راجع في ذلؾ أيضا :  ك  . 13، ص  2011جامعة القاىرة ، 

 اإلجراءات الجزائية الفرنسي .
_ Article 53 , Code De Procédure Pénale , DALLOZ , Paris , ED 2007 , P 147 .           

 . 26، ص  مرجع سابؽعبد اهلل أكىايبية ، : _ أنظر( 1)
قكبة الجنحية ، الطبعة : _ عبد العزيز سعد ، إجراءات ممارسة الدعكل الجزائية ذات العأنظر( 2)

 . 6، ص 2010دار ىكمة ، الجزائر ، الرابعة 
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في ذلؾ ، حيث يكمف ىذا األخير ( . 1)ك التي ال تعتبر معيارا لقياـ حالة التمبس 
بيف كقت إرتكاب الجريمة ك كقت إكتشافيا ، األمر الذم يتطمب السرعة ، التقارب الزمني 

مف طرؼ مف لو مصمحة ، في إتخاذ اإلجراءات ، خشية إختفاء األدلة ك طمس الحقائؽ 
 في ذلؾ .

 

 جريمة المتمبس بيا و حاالتيا :الصور ثانيا : 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، نجد أف المشرع  41بالرجكع إلى نص المادة 

حاالت الجريمة المتمبس بيا عمى سبيؿ الحصر ، ك ترؾ مسألة  حددقد ، الجزائرم 
ة يالقضائةالشرطال يمكف لضابط  حيث،  (2)تقديرىا لمسمطة المختصة لظركؼ الحاؿ 

في الكاردةمباشرة إختصاصاتو اإلستثنائية في ىذا الصدد ، إال بتكافػػر حالة مف الحاالت 
 ، نكردىا فيما يمي : المنكه عنيانص المادة 

 مشاىدة الجريمة حاؿ إرتكابيا . _1
 مشاىدة الجريمة عقب إرتكابيا . _2
 عة العامة لممشتبو فيو بالصياح .متاب _3
 حميا مع المشتبو فيو .ضبط أداة الجريمة أك م _4
كجكد آثار أك عبلمات أك دالئؿ تفيد إرتكاب الجريمة ، أك تفترض مساىمة الجاني  _5

 في الجريمة ) جناية ، جنحة ( .
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1ت بطبلنو ، دراسة مقارنة ، ط _ الككارم جاسـ منى ، التفتيش شركطو ك حاال: أنظر( 1)

 . 89، ص  2008منشكرات الحمبي الحقيقية ، 
مف المجمة  05/02/1991، بتاريخ  74087قرار المحكمة العميا ، الغرفة الجزائية تحت رقـ _( 2)

ممتيـ مناقشة . ) لمنيابة تقدير قياـ حالة التمبس ك ليسم 206، ص  1992لسنة  01القضائية ، عدد 
جماؿ السايس ، اإلجتياد الجزائرم في مادة الجنح ك _:إجراء التمبس ( . لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر

 . 579ص  ، 2014الطبعة األكلى   المخالفات ، الجزء الثاني ، منشكرات كميؾ ، الجزائر ،
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 (1). إكتشاؼ الجريمة في مسكف ك التبميغ عنيا في الحاؿ ، أك عقب إكتشافيا  _6
 

 مشاىدة الجريمة حال إرتكابيا :  _  1
ىذه الحالة إلى جميع الحكاس ، بحيث ال يقتصر فعؿ  ينصرؼ لفظ المشاىدة في

المشاىدة عمى حاسة العيف فحسب ، بؿ يكفي أف يدرؾ ضابط الشرطة القضائية قياـ 
يجكز أف ينصرؼ فعؿ المشاىدة إلى ، ك عميو  .الجريمة المتمبس بيا بأحد حكاسو حالة

يشـ ضابط الشرطة  ك الذكؽ ، كأفجميع الحكاس ، كالشـ ، أك السمع ، أك الممس ، أ
 أحد المارة في أم مكاف يمر فيورائحة المخدر المنبعثة مثبل مف لفافة يحمميا القضائية ، 

أك مشاىدة الضحية يسقط  ،دة ػػ، أك طمب النجالضحية  أك كأف يسمع صكت إستغاثة ، 
إلى أنو في حالة  ك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد . (2)إثر طمقة نارية مثبل ، أمامو 

أف ال ، اإلببلغ عف الجريمة المرتكبة ، يجب عمى ضابط الشرطة القضائية عند تبميغو
إلى مكاف كقكع الجريمة ك ر ، بؿ يجب عميو أف ينتقؿ بنفسييكتفي بمجرد إببلغو مف الغي

 مراعيا في ذلؾ الفاصؿ الزمني الذم ينبغي أف يككف جد كجيز .، (3)امشاىدة آثارى
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىي نفسيا ، مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  41تعتبر الصكر المذككرة في نص المادة  (1)

مع مبلحظة أف المشرع الجزائرم قد أضاؼ بمكجب ىذه ، الصكر المتفؽ عمييا في الفقو الجنائي 
 المادة الصكرة الخاصة بحالة التمبس في الفقرة األخيرة مف نفس المادة .

"      عمى أنو: ، مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  41تنص الفقرة األكلى مف نص المادة (2)
 " . كانت مرتكبة في الحاؿ...ا تكصؼ الجناية أك الجنحة بأنيا في حالة تمبس إذ

 قيقي . أف ىناؾ مف يصؼ ىذه الحالة بالتمبس الحىذا الصدد ك جدير بالذكر في _ 
        مؤسسة_ شحادة يكسؼ ، الضابطة العدلية، : _ لمزيد مف لمتفصيؿ في المسألة ، أنظر

انكف شرح ق ،أيضا : _ بارش سميماف . كأنظر  251، ص  1999لمنشر ك التكزيع بحسكف 
 145 ص، 1986الجزائر ،  ،الشياب لمطباعة ك النشر ، باتنة اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، دار 

 = راءاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف قانكف اإلج،  42بالرجكع إلى مضمكف الفقرتيف األكلى ك الثانية مف نص المادة ( 3)
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نذكر عمى  (1)عقب إرتكابيا مباشرة ، ىي الحالة التي تتعمؽ بإكتشاؼ الكاقعة اإلجرامية 
 السبلح المستعمؿو ػؿ يغادر مكاف إرتكاب الجريمة ، ك بحكزتػػسبيؿ المثاؿ : مشاىدة القات

لمكانإرتكاب الكاقعة إلى  نتقؿ ىذا األخيرليضابط الشرطة القضائية ، عندئذ بمغ ،في
، لقياـ الجريمة البلزمةكافة األركاف القانكنية  إجتماعمف بنفسو  تأكدياإلجرامية ، ك 

ة نػبطريقة تجعؿ مظإرتكاب الجريمة ك كقت إكتشافيػابيف كقت ، شريطة التقارب الزمني 
 ،األمر الذم يتطمب السرعة فيك إحتماؿ كقكع الخطأ ضئيبلإف لـ يكف منعدما  ، الشؾ

ة إختفاء األدلة ك طمس الحقائؽ      مف طرؼ مف لو مصمحة مخافإتخاذ اإلجراءات ، 
 في ذلؾ .

 

 متابعة العامة لممشتبو فيو بالصياح :  _  3
الجزائية قانكف اإلجراءات 41المادة مف نص ، (02)إلى مضمكف الفقرة الثانية ، بالرجكع 

كما تعتبر الجناية أك الجنحة متمبسا بيا  إذا كاف جدىا تنص عمى أنو : " ...الجزائرم ، ن
ة مف كقكع الجريمة قد تبع، الشخص المشتبو في إرتكابو إياىا ، في كقت قريب جدا 

 ."  العامة بصياح ...
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزائية الجزائرم نجدىا تنص عمى أنو : " يجب عمى ضابط الشرطة القضائية الذم بمغ بجناية في = 

الجناية ك يتخذ دكف تميؿ إلى مكاف بثـ ينتنقؿ  ، حالة تمبس أف يخطر بيا ككيؿ الجميكرية عمى الفكر
ك _ك عميو أف يسير عمى المحافظة عمى اآلثار التي يخشى أف يختفي ._ جميع التحريات البلزمة ".

ك أف يعرض األشياء المضبكطة عمى _ أف يضبط كؿ ما يمكف أف يؤدم إلى إظيار الحقيقة .
لمجنح المتمبس  األشخاص المشتبو في مساىمتيـ في الجناية لمتعرؼ عمييا " ك كذلؾ األمر بالنسبة

 ك المعاقب عمييا بالحبس .، بيا 
مف قانكف  41في نص المادة ، ك ىك مايستشؼ مف العبارة التي إستعمميا المشرع الجزائرم ( 1)

اإلجراءات " ، في حيف أنو ك بالرجكع إلى قانكنيا عقب إرتكابأك اإلجراءات الجزائية الجزائرم " 
 ." برىة يسيرة " عبارة الحالة مف التمبس ب ، عبر عف ىذه 300في نص المادة مثبل الجنائية المصرم 
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عمى عنصر المتابعة المادية لممشتبو في إرتكابو لمجريمة ، تعتمد ىذه الحالة حيث        
أك اإلشارة عميو رم ػك الج، أ، مف خبلؿ مطاردة عامة الناس لو بالصياح (1)المتمبس بيا

 (2). قياـ الكاقعة اإلجراميةكقت ، في كقت قريب جدا مف  باأليدم
 

 ضبط أداة الجريمة أو محميا مع المشتبو فيو :  _  4
مف قانكف  41مف نص المادة ( 02)ة نيبالرجكع إلى مضمكف الفقرة الثا       

األداة أك الكسيمة  بأف ضبطاإلجراءاتالجزائية الجزائرم ، نجد أف المشرع الجزائرم يقضي 
تدعك إلى إفتراض  أدكاتالتي استعممت في تحقيؽ الفعؿ الجرمي ، كحيازة أشياء أك 

، بصفتو فاعبل أك شريكا   ابو لمجريمة محؿ التمبس الشخص المشتبو في إرتك ةمساىم
عمى أف يككف الفاصؿ ، (3)المتمبس بيا الجريمة ك حاالت صكر ىي صكرة تندرج ضمف 

 الزمني بيف المحظتيف كجيز .
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال يشترط في المتابعة المادية لممشتبو فيو مف طرؼ عامة الناس ، المنصكص عمييا في الفقرة ( 1)

بؿ  ية الجزائرم ، أف يككف عدد كبير مف قانكف اإلجراءات الجزائ 41مف نص المادة ( ، 02)الثانية 
ك يستكم ك حتى مف طرؼ الضحية في حد ذاتو يكفي أف يتحقؽ فعؿ المتابعة مف طرؼ قمة الناس ، أ

ك تكجيو أصابع اإلتياـ لمشخص المشتبو في قيامو بالفعؿ أفعؿ المتابعة بالصياح ،  في ذلؾ أف يتـ
: _ محدة محمد ، ضمانات المشتبو فيو أثناء لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر .، أك بالجرم كراءه الجرمي 

 . 168، ص  1992_1991لجزائر ، دار اليدل ، ا 1التحريات األكلية ، ط 
يشترط أف لحظة إكتشاؼ الجريمة أف،جدا مف كقكع الجريمة " في كقت قريب  نستشؼ منعبارة(2)

لحظة إقتراؼ الجريمة ك التزامف بيف تقارب بمعنىال،  ياإرتكاب ةلحظ زمنيا معقاربة مت معاصرة كتككف 
 .236ص ، ، مرجع سابؽ د اهلل أكىايبية عب: _ _ لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر ك لحظة إكتشافيا ".

، الجزائرمةػيمف قانكف اإلجراءات الجزائ،  41مف نص المادة ، ( 02)ة نيمضمكف الفقرة الثاجاء في(3)
أنو : " كما تعتبر الجناية أك الجنحة متمبسا بيا إذا كاف الشخص المشتبو في إرتكابو إياىا في عمى 

تدعك إلى إفتراض مف كقت كقكع الجريمة ... أك ك جدت في حيازتو أشياء ... كقت قريب جدا 
 "أك الجنحة   مساىمتو في الجناية
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ك ىي تمؾ اآلثار ك العبلمات التي يستدؿ مف خبلليا ،عمى مساىمة المشتبو فيو في 
،ك يككف ذلؾ بالكقكؼ عمى ىذه العبلمات مف محؿ التمبس قيامو بالكاقعة اإلجرامية 

طرؼ ضابط الشرطة القضائية ، بشرط أف يتـ إيجاد ىذه اآلثارك العبلمات في كقت 
عمى مبلبس المشتبو فيو كأف يبلحظ كجكد بقع دـ  مف كقت إرتكاب الجريمة .قريب جدا 

 (1). ، أك خدكش عمى كجيو أك ك جسمو ، تفيد مصارعة الضحية لو 
 

 إكتشاف جريمة مرتكبة في مسكن و التبميغ عنيا في الحال : _ 6
مف  41طبقا لمضمكف الفقرة األخيرة مف نص المادة  ك تتحقؽ ىذه الصكرة ،       

ك كقكعيابػبإكتشاؼ الكاقعة اإلجرامية في مسكنعق ،(2)قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 
 الذم إكتشفيا ك دكف تميؿ ، بإببلغ صاحب المسكف يبادرحيث التبميغ عنيا ، 

تقؿ ىذا األخير إلى مكاف أحد ضباط الشرطة القضائية في الحاؿ ، إلثبات الحالة ، فين
 (3). إرتكاب الجريمة لمكقكؼ أدلتيا ، ك إثبات حالة التمبس 

ال تنطبؽ عمى أم مف ، غير أنو تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف ىذه الصكرة 
 سػػػػػػػػػػػػػػػيمكف كصفيا بحالة التمبالصكر السابقة لمجريمة في حالة التمبس ، بؿ 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 78ص _ خمفي عبد الرحمف ، مرجع سابؽ  أنظر : (1)
الجزائرم أنو : مف قانكف اإلجراءات الجزائية  41جاء في مضمكف الفقرة األخيرة مف نص المادة ( 2)

" ك تتسـ بصفة التمبس كؿ جناية أك جنحة كقعت ك لك في غير الظركؼ المنصكص عمييا في 
الفقرتيف السابقتيف ، إذا كانت قد إرتكبت في منزؿ ك كشؼ صاحب المنزؿ عنيا عقب كقكعيا ك بادر 

 . " طة القضائية إلثباتيا في الحاؿ بإستدعاء أحد ضباط الشر 
ؿ المثاؿ : مشاىدة الضحية لزكجتو متمبسة بجريمة الزنا مع شريكيا ، فيقكـ مثبل نذكر عمى سبي( 3)

بغمؽ باب المنزؿ ك كافة النكافذ ، كيبمغ فرقة الدرؾ الكطني أك قسـ الشرطة ، مستدعيا أحد 
ة القضائية إلثبات حالة التمبس . لمزيد مف التفصيؿ ، راجع في ذلؾ : النقض الجزائي ػػضباطالشرط

 . 244، ص  1991، سنة  03عدد  ،المجمة القضائية  1989_07_02
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كصؼ الجريمة بأنيا في أف المشرع ، ك معنى ذلؾ  .الحكمي أك التمبس غير الحقيقي 
لمسمطة ي ػك يترؾ تقدير الفاصؿ الزمن، (1)حكما  إذا تحققت صكرتيا ، حالة تمبس

 (2).  تحت رقابة قاضي المكضكع، التقديرية الممنكحة لضابط الشرطة القضائية 
في صكرتييا األكلى ك الثانية  بالجريمة ، ف الجريمة في حالة التمبسك بالنتيجة ، فإ

الجريمة حاؿ إرتكابيا ، أك عقب إرتكابياتقكـ في مشاىدة : السابؽ ذكرىما ، ك المتمثمتيف 
ك التي يفترض فييا المشرع  ىدة ، عمى عكس مايمييا مف حاالت عمىأساس فعؿ المشا

في كضع ، مف خبلؿ ضبط المشتبو في إرتكابو لمجريمة ، الجزائرم قياـ حالة التمبس 
أك ، ابو لمجريمة معيف يدؿ عمى إتيانو ليا ، حيث تككف القرينة الدالة عمى حقيقةإرتك

تككف األثار الدالة عمى كقكع أف رطػػػإفتراض مساىمتو في إرتكابو ليا قائمة ك قكية ، بش
الجريمة الزالت ظاىرة ك مممكسة ، ك لـ ييدأ ركع الناسالذيف كانكا شاىديف عمى كقكعيا 

ا مخكلة قانكن، بيف المحظتيف .عمما أف السمطة التقديرية في تحديد الفاصؿ الزمني 
في حدكد مايسمح بو القانكف ك ، تحت رقابة قاضي المكضكع    لضابط الشرط القضائية 

 . 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 79،  38: _ دربيف بكعبلـ ، مرجع سابؽ ، ص ص أنظر( 1)
نص  ؿ مضمكف الفقرتيف األكلى ك الثانية مففي ظؿ نص المشرع الجزائرم ، مف خبلحيث أنيك (2)

عقب إدراؾ كقكع الجريمة ، ككف يعمى كجكب أف مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ،  41المادة 
ة ػػالمدة الزمنية الفاصميد ىذه مسألة  تحد فقد ترؾ، مف كقكعيا أك في كقت قريب جدا يامباشرة إرتكاب

ة قانكنا لضابط الشرطة بيف لحظة إرتكاب الجريمة ك لحظة إكتشافيا ، لمسمطة التقديرية الممنكح
نطاؽ كلعؿ اليدؼ مف ذلؾ يكمف ىك إمكانيةتحديد ك ذلؾ تحت رقابة قاضي المكضكع ، القضائية 

ة  مف نفس المادفي الفقرة األخيرة  . ك ىك األمر نفسو بالنسبة لما أضافوتطبيؽ ىذا اإلجراء مف جية 
في غير الظركؼ المنصكص عمييا في الفقرتيف الجريمة حالة التمبس ، ك لك ارتكبت  قضيبقياـت التي

شؼ عنيا صاحب المنزؿ عقب كقكعيا السابقتيف مف نفس المادة ، بأف تككف قد كقعت في منزؿ ك ك
ائية ، مف أجؿ إثبات الكقائع كاإلبقاء عمى ك بادر في الحاؿ إلى إستدعاء أحد ضباط الشرطة القض

 . األدلة
 

50 
 اىية نظام المثول الفوري ..م...................................................................لفصل األول.......ا
 



مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم   62غير أنو ، ك بعد إستقراء نص المادة 
 ، كحالة سابعة ا ريمة المتمبس بييمكف إدراجيا ضمف حاالت الج، نستشؼ حالة أخرل 

ك أف نص المادة يأتي في الفصؿ المعنكف بعنكاف : " في الجناية أك الجنحة ، خاصة 
، ك ذلؾ بغض النظر الحالة ، في كجكد جثة شخص ميت ك تتجمى ىذه متمبس بيػا " ، ال

عما إذا كاف الجاني مجيكال أك مشتبيا فيو ، ك سكاء كاف سبب الكفاة مجيكال أك مشتبيا 
فإنو  ضابط الشرطة القضائية بالحادثة  ، فبمجرد تبميغ(1)فيو ، نتيجة عنفأك بغير عنؼ 

الكاقعة اإلجرامية دكف تميػؿ  حؿيخطر ككيؿ الجميكرية عمى الفكر ، ك ينتقؿ إلى م
بحث ك تحريات ، ك جمع في ىذا الصدد مف  ، لمباشرة الصبلحيات المناطة بو

 (2). ك قد كيؼ المشرع الجزائرم ىذه الحالة قانكنا عمى أنيا حالة تمبس  اإلستدالالت ،
ك لعؿ السبب مف كراء إدراج ىذه الحالة ، ضمف حاالت التمبس بالجريمة يكمف في 
خطكرة اآلثار المترتبة عنيا ، خاصة بعد تبيف سبب الكفاة ، ك الذم مف شأنو أف يحسـ 

الدعكل ظممؼ فبح ية ، فتأمر عندئذ النيابة العامةالمكقؼ ، بيف ما إذا كانت الكفاة طبيع
 ء عمى ذلؾ ضابط الشرطة القضائية أك أنيا تحققت بفعؿ فاعؿ ، فيباشر بنا، 

 (3). ي إطار جريمة في حالة تمبس ف، إختصاصاتو المناطة بو 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" إذا عثر عمى  مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم أنو : 62جاء في مضمكف نص المادة (1)

الكفاة نتيجة عنؼ أك بغير عنؼ  جثة شخص ك كاف سبب الكفاة مجيكال أك مشتبيا فيو سكاء أكانت
فعمى ضابط الشرطة القضائية الذم الذم أبمغ بالحادث أف يخطر ككيؿ الجميكرية عمى الفكر ك ينتقؿ 

 بغير تميؿ إلى مكاف الحادث لمقياـ بعمؿ المعاينات األكلية ".
جع في ذلؾ ، مضمكف القرار الصادر عف مجمس قضاء أـ البكاقي ، الغرفة الجزائية ، قرار _را(2)

 . 11/12/1983، الصادر بتاريخ  83/07
: _ عقمة مصمح محمد فادم ، السمطات الممنكحة لمأمكرم الضبط القضائي في حالةالتمبس أنظر(3)

 . 92، ص  2013، دار كائؿ لمنشر ،  1الجرمي ، ط 
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 الفرع الثاني
 التمبس  اتإجراء شروط صحة

  
المرتكب في حد لجرميبلػػمما ال شؾ فيو أف حالة التمبس بالجريمة ، ىي حالة تتعمؽ بالفع

، بإعتبار أف حالة التمبس ىي  مسألة مكضكعية  (1)ذاتو ، ك ليس بأركاف الجريمة 
 ( 2). الشخصية ، تبلـز الفعؿ المجـر قانكنا 

 ،مف الناحية القانكنية ، في مجاؿ الجرائـ المتمبس بيا  ، ك لصحة اإلجراءات التي تطبؽ
اإلختصاصات المناطة بو قانكنا في  ك حتى يتمكف ضابط الشرطة القضائية مف مباشرة

 ك ذلؾ تحت طائمة ،  مف الشركط تكافر جممةالمشرع الجزائرم  ، أكجب(3)ىذا الشأف 
 قانكنا ، كىك ماسنكضحو كفؽ التفصيؿ اآلتي : يابطبلن

 

 الشرط األول :  أوال :
 إستينادا إلى حاالت ك صكر الجريمة المتمبس بيا ، التي حددىا المشرع الجزائرم  

 كزػػػػػػػػػػػػمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، فبل يج 41بمكجب نص المادة نص المادة 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار النيضة العربية  القاىرة قانكف اإلجراءات الجنائية ،  أحمد فتحي سركر ، الكسيط في_: ظرأن (1)
 . 487ص ، 1985، 
ك عميو ، فإف المشاىدة عمكما ال يقصد بيا رؤية المجـر ك ىك بصدد إرتكاب الفعؿ المادم  (2)

المككف لمكاقعة اإلجرامية ، بؿ يكفي أف يتحقؽ فعؿ المشاىدة ، لمجريمة المادية المرتكبة في الحاؿ أك 
ك ىك عقب إرتكابيا مباشرة ، ففي جريمة القتؿ مثبل يكفي أف يتحقؽ فعؿ المشاىدة لمضحية 

يسقطممطخا بدمائو عقب إطبلؽ النار عميو ، أكبعد طعنو بطعنة خنجر بغض النظر عما إذا شكىد 
 الجاني كىك يرتكب الفعؿ المجـر .

 ، منشكرات الحمبي الحقكقيػػػة  1: _ مصباح القاضي محمد ، قانكف اإلجراءات الجنائية ، ط أنظر( 3)
أيضا : _ مرىج اليبيتي محمكد ببلؿ ، الجـر أنظر . ك  294، ص  2013بيركت ، لبناف ، 

 الشرؽ األكسط                   كراه ، جامعة المشيكد ك أثره في تكسيع سمطات الضابطة العدلية ، رسالة دكت
 . 38ص   2011_2010
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أف يباشر أم إجراء مف اإلجراءات ، التي تدخؿ في إطار ، لضابط الشرطة القضائية 
اؿ ػفي مج إختصاصاتو العادية رة ػئئية المناطة بو قانكنا ، خارج دااإلختصاصات اإلستثنا

، الكاردة   الجرائـ في حالة التمبس ، إال إذا تحققت صكرة مف صكر الجريمة المتمبس بيا
 ( 1). في نص المادة المذككرة أعبله

 

 الشرط الثاني : ثانيا : 
يشترط مف أجؿ صحة اإلجراءات القانكنية ، التي يباشرىا ضابط الشرطة        

أف يككف اإلجراء كمرحمة الحقة عمى ثبكت ، القضائية في مجاؿ الجرائـ المتمبس بيا 
الجريمة المرتكبة في حالة تمبس ، ك بمعنى آخر أنو كفي حالة ما إذا اتخذ اإلجراء قبؿ 
ثبكت الجريمة في حالة تمبس ، فإنو يعد باطبل مف الناحية القانكنية ، ألنو خارج عف 

 ال تعد قائمة قانكنا  ك إطار المشركعية في نظر القانكف ، ك عميو فإف حالة التمبس أصبل
 ( 2). ال يترتب عمى اإلجراء السابؽ ليا أم أثر قانكني 
أف تككف  المتعمقة بحالة التمبس بالجريمة ك بالنتيجة ، فإنو يشترط إلتخاذ اإلجراءات 

لما يقضي بو القانكف في ىذا الشأف ، أم أف تككف حالة التمبسبالجريمة  ، مطابقة تماما
 الشرطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طػ، ك في حاؿ ما إذا قاـ ضاب (3)ت التحقيؽ سابقة عمى إجراءا

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أنو ال يجكز لمقاضي الجزائي إستعماؿ القياس ، لتقرير كجكد ( 1)
مف  41حالة تمبس بالجريمة مف عدمو ذلؾ في غير األحكاؿ المنصكص عمييا ، بمكجب نصالمادة 

 نطاؽ الصبلحيات المخكلةقانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، ك لعؿ الغرض مف ذلؾ ىك تضيؽ 
أف يتيح المجاؿ ، لضابط الشرطة القضائية في ىذا الشأف ، حيث أف القكؿ بغير ذلؾ مف شأنو قانكنا 

ليذا األخير بمباشرة صبلحياتو في مكاجية الشخص المتمبس بالجريمة في صكرة مخالفة لمقتضيات 
 . 242، ص  المرجع السابؽ أكىايبية ،عبد اهلل _ القانكف . لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر : 

سابقص المرجع ال،  1985، قانكف اإلجراءات الجنائية  الكسيط فيأحمد فتحي سركر ، _ : أنظر( 2)
488 . 

عماف ، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، محمد سعيد نمكر ، أصكؿ اإلجراءات الجزائية _:أنظر( 3)
 . 105ص ، 2005
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طبل إجراء سابؽ عمى ثبكت حالة التمبس بالجريمة ، فإف ىذا اإلجراء يعد باالقضائية ، بػأي
 (1).مف الناحية القانكنية 

 

 الشرط الثالث : ثالثا :
مجريمة المرتكبة محؿ التمبس ، يجب أف يككف بطريقة لإكتشاؼ ضابط الشرطة القضائية 

، عمما أف إكتشاؼ حالة التمبس بالجريمة ،  (2)مشركعة تككف مطابقة لمقتضيات القانكف 
مف طرؼ ضابط الشرطةالقضائية ، ، قد يتحقؽ بصفة عرضية دكف إتياف عمؿ إيجابي 

أك  ميميتصاصو اإلقالميـ أف ال يقكـ بعمؿ مخالؼ لمقانكف ، أك خارج عف إطار إخ
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضلما يقكفقا، يككف في إطار المشركعيةيشترط أف ، بؿ  (3)النكعي 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقانكنية   رؤكؼ عبيد ، مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانكف المصرم ، مكتبة الكفاء ا _ :أنظر( 1)

مكالم ممياف بغدادم ، اإلجراءات الجزائية في التشريع  _ أيضا :أنظر . ك  358، ص  2005
 . 186، ص  1992جزائر ، ال،  الجزائرم  المؤسسة الكطنية لمكتاب

تعماؿ الحيؿ لضبط الجناة كحجيتيا أماـ القضاء ، مجمة األمف سامي صادؽ المبل ، إس: _ أنظر( 2)
 . 1971،  يكليك 4العاـ ، عدد ، 

فعمى سبيؿ المثاؿ : ال يجكز لضابط الشرطة القضائية في سبيؿ ضبط المشتبو بو متمبسا ( 3)
ا سبؿ بالجريمة أف ينظر مف ثقب الباب مثبل لمتجسس ، أك تسمؽ الحائط أك إستراؽ السمع ، فيذه كمي

غير مشركعة قانكنا ، أك كإحضار المشتبو فيو عنكة مثبل ، دكف أمر مف ككيؿ الجميكرية أك 
طرؼ قاضي التحقيؽ ، ككذلؾ تحريض المشتبو فيو مثبل عمى إرتكاب الجريمة بيدؼ ضبطو نػػػػػػػػم

ية الطريؽ الذم متمبسا بيا .ك بالنتيجة فإف حالة التمبس بالجريمة التقـك بمثؿ ىذه الصكر لعدـ مشركع
أف ىذا اليمنع ضابط الشرطة القضائية  ، ضبط مف خبللو المشتبو فيو متمبسا ، غير أنو جدير بالذكر

لضبط الجريمة في حالة التمبس ك إثباتيا نذكر عمى أك حيمة مشركعة أم طريؽ مشركع ، مف سمكؾ 
، أك التخفي بيدؼ ضبط الجناة سبيؿ المثاؿ : قياـ ضابط الشرطة القضائية بإنتحاؿ الصفة أك التنكر 

 .150ص لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر: _ بارش سميماف ، مرجع سابؽ   ك المجرميف في حالة تمبس .
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ك إال عد ، (1)لحرمات ك الحقكؽ المحمية قانكناإنتياؾ ايالقانكف ، مع ضماف عدـ ب
 اإلجراء باطبل مف الناحية القانكنية ك ال يرتب أم أثر قانكني.      

فيتجاكز حدكد ضابط شرطة قضائية لتفتيش متيـ     نذكر عمى سبيؿ المثاؿ : أف ينتدب
ت ففي ىذه الحالة اإلنابة ك يقـك بتفتيش مسكنو ، فيعثر عندئذ عمى كمية مف المخدرا
مشركعة قانكنا ،  يعتبر اإلجراء باطبل مف الناحية القانكنية ، ألف الطريقة المتبعة غير

 كشفت الجريمة في حالة تمبس . حتى كلك 
         (2)ياـ حالة التمبس أصبل عدـ ترتيب أم أثر قانكني لعدـ قك بالنتيجة ،         

طالشرطة القضائية بزم مدني لمتمكيو ػػيخرج ضابكأف  ك مثاؿ الحيؿ المشركعة قانكنا ،
التي ىك بصدد تنفيذ النشاط المادم المككف ، بيدؼ ضبط المشتبو فيو متمبسا بالجريمة 

 (3). ليا
 

 الشرط الرابع :رابعا : 
ة طلمتمبس بيا ، أف يتكفؿ ضابط الشر إشترط المشرع الجزائرم في الجرائـ ا        

القضائية بالكقكؼ عمى حالة التمبس إلثباتيا ، ك يستكم في ذلؾ أف يشاىدىا بنفسو أك أف 
مف كاف مف طرف بل يكتفي بمجرد التبميغ عنيافيكتشفيا بنفسو عقب إرتكابيا مباشرة ، 

لى المكعميو اإلنتقاؿ بنفسو عمى الفكر  جببؿ ي ،شاىدا عمييا   اف ػػػػػػػػػػػػػا 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: _ إسحاؽ إبراىيـ منصكر ، المبادئ األساسية في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  أنظر(1)

 . 87_ 86 ، ص 1995الجامعية ، الجزائر ،  ديكاف المطبكعات
ي ، دار الجامعة الجديدة إبراىيـ سيد أحمد ، مبادئ محكمة النقض في اإلثبات الجنائ_: أنظر( 2)

 . 150، ص  1999اإلسكندرية ، الطبعة األكلى ، لمنشر 
 ، دار ىكمة  5ئرم ، ط : _ حزيط محمد ، مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزاأنظر(3)

 . 150، ص  2010 ،الجزائر 
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، بشرط أف يككف  (1)ارتكبتفيو الجريمة لمعاينتيا ك اإلبقاء عمى اآلثار ك األدلة الذم 
 (2). الفاصؿ الزمني بيف لحظة كقكعياك لحظة إكتشافيا جد كجيز 

 

نخمص بالقكؿ مما تقدـ ، أف إجراءات المثكؿ الفكرم تتفؽ مع إجراءات التمبس بالجريمة ، 
مف طرؼ           إحالة ممؼ الدعكل عمى المحكمة  ، في ككنيما طريقيف مف طرؽ

التي يتمتع  الذم يقرر إتباعيما ، بناء عمى سمطة المبلءمة اإلجرائية  ككيؿ الجميكرية
عمى الجرائـ التي تقع في حالة  تمبس ، غير ، ناىيؾ عف ككف النظاميف ينصباف بيا ، 

أنيما يختمفاف في بعض النقاط الجكىرية ، مف حيث الشركط ك اإلجراءات ، ك التي 
بعد ، ك لعؿ أبرز ىذه النقاط : أف نظاـ المثكؿ  سنتعرض لدراستيا بالشرح ك التحميؿ فيما

عمى الجرائـ المكيفة قانكنا عمى أنيا جنحة ، في حيف  ، الفكرم يقتصر تطبيقو فقط
باإلضافة إلى  كصؼ الجناية ،     إجراءات التمبس تطبؽ حتى بشأف الجرائـ التي تأخذ

لمؤقت ، ك التي كاف تجريد ككيؿ الجميكرية  مف صبلحية إيداع المتيـ رىف الحبس ا
 بمكجب إجراءات التمبس بالجريمة القديمة ، ك تخكيؿ جية الحكـ بذلؾ .، يضطمع بيا 

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، مرجع سابؽ . 42راجع في ذلؾ نص المادة _( 1)
م ، دار الفكر مأمكف محمد سبلمة ، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصر _أنظر : ( 2)

 .08، ص 1988،العربيالقاىرة 
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 الفصل الثاني
 و إجـراءات تطبيقونظام المثول الفوري أحكام
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 الفصل الثاني
 و إجراءات تطبيقونظام المثول الفوري أحكام

 فـــــي قانـــــون اإلجـــــراءات الجزائيـــة الجزائـــري                
 

التي        إجراءات المتابعة الجزائيةالمستحدث ، ضمف  نظاـ المثكؿ الفكرملما كاف 
 15/02األمر رقـ أدرجت في إطار التعديبلت ، التي أضفاىا المشرع الجزائرم ، بمكجب

، المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  66/155ك المتمـ لؤلمر رقـ  ؿالمعد
،  ىذا مف جية .ك مف جية أخرل قطاع العدالةتخفيؼ الضغط عف رغبة منو في ،

 .ىاك إختصار ياتبسيط كالمعقدةالمطكلة ك  المحاكمة اتإجراءتحقيؽ السرعة في 
، ك قيدىا  األحكاـ ك اإلجراءاتمجمكعة مف عبر الجزائرم المشرع  ونظمقد ك        

في إضفاء لمسة جديدة تكمف في التغيير بر حقيقة عف نية المشرع الجزائريتع، بضكابط 
 (1). في بعض أنماط المتابعةك المحاكمة ، الجذرم 
بما يكفؿ الفصؿ في القضايا المطركحة أماـ المحاكـ ، في أنسب اآلجاؿ             

دكف اإلخبلؿ بمقتضيات مبادئ المحاكمة العادلة ، ك متطمبات قرينة البراءة             
القانكنية       ضمانات الإحتراـ ما مف شأنو أف يضمف عدـ المساس بحقكؽ الدفاع ، ك 

حة لممتيـ ، ك يحقؽ عدالة جنائية فعالة ، كفؽ إجراءات قانكنية ك الدستكرية الممنك 
غالبا     التي طريؽ إجراءات التحقيؽ العادية ، تأتى بالضركرة عف منصفة ، ك التي الت

 .يع عقكبة سالبة لمحرية بتكق ما تنتيي
ك إجراءات تطبيقو        في ظؿ نظاـ المثكؿ الفكرم  أحكاـك في ىذا الفصؿ سندرس 

األحكاـ التي ، في مبحثيف إثنيف ، نتطرؽ إلى تكضيح المنكه عنو آنفا  15/02األمر رقـ 
 ثػػػػػػػػػػلمبحمف خبلال، المثكؿ الفكرم  نظـ مف خبلليا المشرع الجزائرم نظاـ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في المكاد لقد كرد التنصيص عمى األحكاـ ك اإلجراءات التي تنظـ سير نظاـ المثكؿ الفكرم ،  _(1)
 المنكه عنو آنفا . 15/02، األمر رقـ  7مكرر  339مكرر إلى  339مف 
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، مختمؼ إجراءات تطبيقو ، سكاء تمؾ      التي تندرج المبحث الثانينعالج مف خبلؿ  ثـ
بككيؿ الجميكرية ، أك تمؾ المخكلة لجية الحكـ ناىيؾ عف ضمف الصبلحيات المناطة 

الضمانات القانكنية ، التي كرسيا المشرع الجزائرم لممتيـ ، في جميع المراحؿ اإلجرائية 
 التي يمر بيا النظاـ.

 
 األولالمبحث 

 نظام المثول الفوري تطبيق أحكام
 

سعيا مف المشرع الجزائرم لتحقيؽ عدالة جنائية فعالة ، ك ضمانا لمتطبيؽ         
سكاء أماـ ككيؿ  ، ك تكريسا لضمانات المتيـ، الصاـر لمبادئ المحاكمة العادلة 

ك تجسيدا لقرينة  أك عند مثكلو أماـ جية الحكـ أم قاضي محكمة الجنح ،، الجميكرية
ككف نظاـ المثكؿ الفكرم المكرس ، بمكجب األمر رقـ ك ل ،البراءة المكرسة دستكريا 

، المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية  66/155المعدؿ ك المتمـ ، لؤلمر رقـ  15/02
ةك الفعالة ، في المتابعة الجزائية لمجرائـ البسيطة ، ػبمثابة آلية المعالجة الفكري، الجزائرم 

تطبيؽ تحديد نطاؽ المشرع الجزائرم اعى ر  فقديكفؿ تحقيؽ األىداؼ المنكه عنيا، بما 
، سكاء مف حيث األطراؼ أك مف حيث الجرائـ  الحدكدك حصره في أضيؽ  و ،إجراءات

، التي يتكجب إستيفاؤىا  حيث حدد جممة مف الشركط      التي تدخؿ في نطاؽ تطبيقو ،
 (1). ك ذلؾ تحت طائمة البطبلف قانكنا 

المنكه  15/02بمكجب األمربمكجب األمر الفكرم المستحدثنظاـ المثكؿ المشرع  نظـفقد 
ك األحكاـ ، ك قيدىا بضكابط تعبر حقيقة عف نية ت مجمكعة مف اإلجراءاعنو ، عبر 

 ذرمػػػػػػػفي إضفاء لمسة جديدة تكمف في التغيير الج، المشرع الجزائرم 
 

 ػػػػػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كراجع أيضا ، المنكه عنو  15/02مف األمر  رقـ  339راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة _(1)

 مف نفس المادة . 1مكرر 339مضمكف الفقرة األكلى مف نص المادة 
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األىداؼ مف شأنيا تحقيؽ  ،في بعض أنماط المتابعة ك المحاكمة ، في التغيير الجذرم 
 . كفؽ جيازقضائي محكـ ، محاكمة عادلة  ةفي تحقيؽ، ك المتمثم(1)المرجكة

،  نطاؽ تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم، حث ، سندرس في ىذا المبلتكضيح المسألة  ك
. ثـ ندرس نطاؽ تطبيؽ  ، ك ذلؾ مف خبلؿ المطمب األكؿالشركط الشخصية مف حيث 
 ذلكمف خبلؿ المطمب الثاني .،ك  الشركط المكضكعيةمف حيث ، إجراءاتو 

 
 المطمب األول

 من حيث األطراف نظام المثول الفوري  تطبيق نطاق
 

ركط ػالبد مف معرفة الشمف حيث األطراؼ ، تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم ، نطاقلتحديد 
، ، النيابة العامة ، باإلضافة إلى جية الحكـ المتيـ في التي أكجبيا المشرع الجزائرم ، 

الحكـ عمى مستكل  قاضيالمتيـ ، النيابة العامة ،  )أم الرابطة اإلجرائية المشكمة مف 
 .محكمة الجنح ( 

 ، مف حيث نطاؽ تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرمنتناكؿ ،  المسألة ك لبحث        
. ثـ نتعرض بالشرح  الفرع األكؿك النيابة العامة ، مف خبلؿ ، بالمتيـ  ، شركطو المتعمقة

 . الفرع الثانيلنطاقو مف حيث جية الحكـ ، مف خبلؿ 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمكننا القكؿ في ىذا الصدد ، أف أىـ األىداؼ المبتغاة مف التغييرات التي أضفاىا المشرع ك (1)

الجزائرم عمى مستكل بعض أنماط المتابعة ك المحاكمة ، مف حيث األحكاـ ك اإلجراءات            
القانكنية ك الدستكرية الممنكحة ضمانات الإحتراـ  ظؿ نظاـ المثكؿ الفكرم ، تكمف في تكريس في

كالتي التحقيؽ العاديةتأتى بالضركرةعف طريؽ إجراءاتتال ك عمى رأسيا قرينة البراءة ، ك التي ، لممتيـ 
 ، ك ىك ما تعرضنا لو آنفا . ع عقكبة سالبة لمحريةيقد تنتيي في الغالب ، بتكق
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 الفرع األول



 المتيم و النيابة العامة 
 

مف خبلؿ المتيـ سنتناكؿ بالدراسة في المقاـ األكؿ ،في ىذا الشأف ، لتعميؽ البحث 
يجب تكافرىا فيو قانكنا ، حتى يككف محبل لتطبيؽ الشركط التي ك  ، عرض تعريفو

ك تحديدا بتسميط الضكء عمى ، لمنيابة العامة بالشرح نتطرقثـ .  كرمفػػػإجراءات المثكؿ ال
 مزة كصؿ بيف المتيـ كجية الحكـ            مف خبلؿبإعتباره ى ،ككيؿ الجميكرية 
 المقاـ الثاني .

 

 : المتيم :أوال 
نتطرؽ   إلى ثـ   مغكية ، ك القانكنية .، مف الناحية ال المتيـ نتناكؿ فيما يمي تعريؼ 

عرض الشركط المستكجبة قانكنا ، حتى يككف محبل لتطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم 
 لمفصؿ في دعكاه.

 

 :المتيم _ تعريف  1
مف          اتو   تعريف لمكقكؼ عمى التحديد الدقيؽ لمفيـك المتيـ، البد مف عرض

 مغكية ، ك القانكنية . ك ىك ما سنكضحو كفؽ التفصيؿ اآلتي :الناحية ال
 

ـ، كىمف الك أصميا الكىمة، مشتؽ مف كممة التيمة ،  إسـ المتيـأ _ التعريف المغوي:
. نسب إليو أم ظننت ما: أم أدخمت التيمة عميو ، ك إتيمتو  :يقاؿ إتيمت فبلف حيث
 .ىك الذم أكقع التيمة ، ك المتيـ  .ىك الذم كقعت عميو التيمة : كالتييـ (1)
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص  ،1975 ، بيركت ؿ ،أبك الفصؿ جماؿ الديف محمد ، لساف العرب المجمد األك _ : أنظر( 1)

38. 
 

60 
 و إجراءات تطبيقيفي قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري نظام المثول الفوري أحكام...................الثانيالفصل 

 



، فيك شخص ظف بو فشؾ في  فالمتيـ ىك إسـ المفعكؿ مف الفعؿ ، إتيـ  يتيـ ، إتياما
 (1). القضائيةفنسب إليو جريمة أحيؿ بسببيا إلى السمطات صدقي

 

 التعريف القانوني :  ب _
عمى أنو : " الشخص الذم تحرؾ ضده ، يعرؼ المتيـ مف الناحية القانكنية         

إليو ، ك ذلؾ بكصفو  الدعكل الجزائية ، قصد معاقبتو عف الجريمة المرتكبة ك المنسكبة
داـ ما، في أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل أك شريكا ، أك متدخبل ، أك محرضا بلػإما فاع

 (2).  "لـ يصبح الحكـ عميو نيائيا 
تيمة إرتكاب جريمة معينة ، ، ، فالمتيـ ىك كؿ مف تنسب إليو النيابة العامة  ك بالنتيجة

 ك تطبؽ بشأنو اإلجراءات البلزمة ، بإعتباره فاعبل أك شريكا .
يف مصطمحي المشرع الجزائرم يميز بغير أنو تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى ، أف 

 .المتيـ ك المشتبو فيو 
يجميع مراحؿ الدعكل العمكمية فيستعمؿ " ، المتيـ" في أف مصطمح ، ك يكمف الفرؽ  
التيمة بإرتكاب جريمة معينة ، ، ، ك ىك يخص كؿ شخص تكجو لو النيابة العامة  (3)

يطمب فيو إجراء تحقيؽ  ،إما عف طريؽ طمب إفتتاحي يتقدـ بو أماـ قاضي التحقيؽ 
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػأك عف طريؽ تحريؾ دعكىعمكمي، (4)محؿ المتابعة، بخصكص الجريمة 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعاد حماد صالح القبائمي ، ضمانات المتيـ في الدفاع أماـ القضاء الجنائي ، دراسة _ : أنظر( 1)

 . 21، ص 1998مقارنة ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 
الجزء الثالث ، دار اليدل ، عيف مميمة  محمد محدة ، ضمانات المتيـ أثناء التحقيؽ ، _ أنظر : ( 2)

 . 18، ص  1992
التي تستعمؿ  كل العمكميةالمتعمقة بمراحؿ الدع نصكص بعض المكاد، راجع في ذلؾ مضمكف _( 3)

...إلخ مف قانكف   125،  124،  123،  121،  100،  86،  82مصطمح المتيـ منيا : 
 ، مرجع سابؽ . 15/02رقـ  ـ بمكجب األمرالمعدؿ ك المتم، اإلجراءات الجزائية الجزائرم 

 نفسو .القانكف مف  67،  38/3 نذكر عمى سبيؿ المثاؿ : ماكرد في نص المادتيف ،( 4)
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التي ايػالقضا ك،  خاصة في حالة الجنح ك المخالفات، أماـ المحكمة  ضده بصفة مباشرة
فيتخذ ككيؿ الجميكرية ،  إجراء تحقيؽ قضائي، اإلجراءات الجزائيةال يستكجب فييا قانكف 

كما ىك الحاؿ (1)مناسبا بشأنيا ك مايراه الزما ، صبلحيات مف مايتمتعبناء عمى ، 
ة التستكجب إجراء تحقيؽ يبيا ، ففي حاؿ ما إذا كانت القض بالنسبة لمجنح المتمبس

بمكجب األمر كرسة مال ، يطبؽ ككيؿ الجميكرية بشأنيا إجراءات المثكؿ الفكرم، قضائي 
الجرائـ التي تخضع فييا المتابعةإلجراءات تحقيؽ ، ماعدا  الذم سبؽ ذكره 15/02رقـ 

 (2). كجنح األحداث ،  خاصة
عمى مستكل المجمس ، أماـ الغرفة الجزائية ، ية محؿ النظر فيو يككف ممؼ القضأف أك 

عمى محكمة الجنايات ، القضائي كجية إستئناؼ درجة ثانية ، أك أف الممؼ تمت إحالتو 
 . 

، فيك كؿ مف تباشر ضده الضبطية  " المشتبو فيو" أما بالنسبة لمصطمح        
و ، مما يخكؿ القضائية إجراءات البحث ك التحرم ، بناء عمى الشبيات التي تجتمع حكل

سمطة مباشرة إإلجراءات التمييدية ، التي تؤدم إلى الكشؼ عف القضائية ،ػة لمضبطي
 ك تساعد عمى ضبط مرتكبي الجرائـ .، الحقائؽ 

مصطمحي المتيـ ك المشتبو  ، أف نستشؼ الفرؽ بيف اإضافة إلى ماسبؽ ، يمكننا أيض
 مف خبلؿ بعض النقاط الميمة نكردىا فيما يمي :، فيو 
ىي النيابة العامة )ككيؿ ، أف الجية المخكلة بمباشرة اإلجراءات في مكاجية المتيـ _ 

المشتبو ةمكاجيػفي  ، ، في حيف أف الجية المخكلة بمباشرة اإلجراءات (3)الجميكرية( 
 اط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ضبىالمتمثمة في ميمة البحث ك التحرم ك جمع اإلستدالالت ، ، و يػف
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . السابؽ، المرجع  15/02ألمر رقـ مف ا 333راجع في ذلؾ مضمكف ، نص المادة _(1)
 . مكرر مف األمر نفسو 339راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة _(2)
أنو : " تباشر النيابة مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  29مضمكف نص المادة  جاء في(3)

 ." ـ كؿ جية قضائية ...لمجتمع كتطالب بتطبيؽ القانكف كىي تمثؿ أمابإسـ االعامة الدعكل العمكمية 
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، تحت إشراؼ السمطة  (2)جياز الضبطية القضائية التابعينم ، (1)الشرطة القضائية 
ىذا      ت إشراؼ ك إدارة النيابة العامة مف جية ، ك تحىذا جيازىا األصمي في ةيالرئاس

 (3).  مف جية أخرل
بحؽ اإلستعانة ، حيث يعترؼ المشرع الجزائرم ، مف حيث حؽ اإلستعانة بمحاـ _ 

 ويعترؼ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلـ يكف  كىك الحؽ الذم، (4)اإلبتدائي بدءا مف مرحمةالتحقيؽ، بمحاـ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مف قانكف اإلجراءات الجزائية ،  12( مف نص المادة 03، الفقرة الثالثة )مضمكف  جاء في(1)

، أنو : " ك يناط بالشرطة القضائية ميمة البحث ك التحرم عف الجرائـ المقررة في قانكف  الجزائرم
 . "ماداـ لـ يبدأ فييا تحقيؽ قضائي العقكبات ك جمع األدلة عنيا ك البحث عف مرتكبييا 

ة جياز الضبطية القضائية ىك جياز شبو قضائي ، يتككف مف ضباط الشرطة القضائي(2)
 ك األعكاف المنكط بيـ قانكنا بعض مياـ الضبط القضائي . فائي ، ك المكظفيأعكانالضبط القضك 
مف قانكف اإلجراءات  15ك  14نص المادتيف ، لمزيد مف التفصيؿ ، راجع في ذلؾ مضمكف  _

 المعدؿ ك المتمـ .الجزائية الجزائرم 
، أنو : " تكضع نفسو القانكف  مف،  12( مف نص المادة 02، الفقرة الثانية )مضمكف  جاء في( 3)

الشرطة القضائية ، بدائرة إختصاص كؿ مجمس قضائي ، تحت إشراؼ النائب العاـ ،  ك يتكلى ككيؿ 
 ا     الجميكرية إدارتيا عمى مستكل كؿ محكمة ، ك ذلؾ تحت رقابة غرفة اإلتياـ . " كما جاء أيض

قانكف لالمعدؿ ك المتمـ  15/02األمر رقـ مف  36( مف نص المادة 01في مضمكف الفقرة األكلى )
، أنو : " يقكـ ككيؿ الجميكرية بما يأتي : _ إدارة نشاط ضباط ك أعكاف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 

تبطة بصفة الشرطة القضائية في دائرة إختصاص المحكمة ، ك لو جميع السمطات ك الصبلحيات المر 
 ."  ضباط الشرطة القضائية 

م عرفو الفقو ك التشريع الجنائييف ، ك سعيا لمحفاظ عمى الحقكؽ ك الحريات في إطار التطكر الذ( 4)
لبحث ك التحرم ، ك يمكنو أف فقد أضحى لممشتبو فيو الحؽ في اإلستعانة بمحاـ في مرحمة ا

كأف جياز الضبطية القضائية ال يتمتع ، خاصة  .بة إليو معو عند إستجكابو عف األفعاؿ المنسك يحضر 
أنو جياز المنكطة بيـ بإعتبار اتاإلختصاصػباإلستقبللية في عممو ، فبل يستقؿ أعضاؤه في مباشرة 

ك رية باإلضافة لرؤسائو األصمييف يخضع لمتبعية ك اإلشراؼ المزدكج ، حيث يديره ككيؿ الجميك 
 =ة ػػػػػػػػػىذه األخيرة التي تممؾ صبلحي، يشرؼ عميو النائب العاـ تحت رقابة غرفة اإلتياـ 
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التي يقـك بيا ،  (1)البحث ك التحرم ك جمع اإلستدالالت  ، أم مرحمة التمييديةالمرحمة
 .ة ػإدارة ككيؿ الجميكريك  راؼػػالقضائية ، تحت إشرجاؿ الضبطية 

يقتصرعمى مرحمتي كاف في السابؽ ، ك بمعنى آخرفإف الحؽ في اإلستعانة بمحاـ 
 (2). التحقيقك المحاكمة 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكقيع الجزاءات التأديبية ، فضبل عف ذلؾ فإف ضابط الشرطة القضائية ، ال يممؾ صبلحية = 

عند إنتيائو مف عممو المناط بو قانكنا ك ، التصرؼ في نتائج محاضر البحث ك التحرم التي يحررىا 
يراه مناسبا بشأنيا .ك ىك التطكر الذم حاكؿ يقكـ بإرساليا إلى ككيؿ الجميكرية الذم يقرر إجراء ما 

حتى ك إف كاف ف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ك يكرسو بمكجب قانك  ، المشرع الجزائرم أف يكاكبو
بحقو في ، مجاؿ اإلعتراؼ لممشتبو فيو ، في تطكرا بطيئا مقارنة بما شيدتو تشريعات الدكؿ األخرل 

باإلضافة إلى تمتعو بيذا ذم يجريو ضباط الشرطة القضائية ، ال التحقيؽ اإلبتدائياـ حػبماإلستعانة 
كاف حجر األساس ك قد مثكلو أماـ ككيؿ الجميكرية في مجاؿ الجنح المتمبس بيا ، الحؽ قانكنا عند 

لسنة  14_04بمكجب القانكف رقـ  59بتعديؿ نص المادة ، األكؿ لئلعتراؼ بيذا الحؽ لممشتبو فيو 
المعدؿ ك  15/02مف األمر رقـ  3مكرر  339فيما بعد ، بمكجب نص المادة  ، ليتـ إلغاؤىا 2004

فيما يتعمؽ بحؽ المتيـ في المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائري،  66/155المتمـ لؤلمر رقـ 
مف نفس  1مكرر  51اإلستعانة بمحاـ ، عند مثكلو أما ككيؿ الجميكرية ، باإلضافة إلى نص المادة 

ك التي تجيز لممشتبو فيو المكقكؼ لمنظر مف طرؼ ضابط الشرطة القضائية ، حؽ اإلستعانة ، األمر 
 3مكرر  339 ك  1مكرر   51ادتيف مضمكف نص المذلؾ راجع في _، لمزيد مف التفصيؿ بمحاـ . 

 األمر.نفس مف 
 :أعبله أنومف األمر المذككر  1ررمك 51( مف نص المادة 01)جاء في مضمكف الفقرة األكلى( 1)

كؿ كسيمة ،  أف يضع تحت تصرؼ الشخص المكقكؼ لمنظر، " يجب عمى ضابط الشرطة القضائية 
و ، حسب إختياره           أك زكج، أك إخكتو ، أك فركعو ، بأحد أصكلو ، تمكنو مف اإلتصاؿ فكرا 

 . " ف سيرىا اعاة سرية التحريات ك حسك ذلؾ مع مر ، أك اإلتصاؿ بمحاميو ك مف تمقي زيارتو ، 
يحياكم بكقادكـ صميحة ، حؽ إستعانة المتيـ بمحاـ في قانكف اإلجراءات الجزائيةدراسة _: أنظر( 2)

 .ك مايمييا  24ص  2003ئر ، مقارنة ، ماجستير في القانكف الجنائي ، كمية الحقكؽ ، جامعة الجزا
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قد أكرد نصا يتعمؽ  ، إلى أف المشرع الجزائرم، غير أنو تجدر اإلشارة في ىذا الصدد 
ككيؿ الجميكرية مف طرؼ  ـ، عند تقديمو أمابحؽ المشتبو فيو في اإلستعانة بمحامي 

 طبقالمتمبس بو ) الجنح ( بالجرائـ افي الفصؿ المتعمؽ ضابط الشرطة القضائية ، 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم،  58مف نص المادة ، ( 02)الفقرة الثانية ألحكام

 ، ... ك يقـك ككيؿ الجميكرية بإستجكاب الشخص المقدـ إليو: "ػػػػػػ بػػػتقضي، ك التي
معو محاميو شخص مف تمقاء نفسو ك فإذا حضر ذلؾ ال ، كرمحاميو إف كجدػبحض

 (1). إستجكب بحضكر ىذا األخير"
محؿ تطبيؽ إجراءات المثكؿ ، إلى ما قرره في مجاؿ الجنح المتمبس بيا ، أيضا باإلضافة
المعدلك المتمـ   15/02األمر  مف، 3مكرر 339نص المادة  طبقا ألحكاـالفكرم ، 
 (2).المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية  66/155لؤلمر رقـ 

 

 : الشروط المستوجبة في المتيم لتطبيق إجراءات المثول الفوري_  2
فبل تطبؽ  طبيعيا حياأف يككف المتيـ محؿ تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم ، شخصا أ _ 

 أك الشخص المتكفي .، في مكاجية الشخص المعنكم 
، حيث أف رفع الدعكل العمكمية أماـ  معينا غير مجيكؿأف يككف المتيـ شخصا  ب _
 ككف المتيـ معمكما ، خبلفا لمػػػػػػػػػػػػػػػا ية الحكـ في الجنح المتمبس بيا ، يستكجب أف يج
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 58مف نص المادة ( ، 02)الفقرة الثانية جاء في مضمكف (1)

: " ... ك يقكـ ككيؿ الجميكرية بإستجكاب الشخص المقدـ إليو بحضكر محاميو إف كجد ،  أنوعمى 
 . "حاميو ، إستجكب بحضكر ىذا األخيرفإذا حضر ذلؾ الشخص مف تمقاء نفسو ك معو م

أنو : "  عمى المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية 15/02األمر  مف3مكرر 339نص المادة ( 2)
ك في ىذه ، عند مثكلو أماـ ككيؿ الجميكرية ، الحؽ في اإلستعانة بمحاـ ، لمشخص المشتبو فيو 

 ." ينكه عف ذلؾ في محضر اإلستجكاب  الحالة يتـ إستجكابو في حضكر محاميو ، ك
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ىك مقرر في تحريؾ الدعكل العمكمية أماـ جيات التحقيؽ ، ك التي يستكم فييا أف يككف 
 (1)المتيـ معينا أك مجيكال . 

ية سنة ، ك يتمتع باألىم 18ج _ أف يككف المتيـ بالغا سف الرشد الجزائي المحدد ب 
 الكاممة ، حيث يعد بمكغ سف الرشد شرطا أساسيا ، لتطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم .

ك المبلحظ ىنا ، أف المشرع الجزائرم قد أغفؿ مسألة إدراج ىذا الشرط              
، إلمكانية إتباع ىذه اإلجراءات في مكاجية المتيـ ، ك إكتفى  (2)بصفة صريحة 

خضع المتابعة فييا إجراء تحقيؽ قضائي ، أك إجراءات تحقيؽ بإستثناء القضايا ، التي ت
 خاصة ، مف نطاؽ تطبيؽ نظاـ المثكؿ الفكرم .

، المتضمف قانكف حماية الطفػؿ       15/12غير أنو ، ك بالرجكع إلى القانكف رقـ         
منو ، بإستثناء الطفؿ مف نطاؽ تطبيؽ  64نجده يقضي ، طبقا ألحكاـ نص المادة 

 (3)اءات التمبس .إجر 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مف قانكف اإلجراءات الجزائيةالجزائرم، 67مف نص المادة ( ،02)الفقرة الثانية جاء في مضمكف ( 1)

في مضمكف الطمب ضد شخص مسمى أك غير مسمى  " . ك جاء أيضا  ك يجكز أف يكجو : " أنوعمى
لنيابة ك يجكز أف تكجو طمبات ا : " أنونفسو قانكف ال مف، 73مف نص المادة ( ، 02)الفقرة الثانية 

 ."  ضد شخص مسمى أك غير مسمى 
، أيف كاف المشرع الجزائرم  القانكف المنكه عنوالممغاة مف  59ك ىذا خبلفا لمضمكف نص المادة (2)

 ينص صراحة ، عمى شرط بمكغ المتيـ المتابع كفؽ إجراءات التمبس بالجريمة ، سف الرشد الجزائي .
ال تطبؽ إجراءات التمبس عمى أنو  " ...  15/12مف قانكف حماية الطفؿ رقـ  64تنص المادة (3)

( مف القانكف نفسو عمى أنػػػػػػػػػػػو :      02ية )جرائـ التي يرتكبيا الطفؿ  " . ك تنص المادة الثانعمى ال
ك جدير بالذكر ىنا .  " جرما ال يقؿ عمره عف عشر سنكات الطفؿ الجانح الذم يرتكب فعبل م" ... 

سنة مف نطاؽ  13أف المشرع الفرنسي خبلفا لممشرع الجزائرم ، لـ يستثف الحدث الذم يفكؽ سنو 
ز قانكنا متابعتو كفقا ليذا اإلجراء أماـ قاضي األحداث ، ك يتـ تطبيؽ إجراءات المثكؿ ، بحيث يجك 

راجع _أياـ إلى شير كاحد . لمزيد مف التفصيؿ ،  10الفصؿ في القضية في غضكف فترة تتراكح مف 
 07– 297( مف القانكف رقـ 05( مف نص المادة الخامسة )07في ذلؾ مضمكف الفقرة السابعة )

 . 05/03/2007المؤرخ في 
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كما أقر بمكجبيا أحكاـ نفس المادة ، إختصاص قاضي األحداث ، بالنظر       في 
 ( 1)الجنح ك المخالفات التي يرتكبيا األحداث . 

، فإف ما يؤكد إستبعاد المشرع الجزائرم لفئة األحداث      باإلضافة إلى ماسبؽ         
مف نطاؽ تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم ، ىك إستثناؤه لمقضايا التي تخضع المتابعة    

مكرر ، في فقرتيا الثانية  339فييا  إلجراءات تحقيؽ خاصة ، طبقا ألحكاـ نص المادة 
 اءات الجزائية ىذا مف جية .، المتضمف قانكف اإلجر  15/02( مف األمر 02)

كمف جية أخرل ، إلغاؤه لمنصكص القانكنية المتعمقة ، بالقكاعد الخاصة         
، بمكجب التعديبلت األخيرة     494إلى  442بالمجرميف األحداث ، كىي المكاد مف 

التي أضفاىا عمى قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، تزامنا مع التنظيـ القانكني 
لقضائي الخاص بفئة األحداث ، الذم كرسو مف خبلؿ إستحداثو لقانكف حماية الطفؿ ا

 ( 2)، المتضمف لمجمكع التدابير اإلحترازية كاألمنية المخصصة ليا .  15/12رقـ 
أف يقدـ المتيـ ضمانات كافية لممثكؿ أماـ القضاء ، تضمف حضكره إلى المحكمة د _ 

 . تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم بشأف قضيتوحتى يمكف ،  (3)في األجؿ المحدد 
 أف يككف المتيـ ، مف ضمف الخاضعيف لمقضاء الجزائي الكطني ، حيث يستثنػػػػػػػػػػػػػػىه _ 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يكجد في كؿ محكمة  : " ...، عمى أنو  15/12مف قانكف حماية الطفؿ رقـ  64تنص المادة ( 1)

 . رتكبيا األطفاؿ . " ، المرجع السابؽقسـ لؤلحداث ، يختص بالنظر في الجنح ك المخالفات ، التي ي
المتضمف  15/07/2015 ػػػػػػػ، المكافؽ ل 1436رمضاف  28، المؤرخ في  15/12القانكف رقـ (2)

 . 2015سنة  . 39عدد الالجريدة الرسمية ، في الصادر  قانكف حماية الطفؿ .
المعدؿ ك  15/02مف األمر رقـ  1مكرر  339جاء في مضمكف الفقرة األكلى مف نص المادة (3)

المقبكض المتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، أنو : " يقدـ أماـ ككيؿ الجميكرية الشخص 
ك مف بيف ىذه . " انات كافية لمثكلو أماـ القضاء عميو في جنحة متمبس بيا ك الذم ال يقدـ ضم

_ إذا كاف _ إذا كاف أجنبيا يخشى فراره ككف لو مكطف مستقر ك معركؼ ال ي الضمانات نذكر : _ أف
 عدـ حضكره مرجحا بالنظر لممبلبسات المحيطة بو .
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مف نطاؽ تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم ، رجاؿ السؾ الدبمكماسي ، ك القنصمي         
باإلضافة ك كذا أفراد القكات األجنبية ، المتكاجدة داخؿ اإلقميـ الكطني بصفة شرعية ، 

إلى أعضاء البرلماف ) البرلمانييف ( ، حتى ك لك ثبت في حقيـ الجـر المرتكب ، بإعتبار 
أنيـ يتمتعكف بالحصانة البرلمانية ، ك التي تعد بمثابة مانع إجرائي قانكني مؤقت ، يحكؿ 

 (1)دكف قبكؿ الدعكل التي ترفع ضدىـ ، ك متابعتيـ جزائيا لحيف إنتياء العيدة البرلمانية.
 

 وكيل الجميورية :  ، النيابة العامة  :ثانيا 
عمى قدر أىمية جياز النيابة العامة ، سنتناكؿ في ىذا المقاـ ، التعريؼ              

بيذا الجياز كعرض تشكيمتو أكال ، ثـ نتطرؽ إلى التعريؼ بككيؿ الجميكرية             
 ك إستعراض الصبلحيات المناطة بو ثانيا .

 

 :النيابة العامة_  1
تعتبر النيابة العامة ، ىيئة مف ىيئات السمطة القضائية ، التي تمثؿ حؽ الشعب في 

 و نفسو اإلخبلؿ بنظامو أك أمنو لالمطالبة بتطبيؽ القانكف ، في مكاجية كؿ مف تسكؿ 
حيث تتكلى ميمة تحريؾ الدعكل العمكمية ك مباشرتيا ، أماـ القضاء الجزائي كفقا 

 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػىي عبارة عف جياز قضائي جزائي ، أنيط بو ميم. ك (2)اإلجرائية  لمبلءمتيا
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  02قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، التحقيؽ النيائي ، ج أنظر : _ عبد اهلل أكىايبية ، شرح (1)

قرار المحكمة العميا ، الغرفة _ك راجع أيضا : .  189، ص  2018- 2017لجزائر ، دار ىكمة ، ا
 299ص 2008،  01المجمة القضائية ، العدد  19/03/2008المؤرخ في  484183الجزائية ، رقـ 

. 
اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، عمى أنو : " تباشر النيابة العامة  مف قانكف 29تنص المادة ( 2)

الدعكل العمكمية بإسـ الشعب ك تطالب بتطبيؽ القانكف ك ىي تمثؿ أماـ كؿ جية قضائية .ك يحضر 
 = المرافعات أماـ الجيات القضائية المختصة بالحكـ . ك يتعيف أف ينطؽ باألحكاـ اػػممثمي
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 (1). تمثؿ سمطة إتياـ مف جية ، ك خصـ ممتاز مف جية أخرل حيث  تحريؾ الدعكل
 ؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم، مف مجمكعة مف القضاة التابعيف لس (2)جياز النيابة العامةك يتككف         

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما تتكلى العمؿ عمى تنفيذ أحكاـ القضاء . ك ليا في سبيؿ مباشرة كظيفتيا أف تمجأ  ،في حضكره = 
 " . اط ك أعكاف الشرطة القضائية إلى القكة العمكمية . كما تستعيف بضب

ك المقصكد ىنا ، أف النيابة العامة تقؼ كمدعي عاـ بإسـ الجماعة في مكاجية المتيـ دكنأف ( 1)
صكؿ عمى حكـ تحقيؽ مصمحة خاصة ليا ، في حيف أف الخصـ في يككف اليدؼ مف كراء الح

عمى مف كراء سعيو لمحصكؿ، ، ىك كؿ مف يسعى إلى تحقيؽ مصمحة شخصية مثبل الدعكل المدنية 
في النيابة العامة تتخذ صفة الخصمك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف .حكـ قضائي بطمباتو 

القانكف ، ألطراؼ أخرل صبلحية تحريؾ الدعكل العمكمية ك مباشرتيا ، ظؿ الحاالت التي يخكؿ فييا 
ال تتحدد باإلختصاص بتحريؾ الجرائـ المتعمقة بمجاؿ عمميـ ، ك عميو فإف ىذه الصفة صػػػفيما يخ
في ظؿ الرابطة اإلجرائية ، ، أك مباشرتيا ، ك إنما تتحدد بما ينشأ عنيا مف مراكز قانكنية  لالدعك 

عف مباشرة الدعكل العمكمية ك التي تتكلى النيابة العامة في إطارىا  صبلحية مباشرة بقية التي تنشأ 
مكرر مف قانكف  1تنص المادة  لحيف إستصدار حكـ بات فييا .، اإلجراءات المتعمقة بسير الدعكل 

 عمى أنو : " الدعكل 07-17اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، ك المستحدثة بمكجب القانكف رقـ 
العمكمية لتطبيؽ العقكبات يحركيا ك يباشرىا رجاؿ القضاء  أك المكظفكف المعيكد إلييـ بيا بمقتضى 

. "  لمشركط المحددة في ىذا القانكف القانكف ، كما يجكز أيضا لمطرؼ المضركر أف يحرؾ ىذه طبقا 
أنو: " يتعمؽ  نفسو القانكف ( مف02( مف نص المادة الثانية )01كذلؾ جاء في مضمكف الفقرة األكلى )

الحؽ في الدعكل المدنية لممطالبة بتعكيض الضرر الناجـ عف جناية أك جنحة أك مخالفة بكؿ مف 
 أصابيـ شخصيا ضرر مباشر تسبب عف الجريمة . " .

سيط في قانكف اإلجراءات أحمد فتحي سركر ، الك _ ، أنظر : في المسألة لمزيدمف التفصيؿ  _ 
 .  169، ص  1981 ، 4ط  ، لثاني ، النيضة العربيةا المجمد األكؿ كالجنائية

تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى ، أنو عند كضع قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، كاف ( 2)
 ، ك مساعد ككيؿ النيابة العامة  يطمؽ عمى أعضاء النيابة مصطمحات أخرل ىي : ككيؿ النيابة العامة

، المعدؿ ك المتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية ممغيا  46_75ك مساعد ككيؿ النيابة ، فجاء األمر رقـ 
 =   النائبالعامنائب عاـ مساعد أكؿ ليا ك مستبدال إياىا بمصطمحات جديدة عمى الترتيب:
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قضاة الحكـ ك النيابة لممحكمة العميا ، كالمجالس القضائية ك الذم يشمؿ القضاء ، 
بمكجب ، ، ك الذيف يتـ تعيينيـ  (1)كالمحاكـ التابعة لمنظاـ القضائيالعادم 

، ك يؤدكف اليميف أماـ الجية القضائية التي  (2)سالجميكرية ػػمرسكمرئاسيصادر مف رئي
بشأف الجرائـ المرتكبة  ك التي مف ، ك تناط بيـ ميمة المتابعة ك اإلتياـ ، ( 3)يتبعكنيا 
 أف تشكؿ خرقا ألحكاـ قانكف العقكبات ك القكانيف المكممة لو .، شأنيا 

 

 :و اإلختصاصات المناطة بو _ وكيل الجميورية  2
في ىذا الصدد التعريؼ بككيؿ الجميكرية ، ثـ عرض اإلختصاصات نتناكؿ         

 المخكلة لو قانكنا .
 : _ وكيل الجميورية أ

بإعتباره عنصرا في جياز النيابة العامة، يا ميما مركزا قانكن، يحتؿ ككيؿ الجميكرية 
 ؿثػػػػػػػػػػػػك ىك يم (4)في تحريؾ ك مباشرة الدعكل العمكمية ، رئيسيا كفعاال 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أك يؿ جميكرية مساعد نائب عاـ مساعد أك عدة نكاب عاميف مساعديف ، ككيؿ الجميكرية ك كك= 
 عدة ككبلء جميكرية مساعديف .

 06/09/2004المؤرخ بتاريخ  11_04رقـ ، مف القانكف العضكم  02تنص المادة ( 1)
 عمى أنو : " يشمؿ سمؾ القضاء قضاة الحكـ ك النيابةلممحكمة، القانكف األساسي لمقضاء المتضمن

ك المجالس القضائية ك المحاكـ ك كذا القضاة العامميف في اإلدارة المركزية لكزارة العدؿ " العميػا        
. 
عمى أنو : " يعيف القضاة بمكجب مرسـك رئاسي بناء عمى  نفسو القانكف مف 03المادة تنص ( 2)

 ."  جمس األعمى لمقضاءإقتراح مف كزير العدؿ ، ك بعد مداكلة الم
عمى أنو : " يؤدم القضاة عند تعيينيـ األكؿ ك قبؿ تكلييـ  نفسو القانكف مف 04تنص المادة ( 3)

كظائفيـ ، اليميف اآلتية : )أقسـ باهلل العظيـ أف أقـك بميمتي بعناية ك إخبلص ، ك أف أحكـ كفقا 
لمبادئ الشرعية ك المساكاة ك أف أكتـ سر المداكالت ، ك أف أسمؾ في كؿ الظركؼ سمكؾ القاضي 

العدالة . ك اهلل عمى ما أقكؿ شييد . ( ، تؤدل اليميف أماـ المجمس القضائي النزيو ك الكفي لمبادئ 
 " . اة النظاـ القضائي العادم ...الذم عيف القاضي في دائرة إختصاصو بالنسبة إلى قض

 = اـػػػػػػػػػػػػػػػيتكلى ميامو كمساعد لمنائب الع، ك جدير بالذكر ىنا ، أف ككيؿ الجميكرية في المحكمة ( 4)
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 (1).ككيؿ جميكرية مساعد كاحدأكأكثريساعده في ميامي، النائب العاـ لدل المحاكـ 

، إلى أف اإلختصاصات المناطة بككيؿ الجميكرية في ىذا الصدد ، تجدر اإلشارة ك 
،  مف جيةىذا   محمي إقميميبمكجب قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، تتحدد بنطاؽ 

 (2).بحسب الدرجة التي يحمميا في سمـ الجيازك ذلؾ مف جية أخرل ، نكعي ك نطاؽ
ة لتي يباشر في دائر ، فيتحدد بنطاؽ المحكمة ااإلقميمي فأما بالنسبة لنطاؽ إختصاصي

، ك ينعقد اإلختصاص اإلقميمي لككيؿ الجميكرية ،  إختصاصيا الصبلحيات المناطة بو
 :(3)بتكافر أحد العناصر التالية 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، عمى مستكل المجمس القضائي ، حيث يمعب دكرا ميما في كظيفة المتابعة ك اإلتياـ =
اإلجراءات التي يراىا الزمة ، كالبحث ك التحرم عف الجريمة ، أك تكميؼ ضباط الشرطة جميعبإتخاذ

 القضائية بذلؾ ، أك إصدار مقرر بحفظ األكراؽ ، ك إخطار الجيات القضائية المختصة . 
عمى أنو : " يمثؿ ككيؿ مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ،  35المادة تنص ( 1)

النائب العاـ لدل المحكمة بنفسو أك بكاسطة أحد مساعديو ك ىك يباشر الدعكل العمكمية في الجميكرية
 . " ائرة المحكمة التي بيا مقر عممو د
درجة عضكىا في سمـ ىيكمة ب، حيث يتحدد نطاؽ إختصاص عضك النيابة العامة ك مجالو ( 2)

لكؿ عضك فييا بحسب تفاكت ، النيابة العامة أك ىرميا ، فتتفاكت اإلختصاصات اإلقميمية ك النكعية 
ائي ك مجمكع المحاكـ يمثؿ النيابة العامة عمى مستكل المجمس القض، فالنائب العاـ مثبل درجتو 

ل ذلؾ المجمس ، فيباشر اإلجراءات حيث يشرؼ عمى أعضاء النيابة العامة عمى مستك التابعة لو 
بنفسو أك يعيد بيا إلى أحد مساعديو ، فيباشر كؿ مف النائب العاـ المساعد األكؿ ، النكاب العاميف 

اإلتياـ في حدكد بلء الجميكرية ، ككبلء الجميكرية المساعديف ، كظيفة المتابعة ك ػػالمساعديف ، كك
راجع في ذلؾ _لمزيد مف التفصيؿ ، لنائب العاـ . النكعي تحت إشراؼ ا ك يماإلختصاص اإلقمي

زائية الجزائرم المعدؿ       ك مف قانكف اإلجراءات الج 34،  33،  29مكرر  1مضمكف نص المكاد 
 المتمـ ، مرجع سابؽ .

ك المتمـ المعدل، مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائية  37راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة _( 3)
 مرجع  سابؽ . ،
 

71 
 و إجراءات تطبيقيفي قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري نظام المثول الفوري أحكام...................الثانيالفصل 

 



  أف تقع الجريمة بدائرة إختصاص المحكمة المعيف بيا ._ 
عامة في أف يككف محؿ إقامة المشتبو فيو أك المتيـ بالجريمة أك أحد المساىميف بصفة _

 إرتكاب الجريمة مكجكدا بدائرة إختصاص ككيؿ الجميكرية .
في القبض عمى أحد المشتبو فييـ أك المتيـ أك أحد المساىميف بصفة عامة  ـأف يت_ 

 دائرة إختصاصو .
، فإف ككيؿ الجميكرية يختص نكعيا بإقامة الدعكل  النكعيأما بالنسبة لنطاؽ اإلختصاص

العمكمية عف طريؽ تحريكيا ، بالمبادرة بإتخاذ أكؿ إجراء فييا بتقديـ طمب بفتح تحقيؽ 
كـ كفقا لؤلشكاؿ المحددة يقدمو لقاضي التحقيؽ ، أك برفع دعكل مباشرة أماـ جية الح

فتقـك بدكر ،  اإلتياـ  بالمتابعة كك بمعنى آخر ، فإف النيابة العامة تختص أصبل .قانكنا 
 (1). أصالة عف الجماعة ، اإلدعاء العاـ 

يختص إقميميا ك نكعيا  ، ك بالنتيجة ، فإف كؿ عضك مف أعضاء النيابة العامة        
أك تكميؼ ، بإتخاذ أك طمب اإلجراءات التي يراىا الزمة ، كالبحث ك التحرم عف الجريمة 

أك إخطار الجيات ، ذلؾ ، أك إصدار مقرر بحفظ األكراؽضباط الشرطة القضائية ب
.  مجياز النيابةكفؽ اليـر التدرجي، القضائية المختصة ، في نطاؽ إختصاصو اإلقميمي 

(2) 
 

 إختصاصات وكيل الجميورية : ب _ 
زا ميما في جياز النيابة العامة يحتؿ مرك ،كما ذكرنا آنفا ، فإف ككيؿ الجميكرية         
 لمػػػػػػػػػػػدكر      نظرا، بالنسبة لكظيفة المتابعة ك اإلتياـ بكجو عاـ، يعتبر نقطة إنطبلؽبحيث 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سابؽ.ف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ،مرجع مف قانك  29راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة _( 1)
محمكد سمير عبد الفتاح ، النيابة العامة ك سمطاتيا في إنياء الدعكل العمكمية بدكف _: أنظر( 2)

 . 1986محاكمة ، منشأة المعارؼ ، 
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التي نكردىا ك ،  (1)مف خبلؿ القياـ باإلختصاصات المناطة بو قانكنا ، الميـ الذم يمعبو 
 :فيما يمي 

ك لو  في دائرة إختصاص المحكمة ، قضائية إدارة نشاط ضباط ك أعكاف الشرطة ال_ 
 بصفة ضابط الشرطة القضائية .، جميع السمطات ك الصبلحيات المرتبطة 

 مراقبة تدابير التكقيؼ لمنظر ._ 
( أشير ، ك كمما رأل 03زيارة أماكف التكقيؼ لمنظر مرة كاحدة عمى األقؿ كؿ ثبلثة )_ 

 ذلؾ ضركريا .
حرم عف الجرائـ لمبحث ك الت، مباشرة أك األمر بإتخاذ جميع اإلجراءات البلزمة _ 

 المتعمقة بالقانكف الجزائي .
ك مايتخذه بشأنيا ، في أحسف اآلجاؿك يقرر ، ي المحاضر ك الشكاكل ك الببلغاتتمق_ 

لمنظر فييا ، أك يأمر بحفظيا  ، يخطرالجيات القضائية المختصة بالتحقيؽ أك المحاكمة
الضحية إذا كاف معركفا في / أك ما لممراجعة ، ك يعمـ بو الشاكي بمقرر يككف قاببل دائ

 أقرب اآلجاؿ . ك يمكنو أيضا أف يقرر إجراء الكساطة بشأنيا .
 أماـ الجيات القضائية المذككرة أعبله .، إبداء مايراه الزما مف طمبات _ 
 التي تصدرىا بكافة طرؽ الطعف القانكنية .، الطعف عند اإلقتضاء في القرارات _ 
 التحقيؽ ك جيات الحكـ .العمؿ عمى تنفيذ قرارات _ 

، يتكلى ميمة اإلدارة ك اإلشراؼ  ، ك بالنتيجة ، يمكف القكؿ مما تقدـ أف ككيؿ الجميكرية
عمى ، بالعاـ ػعمى جياز الضبط القضائي عمى مستكل المحكمة ، تحت إشراؼ النائ

 اؿ ػػػػػػػػػ، حيث تتجمى ىذه الكظيفة ، في قياـ رج(2)مستكل المجمس القضائي 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رقـ  15/02األمر رقـ مف  36راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة _( 1)

 ، مرجع سابؽ .قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم المتضمف  66/155
 تكضع=عمى أنو : " المعدؿ ك المتمـ مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  12/2تنص المادة ( 2)
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بكؿ مايرد إلييـ مف معمكمات عف الجريمة ، الضبطية القضائية ، بتبميغ ككيؿ الجميكرية 
 (1). عف طريػؽ تمقي الشكاكل ك الببلغات ، محؿ المتابعة 

ترفع ، يكرية إلى مكاف الحادث لممعاينة جدير بالذكر ىنا ، أنو بمجرد كصكؿ ككيؿ الجمك 
، بشأف الجريمة المتمبس بيا التحرم ك عف ميمة البحث ، الشرطة القضائية يد ضابط 

 (2).بيا كما يمكنو أف يكمؼ الضابط  ، فيباشرككيؿ الجميكرية اإلجراءات بنفسوة
تتجمى بصكرة أكضح  في ،  باإلضافة إلى ذلؾ ، فإف كظيفة اإلدارة ك اإلشراؼ        

طة التي يحررىا ضابط الشر ، في نتائج محاضر البحث ك التحرم ، صبلحية التصرؼ 
القضائية عند إنتيائو مف عممو ، ك يرسميا إلى ككيؿ الجميكرية الذم تناط بو سمطة 

بناء عمى مبدأ المبلءمة اإلجرائية ، سكاء بتحريؾ الدعكل ، إختيار اإلجراء المناسب 
 (3). أك األمر بحفظ الممؼ، العمكمية 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك يتكلى ككيؿ ئي تحت إشراؼ النائب العاـ الشرطة القضائية بدائرة إختصاص كؿ مجمس قضا= 
 . " تحت رقابة غرفة اإلتياـ ك ذلؾ  محكمةكؿ تياعمى مستكل الجميكرية إدار 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية ،  12( مف نص المادة 03، الفقرة الثالثة )مضمكف  جاء في( 1)
المعدؿ ك المتمـ ، أنو : " ك يناط بالشرطة القضائية ميمة البحث ك التحرم عف الجرائـ  الجزائرم

ماداـ لـ يبدأ فييا تحقيؽ ف مرتكبييا المقررة في قانكف العقكبات ك جمع األدلة عنيا ك البحث ع
 . ، المرجع السابؽ" قضائي 

القضائية عف مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم : " ترفع يد ضابط الشرطة 56تنص المادة ( 2)
التحقيؽ بكصكؿ ككيؿ الجميكرية لمكاف الحادث .ك يقكـ ككيؿ الجميكرية بإتماـ جميع أعماؿ الضبط 

عمييا في ىذا الفصؿ كما يسكغ لو أف يكمؼ كؿ ضابط الشرطة القضائية  القضائي المنصكص
 بمتابعة اإلجراءات " .

تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، الذم ( 3)
التحرم في مجاؿ  التحقيؽ جممة مف الصبلحيات خاصة المناطة بو في مجاؿ البحث كمقاضييخكل
بيا ، ك إتخاذ اإلجراءات البلزمة ك المقررة قانكنا ، أك بتكميؼ ضابط الشرطة المتمبسـ الجرائ

 =ةػػػػػػػالقضائي
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ك باإلضافة إلى سمطتي المتابعة ، ك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد أيضا ، إلى أنو 
في مرحمة التحقيؽ ، ك ذلؾ في حدكد أيضا كاإلتياـ ، تمعب النيابة العامة دكرا ميما 

 .كإستثناء عمى األصؿ  ،معينة 
بعض إجراءات التحقيؽ التي يقـك بيا ، حيث خكؿ المشرع الجزائرم لككيؿ الجميكرية 

أك أف يككف ة في مجاؿ الجرائـ المتمبس بيا عمى سبيؿ اإلستثناء ، كالحاالت المقرر 
قاضي التحقيؽ لـ يتـ إخطاره بالقضية بعد ، أك أف ككيؿ الجميكريةلـ يتقدـ أماـ قاضي 

ك لعدـ كجكد قاضي التحقيؽ بطمب فتح تحقيؽ بخصكص الجريمة محؿ المتابعة ، أ
 : بإيجاز ك فيما يمي نكرد بعض مف ىذه اإلجراءات التحقيؽ 

 (1). إلحضاراألمر با _
 (2). _ األمر باإليداع رىف الحبس المؤقت

 (3). _ اإلنتقاؿ إلى مكاف الحادث 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في غياب ككيؿ الجميكرية ، يقرر أنو ك بحضكر ككيؿ الجميكرية يرفع قاضي التحقيؽ يده عف = 

القضية  إلى غاية أف يتقدـ ككيؿ الجميكرية أمامو ، بطمب إفتتاحي لفتح تحقيؽ بخصكص القضية . 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  60راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة _: لمزيد مف التفصيؿ 

 المعدؿ كالمتمـ  ، مرجع سابؽ .

يناط بككيؿ الجميكرية قانكنا سمطات ميمة ال يستياف بيا ، ذلؾ أنو يجمع بيف سمطة اإلتياـ مف ( 1)
متابعة المشتبو في جية ، ك كظيفة التحقيؽ مف جية أخرل ، فيك الكحيد الذم يجمع بيف سمطة 

فضبل ية ضدىـ دكف باقي قضاة المحكمةإرتكابيـ لمجريمة محؿ المتابعة ، ك تحريؾ الدعكل العمكم
عف بعض الصبلحيات التي خكلو المشرع الجزائرم إياىا ك المتعمقة بأعماؿ التحقيؽ ، حيث أجاز لو 

 :زيد مف التفصيؿ لمتيـ . لمصبلحية إصدار أكامر اإلحضار ك اإليداع ك كذا إستجكاب ا
مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  110،  58،  41في ذلؾ مضمكف نصكص المكاد راجػع  _

 المعدؿ ك المتمـ ، مرجع سابؽ .
 المنكه عنو آنفا . 15/02تـ إلغاء ىذه الصبلحية بمكجب األمر رقـ ( 2)
 =مضمكف نص الفقرتيف الثانيةك ،  56مف نص المادة ( 01)راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة األكلى ( 3)
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ضؼ إلى ذلؾ ، فقد خكؿ المشرع الجزائرم ككيؿ الجميكرية صبلحية إختيار قاضي 
 (1). التحقيؽ ، الذم ينظر في ممؼ القضية ك يجرم التحقيؽ بشأنيا 

مف يد قاضيالتحقيؽ لقاضي ، صبلحية تقديـ طمب تنحية ممؼ القضية ، باإلضافة إلى 
 (3).  التالية عمى الطمب( أياـ 05خبلؿ خمسة )، (2)آخر مف قضاة التحقيؽ 

، كما يجكز لككيؿ الجميكرية ك في سبيؿ إظيار الحقيقة ، أف يتقدـ أماـ قاضي التحقيؽ 
 ؽػػػػػػػيك بإعتبار أف قاضي التحق، (4)بطمب القياـ بإجراء كؿ مايراه الزما لذلؾ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المعدؿ ك المتمـ، مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  62مف نص المادة ( 03)كالثالثة ( 01)= 
 مرجع سابؽ .

جزائية الجزائرم عمى أنو : " مف قانكف اإلجراءات ال 70نص المادة تنص الفقرة األكلى مف ( 1)
تحقيؽ القاضي الذم يكمؼ كجد بإحدل المحاكـ عدة قضاة تحقيؽ فإف ككيؿ الجميكرية يعيف لكؿ إذا

 " . بإجرائو 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  71جدير بالذكر ىنا ، أنو ك بعد تعديؿ حكـ نص المادة ( 2)
، فإف سمطة تنحية قاضي التحقيؽ عف  2001جكيمية  26المؤرخ في  08_01كجب القانكف رقـ بم

الذم أصبح ، بعدما كانت مف إختصاص ككيؿ الجميكرية ، أحيمت لرئيس غرفة اإلتياـ ، القضية 
مف قانكف  71مف نص المادة  ( 01) يممؾ فقط سمطة تقديـ طمب التنحية . حيث تنص الفقرة األكلى

المذككرة أعبله عمى أنو : " يجكز لككيؿ الجميكرية أك اءات الجزائية الجزائرم المعدؿ ك المتمـ ، اإلجر 
لفائدة قاض المتيـ أك الطرؼ المدني لحسف سير العادلة ، طمب تنحية الممؼ مف قاضي التحقيؽ 

 " . آخر مف قضاة التحقيؽ 
ية الجزائرم عمى أنو : " اإلجراءات الجزائمف نص نفس المادة مف قانكف (03)تنص الفقرة الثالثة( 3)

ك إذا رأل قاضي التحقيؽ  أنو ال مكجب إلتخاذ اإلجراءات المطمكبة منو يتعيف عميو أف يصدر  ...
 " .ة التالية لطمب ككيؿ الجميكرية أمرا مسببا خبلؿ األياـ الخمس

كالمتمـ     المعدؿ ة الجزائرم مف قانكف اإلجراءات الجزائي 69تنص الفقرة األكلى  مف نص المادة ( 4)
مب طػػعمى أنو : " يجكز لككيؿ الجميكرية سكاء في طمبو اإلفتتاحي إلجراء التحقيقأك بك المتمـ 

جراء يراه الزما إضافي في أية مرحمة مف مراحؿ التحقيؽ ، أف يطمب مف القاضي المحقؽ كؿ إ
 " . إلظيار الحقيقة 
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الميني الضمير يتمتعباإلستقبللية عف أم جية قضائية أخرل ، فبل يخضع لغير القانكف ك 
ك ىك غير ممـز باإلجابة عمى طمبات ككيؿ الجميكرية ، إال أنو ممـز بإصدار أمر  ، (1)

 .مسبب 
حؽ  ،لو نقص في اإلجراءات  بدلفي حالة ما إذا ، كقد أجاز القانكف لككيؿ الجميكرية 

 (2). الطعف لدل غرفة اإلتياـ في حالة ، ك لو أف ينتظر لحيف إنتياء التحقيؽ 
 جية الحكـ ـأما، باإلضافة إلى ما سبؽ ، فإف ككيؿ الجميكرية يتمتع بصبلحيات ىامة 

ك ىك الذم يرسؿ ممؼ ، (3)حيث يتكلى ميمة تبميغ الجيات المختصة بالمكضكع  ،
 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكما أنو يتمتع بصبلحية تكجيو األسئم، (4)القضية كأدلة اإلتياـ إلى المحكمة

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانكف كالضمير الميني ألنو يتمتع قاضي التحقيؽ باإلستقبللية ك الحياد فبل يخضع لغير ال( 1)
في نتائج أعماليا تتصرؼ ، السمطة القضائية سمطة مستقمة ،فبقاعدة اإلقتناع الشخصي يعمم

جية ، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ : إصدار قاضي دكف تمقي أكامر أك تعميمات مف أم تامة بإستقبللية 
 . قكجو لممتابعة ، أك أمرا بإحالة المتيـ عمى الجية القضائية المختصة بحسب مايقرره القانكف ػػػالتحقي
الجزائرم المعدؿ ك المتمـ عمى أنو : " يجكز إثبات  مف قانكف اإلجراءات الجزائية 212المادة  تنص_ 

ينص فييا القانكف عمى غير ذلؾ            إلثبات ماعدا األحكاؿ التيالجرائـ بأم طريؽ مف طرؽ ا
ك لمقاضي أف يصدر حكمو تبعا إلقتناعو الخاص ك ال يسكغ لمقاضي أف يبني قراره إال عمى األدلة 

 . المقدمة لو في معرض المرافعات  ك التي حصمت المناقشة فييا حضكريا أمامو"
ك المتمـ المعدؿ مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  170ادة تنص الفقرة األكلى مف نص الم( 2)

 " يؽيع أكامر قاضي التحقملككيؿ الجميكرية الحؽ في في أف يستأنؼ أماـ غرفة اإلتياـ جعمى أنو : "
مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم المعدؿ ك المتمـ  36راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة _( 3)

 ، مرجع سابؽ . 15/02رقـ بمكجب األمر 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم المعدؿ ك المتمـ  269راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة ( 4)

 .15/02بمكجب األمر رقـ 
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باإلضافة إلى حقو في تقديـ مايراه الزمامف طمبات  ، (1)بصفةمباشرة لممتيميف ك الشيكد 
، ، ضؼ إلى ذلؾ حقو في الطعف باإلستئناؼ ك النقض  (2)أماـ جيات التحقيؽ ك الحكـ

 (3). في األكامرك األحكاـ ك القرارات الجزائية
 

 لثانيالفرع ا
 جية الحكــــم

 
يعتبر القاضي ىك محكر اإلجراءات في نظاـ المثكؿ الفكرم ، المكرس بمكجب         

 راءات، المتضمف قانكف اإلجػػػ 66/155مر رقـ المعدؿ ك المتمـ ، لؤل 15/02األمر رقـ 
ىك ماجسده المشرع الجزائرم مف خبلؿ نزع اإلختصاصبإيداع الجزائية الجزائرم ، ك 

مف يد ككيؿ الجميكرية ، ك إناطة قاضي الحكـ المتيمرىف الحبس المؤقت ، 
دكف تاز في الدعكل العمكمية ، مايحكؿ خصـ مم، ككيؿ الجميكرية  أف بإعتبار(4)بذلؾ

 تمتعو باإلستقبللية ك الحياد . 
يعكس األىمية ا ىك مكـ ك لقاضي الح، حيث تبقى السمطة التقديرية في ىذا الشأف 

ك إرادة  الحكـ تعد تجسيدا لركح القانكف       ر أف جيةالبالغة لمرحمة المحاكمة ، بإعتبا
 في ضماف محاكمة عادلة .، المشرع 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .نكف اإلجراءات الجزائية الجزائرمقامن 288راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة الثالثة مف نص المادة _(1)
 . 17/07عدلت بمكجب األمر نفسي قانكفال مف 289راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة _( 2)
 .نفسو قانكفال مف 497،  495،  417راجع في ذلؾ مضمكف نص المكاد _( 3)
مف األمر رقـ   6مكرر 339( مف نص المادة 05الخامسة )( ك 1األكلى )اء في مضمكف الفقرة ج(4)

أنو : " إذا قررت المحكمة تأجيؿ القضية يمكنيا بعد اإلستماع إلى طمبات النيابة  ك المتيـ ك  15/02
 _ كضع المتيـ في الحبس المؤقت . "  3دفاعو ، إتخاذ أحد التدابير اآلتية : _ 

 

78 
 و إجراءات تطبيقيفي قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري نظام المثول الفوري أحكام...................الثانيالفصل 

 

 المطمب الثاني



 المثول الفــوري تطبيقنظامالموضوعيم نطاقال
 

كلبحث مف حيث الجريمة تطبيؽ نظاـ المثكؿ الفكري ، نطاؽنتناكؿ في ىذا الصدد         
مف نتناكؿ الجرائـ التي تدخؿ في نطاؽ تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم، المسألة بعمؽ ، 
رائـ المستثناة            مف نطاؽ تطبيقو ، بالشرح لمج. ثـ نتعرض  خبلؿ الفرعاألكؿ

 . الفرع الثانيمف خبلؿ 
 

 ألولالفرع ا
 المثول الفــوري نظام تطبيقالجرائم محل 

 

تطبيؽ نظاـ المثكؿ الفكرم ، في مجاؿ الجرائـ التي تكيؼ قانكنا  نطاؽ ينحصر        
، طبقا لمحاالت (1)عمى أنيا جنحة ، ك يشترط في ىذه األخيرة أف تككف في حالة تمبس 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم . 41المنصكص عمييا في نص 
ك إعطاءىا  إلى أف تكييؼ الكاقعة اإلجرامية ك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ،        

مدل  ختصاص النيابة العامة ، التي تحددالكصؼ القانكني الدقيؽ ك المناسب ، ىك مف إ
مع األحكاـ المقررة ، تطابؽ النشاط المادم المككف لمكاقعة اإلجرامية محؿ المتابعة 

مف طرؼ الضبطية ، ييػا بشأنيا قانكنا ، ك ذلؾ بناء عمى محاضر اإلستدالؿ المقدمة إل
فيما بعد ، بناء عمى سمطة  أك جية الحكـ بممؼ الدعكل لتخطر جية التحقيؽ ،القضائية 

 (2).مبلءمة اإلجرائية التي تتمتع بيا ال
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنكه  15/02مكرر مف األمر رقـ  339مف نص المادة ( 01)جاء في مضمكف الفقرة األكلى (1)

ضية تقتضي إجراء تحقيؽ أنو : " يمكف في حالة الجنح المتمبس بيا ، إذا لـ تكف القعنو سابقا ، 
 مرجع سابؽ . م ، المنصكص عمييا في ىذا القسـ  " ،إتباع إجراءات المثكؿ الفكر قضائي 

أنظر : _  محمد عبد ربو القببلكم ، التكييؼ في المكاد الجنائية ، دراسة مقارنة ،  لمتفصيؿ أكثر(2)
 . 43، ص  2003دار الفكر الجامعي ، مصر ، 
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ك جدير بالذكر ىنا ، أف المشرع الجزائرم قد أغفؿ مسألة ، النص صراحة    عمى 
 إشتراط ، أف تككف الجنحة معاقبا عمييا قانكنا بعقكبة سالبة لمحرية ، ك ىي الحبس.

( مف قانكف العقكبات 05ة )غيػػر أنو ، ك طبقا ألحكاـ نص المادة الخامس        
الجزائرم ، نجد أف المشرع الجزائرم يقرر في مكاد الجنح ، عقكبة سالبة لمحرية     

 ( سنػكات05كعقكبة أصمية ، كىي الحبس لمدةال تقؿ عف شيريف ، كال تزيد عف خمس )
ا دينار جزائرم ، ما عدا الحاالت التي يقرر فيي 20.000ك / أك الغرامة التي تزيد عف 

 (1)القانكف حدكدا أخرل . 
 ،لقاضي الحكـ عمى مستكل محكمة الجنح ، ناىيؾ ، عف ما أجازه المشرع الجزائرم 

، مف األمر رقـ  6مكرر  339( مف نص المادة 02طبقا لمضمكف الفقرة الثانية )
المعدؿ ك المتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، ك الذم تحاؿ عميو ،  15/02

أف يتخذ بعد النظر فييا ، قضايا الجنح المتمبس بيا ، بمكجب إجراءات المثكؿ الفكرم 
 األمر إما :

 _  بترؾ المتيـ حرا .
 _ إخضاعو لتدبير أك أكثر مف تدابير الرقابة القضائية .

 المؤقت ._ اإليداع رىف الحبس 
ك بالنتيجة ، فإف المشرع الجزائرم ، ك رغـ أف الجنحة يعاقب عمييا قانكنا بعقكبة سالبة 

إال    لمحرية ، كعقكبة أصمية ، فيك لـ ينص عمييا في مجاؿ إجراءات المثكؿ الفكرم  
فيما ك يتبيف لتدابير الرقابة القضائية ،  عمى قاعدة اإلفراج ، أك بعد إخضاعوكإستثناء 

 ة ػػػػػػػأف يأمر بصفة إستثنائي، ، إذ يمكف لقاضي الحكـ التدابير غير كافية د أف ىذىبع
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مف قانكف العقكبات الجزائرم  05المادة الخامسة ( مف نص 02جاء في مضمكف الفقرة الثانية )( 1)

_ الحبس مدة تتجاكز شيريف إلى خمس سنكات ماعدا  قكبات األصمية في مادة الجنح ىي رأنو: " الع
 " .فييا القانكف حدكدا أخرل  الحاالت التي يقرر
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جاز يـ في الحبس المؤقت ، ك في حالمـ يعد ىناؾ مبرر لمحبس المؤقت ، بكضع المت

 لتدابير الرقابة القضائية .  باإلفراج عف المتيـ ، أك إخضاعو لمقاضي أف يصدر األمر
المتكفرة الفكرم ، أف تككف األدلة باإلضافة إلى ماسبؽ ، يشترط لتطبيؽ إجرءات المثكؿ

ىك حالة تمبس ك تـ ضبطو في مفك متماسكة ، مف شأنيا التدليؿ عمى إتياـ كافية قكية 
 (1)ما يجعؿ القضية مييأة لمفصؿ فييا.بصدد إرتكابو لمجنحة محؿ المتابعة ، 

 
 لثانيالفرع ا
 نظام المثول الفوري تطبيقالجرائم المستثناة من نطاق 
 

الذم إستحدثو بمكجب ، أخرج المشرع الجزائرم، مف نطاؽ تطبيؽ نظاـ المثكؿ الفكرم 
 339س في المكاد مف بػ، كبديؿ عف إجراءات التم المنكه عنو آنفا 15/02األمر 

القضايا التي ال تستكجػػب المتابعة بشأنيا ، إجراء تحقيؽ قضائي ، ،  7مكرر  339ىػإل
 (2)ك كذا القضايا التي ال تخضع المتابعة فييا ، إلجراءات تحقيؽ خاصة . 

 ك فيما يمي ، نتناكؿ الجرائـ التي إستثناىا المشرع الجزائرم ، مف نطاؽ تطبيؽ        
 اآلتي :إجراءات المثكؿ الفكرم ، ك ذلؾ كفؽ التفصيؿ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قكية تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم أف تككف ىناكأدلة كافيةلنجده يشرط بالرجكع لمتشريع الفرنسي (1)
اناىيؾ عف ػاإلدانة الفعمية لممتشبو فيو ، ك أف تككف القضية مييأة لمفصؿ فييك متماسكة ، تحمؿ عمى 

أما في حالة الجريمة عقكبة ، يساكم أك يقؿ عف سنتيف ، إشتراط أف يككف الحد األقصى المقرر لم
المتمبس بيا ، إشترط أف تككف عقكبة الحبس تزيد عف ستة أشير . _ لمتفصيؿ أكثر في المسألة  

 . _  ك أنظر أيضا :  471بكسرم عبد المطيؼ ، مرجع سابؽ ، ص  أنظر : _ 

_Cristian Guery , Le Guide des Audiences Correctionnelles , Edition DlloZ , Paris , 
2013 -2014 , P 649 . 

، المعدؿ ك المتمـ  15/02مكرر مف األمر رقـ  339نص المادة  راجع في ذلؾ ، مضمكف_(2)
 ءات الجزائية الجزائرم ، مرجع سابؽ .لقانكف اإلجرا
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 أوال : الجنايات :

 تستكجب ككف الجنايةيخرج مف نطاؽ تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم الجنايات ،         
، حيث أف تقديػـ عريضة إفتتاحية أماـ قاضي  (1)إجراء تحقيؽ قضائي ، المتابعة بشأنيا 

التحقيؽ ، مف طرؼ النيابة العامة ، بغرض فتح تحقيؽ في مكاد الجنايات ىك أمر 
 (2)إجبارم .

 

 ثانيا : المخالفات : 
ئيك كذا مف فالمخالفات كنظرا لبساطتيا مف حيث المتابعة ،ال تستكجب إجراء تحقيؽ قضا

حيث العقكبة ، فإف المجكء إلى تطبيؽ إجراءاتالمثكؿ الفػكرم بشأنيا  قد يشكؿ إىدارا 
تقتصر عمى  في مادة المخالفاتك أف أغمب العقكبات المقررة ، خاصة  .لحقكؽ المتيـ 

 . الغرامة ، دكف المجكء إلى الكضع في الحبس المؤقت 
ك عميو ، يخرج مف نطاؽ تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم ، المخالفات                   

حتى ك إف كاف يعاقب عمييا قانكنا بالحبس ، أك كانت خطكرتيا ال تقؿ عف خطكرة 
 (3)بعض الجنح .

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر : _ سميماف عبد العزيز المنعكت ، أصكؿ المحاكمات الجنائية ، دراسة مقارنة ، منشكرات  ( 1)
 . 767، ص  2005حمبي القانكف ، 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية  66( مف نص المادة 01راجع في ذلؾ ، مضمكف الفقرة األكلى ) (2)
، عمـ عمي جي عبد القادر اك أنظر أيضا : _ القيك   المعدؿ ك المتمـ ، مرجع سابؽ . الجزائرم

 . 191، ص  1989اإلجراـ ك العقاب ، الدار الجامعية لمطباعة ك النشر ، بيركت ، 
فقد ثبت مف خبلؿ العمؿ القضائي أف تحريؾ الدعكل العمكمية ، في مكاد المخالفات يتـ عف ( 3)

ميؼ بالحضكر أك اإلستدعاء المباشر أماـ محكمة المخالفات ، نظرا لبساطة ىذا النكع مف طريؽ التك
، مف قانكف العقكبات  442( مف نص المادة 01الجرائـ . _  جاء  في  مضمكف نص الفقرة األكلى )
   ( عمى األكثر  2( أياـ عمى األقؿ إلى شيريف )10الجزائرم عمى أنو : " يعاقب بالحبس مف عشرة )

ك لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر: _ عبد العزيز سعد   " .  16.000إلى دج إلى 8.000ك بغرامة مف 
 . 159: _ دربيف بكعبلـ ، مرجع سابؽ ، ص أنظر أيضا  ك ، 39ص، مرجع سابؽ 
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 ثالثا : الجنح التي ال تكون في حالة تمبس :

إضافة إلى ما سبؽ ، يخرج مف نطاؽ تطبيؽ نظاـ المثكؿ الفكرم أيضا ، الجنح         
التي ال تككف في حالة تمبس ، ك عميو فإف كؿ الجرائـ المكيفة عمى أنيا جنحة          

ك يعاقب عمييا بعقكبة الغرامة المالية كعقكبة أصمية ، باإلضافة إلى الجنح غير المشيكدة 
، تخرج مف نطاؽ تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم  (1) تقع في حالة تمبس أم تمؾ التي ال

 حتى ك لك كانت عقكبتيا الحبس .
إال أنو تجدر بنا اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف المشرع الجزائرم ك بالرغـ            

 في مجاؿ الجنح المتمبس بيا    مف نصو صراحة ، عمى تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم ،
 إال أنو لـ لـ يكرد أم نص ، يرتب بمكجبو البطبلف كجزاء عمى مخالفة ىذا الشرط .

 

 رابعا : الجرائم التي تجري بشأنيا تحقيقات إبتدائية :
باإلضافة إلى ما سبؽ ، فإنو ك في بعض الحاالت يستعبد مف نطاؽ تطبيؽ         

قات إبتدائية ، أك ما يسمى إجراءات المثكؿ الفكرم ، الجرائـ التي تجرم بشأنيا تحقي
مف قانكف اإلجراءات الجزائية  63بمرحمة البحث التمييدم ، طبقا ألحكاـ لنص المادة 

 رؼ ػػػػػػػذلؾ أف نظاـ المثكؿ الفكرم ، يتيح المجاؿ لككيؿ الجميكرية بالتص (2)الجزائرم . 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالرجكع لمتشريع الفرنسي  ، نجد أف المشرع الفرنسي يعتمد في تقرير إذا ما كانت الجريمة المتمبس (1)

بيا تقتضي المتابعة بشأنيا ، إتباع إجراءات المثكؿ الفكرم مف عدمو ، عمى معيار العقكبة بحيث فرؽ 
بيف الجرائمالتي تتـ المتابعة فييا بمكجب إجراءات التحقيؽ العادية ، ك بيف الجرائـ المتمبس بيا ، 
فأجاز تطبيؽ نظاـ المثكؿ الفكرم ، في مجاؿ القضايا التحقيؽ العادم ، إذا كاف يعاقب عمييا قانكنا 

ػػػػس المقررة في مجاؿ ( ، في حيف تنخفض عقكبة الحبػ02بالحبس ،  لمدة تساكم أك تزيد عف سنتيف )
الجنح المتمبس بيا ، لتحدد بستة أشير ، عندئذ يجكز قانكنا إتباع نظاـ المثكاللفكرم بشأنيا . _ لمزيد 

 مف التفصيؿ ، أنظر : 
_ Gunchard S , Buisson J Procédure Pénale , 4 éme ED , Paris , 2008 , P 735 

زائية الجزائرم المعدؿ ك المتمـ ، عمى أنو : " يقـك مف قانكف اإلجراءات الج 63تنص المادة ( 2)
 =رد ػػػػػػػػػػضباطالشرطة القضائية ، ك تحت رقابتيـ أعكاف الشرطة القضائية ، بالتحقيقات اإلبتدائية بمج

 

83 
 و إجراءات تطبيقيفي قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري نظام المثول الفوري أحكام...................الثانيالفصل 



 
في محاضر البحث ك التحرم المحررة بخصكص الجنح المتمبس بيا . عمى عكس 

المحاضر المحررة مف طرؼ ضابط الشرطة القضائية ، في إطار التحقيؽ اإلبتدائي     
يقدـ أمامو المكقكؼ    أك مايسمى بالبحث التمييدم ، بدليؿ أف ككيؿ الجميكرية الذم 

                تحت النظر ، في إطار إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي ، ال يمكنو التصرؼ
 في مثؿ ىذه المحاضر  كفقا إلجراءات المثكؿ الفكرم ، فيذه األخيرة ىي طريؽ لمتصػػرؼ           

إتباعو           بناء في المحاضر المحررة بشػػأف جنحة متمبس بيا ، ك ليس إجراءيتقرر 
 عمى حالة التكقيؼ لمنظر ، عمما أنالسمطة التقديرية في ذلؾ ، ترجع لككيؿ الجميكرية .

ك في حاؿ ما إذا قرر إحالة المتيـ عمى جية الحكـ ، كفؽ إجراءات المثػػكؿ الفكرم ، فبل 
التمبس  يجكز لممحكمة أف تأمر ببطبلف إجراءات المتابعة ، بحجة عدـ إقتناعيا بحالة

 (1)عمبل بقاعدة ال بطبلف بدكف نص قانكني . 
 

 خامسا : جنح األحداث : 
كذلؾ إستثنى المشرع الجزائرم ، مف نطاؽ تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم          

القضايا التي تخضع المتابعة ، فييا إلجراءات تحقيؽ خاصة ، كجنح األحداث ، ككنيا 
، يتكاله قاضي التحقيؽ المختص باألحداث           تقتضي إجراء تحقيؽ بصفة إجبارية

مف قانكف حماية الطفؿ           64، طبقا ألحكاـ نص المادة  (2)أك قاضي األحداث 
كالتي تقضي بأف : " يككف التحقيؽ إجباريا في الجنح ك الجنايات المرتكبة  15/12رقـ 

 (3)مف قبؿ الطفؿ ... " .
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عمميـ بكقكع الجريمة إما بناء عمى تعميمات ككيؿ الجميكرية ك إما مف تمقاء أنفسيـ  " .= 
المعدؿ ك المتمـ ، أنظر : _ أحمد بف مداني ، شرح األحكاـ الجديدة لقانكف اإلجراءات الجزائية ( 1)

 . 28، ص  2015 ، الصادر 15/02باألمر رقـ 
 . 189أنظر : _ عبد اهلل أكىايبية ، التحقيؽ النيائي ، مرجع سابؽ ، ص ( 2)
 =أف المتيـ كاف يبمغ مف العمر يكـ  أنو : " إذا ثبت 2001جاء في قرار المحكمة العميا لسنة ( 3)
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 15/07/2015في الصادر  15/12ك بالرجكع لقانكف حماية الطفؿ رقـ  غير أنو
لفئة األحداث                ، لمجمكع التدابير اإلحترازية كاألمنية المخصصة  ، المتضمف

المتعمقة بالقكاعد الخاصة بالمجرميف ، ك الذم تزامػػف مع  إلغاء النصكص القانكنية 
، بمكجب التعديبلت األخيرة التي أضفاىا عمى  494إلى  442األحداث ، كىي مكاد مف 

يمكننا أف نستشؼ مف خبلليا ، إستثناء المشرع ، قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 
بصفة ضمنية  ، الجزائرم ليذا النكع مف الجرائـ مف نطاؽ تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم

. 
 

 سادسا : جنح الصحافة و الجنح ذات الصبغة السياسية : 
باإلضافة إلى جنح األحداث ، تشمؿ القضايا التي تخضع المتابعة فييا إلجراءات         

تحقيؽ خاصة ، جنح الصحافة ك الجنح ذات الصبغة السياسية ، بالرغـ مف إغفاؿ 
، في النصكص القانكنية المنظمة إلجراءات المشرع الجزائرم إلدراجيا بصفة صريحة 

المثكؿ الفكرم . ك ىك ما أقره الدستكر الجزائرم الجديد ، مف عدـ جكاز خضكع جنح 
 (1)منو .  50الصحافة ، لعقكبات سالبة لمحرية ، طبقا ألحكاـ نص المادة 

 قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كتجدر اإلشارة في ىذا الصدد أيضا ، إلى إستثناء الجنح المرتكبة ، مف        
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( سنة ، ك أنو أحيؿ خطأ إلى جية مختصة بمحاكمة 18إرتكاب الجريمة أقؿ مف ثمانية عشر )=

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، كاف الحكـ  451البالغيف ال األحداث ، كما تقتضيو المادة 
عمقة المت 451الصادر عف ىذه الجية باطبل بطبلنا مطمقا ..." . _ جدير بالذكر ىنا أف المادة 

بالقكاعد الخاصة بالمجرميف األحداث قد ألغيت مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم حسب آخر 
التعديبلت . _ لمزيد مف التفصيؿ ، راجع في ذلؾ : _ قرار المحكمة العميا ، الغرفة الجزائية ، رقـ 

 . 2001،  02عدد ، ، المجمة القضائية  22/02/2001المؤرخ في ،  238287
مف القانكف  50( مف نص المادة 04( ك الرابعة )03راجع في ذلؾ مضمكف الفقرتيف الثالثة )_( 1)

، المتضمف  14عدد الالجريدة الرسمية ،  ، الصادر في  06/03/2016المؤرخ في  01-16رقـ 
 . 2016لمدستكر الجزائرم ، 
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أعضاء الحككمة ، مف كزراء ، ك قضاة ، ك بعض مكظفي الضبطية القضائية         
مف نطاؽ تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم ، ككنيا ىي األخرل تخضع المتابعة فييا 

 إلجراءات تحقيؽ خاصة .
، مف قانكف اإلجراءات الجزائية  581إلى  573فبالرجكع إلى نصكص المكاد مف         

الجزائرم ، نستشؼ مف خبلليا ، أف المتابعة الجزائية في مجاؿ الجنح المرتكبة ، مف قبػؿ 
 تحقيؽ خاصة ، سكاء الفئات المذككرة آنفا ، طبقا ألحكاـ ىذه المكاد ،  تخضع إلجراءات

 (1)تياـ ، أك مف حيث جية التحقيؽ ك المحاكمة . مف حيث جية اإل
ف اإلجراءات الجزائية ، مف قانك  573المشرع الجزائرم ، بمكجب نص المادة حيث يشترط 

الكالة ، ك قضاة المحكمة العميا إلمكانية تكجيو اإلتياـ ، ألعضاء الحككمة ، ك الجزائرم 
التي ، ه المجالس بخصكص الجرائـ ك رؤساء المجالس القضائية ، كالنكاب العامكف ليذ ،

ك الذم يقكـ بو أحػػد  ،يرتكبكنيا بمناسبة تأديتيـ لكظائفيـ ، إجراء تحقيقات في القضية 
ك إما بإرساؿ ، أعضاء المحكمة العميا ، لينتيي إما بإصدار األمر باال كجو لممتابعة 

ة إختصاصيا في دائر  الممػؼ إلى الجية القضائية المختصة ، بإستثناء الجية التي يزاكؿ
 (2).المياـ المناطة بو 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم عمى أنو : " يجرم التحقيؽ طبقا لقكاعد  581تنص المادة  (1)
 اإلختصاص العادية في القانكف العاـ إلى أف تعيف الجية القضائية المختصة  " .

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم عمى أنو : " إذا كاف عضك مف أعضاء  573تنص المادة  (2)
أك النائب  ئيس أحد المجالس القضائية ، أك أحد الكالة ، أك ر  ة ، أك أحد قضاة المحكمة العميا ككمالح

أك بمناسبتيا ة أك جنحة أثناء مباشرة ميامو  العاـ لدل المجمس القضائي ، قاببل لئلتياـ بإرتكاب جناي
عمى النائب العاـ لدل  مؼ عندئذ بالطريؽ السممي ة ، الميحيؿ ككيؿ الجميكرية الذم يخطر بالقضي

إذا إرتأت أف ىناؾ مايقتضي ، فترفعو ىذه بدكرىا إلى الرئيس األكؿ ليذه المحكمة ، المحكمة العميا 
يقكـ القاضي المعيف _ ك المتابعة ، ك تعيف ىذه األخيرة أحد أعضاء المحكمة العميا ليجرم التحقيؽ .

 =ضمف األشكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ادة بإجراءات التحقيقفي ىذه الم لمتحقيؽ ، في جميع الحاالت المشار إلييا
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ك كذلؾ األمر بالنسبة ، لتكجيو اإلتياـ إلى أحد قضاة المجالس القضائية               
أك أحد رؤساء المحاكـ ، أك ككبلء الجميكرية ، حيث يتـ إرساؿ ممؼ الدعكل لمنائب 
العاـ لدىالمحكمة العميا ، الذم يقرر في حاؿ ما إذا تبيف لو ، أف ىناؾ دكاعي تقتضي 

الممؼ عند اإلقتضاء إلى الرئيس األكؿ ، لينتدب ىذا األخير قاضي  المتابعة ، أف يرفع
تحقيؽ يتكلػى المحكمة العميا ، الذم يقرر في حاؿ ما إذا تبيف لو ، أف ىناؾ دكاعي 
تقتضي المتابعة ، أف يرفع الممؼ عند اإلقتضاء إلى الرئيس األكؿ ، لينتدب ىذا األخيػر 
يتكلى التحقػػػيؽ في القضية ، شريطة عدـ إنتمائو إلى المجمس القضائي ، الذم يزاكؿ 

 (1)دائرة إختصاصو ، المياـ المخكلة لو قانكنا .  القاضي المتابع في
ك ىك األمر نفسو ، إذا تعمؽ األمر بمتابعة أحد قضاة المحاكـ اإلبتدائية              

فإذا ما إقتضت المتابعة فييا إجراء تحقيؽ ، عرض النائب العاـ لدل المجمس القضائي 
أحد قضاة التحقيؽ ، عمما أف ىذا  الممؼ عمى رئيسو ، الذم يأمر بتحقيؽ القضية بمعرفة

األخير ، يتـ إختياره مف خارج دائرة اإلختصاص القضائية ، التي يباشر فييا المتيـ 
 (2)كظائفو .

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعمقة بالتحقيؽ اإلبتدائي في ، المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية ، ك األكضاع =
 أدناه " . 574الجرائـ مع مراعاة أحكاـ المادة 

عمى أنو :" إذا كاف اإلتياـ مكجيا ، قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم مف  575تنص المادة ( 1)
محكمة أك ككيؿ الجميكرية أرسؿ الممؼ بطريؽ التبعية إلى أحد أعضاء مجمس قضائي أك رئيس 

التدريجية مف ككيؿ الجميكرية إلى النائب العاـ لدل المحكمة العميا الذم يرفع األمر إلى الرئيس األكؿ 
لممحكمة العميا إذا ما قرر أف ثمة محبل لممتابعة ك يندب الرئيس األكؿ لممحكمة العميا قاضيا لمتحقيؽ 

 إختصاص المجمس الذم يقكـ بالعمؿ فيو رجؿ القضاء المتابع  " .مف خارج دائرة 
مف نفس القانكف أنو : " إذا كاف  576( مف نص المادة 01جاء في مضمكف الفقرة األكلى )( 2)

اإلتياـ مكجيا إلى قاضي محكمة قاـ ككيؿ الجميكرية بمجرد إخطاره بالدعكل بإرساؿ الممؼ إلى 
الذم =ة عرض األمر عمى رئيس ذلؾ المجمسا رأل أف ثمة محبل لممتابعالنائب العاـ لدل المجمس فإذ

يأمر بتحقيؽ القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيؽ يختار مف خارج دائرة اإلختصاص القضائية التي 
 يباشر فييا المتيـ أعماؿ كظيفتو" .
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كذلؾ الحاؿ ، إذا كاف اإلتياـ مكجيا ضد ، أحد ضباط الشرطة القضائية بإرتكاب جريمة 
 (1).معينة أثناء تأديتو لئلختصاصات المناطة بو أك خارج نطاقيا 

 
 المبحث الثاني 

 إجراءات تطبيق نظام المثول الفوري
 (2)في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري                   

 
إجراءات المتابعة كما سبؽ القكؿ ، يندرج ضمف نظاـ المثكؿ الفكرم مما ال شؾ فيو ، أف 

المعدؿ ك ،  15/02األمر رقـ  بمكجبالمشرع الجزائرم ،  اإستحدثي ، التي الجزائية
المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم في المكاد مف ،  66/155المتمـ لؤلمر رقـ 

 ىذا مف جيةقطاع العدالةتخفيؼ الضغط عف بيدؼ ،  7مكرر  339مكرر إلى  339
 ياتبسيط ك المطكلة ك المعقدة المحاكمة إجراءات، تحقيؽ السرعة في  ك مف جية أخرل.

في أنسب  محاكـ       القضايا المطركحة أماـ ال ىا، بما يكفؿ الفصؿ فيك إختصار 
اآلجاؿ ، دكف اإلخبلؿ بمقتضيات مبادئ المحاكمة العادلة ، ك متطمبات قرينة البراءة ، 

كفؽ  اع ، ك يحقؽ عدالة جنائية فعالة        بما يضمف عدـ المساس بحقكؽ الدف
 التي يقـك عمييا قانكف، إجراءات قانكنية منصفة ، ك التي تعد في األصؿ نقطة اإلرتكاز 

 (3). اإلجراءات الجزائية الجزائرم 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مف نفس القانكف عمى أنو : " إذا كاف أحد ضباط الشرطة القضائية قاببل  577تنص المادة ( 1)

أك أثناء مباشرتيا في الدائرة التي ، أك جنحة خارج دائرة مباشرة أعماؿ كظيفتو ، إلتياـ بإرتكاب جناية 
 ."  576يختص فييا محميا ، إتخذت بشأنو اإلجراءات طبقا ألحكاـ المادة 

عمى اإلجراءات الخاصة بالمثكؿ الفكرم عمميا عمى مستكل المحكمة ك المجمس القضائي  لئلطبلع(2)
 . 257 _ 253، راجع قسـ المبلحؽ ، نسخة كاممة عف مضمكف اإلجراءات ، ص ص 

( ، مف نص المادة 04( ، ك الرابعة )02( ، الثانية )01راجع في ذلؾ مضمكف الفقرات : األكلى )(3)
 المعدؿ ك المتمـ ، مرجع سابؽ . ، زائية الجزائرمقانكف اإلجراءات الج( مف 01األكلى )
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، ال يتأتى القانكنية ك الدستكرية الممنكحة لممتيـ ضمانات اللما كاف إحتراـ ك         
 ، التي تحكـ سير الدعكل العمكمية          العادية  جراءاتاإلبالضركرة عف طريؽ 

الجزائرم  المشرع  نظـيع عقكبة سالبة لمحرية ، فقد د تنتيي في الغالب ، بتكقػػػكالتي ق
مجمكعةمف المنكه عنو ، عبر 15/02بمكجب األمر نظاـ المثكؿ الفكرم ، لمستحدث 

 ، في سعيو  لتحقيؽع الجزائرم قيدىا بضكابط تعبر حقيقة عف نية المشر  كت ، اإلجراءا
، مراعيا في ذلؾ اإلستجابة لمتطمباتقرينة البراءة  كفؽ جيازقضائي محكـ، محاكمة عادلة 

   . 
ك ىك ماجسده مف خبلؿ ، تأكيده لمطبيعة اإلستثنائية لمحبس المؤقت ،بأف جعؿ 

جية الحكـ ممثمة الصبلحيات المناطةبمف ،  مف عدمو المؤقت إيداع المتيـ الحبساألمرب
فاصمة في مكضكع ، ، بإعتباره جية محايدة مستقمة (1)في قاضي محكمة الجنح 

سمطة إتياـ مف جية ، ك خصـ ممتاز مف جية التي تعد مف النيابة العامة بدال ، الدعكل
ضمانات التي أحاط فضبل عف ال، ما يمنعيا مف أف تتسـ بالحياد كاإلستقبللية ، أخرل 

 (2). المتيـ بيا ك أىميا : حؽ المتيـ في اإلستعانة بمحاـ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنكه  15/02مف األمر رقـ  6مكرر  339مضمكف نص المادة راجع في ذلؾ  _لمتفصيؿ : ( 1)

 سابؽ .مرجع  عنو 
مف األمر رقـ  3مكرر  339لممشتبو فيو ، بمكجب نص المادة  حيث يعترؼ المشرع الجزائرم( 2)

باإلضافة ككيؿ الجميكرية ـ، بحؽ المتيـ في اإلستعانة بمحاـ ، عند مثكلو أما المنكه عنو  15/02
مف طرؼ تجيز لممشتبو فيو المكقكؼ لمنظر  ك التي ، مف نفس األمر 1مكرر  51ة إلى نص الماد

 ضابط الشرطة القضائية ، حؽ اإلستعانة بمحاـ. 
مف األمر المذككر أعبله  1 مكرر 51( مف نص المادة 01جاء في مضمكف الفقرة األكلى )_ ك قد
المكقكؼ لمنظر كؿ كسيمة  " يجب عمى ضابط الشرطة القضائية أف يضع تحت تصرؼ الشخصأنو :

تمكنو مف اإلتصاؿ فكرا بأحد أصكلو أك فركعو أك إخكتو أك زكجو حسب إختياره ك مف تمقي زيارتو أك 
 . اإلتصاؿ بمحاميو ك ذلؾ مع مراعاة سرية التحريات ك حسف سيرىا  "

 و الحؽ=أنو : " لمشخص المشتبو في المنكه بو عمى 15/02مف األمر  3مكرر  339تنص المادة _  
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 المثكؿ الفكرم ات تطبيؽ نظاـإجراء، سندرس في ىذا المبحث لتكضيح المسألة ، ك 
المنكه بو ،قبؿ إحالة المتيـ الماثؿ أماـ ككيؿ  15/02المكرسة بمكجب األمر رقـ 

تطرؽ إلى دراسة نثـ  .مف خبلؿ المطمب األكؿ ، الجميكرية عمى جيػة جية الحكـ
، بعد إحالة المتيـ ، عمى جية الحكـ لممثكؿ أماـ  المثكؿ الفكرم ات تطبيؽ نظاـإجراء

 .لمطمب الثانيمف خبلؿ ا، قاضي محكمة الجنح 
 

 المطمب األول
 إجراءات تطبيق نظام المثول الفوري 

 مــــقبل إحالة المتيم عمى جية الحك                     
 

لقد حمت إجراءات المثكؿ الفكرم ، محؿ إجراءات التمبس بالجريمة القديمة         
كطريؽ إستثنائي ، ىدفو اإليجاز ك تبسيط اإلجراءات ، في القضايا التي ال تحتاج 
المتابعة فييا إلجراء تحقيؽ قضائي ، أك إجراءات تحقيؽ خاصة ، ك الذم أحاؿ بمكجبو 

إليداع رىف الحبس المؤقت ، مف يد ككيؿ الجميكرية        المشرع الجزائػرم ، صبلحية ا
ك إناطة قاضي الحكـ عمى مستكل محكمة الجنح ، بإعتبار أف ىذا األخير يتمتع 
باإلستقبللية ك الحياد ، عمى عكس ككيؿ الجميكرية ، الذم يحتؿ مركز الخصـ في ممؼ 

طة ضبط مرتكبيا في حالة محمو الجرائمالمكصكفة قانكنا أنيا جنحة ، شري، (1)القضية
           41مف حاالت التمبس ، التي حددىا المشرع الجزائرم ، بمكجب نص المادة 

 اؿ كقكع التعسؼ كالخطأ منعدمامما يجعؿ إحتممف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم، 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة يتـ إستجكابو في حضكر في اإلستعانة بمحاـ عند مثكلو أماـ ككيؿ الجميكرية ك في ىذه الحال=

 " ، المرجع السابؽ .  ك ينكه عف ذلؾ في محضر اإلستجكاب محاميو
 . 339، مرجع سابؽ ، ص لة ، أنظر : _ عبد الرحمف خمفي لمزيد مف التفصيؿ في المسأ(1)
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قانكنا بمكجب سمطات إستثنائية مف القاعدة المخكؿ ، مف جانب ضابط الشرطة القضائية
ك أف ال تككف مف القضايا التي تستدعي المتابعة فييا ، إجراء تحقيؽ قضائي ، األصؿ .

 أك إجراءات تحقيؽ خاصة .
عند تقديـ المتيـ المثكؿ الفكرم نظاـ تطبيؽ سندرس إجراءات كلبحث المسألة بعمؽ ، 

أماـ ككيؿ الجميكرية، بدءا بشرح اإلختصاصات المخكلة قانكنا لضابط الشرطة القضائية 
عمى سبيؿ اإلستثناء ، في الجنح المتمبس بيا محؿ تطبيؽ ىذا النظاـ ، بإعتبار أف 

رع األكؿ .ثـ نتعرض ػ، مف خبلؿ الفضابط الشرطة القضائية ىك المكمؼ بتقديـ المتيـ 
 ،، عند مثكؿ المتيـ أماـ ككيؿ الجميكرية المثكؿ الفكرم نظاـ تطبيؽ إلجراءات  بالشرح

 مف خبلؿ الفرع الثاني .ك  الضمانات الممنكحة لممتيـ 
 

 الفرع األول
 اإلختصاصات اإلستثنائية المخولة لضابط الشرطة القضائية           

 
، التي تقضي بقياـ ضابط  كما ىك الحاؿ بالنسبة إلجراءات التمبس القديمة        

الشرطة القضائية ، بإختصاصات إستثنائية ، خركجا عف القكاعد العامة التي تحكػـ 
 ي   ػػػػػػػػػػػػػػػ، فإف نظاـ المثكؿ الفكرم ىك اآلخر ، يقتض(1)اإلختصاصات العادية المناطة بو

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانكف لضابط الشرطة فييا التي يسمح  حاالتحالة التمبس بالجريمة ، مف ال تعتبرحيث  (1)
عمى القاعدة األصؿ ، في إطار اإلختصاص المكسع ، كإستثناء  ة بعض الصبلحياتالقضائية بمباشر 

الذم يناط بو خارج دائرة إختصاصاتو العادية ، فبالرجكع إلى قانكف اإلجراءات الجزائية  الجزائريك 
تحديدا نصكص المكاد المتعمقة بإختصاصات ضابط الشرطة القضائية في حالة الجريمة المتمبس بيا ، 

صبلحية مباشرة بعض إجراءات التحقيؽ ، التي ال يختص  نجد أف المشرع الجزائرم قد منحو
بمباشرتيا طبقا لماتقضي بو القكاعد العامة في ىذا الشأف ، ك ىي إختصاصات تتعمؽ بأعماؿ 

 =سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتحقيؽ التي يقكـ بيا قاضي التحقيؽ ، ك ىذا في حالة ما إذا ما قامت صكرة مف صكر التمب
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في بعض األحػػػكاؿ إضطبلع ضابط الشرطة القضائية ، بصبلحيات يباشرىا عمى سبيؿ 
 اإلستثناء، بإعتباره نظاـ إستثنائي ، يطبؽ في مجاؿ الجنح المتمبس بيا ال غير .

ك لعؿ ما يبرر تخكيؿ المشرع الجزائرم ، ضابط الشرطة القضائية          صبلحية 
مباشرة بعض اإلختصاصات عمى سبيؿ اإلستثناء ، في مجاؿ الجرائـ المتمبس بيا ، ككف 
حالة التمبس تعد قرينة قاطعة ، عمى كقكع جريمة معينة ، تفترض الخركج          عف 

ما يستكجب إتخاذ إجراءات إستعجالية ، لكشؼ الغمكض    ك  القكاعد الشكمية المعيكدة ،
، فضبل عف منع إفبلت المتيـ ك  (1)إزالة التمبس ، ك الحفاظ عمى أدلة إثبات الجريمة 

 ة      ػػػػػػػػػػػػػػتممصو مف تحمؿ مسؤكلية ما قاـ بو مف أفعاؿ إجرامية ، ك بعث الشعكر بالطمأنين
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، ك التي تسمح لضابط  41المنصكص عمييا في المادة 

باإلنتقاؿ لمكاف الجريمة بغرض اإلبقاء عمى أدلة الجريمة كما ىي ك كذا آثارىا ، الشرطة القضائية 
خشية إختفائيا أك طمسيا مف قبؿ مف لو مصمحة في ذلؾ ، ك إتخاذ اإلجراءات البلزمة حتى ال 

عتبر دليبل تاإلختصاص  تي تبرر مباشر ىذاالتمبس الحالة الحقيقة ، فمما ال شؾ فيو ، أف تضيع 
كجكد الجريمة . غير أنو تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف المشرع الجزائرم ، ك سعيا ظاىرا عمى 

ضابط اػمنو لمحفاظ عمى الحقكقك الحريات ضد أم إنتياؾ ، فقد قيد ىذا اإلختصاص بقيكد يمتـز بي
ىك ك ئـ في حالة التمبس ، غير مطمقة الشرطة القضائيةما يجعؿ السمطة الممنكحة لو في مجاؿ الجرا

الحريات ، ك عميو فإف مايقكـ بو الحقكؽ ك ما مف شأنو أف يضمف خمكىا مف أم تعرض أك مساس ب
ضابط الشرطة القضائية مف إجراءات في حالة التمبس بالجريمة ، ال تعدك مف ككنيا مجرد إجراءات 

بس مف بيف إستدالليةال تطاؿ الحقكؽ ك الحريات بأم شكؿ مف األشكاؿ .ك بالنتيجة ، فإف حالة التم
الحاالت التي أسس عمييا قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم الصبلحيات المخكلة لضابط الشرطة 

بميمة البحث ك  ك أف ىذا األخير يختص في األساس القضائية عمى سبيؿ اإلستثناء ، خاصة 
مف  42ة راجع في ذلكمضمكف نص الماد_،  _ لمزيد مف التفصيؿالتحرم عف الجريمة ك مرتكبييا. 
 .قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم

لمتفصيؿ أكثر في المسألة ، أنظر : _ ىدكني نصر الديف يقدح داريف ، الضبطية القضائية     ( 1)
 . 82، ص  2015، دار ىكمة ،  03في القانكف الجزائرم ، ط 
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ك األماف ، لدل مف كانكا شيكدا عمى الكاقعة اإلجرامية ، باإلضافة إلى تحقيؽ الردع 
 بنكعيو العاـ ك الخاص ، بما يضمف تكفير األمف كسط المجتمع .

ني ، بما يكفؿ ك بالنتيجة تحقيؽ رد فعؿ عقابي سريع ك فعاؿ في مكاجية الجا        
 (1)التطبيؽ الصاـر لمقانكف ك حسف سير العدالة .

 : (2)ك لعؿ أىـ ىذه الصبلحيات ، تتمخص فيما يمي 
 األمر بعد مبارحة المكاف .  _ 
 ضبط المشتبو فيو ك إقتياده إلى أقرب مركز شرطة .  _
 التكقيؼ لمنظر .   _
 القبض ك التفتيش ._ 

ك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف ضابط الشرطة القضائية ممـز بمراعاة         
بعض النقاط الميمة ، أثناء مباشرة الصبلحيات المناطة بو قانكنا ، نكردىا بإيجاز     

 فيما يمي : 
الحرص عمى إنياء إجراءات التحقيؽ في المرحمة التمييدية ، في أنسب اآلجاؿ أقصاىا  _

، إذا إقتضى التحقيؽ  (3)لتكقيؼ لمنظر ، أك المدة المحددة قانكنا عند التمديد مدة ا
 ضركرة تمديد آجاؿ التكقيؼ لمنظر .

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف في اإلجراءات الجنائية في ضكء أنظر : _ كندارم حسيف عمي ، البطبل ،لمزيد مف التفصيؿ ( 1)
قانكف اإلجراءات الجنائية لدكلة اإلمارات العربية المتحدة ، ك قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم 

 . 226، ص  2003القاىرة 
.  83، ص ، مرجع سابؽ أنظر : _ عبد الرحمف خمفي ، لمزيد مف التفصيؿ في ىذه المسألة ( 2)

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  51ك  50يضا : مضمكف نص المادتيف راجع في ذلؾ أ
 المعدؿ ك المتمـ باألمر المنكه عنو .

أنظر : _ نجيمي جماؿ ، قانكف اإلجراءات الجزائية عمى ضكء اإلجتياد القضائي   ،لمتفصيؿ أكثر( 3)
راجع في  _،  206، ص  2015، دار ىكمة لمطباعة ك النشر ك التكزيع ، الجزائر ،  1، ط  2ج 

 مف القانكف المنكه بو . 51مضمكف نص المادة ذلؾ أيضا 
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 (1)الحرص عمى تمكيف المتيـ مف إستعماؿ حقكقو الممنكحة لو قانكنا .  _
ضركرة تحرير محضر مستقؿ عف كؿ إجراء مف اإلجراءات المتخذة كفقا لؤلشكاؿ  _

 المنصكص عمييا قانكنا .
إقتضى األمر لئلدالء بأقكاليـ ك إفاداتيـ أماـ ككيؿ الجميكرية     إستدعاء الشيكد إذا  _

 (2)ك ذلؾ تحت طائمة العقكبات المنصكص عمييا قانكنا . 
ضركرة تحرير عدة نسخ مف اإلجراءات ، ك كضعيا تحت تصرؼ ككيؿ الجميكرية  _

مة    محامي الدفاع ، ك جية الحكـ ، لتمكينيـ مف اإلطبلع المسبؽ ، ك أخذ نظرة عا
 عف القضية قبؿ جمسة المحاكمة .

 
 الفرع الثاني 

 إجراءات المثول الفوري أمام وكيل الجميورية 
 مـــــــــــــــــــــة لممتيــــــــــــــات المكرســــــــــــو الضمان

 
بعد إنتياء ضابط الشرطة القضائية ، مف أعماؿ البحث ك التحرم ، ك إجراء         

التحقيقات البلزمة ، فإنو يقدـ المشتبو فيو ، الذم ال يقدـ ضمانات كافية لممثكؿ أماـ 
 ػػػػكص ػػ، مرفقا بمحاضر اإلستدالؿ التي حررىابخصػػػػػػػػػػػػػػ (3)القضاء أماـ ككيؿ الجميكرية

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يخبػػره المنكه عنو عمى أنو: " كؿ شخص أكقؼ لمنظر  15/02مكرر مف األمر  51تنص المادة ( 1)

أدناه ك يمكنو ، عند اإلقتضاء  1مكرر  51 ضابط الشرطة القضائية بالحقكؽ المذككرة في المادة
 " .شار إلى ذلؾ في محضر اإلستجكاب اإلستعانة بمترجـ ك ي

  15/02مف األمر رقـ  1مكرر  339( مف نص المادة 02جاء في مضمكف الفقرة الثانية )( 2)
بيا شفاىة    ك يجكز لضباط الشرطة القضائية إستدعاء شيكد الجنحة المتمبس المنكه عنو ، أنو : " ...

 مرجع سابؽ . " . العقكبات المنصكص عمييا قانكنا  ك يمتـز ىؤالء بالحضكر تحت طائمة
األمر           ، مف 1مكرر  339( مف نص المادة 01راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة األكلى )( 3)

 . سابؽالمنكه عنو ، مرجع  15/02رقـ 
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ك لتعميؽ البحث في المسألة ، نتناكؿ ( 1)الكاقعة اإلجرامية المتمبس بيا محؿ المتابعة . 
في المقاـ األكؿ ، إجراءات المثكؿ الفكرم التي يباشرىا ككيؿ الجيكرية ، في مكاجية 

، قبؿ إحالتو عمى المحكمة . ثـ نتطرؽ لشرح الضمانات المكرسة  المتيـ الماثؿ أمامو
 لممتيـ الماثؿ أماـ ككيؿ الجميكرية في المقاـ الثاني .

 

 أوال : إجراءات المثول الفوري أمام وكيل الجميورية : 
يقكـ ككيؿ الجميكرية في ىذه المرحمة اإلجرائية ، أيف يقدـ أمامو المتيـ المتمبس         
ة محؿ المتابعة ، مرفقا بمحاضر اإلستدالؿ المحررة مف طرؼ الضبطية القضائية بالجنح

بتفحص ممؼ القضية ، ك يحقؽ بشأنيا ، بغية إثبات العناصر المادية المككنة لمجريمة    
ك تحديد كصفيا القانكني ، باإلضافة كذلؾ إلى تفحص األدلة المتكفرة لديو ، لمتحقؽ    

ب الجنحة المتمبس بيا محؿ المتابعة ، إلى المشتبو فيو الماثؿ مف مدل ترجيح إحتماؿ نس
 ، مف عدمو ....أمامو ، بصفتو فاعبل أك شريكا ، أك محرضا 

ك بمعنى آخر ، إذا ما كانت األدلة المتكفرة ، قكية ك متماسكة ، مف شأنيا التدليؿ        
عمى إرتكاب المشتبو فيو الماثؿ أمامو ، لمجنحة محؿ المتابعة ، أك عمى األقؿ تدعك   

 إلى إفتراض مساىمتو في إرتكابيا .
، ك يتحقؽ     (2)يـ ضؼ إلى ذلؾ ، فإف ككيؿ الجميكرية يقـك بإستجكاب المت        

 مف ىكيتو ، ك يأخذ أقكالو ك إعترافاتو ، بخصكص األفعاؿ المنسكبة إليو ، التي يحيطػػػػػػػػػػو 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المذككر أعبله   15/02مف األمر  36( مف نص المادة 05ف الفقرة الخامسة )جاء في مضمك ( 1)

شكاكل ك الببلغات ك يقرر في أنو : " يقكـ ككيؿ الجميكرية بما يأتي : _ تمقي المحاضر ك ال
منظر فييا اآلجاؿ ما يتخذه بشأنيا ك يخطر الجيات القضائية المختصة بالتحقيؽ أك المحاكمة لأحسن
 مرجع سابؽ . ..." 

يعتبر اإلستجكاب مناقشة تفصيمية لممتيـ شاممة ، يتـ مف خبلليا إستجكاب المتيـ بخصكص ( 2)
الكقائع المنسكبة إليو ، بغرض أخذ أقكالو ك تصريحاتو ك إعترافاتو التي مف شأنيا تدعيـ األدلة 

 =مف المشرع الجزائرم  المتكفرة بأدلة جديدة ، ك ىنا تظير خطكرة اإلستجكاب ، األمر الذم إقتضى
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عمما بيا ،كما يخبره بتكييفيا القانكني ، ك أنو سيمثؿ فكرا أماـ المحكمة ، عمبل بمبدأ 
 (1)المحاكمة الفكرية ، الذم يعد نقطة إرتكاز نظاـ المثكؿ الفكرم . 

باإلضافة إلى ماسبؽ ، تجدر اإلشارة إلى ، أف المشرع الجزائرم أجاز لضابط الشرطة 
بخصكص الجنحة المتمبس بيا محؿ ، لسماع أقكاليـ  القضائية ، إستدعاء الشيكد شفاىة

، بيدؼ تدعيـ أدلة القضية .  (2)، ك ذلؾ تحت طائمة العقكبات المنصكص عمييا قانكنا 
ك بالنتيجة ، ففي حاؿ إمتنع الشيكد عف الحضكر ك اإلدالء بإفاداتيـ ، تكقع عمييـ 

 (3).العقكبات المقررة قانكنا 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضركرة إحاطة المتيـ في ىذه المرحمة بجممة مف الضمانات ، لتحقيؽ محاكمة عادلة تخمك مف أم =

كض قانكف أنظر : _ عكض محمد ع سألة لمتفصيؿ أكثر في ىذه الم _مساس بحقكؽ الدفاع .
أنظر أيضا : ك . 512ص ،  1989عية ، الجزء األكؿ ، مؤسسة الثقافة الجام، اإلجراءات الجنائية  

منشكرات عشاش ، الجزائر تحقيؽ اإلبتدائي ، الطبعة األكلى _ مميكة درياد ، ضمانات المتيـ أثناء ال
 . 97، ص 2003، 
المذككر أعبله عمى أنو : " يتحقؽ  15/02مف األمر رقـ  2مكرر  339تنص المادة ( 1)

ككيبللجميكرية مف ىكية الشخص المقدـ أمامو ثـ يبمغو باألفعاؿ المنسكبة إليو ك كصفيا القانكني ك 
 " . لمحكمة ...يخبره بأنو سيمثؿ فكرا أماـ ا

  15/02رقـ  مف األمر 1مكرر  339( مف نص المادة 02جاء في مضمكف الفقرة الثانية )( 2)
المنكه عنو ، أنو :" ... ك يجكز لضباط الشرطة القضائية إستدعاء شيكد الجنحة المتمبس بيا شفاىة 

 ك يمتـز ىؤالء بالحضكر تحت طائمة العقكبات المنصكص عمييا قانكنا  " ، المرجع السابؽ .
طة القضائية صبلحية يمكننا القكؿ ىنا أنو يعاب عمى المشرع الجزائرم الذم يخكؿ لضابط الشر ( 3)

إستدعاء الشيكد شفاىة ، ك جعميـ مناطا لمعقاب في حاؿ إمتناعيـ عف الحضكر لئلدالء بإفاداتيـ 
ككف اإلستدعاء الشفيي ال يحمؿ الشاىد عمى الحضكر بصفة إجبارية ، ألنو غير مقيد في محضر 

الشاىد في حاؿ إمتناع     محرر ك ممضى ، مما يحكؿ دكف اإلعتداد بو ، ك إعتباره دليبل فعميا ضد
ك بالنتيجة يككف في ىذه الحالة معفى مف العقاب . فبالرجكع لمتشريع الفرنسي مثبل ف نجد أف الشيكد 
يتـ تقديميـ أماـ ككيؿ الجميكرية عمى الفكر ك بأم كسيمة ، بناء عمى طمب مف ضابط 

ك تعزيز الممؼ ، عمما أف  الشرطةالقضائية أك عكف القكة العمكمية ، بيدؼ تدعيـ أدلة القضية
 =إستدعاء  
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باإلضافة إلى إخبار المتيـ المقدـ أمامو بأنو سيمثؿ عمى الفكر  ، أف ككيؿ الجميكرية كما

ذلؾ ، يكمف  ب ػػك لعؿ السب ،الشيكد ك الضحية  أماـ المحكمة ، فإنو يخطر بذلؾ أيضا 
في فرض إحتماؿ سماع إفاداتيـ مف قبؿ قاضي الحكـ بغية تعزيز ممؼ القضية ، عبر 
تدعيمو بمزيد مف األدلة الجديدة ، ك أخذ نظرة عامة عف األفعاؿ المنسكبة إلى المتيـ 

.(1) 
في  اإلستجكاب إستجكاب المتيـ ، ك تدكيف مجرياتبعد إنتياء ككيؿ الجميكرية مف ك 

يبقى تحت الحراسة الفكر أماـ المحكمة  تجكاب ، ك إخباره بأنو سيمثؿ عمىمحضر اإلس
عمى مستكل محكمة الجنح ، كفؽ ، لغاية أف يحيمو مباشرة عمى جية الحكـ ، األمنية 

 (2)إجراءات المثكؿ الفكرم . 
 

 ثانيا : الضمانات المكرسة لممتيم في ظل إجراءات المثول الفوري : 
إف المشرع الجزائرم ، ك إلتزاما منو بالحرص عمى تحقيؽ محاكمة عادلة                

قد أحاط المتيـ ، بجممة مف الضمانات التي تكفػؿ عدـ المساس بحقكقو المكرسة   
بمكجب المكاثيؽ الدكلية ك الدساتير الكطنية ، نظػػراألىميتيا ، كحؽ المتيـ في 

، ك حقو في سماع أقكالو ك تصريحاتو ، ك كذا حقو في  إخطارىبالتيمة المنسكبة إليو
تفنيد اإلتيامات المكجية إليو ....إلخ ، فبدكف ىذه الضمانات ، تصبح المحاكمة العادلة  

 أحرفا ميتة ك شعارا ال معنى لو ، ما لـ تجسد عمى أرض الكاقع .
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشاىد ك إحضاره ك لك بالقكة العمكمية ، ال يجعمو عرضة لمعقاب حتى ك لك إمتنع عف الحضكر . =

 – 83قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي رقـ  مف 5-397_ راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة 
 ، مرجع سابؽ . 466

المذككر أعبله ، عمى أنو : " يتحقؽ ككيؿ  15/02مف األمر رقـ  2مكرر  339تنص المادة  (1)
 الجميكرية ...  كما يبمغ الضحية ك الشيكد بذلؾ  " ، المرجع السابؽ .

 15/02مف األمر رقـ  4مكرر  339المادة  ( مف نص02جاء في مضمكف نص الفقرة الثانية )( 2)
المنكه بو ، أنو : " .. ك يبقى المتيـ تحت الحراسة األمنية إلى غاية مثكلو أماـ المحكمة . " . المرجع 

 السابؽ .
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 _ حق المتيم في إبالغو بالتيمة المنسوبة : 1

حيث منح لممتيـ ، الحؽ في إببلغو بالتيمة المنسكبة إليو ، في لغة مفيكمة لديو ك سبب 
، ك الحؽ في تقديـ تفسيرات بالنسبة لئلتيامات المكجية إليو ك  (1)التيمة 

مناقشةاإلدعاءات المقدمة ضده ، باإلضافة إلى حقو في اإلدالء بتبريراتو ، ك أكجو دفاعو 
ك بالنتيجة ، فمف بيف الضمانات الممنكحة قانكنا لممتيـ ، مسألةإحاطتو براءتو . عف قرينة

كصفيا القانكني  ك األدلة المقدمة ضده ، مع إحاطتو عمما ب عمما بالكقائع المنسكبة إليو ،
 (2)ك العقكبة المقررة ليا قانكنا . 

 _ حق المتيم في إلتزام الصمت في مرحمة اإلستجواب :  2
في أف يمتـز الصمت عند إستجكابو ، ك يتحػفظعف اإلجابة  فمممتيـ قانكنا الحؽ        

         لو المشرع الجزائرم اإلمتنػاع عف اإلدالء عمى األسئمة المكجية إليو حيث أجاز
فإف حؽ المتيـ في إلتزاـ الصمت ، ىك حؽ مقػػرر بمقتضى  بأم تصريح . ك بمعنى آخر

، ك ال يجكز إكراىو ال بدنيا ك ال معنكيا (3)القانكف ، مستمد مف حريتو في إبداء أقكالو 
 (4).  عمى الشيادة ضد نفسو

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)أ( ، مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية عمى أنو : " لكؿ  14تنص المادة ( 1)
الدنيا التالية :   ضيتو ك عمى قدـ المساكاة التامة بالضمانات متيـ بجريمة أف يتمتع أثناء النظر في ق

 _ أف يتـ إعبلمو سريعا ك بالتفصيؿ ك في لغة يفيميا بطبيعة التيمة المكجية إليو ك أسبابيا ." . 
_ العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية ، إعتمد ك عرض لمتكقيع ك التصديؽ           

_ د ( المؤرخ               21)  2200جب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ ك اإلنضماـ بمك 
 . 23/03/1976، ك دخؿ حيز النفاذ بتاريخ  16/12/1966في 
 المنكه عنو آنفا . 15/02مف األمر رقـ  2مكرر  339نص المادة  مضمكفراجع في ذلك_( 2)
أنظر : _ محمكد مصطفى محمكد ، شرح قانكف اإلجراءات  ، لمتفصيؿ في المسألة( 3)

: _ أيضا  أنظر . ك 299، ص 1995ةالطبعة الثالثة ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، ػالجنائي
دكر النيابة العامة في حماية حقكؽ اإلنساف أثناء تحريؾ الدعكل العمكمية ، دراسة عثامنية ككثر 

 . 46،  45، ص ص  2014محمد خيضر ، بسكرة ، مقارنة رسالة دكتكراه ، جامعة 
 =و : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعة لييئة األمـ المتحدة أنمف بيف التكصيات التي جاءت بيا لجنة حقكؽ اإلنساف التا( 4)
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 : _  حق المتيم في اإلستعانةبمحام لمدفاع عنو 3

المشرع د حرص ، فق( 1)عف نفسو ، حؽ مكفكؿ دستكريا اعلما كاف حؽ المتيـ في الدف
 (2). عمى ضماف إحتراـ ىذا الحؽ ك اإللتزاـ بو  الجزائرم كؿ الحرص

ك لعؿ ما يؤكد إلتزاـ المشرع الجزائرم ، بضماف عدـ إنتياؾ ىذا الحؽ في إطار         
إجراءات المثكؿ الفكرم ، يتجمى مف خبلؿ إقراره لممتيـ ، بالحؽ في اإلستعانةبمحاـ 

د إستجكابو ػػحيث يجكز ليذا األخير حضكر محضر إستجكاب مككمو ، عن، لمدفاع عنو 
طبقا ألحكاـ نكيو عف ذلؾ في محضر اإلستجكاب    ، ك يتـ الت مف قبػؿ ككيؿ الجميكرية

 (3). المذككر آنفا 15/02مف األمر رقـ ،  3مكرر  339نص المادة 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جبر أحد عمى الشيادة ضد نفسو ، ك يجب قبؿ سؤاؿ أك إستجكاب كؿ شخص مقبكض عميو    " ال ي= 

 "  . س ، أف يحاط عمما بحقو في الصمت أك محبك 
، عمى أنو : " الحؽ في الدفاع معترؼ بو  2016مف الدستكر الجزائرم لسنة  169تنص المادة ( 1)

 المرجع السابؽ .ئية  "  ، الحؽ في الدفاع مضمكف في القضايا الجزا
 5أنظر : _ بكلحية شيرة ، حؽ المتيـ في الدفاع أماـ القضاء ، مجمة المنتدل القانكني ، العدد ( 2)

 . 91بسكرة ، دكف ذكر تاريخ النشر ، ص 
، عمى أنو : " لمشخص المشتبو فييالحؽ المنكه بو  15/02مف األمر  3مكرر  339تنص المادة ( 3)

ثكلو أماـ ككيؿ الجميكرية ك في ىذه الحالة يتـ إستجكابو في حضكر محاميو  فياإلستعانة بمحاـ عند م
 سابؽ ." ، مرجع  ينكه عف ذلؾ في محضر اإلستجكاب  ك
عالفرنسي في ىذا الصدد ، نبلحظ أف الضمانات التي يمنحيا المشرع الفرنسي ك بالرجكع إلى التشري 

ة العامة ، أكسع مف تمؾ التي يمنحيا المشرع لممتيمعند مثكلو أماـ ككيؿ الجميكرية ممثؿ النياب
حاؿ عدـ كجكد محاـ لمدفاع  الجزائرم  ذلؾ أنو يتيح المجاؿ لممتيـ الماثؿ أماـ ككيؿ الجميكرية ، في

باإلستفادة مف نظاـ المساعدة القضائية ، حيث يخطر ككيؿ الجميكرية نقابة المحاميف ، في حاؿ عنو 
ف محامي مف أجمو ، ك في حاؿ ما إذا لـ يختر المتيـ محاـ إستعمؿ المتيـ حقو في طمب تعيي

مف مػػػػكجب عمى ىذا األخير تمكيف المتيلمحضكر معو أثناء إستجكابو مف طرؼ ككيؿ الجميكرية ، ت
 : لمتفصيؿ أكثر في المسألة  أنظر_     ممفو لمراجعتو ك تحضير دفاعو .

_ Camille Viennot , Le Procès Pénal Accéléré , DALLOZ , 2012 , P 418 – 419 .=       
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ك مرجع ذلؾ ، يكمف في األىمية البالغة ، التي يكتسييا الدكر اإليجابي الجكىرم              

امي ، كالذم يتجمى في الرقابة عمى جميع اإلجراءات ك الشكميات     الذم يمعبو المح
ىذا مف جية . كمف جية أخرل ، الحرص عمى إحاطة المتيـ بكافة الضمانات المقررة لو 

 (1)قانكنا فضبل عما يشكمو تكاجد المحامي مع المتيـ ، مف دعـ معنكم قكم ليذا األخير
ك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف المشرع الجزائرم يجيز ، بمكجب األمر         

، المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية  66/155المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رقـ  15/02رقـ 
لمرقابة عمى جميع اإلجراءات الجزائرم ، لممحامي الحصكؿ عمى نسخة مف اإلجراءات ، 

 (2).عمى إحاطة المتيـ بكافة الضمانات المقررة لو قانكنا ك الشكميات ، ك الحرص 
كما يجكز لو اإلطبلع عمى ممؼ القضية ، ناىيؾ عف إمكانية حصكلو عمى نسخة مف 

ككيؿ الجميكرية ك اإلتصاؿ بمككمو بكؿ حرية كعمى إنفراد . حيث يتكلى ، اإلجراءات
ك مخصص ليذا مييأبميمة ضماف إتصاؿ المحامي بمككمو عمى إنفراد ، في مكاف 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، تحت رقابة ضابط الشرط (3)الغرض يسمى " بغرفة المحادثة "
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  354سابؽ ، ص أنظر : _ عبد الرحمف خمفي ، مرجع  ،يؿ لمزيد مف التفص=
ك المبلحظ ىنا ، أنو عمى الرغـ مف الدكر اإليجابي الذم يضطمع بو المحامي المتكاجد مع ( 1)

بككف ض النقائص ، خاصة ما تعمؽ منيا    مككمو في محضر اإلستجكاب ، إال أنو ينطكم عمى بع
ال يمكنو في ىذه المرحمة تكجيو األسئمة لممتيـ أماـ ككيؿ الجميكرية ، ك ال حتى إبداء  المحامي

المبلحظات ، أك المرافعة أمامو ، ك إنما يقتصر دكره فقط عمى رقابة اإلجراءات ، ك مدل إحتراـ 
رجع سابؽ  أنظر : _ أحمد بف مداني ، م ـ . لمتفصيؿ أكثر في المسألة الضمانات المقررة قانكنا لممتي

 . 334ص، مرجع  سابؽ : _ محمد محدة ،  أنظر أيضا ك  _  . 29ص 
مف األمر رقـ  4مكرر  339( مف نص المادة 01جاء في مضمكف الفقرة األكلى )( 2)

المذككر آنفا عمى أنو : " تكضع نسخة مف اإلجراءات تحت تصرؼ المحامي الذم يمكنو 15/02
 سابؽ ." ، مرجع  راد في مكاف مييأ ليذا الغرض إنفاإلتصاؿ بكؿ حرية بالمتيـ ك عمى 

 =ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأصدرت كزارة العدؿ مف المديرية العامة لمشؤكف القضائية ك القانكنية ، تعميمة تحترق( 3)
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، التي يمثؿ أماميا  أماـ جية الحكـ، القضائية ، بغية تمكيف المتيـ مف تحضير دفاعو 

، لحيف مثكلو أماـ جية  عمما أف المتيـ يبقى تحت الحراسة األمنيةبصفة فكرية، 
 (1)الحكـ.

 
 المطمب الثاني

 المثول الفوري ات تطبيق نظامإجراء
 عمى جية الحكـــــم بعد إحالة المتيم

 
كما سبؽ القكؿ ، فإنو كبعد إنتياء ككيؿ الجميكرية مف إستجكاب المتيـ ك تدكيف         

مجرياتو في محضر اإلستجكاب ، ك إخباره بأنو سيمثؿ عمى الفكر أماـ المحكمة      
يبقى تحػػػػػػت الحراسة األمنية ، لغاية أف يحيمو مباشرة عمى جية الحكـ ، عمى مستكل 

 إجراءات المثكؿ الفكرم . محكمة الجنح ، كفؽ
إجراءات تطبيؽ نظاـ المثكؿ الفكرم ، أثناء مثكؿ المتيـ أماـ كلبحث المسألة ، سندرس 

ألكامر قاضي محكمة الجنح ، مف خبلؿ الفرع األكؿ . ثـ نتعرض بالشرح جية الحكـ، 
 ني .خبلؿ الفرع الثا في حؽ المتيـ الماثؿ أمامو كفؽ إجراءات النظاـ المنكه عنو ، مف

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مفادىا ، الحث عمى إنجاز أماكف مخصصة في كؿ  29/09/2015المؤرخ بتاريخ  15-777=
مف اإلتصاؿ بمحاميو ، كفؽ معايير تقنية محددة   محكمة تسمى بغرؼ المحادثة ، بيدؼ تمكيف المتيـ

تضمف سرية المحادثة بحيث تككف ىذه األماكف قريبة مف مكاتب التقديمات أك أماكف اإلحتجاز 
أنظر : _ سماتي الطيب ، المثكؿ الفكرم لممتيـ أماـ المحكمة ، مجمة  لمتفصيؿ في ىذه المسألة.

 . 30، ص  27/12/2016المحامي ، جامعة الشيخ لخضر ، العدد 
المنكه 15/02مف األمر رقـ  4مكرر  339( مف نص المادة 02جاء في مضمكف الفقرة الثانية ) (2)

 " .ة إلى غاية مثكلو أماـ المحكمة عنو أنو : " ك يبقى المتيـ تحت الحراسة األمني
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 الفرع األول
 إجراءات تطبيق نظام المثول الفوري 
 أثناء مثول المتيم أمام جية الحكم

 
بعد إحالة المتيـ عمى جية الحكـ ، يمثؿ ىذا األخير أماـ قاضي الحكـ               

عمىمستكل محكمة الجنح ، الذم يتحقؽ مف ىكية المتيـ ، ك بعد النظر في ممؼ القضيػة 
ك تفحص كقائع ك مبلبسات الجريمة محؿ المتابعة ، ناىيؾ عف تصريحات المتيـ ك 

متيـ عف حقو في طمب تأجيؿ الفصؿ في قضيتو        إلى أقكاؿ الشيكد ، فإنو يخبر ال
دفاعو ، خاصة إذا لـ أجؿ آخر ، قبؿ أف يباشر أم إجراء ، بيدؼ منحو ميمة لتحضير 

 (1)يكف ممثبل بمحاـ ، ك يتـ التنكيو عف ىذا التنبيو ك إجابة المتيـ في الحكـ . 
( أياـ كحد أقصى     03ثبلثة )عمما أف المشرع الجزائرم قد حدد ىذه الميمة ب         

ك عميو فإذا إستعمؿ المتيـ حقو المنكه عنو ، يمكنو القاضي عندئذ مف حقو ك يمنحو 
ك لعؿ السبب يكمف      (2)( أياـ ، ك فقا لما حدده القانكف .03ميمة ال تتجاكز ثبلثة )

 في ككف الميمة كجيزة يكمف في أف نظاـ المثكؿ الفكرم أساسو مبدأ المحاكمة الفكرية.
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 15/02مف األمر رقـ  5مكرر  339( مف نص المادة 01ة األكلى )جاء في مضمكف الفقر ( 1)

المذككر سابقا أنو : " يقـك الرئيس بتنبيو المتيـ أف لو الحؽ في ميمة لتحضير دفاعو ك ينكه عف ىذا 
 التنبيو ك إجابة المتيـ في الحكـ . " 

 المنكه عنيا أنو :  5مكرر  339( مف نص المادة 02جاء في مضمكف الفقرة الثانية ) (2)
( أياـ        03إستعمؿ المتيـ حقو المنكه عنو في الفقرة السابقة منحتو المحكمة ميمة ثبلثة )" إذا

ف أنظر : _ حزيط محمد ، أصكؿ اإلجراءات الجزائية في القانك  لمزيد مف التفصيؿ عمى األقؿ" ، 
 . 469، ص  2018دار ىكمة ، الجزائر ، ، الجزائرم 
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ك قد جاء ىذا الحؽ الذم كرسو المشرع الجزائرم ، لممتيـ المتابع كفؽ إجراءات المثكؿ 
المنكه عنو ، خبلفا لما كاف معمكال بو في  15/02بمكجب األمر رقـ ، الفكرم المستحدثة 

 مجاؿ المتابعة الجزائية ، التي تتـ كفؽ إجراءات التمبس بالجريمة القديمة .
ى أف جمسة المثكؿ الفكرم أماـ قسـ الجنح ، تعقد حسب ك تجدر اإلشارة ىنا ، إل

األكضاع العادية إلنعقاد الجمسات ، يترأسيا رئيس المحكمة أك أحد قضاة المحكمة 
 (1). بحضكر جميع األطراؼ ) متيـ ضحية ك شيكد ( ، إذا إقتضى األمر إستدعاؤىـ

مييأة لمفصؿ فييا ك النطؽ غير ، ك عميو ، فإف القاضي إذا ما رأل أف القضية         
بالحكـ بشأنيا بسبب ، كعدـ حضكر الشاىد ، أك أنو الحظ نقص في الجانب اإلجرائي 

عندئذ يأمر ، إلمكانية الفصؿ في مكضكع الدعكل  ناأك أحد الشركرط الكاجب تكافرىا قانك 
 (2).  تنعقد في أقرب أجؿ الفصؿ في القضية إلى جمسة الحقةبتأجيؿ ، القاضي 

لنتيجة ، فإذا قرر القاضي تأجيؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل المطركحة أمامو إلى ك با
أقرب جمسة ممكنة ، فإنو يأمر بعد اإلستماع لطمبات النيابة العامة ك المتيـ كدفاعو إف 

 ، إما :  (3)كجد 
 ترؾ المتيـ حرا ._ 1
 القضائية . إخضاع المتيـ لتدبير أك أكثر مف التدابير المفركضة بمكجب الرقابة_ 2
 إيداع المتيـ رىف الحبس المؤقت _3

غير أنو ، في حالة ما إذا تنازؿ المتيـ عف حقو ، في تأجيؿ الفصؿ في دعكاه         
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػفإنو ال يستفيد مف الميمة المقررة لو قانكنا مف أجؿ تحضير دفاعو ، أك تعييف محام

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  356سابؽ ، ص ، مرجع ف خمفي أنظر : _ عبد الرحم، لمزيد مف التفصيؿ( 1)
المنكه عنيا آنفا أنو : " إذا لـ تكف  5مكرر  339جاء في مضمكف الفقرة األخيرة مف نص المادة ( 2)

 الدعكل مييأة لمحكـ أمرت بتأجيميا إلى أقرب جمسة . " .
 .190ص، سابؽ ية ، مرجع لمتفصيؿ أكثر  أنظر : _ عبد اهلل أكىايب( 3)
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مثبل إلنتفاء أسباب التأجيؿ ، ك بالتالي فإذا كانت القضية مييأة لمفصؿ فييا            
في نفس جمسة المحاكمة ، فإف القاضي يبث فكرا في مكضكع الدعكل المطركحة أمامو 

مبدأ المحاكمة الفكرية ، الذم تؤسس عميو في نفػػػس الجمسػػػة ك في ذات اليكـ ، عمبل ب
ذلؾ ، بالقكاعد العامة التي تحكـ سير الجمسات ، سكاء إجراءات المثكؿ الفكرم ممتزما في 

ما تعمؽ منيا بإجراءات المرافعة ، بما في ذلؾ سرية أك عمنية الجمسة ، التي تككف حسب 
 (1)الحالة ، أك ما تعمؽ منيا بمرحمة النطؽ بالحكـ .

 
 الفرع الثاني

 األوامر الصادرة عن جية الحكم في حق المتيم 
 الماثـــــل وفــــــــق إجــــــــراءات المثــــــــول الفــــــوري               

 
كما سبؽ القكؿ ، فإذا قرر القاضي تأجيؿ الفصؿ في القضية المحالة أمامو كفؽ 

إلى أقرب جمسة ممكنة ، فإنو يأمر بعد اإلستماع لطمبات ، إجراءات المثكؿ الفكرم 
 :  (1)النيابػة العامة ك المتيـ كدفاعو إف كجد ، إما 

 ترؾ المتيـ حرا . أوال :
 إخضاع المتيـ لتدبير أك أكثر مف التدابير المفركضة بمكجب الرقابة القضائية . ثانيا :
 إيداع المتيـ رىف الحبس المؤقت . ثالثا :

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زائية مف قانكف اإلجراءات الج 285مضمكف نص المادة  راجع في ذلؾ _ : لمزيد مف التفصيؿ( 1)
 المعدؿ ك المتمـ ، مرجع سابؽ .، الجزائرم 

السابؽ ذكره ، أنو : " إذا قررت المحكمة  15/02مف األمر رقـ  6مكرر  339تنص المادة ( 2)
 : اعو ، إتخاذ أحد التدابير اآلتيةتأجيؿ القضية يمكنيا ، بعد اإلستماع إلى طمبات النيابة ك المتيـ ك دف

ة المنصكص عمييا _ إخضاع المتيـ لتدبير أك أكثر مف تدابير الرقابة القضائي، ترؾ المتيـ حرا  _
 ، مرجع سابؽ ."  كضع المتيـ في الحبس المؤقت  _ ، مف ىذا القانكف  1مكرر  125في المادة 
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مسألة اإلفراج عف المتيـ كصكالإلى ، نتناكؿ في المقاـ األكؿ  لةألتعميؽ البحث في المسك 
ك في المقاـ الثاني مسألة إخضاعو لئللتزامات المفركضة بمكجب الرقابة القضائية ، 

 إنتياء بمسألة الحبس المؤقت ، في المقاـ الثالث .
 

 :أوال : ترك المتيم حرا 
، ك التي تكفؿ مثكلو أماـ القضاء ك يرجع ذلؾ لمضمانات التي يقدميا المتيـ         

نذكر عمى سبيؿ المثاؿ : أف يككف لو مكطف معركؼ ، مينة مستقرة ، أك أف األدلة 
المتكفرة ال تحمؿ عمى التدليؿ عمى إرتكابو لمجريمة ، أك أف الجريمة المنسكبة إلييبل 

إلى            يعاقب عميياقانكنا بعقكبة سالبة لمحرية . ك تجدر اإلشارة  في ىذا  الصدد
أف المشرع الجزائرم يقرر ترؾ المتيـ حرا ذلؾ أف قاعدة اإلفراج ىي األصؿ         ك 

 اإليداع رىف الحبس ىك اإلستثناء إستجابة لمتطمبات قرينة البراءة .
 

 لمفروضة بموجب الرقابة القضائية :ثانيا : إخضاع المتيم لتدبير أو أكثر من التدابير ا
ك التي يراعي فييا القاضي الغرض المنشكد مف تكقيعيا ، ك ذلؾ بالنظر              

إلى خطكرة الكقائع ك مدل ثبكتيا في حؽ المتيـ ، باإلضافة إلى مراعاة مدل مبلءمة 
 :(1)يمي ىذه التدابير مع شخصية المتيـ . نكرد بعضيا فيما 

 عدـ مغادرة الحدكد اإلقميمية التي حددىا قاضي التحقيؽ إال بإذف ىذا األخير . _ 1
 عدـ الذىاب إلى بعض األماكف المحددة مف طرؼ قاضي التحقيؽ . _ 2
 المثكؿ دكريا أماـ المصالح ك السمطات المعنية مف طرؼ قاضي التحقيؽ . _ 3
أك ممارسة مينة أك نشاط ، كطني تسميـ كافة الكثائؽ التي تسمح بمغادرة التراب ال _ 4

أك مصمحة أمف يعينيا قاضي التحقيؽ ، إما إلى أمانة الضبط ، يخضع إلى ترخيص 
 مقابؿ كصؿ .

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المنكه عنو 15/02مف األمر  1مكرر  125مضمكف نص المادة راجع _: لمزيد مف التفصيؿ ( 1)
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إثر ممارسة أك عندما ترتكب الجريمة ، عدـ القياـ ببعض النشاطات المينية  _ 5
 ك عندما يخشى مف إرتكاب جريمة جديدة . ، بمناسبة ىذه النشاطات

 اإلمتناع عف رؤية األشخاص الذيف يعينيـ قاضي التحقيؽ أك اإلجتماع ببعضيـ . _ 6
الخضكع إلى بعض إجراءات فحص عبلجي حتى ك إف كاف بالمستشفى ، السيما  _ 7

 بغرض غزالة التسمـ .
مف عدـ إستعماليا إال بترخيص لصككؾ لدل أمانة الضبط ، ك إيداع نماذج ا _ 8

 قاضي التحقيؽ . 
إضافة إلى ماسبؽ ، تجدر بنا اإلشارة أيضا في ىذا الصدد ، إلى أف مسألة رفع         

الرقابة القضائية ، يتخذىا القاضي في جمسة المحاكمة ، إما بصفة تمقائية ، إذا تبيف لو 
، ك إما بطمب مف ككيؿ الجميكرية ، ك إما بطمب مف المتيـ    عدـ كجكد مبرر إلبقائيا 

ك بالنتيجة ، فالرقابة القضائية ترفع متى بدل  (1) ك ذلؾ بعد إستشارة ككيؿ الجميكرية .
 لمقاضي إنتفاء العمة مف األمر بيا .

ك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف القاضي يأمر بتدابير الرقابة القضائيةالمذككرة 
لممثكؿ أماـ المحكمة في اآلجاؿ ، آنفا ، في حؽ المتيـ الذم ال يقدـ ضمانات كافية 

ذالتدابير ػىي التي تتكلى ميمة اإلشراؼ عمى تنفي، المحددة ، عمما أف النيابة العامة 
 ػػػػػػػػػػاػػقانكنػػػػػػػػػػػػ ك في حالة ما إذا خالؼ المتيـ أحد التدابير المقررة(2)،  المنكه عنيا

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مف قانكف اإلجراءات  2مكرر  125نص المادة  ( مف01جاء في مضمكف الفقرة األكلى )( 1)

الجزائية الجزائرم المعدؿ ك المتمـ سابقا أنو : يأمر قاضي التحقيؽ برفع الرقابة القضائية سكاء تمقائيا  
 " . تيـ بعد إستشارة ككيؿ الجميكرية أك بطمب مف ككيؿ الجميكرية ، أك بطمب مف الم

مف األمر رقـ  7مكرر  339مف نص المادة  (01جاء في مضمكف الفقرة األكلى )( 2)
المذككر سابقا أنو : " تتكلى النيابة العامة متابعة تنفيذ تدابير الرقابة القضائية المنصكص 15/02
 . " أعبله  6مكرر  339ييا     في المادة عم
 

106 
 و إجراءات تطبيقيفي قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري نظام المثول الفوري أحكام...................الثانيالفصل 

 



أك إمتنع عف اإللتزاـ بيا ، عد مف الناحية القانكنية مرتكبا لمجريمة المنصكص عمييا في 
ك تطبؽ  (1)مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم المعدؿ كالمتمـ  129نص المادة 

 عميو العقكبات المقررة طبقا ألحكاميا .
 

 ألمر باإليداع رىن الحبس المؤقت :ثالثا :ا
مما الشؾ فيو أف األصؿ في المتيـ ىك إفتراض البراءة حتى تثبت إدانتو              

طبقا لمقتضيات قرينة البراءة ، ك الحبس ىك اإلستثناء ، حيث ال يجكز لمقاضي أف يأمر 
عمى مصمحة المتيـ         بو ، إالإذا إستدعت مقتضيات التحقيؽ ذلؾ ، أك بيدؼ الحفاظ 

عمما أف السمطة التقديرية في تحديد  (2)باب اإللتزاـ بالضكابط المقررة قانكنا . أك مػػف 
 (3)مدة الحبس المؤقت تركيا المشرع لمقاضي . 

غير أنو تجدر اإلشارة ىنا ، إلى أف الحبس المؤقت الذم يأمر بو القاضية              
متابعة فييا ، كفؽ إجراءات المثكؿ الفكرم ، ال يقصد بو في القضايا التي تتـ ال

مف قانكف اإلجراءات الحزائية 124ك 123الحبػسالمقرر طبقا ألحكاـ ، نص المادتيف 
الجزائرم المعدؿ ك المتمـ . بؿ مف أجؿ ضماف مثكؿ المتيـ أماـ القضاء في األجؿ 

 المحدد .
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المذككرة أعبله أنو : 7مكرر  339( مف نص المادة 02جاء في مضمكف الفقرة الثانية ) (1)
ئية ، تطبؽ عميو عقكبة الحبس ك / أك الغرامة " في حالةمخالفة المتيـ لتدابير الرقابة القضا 

 " .مف ىذا القانكف  129في المادة المنصكص عمييا 
(        02( ك الثانية )01السابؽ ذكره في الفقرات األكلى ) 15/02مف األمر رقـ  123تنص المادة ( 2)

غير أنو إذا  _لقضائي ( منيا عمى أنو : " يبقى المتيـ حرا أثناء إجراءات التحقيؽ ا03ك الثالثة )
إقتضت الضركرة إتخاذ إجراءات لضماف مثكلو أماـ القضاء يمكف إخضاعو إللتزامات الرقابة القضائية 

 .إذا تبيف أف ىذه التدابير غير كافية يمكف بصفة إستثنائية أف يؤمر بالحبس المؤقت  "  _
 .  189ص، سابؽ رجع ، م  2018بية ، التحقيؽ النيائي ، أنظر : _ عبد اهلل أكىاي( 3)
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ك بالنتيجة ، فإف األمر بكضع المتيـ في الحبس المؤقت ، ال يعني بالضركرة         

إدانة المتيـ بجمسة المحاكمة ، ألف اإلقتناع الشخصي لمقاضي ، أساسو ما يدكر               
 (1).في الجمسة 
ة      كما أنو ، ال يرتب بالضركرة الحكـ عمى المتيـ بعقكبة سالبة لمحرية نافذ        

ألف تقدير العقكبة المناسبة ، يككف بعد المحاكمة ك ليس قبميا ، ك يقـك بناء          
عمى العناصػػر المكضكعية ك الشخصية ، التي يتـ إستجماعيا في ممؼ القضية أثناء 

 المحاكمة ، ك التي قد ال تتكفر كاممة قبميا .
المؤقت ، ىك الكيفية التي رتب بيا ك لعؿ ما يؤكد الطبيعة اإلستثنائية لمحبس         

المشرع الجزائرم ، األكامر التي تندرج ضمف الصبلحيات المخكلة لجية الحكـ          
في مكاجية المتيـ الماثؿ أماميا كفؽ إجراءات المثكؿ الفكرم ، بأف أكرد األمر المتعمؽ 

بيؿ اإلستثناء بكضع المتيـ  في الحبس المؤقت كآخر تدبير ، يأمر بو القاضي عمى س
مف القاعدة األصؿ ك ىي ترؾ المتيـ حرا ، طبقا لمقتضيات قرينة البراءة المكرسة 

 دستكريا .
ك جدير بالذكر ىنا ، أف ىناؾ جممة مف القيكد المحددة قانكنا ، تعد بمثابة مبررات 

 : (2)المؤقت يؤسس بناء عمييا األمر بالحبس 
 إذا كانت األفعاؿ الجرمية عمى درجة كبيرة مف الخطكرة . _ 1
 إذا لـ يكف لممتيـ مكطف مستقر . _ 2
 إذا لـ يقدـ المتيـ الضمانات الكافية لممثكؿ أماـ القضاء . _ 3
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى أنو :            مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم المعدؿ ك المتمـ عم 212تنص المادة ( 1)

إال عمى  يسكغ لمقاضي أف يبني قراره  ك لمقاضي أف يصدر حكمو تبعا إلقتناعو الخاص ك ال " ...
 " . شة فييا حضكريا أمامو المناقاألدلة المقدمة لو في معرض المرافعات ك التي حصمت 

 15/02مكرر ، مف األمر  123مضمكف نص المادة راجع في ذلؾ  _لمزيد مف التفصيؿ : ( 2)
 السابؽ ذكره .
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إذا كاف الحبس المؤقت ضركرم لحماية المتيـ ، أك مف أجؿ كضع حد لمجريمة  _ 4

 كتفادم إحتماؿ كقكعيا مرة أخرل.
دلة المادية المتعمقة إذا كاف الحبس ىك الحؿ الكحيد لمحفاظ عمى الحجج ك األ_ 5

أك لمنع الضغط عمى الشيكد ك الضحايا ، أك مف أجؿ تفادم التكاطؤ الذم يمكف بالجريمة
 ك الشركاء مما قد يؤدم إلى طمس الحقائؽ . ، أف يقع بيف المتيميف 

شفاىة ، ك يخطره  الحبس المؤقتيتكلى القاضي تبميغ المتيـ ، بأمر اإليداع رىف         
 (1).بالميمة المسمكحة قانكنا لئلستئناؼ ، ك ينكه عف ذلؾ في محضر 

 

في األخير ، يجدر بنا أف نشير إلى نقطة ميمة ، مفادىا أف األكامر الصادرة         
أماميا كفؽ إجراءات عف جية الحكـ عمى مستكل محكمة الجنح ، في حؽ المتيـ الماثؿ 

 (2). جنحة متمبس بيا ، غير قابمة لمطعف فييا باإلستئناؼ المثكؿ الفكرم بخصكص 
ك بالنتيجة ، فإف القاضي في ىذه الحالة ، يككف معفى مف مسألة إعداد قرار         

مسبب في ىذا الشأف ، ذلؾ أف التسبيب مشترط فقط مف أجؿ الطعف ، ك عميو فالقاضي 
 ى حافظة الممؼ .ينطؽ مضمكف الحكـ شفاىة في الجمسة ، ك ينكه عنو عم

إضافة إلى ماسبؽ ، تجدر بنا اإلشارة أيضا ، إلى نقطة لعميا عمى قدر               
مف األىمية تتعمؽ بمسألة األمر باإلفراج عف المتيـ ، أك إخضاعو لتدبير أك أكثر       

مػف التدابير المفركضة، بمكجب الرقابة القضائية ، المنصكص عمييا في نص المادة   
المذككر آنفا ، بعدما تـ األمر بإيداعو رىف الحبس  15/02، مف األمر رقـ  1مكرر  125

 المؤقت ، بأمر مف المحكمة في جمسة سابقة .
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنكه   15/02ر رقـ مكرر مف األم 123راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة األخيرة مف نص المادة _( 1)

 عنو سابقا .
المذككر آنفا ، أنو :          15/02في فقرتيا األخيرة مف األمر رقـ  6مكرر  339تنص المادة ( 2)

 " . صدرىا المحكمة كفقا ليذه المادة " ال يجكز اإلستئناؼ في األكامر التي ت
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إلشكاؿ المتعمؽ ك لعؿ أىـ ما أغفمو المشرع المشرع الجزائرم في ىذا الصدد ، ا        
حيث أنو    القضاء بيف المتيميف الذيف تتطابؽ ممفاتيـ ، أماـ ، تحقيؽ المساكاة بمسألة 

( أشير حبس نافذ ، في الجمسة المكالية     06في حالة ما إذا صدر حكـ اإلدانة بستة )
بتأجيؿ الفصؿ ، في قضيتو     في حؽ المتيـ بجنحة ، الذم سبؽ ك أف أمرت المحكمة
حالة سيبقى رىف الحبس المؤقت    مع إيداعو رىف المؤقت في جمسة سابقة ، ففي ىذه ال

ما لـ يقرر القاضي اإلفراج عنو ، في حيف أف متيـ آخر بنفس الجنحة ، ك يحاكـ     
في نفػػس الجمسة بعقكبة ستة أشير حبس نافذ ، يبقى حرا طميقا ، طالما أف القاضي     

يو ، تقؿ     يستطيػع أف يصدر في حقو أمرا باإليداع ، ألف العقكبة المحككـ بيا عمال 
 (1). عف سنة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" يجكز مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم المعدؿ ك المتمـ عمى أنو :  358تنص المادة ( 1)
إذا كاف األمر متعمقا بجنحة مف ،  357المحكمة في الحالة المشار إلييا في الفقرة األكلى مف المادة 

أف تأمر بقرار خاص مسبب ، جنح القانكف العاـ ك كانت العقكبة المقضي بيا ال تقؿ عف الحبس سنة 
 بإيداع المتيـ في مؤسسة إعادة التربية أك بالقبض عميو .

نتجا أثره حتى ك لك قضت المحكمة في المعارضة أك قضي المجمس القضائي ك يظؿ أمر القبض م _
 في اإلستئناؼ بتخفيض عقكبة الحبس إلى أقؿ مف سنة .  

أف 412ك 411ك يتعيف في حالة المعارضة لمحكـ طبقا لمشركط المنصكص عمييا في المادتيف .. ._
ك مى األكثر مف يـك المعارضة ، أياـ عتنظر القضية أماـ المحكمة في أكؿ جمسة أك في خبلؿ ثمانية 

ك إذا إقتضى األمر تأجيؿ الدعكل فعمى المحكمة أف تبث بقرار مسبب ، إال أفرج عف المتيـ تمقائيا 
في تأييد أك إلغاء األمر بالقبض أك اإليداع بعد سماع أقكاؿ النيابة العامة ك ذلؾ كمو بغير إخبلؿ بما 

ك  129ك    128ج باألكضاع المنصكص عمييا في المكاد لممتيـ مف حؽ في تقديـ طمب اإلفرا
130  " . 
بالرجكع إلى التشريع الفرنسي ، نبلحظ أنو عمى عكس المشرع الجزائرم ، نص عمى أنو في حالة و 

ما إذا تبيف لمقاضي المكمؼ بالنظر في القضية كفؽ إجراءات المثكؿ الفكرم ضركرة إجراء تحقيؽ 
 ػػػػػػػكاد=و يجكز لو قانكنا أف يحكـ بتأجيؿ النطؽ بالعقكبة المقررة بمكجب المإجتماعي حكؿ المتيـ ، فإن

 
110 



 و إجراءات تطبيقيفي قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري نظام المثول الفوري أحكام...................الثانيالفصل 
 

األمر باإلفراج ك قد أكجب المشرع الجزائرم عمى القاضي في ىذه الحالة ، أف يصدر 
عف طريؽ قرار مسبب ، ك يتـ التنكيو عف ذلؾ في المحضر ، عمما أنو يحؽ لمنيابة 

 ساعة مف النطؽ بالحكـ 24العامة قانكنا الطعف في القرار باإلستئناؼ ، في غضكف 
.(1) 

ك في حاؿ ما إذا أمر القاضي بإإلفراج عف المتيـ ، يتـ إخبلء سبيمو ك تركو          
 (2). تى ك إف طعنت النيابة العامة في القرار باإلستئناؼحرا ، ح
كما تجدر اإلشارة أيضا في ىذا الصدد ، إلى أف الفصؿ في مسألة الحبس         

المؤقت ال تككف بالضركرة بعد الفصؿ في مكضكع القضية مباشرة ، بؿ تطبؽ في ىذا 
 (3).الشأف القكاعد العامة 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مف قانكف العقكبات  1_  70_  132مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي ، ك  1_  3_  397= 
ؤقت ، ك إما بإخضاعو لئللتزامات الرقابة القضائية     الفرنسي ، مع كضع المتيـ إما في الحبس الم

 أك تطبيؽ نظاـ السكار اإللكتركني بشأنو .
 Article 5 De La Loi N° 2014 _ 896 Du 15 Aout __ لمتفصيؿ أكثر في المسألة ، أنظر :

2014 Relative à L’individualisation Des Peines Et Renforçant L’éfficacité Des Sanctions 
Pénales ( Journal Officiel Du 17 Aout 2014 )  .        

مف األمر  128( مف نص المادة 02( ك الثانية )01جاء في مضمكف الفقرتيف األكلى )( 1)
المنكه عنو أنو : " إذا رفعت الدعكل إلى جية قضائية أصبح ليذه الجية حؽ الفصؿ في  15/02رقـ

 طمب اإلفراج .
مف ىذا القانكف ، إذا فصمت المحكمة في طمب اإلفراج فإنو  6مكرر  339أحكاـ المادة _ مع مراعاة 

 ( ساعة مف النطؽ بالحكـ .24يتعيف رفع اإلستئناؼ في ظرؼ أربع ك عشريف )
المنكه عنيا ، أنو : " إذا أمرت  128( مف نص المادة 03جاء في مضمكف الفقرة الثالثة )( 2)

 " . و في الحاؿ رغـ إستئناؼ النيابة ـ يخمى سبيمالمحكمة باإلفراج عف المتي
، مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم المعدؿ ك المتمـ ، عمى أنو : " يخمى  365تنص المادة ( 3)

سبيؿ المتيـ المحبكس مؤقتا فكر صدكر الحكـ ببراءتو أك بإعفائو مف العقكبة أك الحكـ عميو بعقكبة 
 ف=ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرغـ اإلستئناؼ ما لـ يكػ حبس مع إيقاؼ التنفيذ أك بالغرامة ، ك ذلؾالعمؿ لمنفع العاـ أك بال
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 نستنتج :وخالصة لما قد عرضناه 
 أف نظاـ المثكؿ الفكرم يمر بمراحؿ إجرائية نكجزىا فيما يمي :        

 

 _ المرحمة األولية عند مثول المتيم أمام جية الحكم عمى مستوى محكمة الجنح :  1
تتسـ إجراءات المثكؿ الفكرم بخصكصية إجرائية ، تتعمؽ أساسا ، بتنبيو المتيـ         

بحقو في تأجيؿ الفصؿ في قضيتو ك منحو ميمة لتحضير دفاعو ، ك لو الحرية المطمقة         
 في إستعماؿ حقو المنكه عنو ، أك التنازؿ عنو .

إلى جمسة الحقة ، أك تقرر  ك سكاء تقرر تأجيؿ الفصؿ في مكضكع الدعكل       
الفصؿ فييا في نفس الجمسة ، يتبع القاضي نفس اإلجراءات المألكفة لممحاكمة العادية 
مف حيث التحقؽ مف ىكية المتيـ ، ك إخباره بالكقائع المنسكبة إليو ، ك سماع الشيكد  

بصفتو فاعبل إف كجدكا ، ك تفحص الكقائع ك األدلة المتكفرة ، ك تقدير مدل نسبيا لممتيـ 
أك شريكا ، أك محرضا ، مع إفتراض براءتو منيا ، عمبل بقاعدة المتيـ برمء حتىتثبت 

إدانتو ، كما يتيح الفرصة لممتيـ مف أجؿ الدفاع عف نفسو ، ك تفنيد التيـ ك اإلدعاءات   
لممدعي تقديـ طمب التعكيض مثبل     ك دحض األدلة المكجية ضده ، عمما أنو يجكز 

 (1)ز قانكنا لمنيابة العامة تقديـ إلتماساتيا األخيرة . كما يجك 
 

 _ أما في المرحمة الختامية : 2
يحيؿ القاضي الكممة إلى محامي الدفاع ، مف أجؿ المطالبة بالحكـ                   

عمى مككمو بالبراءة ، أك عمى األقؿ التخفيؼ مف العقكبة التي ستكقع عميو ، ك إستفادتو 
 مف أجؿتخفيؼ . ك في األخير يعطي القاضي المجاؿ لممتيـ الماثؿ أمامو مف ظركفال

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤقتا إذا حكـ عميو بعقكبة الحبس لسبب آخر ._ ك كذلؾ الشأف بالنسبة لممتيـ المحبكس = محبكسا 

 بمجرد أف تستنفذ مدة حبسو المؤقت مدة العقكبة المقضي بيا عميو " .
 .  472، مرجع سابؽ ، ص أنظر : _ حزيط محمد  ،ف التفصيؿ لمزيد م( 1)
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بإعتباره حؽ أساسي مكفكؿ قانكنا لممتيـ ، يترتب عمى  ، (1)اإلدالء بكممتو األخيرة 
 (2). إغفاؿ القاضي لو ، قابمية قراره لمطعف فيو 

 

 _ أما في مرحمة النطق بالحكم: 3
حيث يصدر القاضي حكمو في جمسة عمنية ، حتى ك إف تمت المرافعة                 

 في جمسة سرية ، إما في نفس الجمسة ، أك في جمسة الحقة .
ك بالنتيجة ، فإف الحكـ بخصكص القضايا المحالة عمى محكمة الجنح ، بمكجب         

 إجراءات المثكؿ الفكرم يصدر بإحدل الصكرتيف :
 

إذا تنازؿ المتيـ عف حقو ، في طمب تأجيؿ الفصؿ في مكضكع لصورة األولى :_ اأ 
قضيتو ك كانت القضية غير مييأة لمفصؿ فييا ، بث القاضي في مكضكعيا            

في نفس جمسة المحاكمة . ك بالنتيجة فإف صدكر الحكـ ك لك بإدانة المتيـ ال يرتب 
ف األصؿ ىك مثكؿ المتيـ حرا أماـ المحكمة بالضركرة إيداعو رىف الحبس المؤقت ، أل

 بإعتبار أنو لـ يكف محبكسا مؤقتا ، ك عميو بمجرد صدكر الحكـ يخمي سبيمو . 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنو : ة الجزائرم المعدؿ ك المتمـ مف قانكف اإلجراءات الجزائي 353نص المادة  جاء في مضمكف( 1)

" إذا ما إنتيى التحقيؽ بالجمسة سمعت أقكاؿ المدعي المدني في مطالبتو ك طمبات النيابة العامة   ك 
 دفاع المتيـ ك أقكاؿ المسؤكؿ بالحقكؽ المدنية عند اإلقتضاء .

 لعامة حؽ الرد عمى دفاع باقي الخصـك .ك لممدعي المدني ك النيابة ا _
 " .  ك محاميو دائما الكممة األخيرة  ك لممتيـ_

ك لممتيـ دائما الكممة  أنو : "لمنكه عنو في فقرتيا األخيرة مف القانكف ا 431_ كما نصت المادة 
 " .األخيرة

يشر ثابتا أف القرار المطعكف فيو لم لما كافأنو : " ...  1993العميا سنة  جاء في قرار المحكمة( 2)
جكىرية د ػإلى أف الكممة األخيرة كانت لممتيـ ، فإف قضاة المجمس بإغفاليـ ىذا يككنكف قد خرقكا قكاع

رار المحكمة العميا ، غرفة الجنح ك المخالفات        ق_ " .  اإلجراءات ك أخمكا بحقكؽ الدفاع في 
 . 200 ، ص 1993،  1المجمة القضائية عدد ، الصادر في  27063رقـ  قػػػػػرار 
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 : ب _ الصورة الثانية
إذا إستعمؿ المتيـ حقو المنكه عنو آنفا ، ك تقدـ بطمب تأجيؿ الفصؿ في مكضكع         

قضيتو ، ك أصدر قاضي الحكـ أمرا بإيداعو رىف الحبس المؤقت ، فإف المتيـ في 
الجمسة المكالية ، يمثؿ أماـ جية الحكـ مكقكفا إذا ، ك في حاؿ ما إذا صدر في حقو 

يع عقكبة سالبة لمحرية ، فإف المتو يبقى مكقكفا طالما لـ يستفد حكـ مفاده اإلدانة كمع تكق
 (1)مف اإلفراج المؤقت ، أك كقؼ تنفيذ العقكبة ، في الجمسة السابقة . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 477أنظر : _ بكسرم عبد المطيؼ ، مرجع سابؽ ، ص ( 1)
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 مستحدث لممحاكمة في الجرائم  كنظامالمثول الفوري ...................................الباب األول......... ممخص
 ريــون اإلجـراءات الجزائية  الجزائـــي قانــة فـــالبسيط

 
 نخمص بالقول من خالل ما سبق عرضو إلى أنو :

لمفاىيـ المساكاة ك الحؽ بيف أفراد أف المشرع الجزائرم في إطار دكلة القانكف ، ك تجسيدا 
المجتمع الكاحد ، عمؿ عمى كضع ترسانة قانكنية ، قكية ، ك متماسكة  معاصرة  تدعيما 
لضركرة حماية الحقكؽ ك الحريات الفردية ضد أم إنتياؾ ، ك التي تجد ضالتيا أماـ 

كز قانكني  قطاع العدالة ، الذم يعد السبيؿ الكحيد الذم يسمكو ، كؿ صاحب حؽ أك مر 
 تعرض إلنتياؾ أك مساس .

ك سعيا مف المشرع الجزائرم ، لمكاكبة كؿ التطكرات ك المستجدات التي تشيدىا         
المنظكمة القانكنية الكطنية ، بإعتبارىا جزء مؤثر ك متأثر ، ك ىك ما يظير كاضحا جميا  
مف خبلؿ إستحداث قكانيف جديدة ، مف شأنيا تعزيز ك تدعيـ فاعمية قطاع العدالة  ك 

، المعدؿ ك المتمـ لؤلمر  23/07/2015المؤرخ بتاريخ  15/02ر رقـ لعؿ أىميا ، األم
، المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، الذم أضفى المشرع  66/155رقـ 

الجزائرم مف خبللو بعض التعديبلت ، عمى مستكل قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  
في الجرائـ  يدة في المتابعة الجزائية لية جدك مف بيف ىذه التعديبلت ، إستحداثو آل

البسيطة قميمة الخطكرة تتمثؿ في نظاـ المثكؿ الفكرم ، بغرض تبسيط إجراءات المحاكمة 
محمو الجنح المتمبس بياالتي ال تحتاج المتابعة فييا إجراء تحقيؽ قضائي ، أك إجراءات 

 . 7رر مك 339مكرر إلى  339تحقيؽ خاصة ، كرسو بمكجب نصكص المكاد مف 
ك قد إستيدؼ المشرع الجزائرم بالدرجة األكلى ، اإلستجابة لممتطمبات التي         
ك الذم يقتضي حماية الحقكؽ       ك  مبدأ قرينة البراءة المكرس دستكريا ، يستكجبيا

الحريات األساسية المضمكنة لكؿ فرد ، حتى ك إف كاف محؿ متابعة جزائية ، طالما    
بأف بمكجب حكـ قضائي نيائي صادر عف سمطة قضائية ،ك ىك ماجسده  لـ تثبت إدانتو
 س ػػػػػػػػػػػػاألصؿ ، ك اإليداع رىف الحب ىي إلفراج عف المتيـ فترة التحقيقاتجعؿ قاعدة ا
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المؤقت ، ال يككف إال في حاالت إستثنائية محددة عمى سبيؿ الحصر ، مع إفتراض 
قضائية ، كبديؿ إمكانية إخضاعو لتدبير أك أكثر مف التدابير المقررة بمكجب الرقابة ال

آلية جديدة ىي األخرل ، بإعتبارىا خضاعو لنظاـ الرقابة اإللكتركنيةك إأعف الحبس المؤق
 إستحدثيا المشرع في إطار الحد مف مساكئ العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة .

ككيؿ  األمر المنكه عنو ، جرد المشرع الجزائرم بمكجبفقد ،  باإلضافة إلى ذلؾ
الجميكرية ، مف صبلحية األمر باإليداع رىف الحبس المؤقت ، لتصبح مف الصبلحيات 

ك عميو أضحت صبلحيات ككيؿ الجميكرية المخكلة لو         قاضي الحكـ .ناطةبالم
في نطاقإجراءات المثكؿ الفكرم تنحصر في إستجكاب المتيـ ك تكجيو اإلتياـ إليو         

بالكقائع المنسكبة إليو ، ك كصفيا القانكني ، فضبل عف إخباره بأنو  مف خػبلإلحاطتو عمما
 سيمثؿ فكرا أماـ جية الحكـ .

فبعد تقديـ ضابط الشرطة القضائية لممشتبو فيو المتابع لمنيابة العامة ، مرفقا         
 بمحاضر اإلستدالؿ المحررة مف قبمو ، عمما أف تقديـ المشتبو فيو أماـ ككيؿ الجميكرية
ليس إجباريا ، يقرر ىذا األخير بناء عمى المحاضر المقدمة إليو ، ك بعد تفحص ممؼ 
القضية  ك النظر في ظركؼ الجريمة محؿ المتابعة ك مبلبساتيا ، ك تبيف لو أنيا تشكؿ 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  41جنحة في حالة تمبس طبقا ألحكاـ نص المادة 
ؿ الفكرم ، إذا لـ تكف مف القضايا التي تستكجب المتابعة فييا إجراء إتباع إجراءات المثك 

تحقيؽ قضائي ، أك إجراءات تحقيؽ خاصة ، إضافة إلى ما يقدمو المتيـ مف ضمانات 
كافية لممثكؿ أماـ القضاء ، عندئذ يحيمو عمى الفكر كفؽ إجراءات المثكؿ الفكرم ، ليمثؿ 

محاميو ، أيف يقرر قاضي الحكـ بشأنو أحد أماـ جية الحكـ بعد إستجكابو بحضكر 
 15/02، مف األمر رقـ  6مكرر  339التدابير المقررة قانكنا طبقا ألحكاـ نص المادة 

الذم سبؽ ذكره  مراعيا في ذلؾ أف قاعدة اإلفراج ىي األصؿ ك الحبس المؤقت ىك 
 اإلستثناء .
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ضؼ إلى ذلؾ ، فإف الحكـ الذم يصدره رئيس المحكمة ، في حؽ المتيـ الماثؿ         
لمطعف فيو باإلستئناؼ ، طبقا ألحكاـ أمامو ، كفؽ إجراءات المثكؿ الفكرم ، غير قابؿ 

 نص المادة المنكه عنو أعبله .
ك إنطبلقا مف إلتزاـ المشرع الجزائرم بالحرص عمى تحقيؽ محاكمة عادلة              

فقد أحاط المتيـ بجممة مف الضمانات التي تكفؿ عدـ المساس بحقكقو المكرسة ، بمكجب 
نظرا ألىميتيا ، كحؽ المتيـ في إخطاره بالتيمة  المكاثيؽ الدكلية ك الدساتير الكطنية

المنسكبة إليو ، ك حقو في سماع أقكالو ك تصريحاتو ، ك كذا حقو في تفنيد اإلتيامات 
المكجية إليو ... إلخ ، فبدكف ىذه الضمانات ، تصبح المحاكمة العادلة أحرفا ميتة      

 ك شعارا ال معنى لو ، ما لـ تجسد عمى أرض الكاقع .
ضؼ إلى ذلؾ ، فإف الحكـ الذم يصدره رئيس المحكمة ، في حؽ المتيـ الماثؿ         

أمامو ، كفؽ إجراءات المثكؿ الفكرم ، غير قابؿ لمطعف فيو باإلستئناؼ ، طبقا ألحكاـ 
 نص المادة المنكه عنو أعبله .

عف طريؽ أنو ك لما كاف إحتراـ ضمانات ك حرية المتيـ ، ال يتأتى بالضركرة         
 لب ، بتكقيع عقكبة سالبة لمحرية إجراءات التحقيؽ العادية ، كالتي قد تنتيي في الغا

، لمقاضي إخضاع المتيـ لتدابير الرقابة المنكه عنو 15/02دأجاز المشرع بمكجب األمر ػفق
ركني في إلتزامات يحددىا القضائية ، ك لو في سبيؿ ذلؾ تطبيؽ نظاـ السكار اإللكت

، لمقاضي إخضاع المتيـ لتدابير المنكه عنو أعبله أجاز المشرع بمكجب األمر  القانكف
الرقابة القضائية ، ك لو في سبيؿ ذلؾ تطبيؽ نظاـ السكار اإللكتركني في إلتزامات 

 .يحددىا القانكف 
أكد الطبيعة اإلستثنائية التي يكتسييا ، ك بالنتيجة فإف المشرع الجزائرم بيذا التعديؿ 

قرينة البراءة المكرسة دستكريا بإعتباره مف أخطر اإلجراءات التي تمس ، الحبس المؤقت 
دكف أف يغفؿ مسألة كضع آليات تكفؿ الرقابة عمى شرعيتو ، ك ضماف تنفيذه عمى النحك 

 الذم يستكجبو القانكف .
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، أنو كرغـ أكجو التشابو التي  خمصنا مف خبلؿ ماسبؽ عرضوباإلضافة إلى ذلؾ ، فقد 
زائرم ، ك نظاـ المثكؿ عمى أساس جمعت بيف نظاـ المثكؿ الفكرم في ظؿ التشريع الج

 اإلعتراؼ المسبؽ بالجـر في ظؿ التشريع الفرنسي ، إال أف ىناؾ بعض أكجو 
اإلختبلؼ  التي تميز بيف النظاميف  ك التي يمكف أف  نستشفيا مف خبلؿ األحكاـ      

 ك اإلجراءات ، التي نظـ منخبلليا المشرع الفرنسي ، النظاـ المنكه عنو أعبله . 
 كردىا بإيجاز فيما يمي : ن
إذا إنعقدت المحكمة في ذات اليـك الذم تـ فيو القبض عمى المتيـ ، ك قدـ أماـ ككيؿ  _

الجميكرية ، فإنو ك طبقا لمبدأ المحاكمة الفكرية يمثؿ فكرا أماـ المحكمة ، بأمر مف سمطة 
 اإلتياـ ) النيابة العامة ( ، مع العمـ أنو يتـ إقتياده تحت الحراسة األمنية .

اد الجمسة في ذات اليـك الذم قدـ فيو المتيـ أماـ النيابة العامة             إذا تعذر إنعق _
ك إقتضت الضركرة إيداعو رىف الحبس المؤقت ، أك أف يككف المدعي العاـ إرتأل       

أف القضية محؿ المتابعة ، تستكجب إخضاع المتيـ إللتزاـ أك أكثر مف إلتزامات الرقابة 
نظاـ المراقبة اإللكتركنية ، فإنو يحاؿ عمى الفكر أماـ قاضي القضائية ، أك إخضاعو ل

الحريات ك اإلعتقاؿ ، الذم يقرر بعد إجراء تحقيؽ سريع بشأف القضية ، ك أخذ نظرة 
عامة عف مكضكعيا ، في غرفة المشكرة بمساعدة أميف الضبط ، إما أف يضع المتيـ      

اعو لئللتزامات المفركضة بمكجب في الحبس المؤقت أك اإلحتياطي ، أك يأمر بإخض
الرقابة القضائية أك إخضاعو لممراقبة اإللكتركنية ، عمما أف ىذه األكامر ، غير قابمة 

 لمطعف فييا .
ك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف رئيس الجمسة يجكز لو قانكنا                  

ب أف مكضكعيا يحتاج        إذا ما بدل لو أف القضية غير مييأة لمفصؿ فييا ، بسب
إلى تحقيؽ معمؽ ، فإنو يحيؿ ممؼ القضية عمى النيابة العامة ، مف أجؿ فتح تحقيؽ 

 بشأنيا إلستجماع ك إستكماؿ كافة العناصر البلزمة لتمكيف المحكمة مف الفصؿ فييا .
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باإلضافة إلى ذلؾ ، فقد أعطى المشرع الفرنسي لممتيـ الحؽ في إبداء رأيو             
بتأجيؿ بشأف اإلجراءات ، ك في حاؿ رفض محاكمتو عند أكؿ جمسة ، فإف القاضي يأمر 

النظر في القضية لمجمسة البلحقة ، ك ذلؾ خبلؿ أسبكعيف عمى األقؿ ، أما إذا تنازؿ 
المتيـ عػػف حقو المنكه بو أعبله صراحة ، تؤجؿ عندئذ المحاكمة لجمسة أخرل خبلؿ فترة 

(  أسابيع . كما يجكز لممتيـ ، إذا كانت  األفعاؿ المنسكبة إليو قػد 06أقصاىا ستة )
بة سالبة لمحرية تفكؽ سبع سنكات ، أف يتقدـ بطمب إحالة دعكاه إلى الجمسة تعرضو لعقك 

 ( . 02( أشير ، ك أدناىا شيريف )04التي تنعقد ، خبلؿ فترة أقصاىا أربعة )
، أف المشرع الفرنسي  خبلؿ ماسبؽمن في ىذا الصدد ،  الحظناهك لعؿ أىـ ما        

مقارنة بالمشرع الجزائرم ، في مجاؿ المتابعة الجزائية كفؽ النظاميف السابؽ ذكرىما     
ىك منح المشرع الفرنسي لممتيـ ، الحؽ في تحكيؿ إجراءات المتابعة كفؽ نظاـ المثكؿ 
بة عمى أساساإلعتراؼ ، إلى اإلجراءات العادية لسير الدعكل العمكمية ف خاصة بالنس

لمجرائـ التي تككف عمى قدر كبير مف الخطكرة ، أك تمؾ التي يعاقب عمييا القانكف بعقكبة 
سالبة لمحرية  أك بعقكبة أشد ، بغية منحو ميمة لتحضير دفاعو ، ك إستكماؿ ما يمـز   
مف أدلة تكفؿ إثبات براءتو ، أك عمى األقؿ التخفيؼ مف شدة العقكبة التي كانت ستكقع 

 عميو.
في حيف أف المشرع الجزائرم لـ يدرج ىذه النقطة في تطبيؽ إجراءات المثكؿ         

الفكرم بؿ كاف ىدفو بالدرجة األكلى مف إستحداث نظاـ المثكؿ الفكرم ، ىك ضماف 
 سرعة الفصؿ في الجنح المتمبس بيا ، ىذا مف جية .

طكيمة ، لمنع  ك مف جية أخرل ، عدـ إعطاء المتيـ فرصة بتأجيؿ دعكاه مدة        
إستغبلؿ الثغرات القانكنية ، أك الضغط عمى الشيكد ، أك تيديد الضحية ، مف أجؿ 

تضميؿ العدالة ، خاصة ك أف ىذا النظاـ شرع أساسا بغرض التبسيط ، السرعة          
 ك اإليجاز .
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ضؼ إلى ذلؾ فإف المشرع الفرنسي مقارنة بالمشرع الجزائرم ، نجده يكسع             
مف دائرة الضمانات الممنكحة لممتيـ ، في مجاؿ حقو في اإلستعانة بمحاـ ، حيث أجاز 

لممتيـ الذم يتعذر عميو تعييف محامي ، اإلستفادة مف نظاـ المساعدة القضائية         
لمحاميف الذيف يزاكلكف مينتيـ عمى مستكل تمؾ الجية القضائية     مف خبلؿ كضع قائمة ا

مع التنكيو عف ذلؾ في محضر اإلستجكاب ، ك ذلؾ تحت طائمة البطبلف ، ك في حالة 
ما إذا تعذر إختيار محامي مف ىذه القائمة ، يتـ عندئذ تمكيف المتيـ مف مراجعة ممؼ 

 ممثؿ النيابة العامة .قضيتو ، لتحضير دفاعو أماـ ككيؿ الجميكرية 
مف خبلؿ المقارنة بيف نظاـ المثكؿ الفكرم ك نظاـ المثكؿ       عمى  كذلؾخمصنا 

 أساس اإلعتراؼ المسبؽ ، إلى أف : 
المشرع الفرنسي خبلفا لممشرع الجزائرم ، أجاز تطبيؽ نظاـ المثكؿ عمى أساس  _

قانكنا ،التي يعاقب عمييا نسبية خطكرة  ذاتتككف  في مجاؿ الجرائـ التياإلعتراؼ 
، ك يشمؿ مكاد الجنح       دكف سنكات 5 ك ىي الحبسمف سنة إلى عقكبة سالبةلمحريةب

      باإلضافة إلى بعض المخالفات المرتبطة بالجنحإشتراط حالة التمبس ك الجنايات ، 
 ك ميز بيف حالتيف عند مباشرة اإلجراءات : 

لحبس المنصكص عمييا في القانكف ، ىك سنتيف إذا كاف الحد األقصى لعقكبة اأني_ 
( عمى األقؿ ، ك أف القضية ال تستدعي المتابعة فييا إجراء تحقيؽ قضائي ، شريطة 02)

كجكد مايكفي مف األدلة ، ما مف شأنو أف يبرر إحالة المتيـ الذم يعترؼ باألفعاؿ 
 ى أساس اإلعتراؼ .المنسكبة إليو عمى المحكمة ، بصفة فكرية كفؽ إجراءات المثكؿ عم

أنو إذا كاف الحد األقصى لعقكبة الحبس في حالة الجنحة المتمبس بيا ، ال يقؿ      _ 
 ( أشير ، ك أف تككف القضية مييأة لمفصؿ فييا .06عف ستة )
مف خبلؿ المقارنة ، بيف إجراءات التمبس بالجريمة  خمصنا،  إضافة إلى ما سبؽ        

القديمة ك إجراءات المثكؿ الفكرم ، التي كرسيا المشرع الجزائرم كبديؿ عنيا في إخطار 
محكمة الجنح ، بالجنحة المتمبس بيا محؿ المتابعة الجزائية ، التي ال تستكجب إجراء 

 تحقيؽ قضائي أك إجراءات تحقيؽ خاصة ، إلى أنو :
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كبل النظاميف ال يخصاف القضايا التي ال تستكجب إجراء تحقيؽ قضائي ، دكف تأجيؿ _ 

إال في حاالت محددة عمى سبيؿ الحصر ، ما مف شأنو أف يضمف التعجيؿ المحاكمة ، 
 في المحاكمة ، ك ىك الغرض المنشكد مف تشريع نظاـ المثكؿ الفكرم .

بمكجب إجراءاتالتمبس ، صبلحية تدخؿ في إختصاص  اإليداع رىف الحبس المؤقت_ 
ككيؿ الجميكرية ، في حيف أف إيداع المتيـ الماثؿ أماـ المحكمة بمكجب إجراءات المثكؿ 
 الفكرم تندرج ضمف صبلحيات جية الحكـ ) قاضي الحكـ عمى مستكل محكمة الجنح (.

مكعة مف اإلجراءات ك الذككر أعبله ، بمج 15/02باإلضافة إلى ذلؾ ، فقد جاء األمر 
ع الجزائرم في إضفاء لمسة األحكاـ ، ك قيدىا بضكابط تعبر حقيقة عف نية المشر 

إطار  في في بعض أنماط المتابعة ك المحاكمة ، تكمف في التغيير الجذرم جديدة
في تحقيؽ محاكمة عصرنة قطاع العدالة ، مف شأنيا تحقيؽ الغرض المنشكد ، ك المتمثم

، ك ضماف حقكؽ المتيـ ك مف جية أخرىقضائي محكـ ، ىذا مف جية .عادلة كفؽ جياز 
 التي تقتضي بأف المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو .تطبيؽ مقتضيات قرينة البراءة

في تفادم فترة الحبس المؤقت غير المبررة  ، حيث يساىـ ىذا النظاـ إلى حد كبير       
لجمع ما يكفي مف األدلةك تقديـ المتيـ ،  بعد إستنفاذ مدة التكقيؼ لمنظر المحددة قانكنا

 لممثكؿ أماـ القضاء في أقرب جمسة .
عمى الجنح المتمبس بيا ال تقتضي إجراء تحقيؽ ، كما يضمف السرعة في رد الفعؿ 

أك بة العامة بشأنيا عقكبات صارمةقضائي ، سكاء تمؾ الخطيرة التي تمتمس النيا
ابعة بشأنيا كفؽ إجراءات المثكؿ الفػكريأكثر فعالية ك التي تككف المت، قميمةالخطكرة منيا 

، أيف تمتمس النيابة العامة العقكبات المناسبة ، في حيف تبقى في كؿ األحكاؿ السمطة 
كؿ قضية ك ظركؼ كؿ متيمحارصة في ذلؾ لمبلبسات بالنظر ، التقديرية لجية الحكـ 

 طرؼ الجيات القضائية . مف،  يدةعمى تكحيد العمؿ عند تطبيؽ ىذه اإلجراءات الجد
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ك القكاعد ك بالنتيجة ، فإنو كرغـ تعارض إجراءات المثكؿ الفكرم مع المبادئ         
التي تنظـ ك تحكـ في سير الدعكل العمكمية ك المحاكمات العادية ، غير أف  العامة

إجراء المثكؿ الفكرم يجد مبرره ، في تمؾ اإلعتبارات العممية ، مف حيث ما يضمنو مف 
عاكل الجزائية ، ك تبسيط إجراءاتيا بقصد تخفيؼ العبء عمى السرعة في الفصمفي الد
ـ ىذا التبسيط ك اإليجاز ، في ترؾ المجاؿ لمقضايا التي تككف ػالمحاكـ ، بحيث يساى

ك التي تتطمب إجراءات محاكمة طكيمة ك مفصمة ، ىذا ،  عمى قدر كبير مف الخطكرة 
 ك مختصرة يساىـ إلى حد كبيرسيطة مف جية .ك مف جية أخرل ، فإف إتباع إجراءات ب

ك التي ال تحتاج تي تتمحكر حكؿ القضايا البسيطة في التقميص في عدد الممفات ال
 المتابعة فييا ، إلى إجراء تحقيؽ قضائي أك إجراءات تحقيؽ خاصة .

كبيذا يككف المثكؿ الفكرم ، الحؿ األمثؿ لتحقيؽ عدالة سريعة ، ك معالجة فكرية ك 
يؽ سمطة الدكلة في تطبيؽ مكجزة ك مبسطة ، مع ضماف تحق ناجعة ، بإجراءات

 في ظؿ اإللتزاـ بمتطمبات قرينة البراءة ك مقتضيات المحاكمة العادلة .العقكبة
النظاـ ، حسب رأم البعض إال عمى أنو ، ك بالرغـ مف العيكب التي تحيط بيذا         

راءات ك إيجازىا ، بحيث ال ال يمكف إنكار مزاياه التي تجمؿ ، في تبسيط اإلج أنو 
 تتعدل بذلؾ العدالة ، ك ال يضار المتيـ .

مف خبلؿ المداخمة التي ألقاىا ككيؿ الجميكرية لدل محكمة كىراف في إطار اليـك 
الدراسي الذم نظمتو نقابة المحاميف بكىراف ، صرح بإحصائيات رقمية ، تخص حصيمة 

 665المثكؿ الفكرم ، حيث تـ تسجيؿ  المتيميف الذيف تمت محاكمتيـ كفقا إلجراءات
قضية ، تمت المحاكمة فييا  1056شخص تـ إيداعيـ رىف الحبس المؤقت مف أصؿ 

مارس سنة  22جانفي إلى  23بمكجب إجراءات المثكؿ الفكرم في الفترة الممتدة مف 
، أمر اإليداع رىف الحبس في نفس  1002، في حيف كانت الحصيمة تقدر ب  2016

 . 2015سنة  الفترة مف
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 الباب الثاني
 مستحدث لممحاكمة في الجرائم نظاماألمر الجزائي ك

 ــري ــــــة الجزائــراءات الجزائيـون اإلجــة في قانــالبسيط
 

 تمييد و تقسيم 
 

مما ال شؾ فيو ، أف الغاية مف تشريع قانكف اإلجراءات الجزائية ، تكمف في كفالة         
ك كازف المطمكب بيف المصمحة العامةالت تحقيؽ الحماية البلزمة لمحقكؽ ك الحريات ، ك

تجنب بعض  قتضيمصمحة المتيـ ، بما يضمف تحقيؽ عدالة جنائية فعالة ، ك ىك ما ي
التي تستنفذ جيد ك كقت القضاة ، العادية ، الجزائية الشكميات المطمكبة في اإلجراءات 

فضبل عما تتطمبو مف مصاريؼ قضائية ، ما يجعميا تقؼ حائبل دكف تحقيؽ عدالة 
محاكلة تبسيطيا ك إختصارىا ، بغية تحقيؽ السرعةفي  ك ذلؾ مف خبلؿ سريعة ك فعالة ،

 (1).  الفصؿ في الدعاكل
 ك التي خمقتتطكر الظاىرة اإلجرامية ك التزايد المستمر ليا ،  خاصة في ظؿ        

ما  د القضايا المعركضة أماـ القضاء أزمة تشبع المحاكـ بالكـ اليائؿ الممحكظ في عد
ك أثر سمبا عمى أداء الجياز القضائي ، أدل إلى إثقاؿ العبء الممقى عمى كاىؿ المحاكـ 

في الدعاكل المطركحة أماـ المحاكـ في مدد معقكلة ، مسألة الفصؿ فأضحت بذلؾ 
العادية ، التي تحكـ سير الجزائية نتيجة ماتتسـ بو اإلجراءات ، ليست باألمر الييف 

 دػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدعكل العمكمية ، في الفترة السابقة عمى مرحمة المحاكمة ، مف بطءك تعق
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ك ما يمييا . 12، ص  مرجع سابؽأنظر : _ شريؼ سيد كامؿ ،  (1)
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التي تحكؿ دكف تحقيؽ محاكمة عادلة  ، جعميا بمثابة نقطة الضعؼ األكلى األمر الذم
 (1). ك ضماناتو القانكنية المكفكلة لو ، في الكقت الذم تتسع فيو دائرة حقكؽ المتيـ 

التي مف شأنيا أف ، ك ىك ما ال يتحقؽ إال عبر إعتماد الكسائؿ التشريعية         
جنح  ك التضمف سرعة الفصؿ في الخصكمة الجزائية ، في مجاؿ الجرائـ البسيطة ) 

المكجزةالتي  الجزائية مف خبلؿ تكريس ك تفعيؿ اإلجراءات، ك ذلؾ ( البسيطة  مخالفاتال
ك اإلقتصاد في  لنظر القضايا الخطيرة ،تساىمفي تكفير كقت ك جيد جياز القضاء 

تكتسي أىمية بالغة ك ، نفقات التقاضي ، ما يجعؿ ىذه اإلجراءات المكجزة ك المبسطة  
                تؤدم الغرض المنشكد مف تشريعيا ، أال ك ىك ضماف محاكمة عادلة 

 (2)لممتيـ .المكرسة قانكنا بالحقكؽ ك الضمانات  عدـ المساسفي ظؿ 
أيف  الجزائرم       ك ىك ما جسده المشرع الجزائرم في قانكف اإلجراءات الجزائية 

لمكاجية مشكمة تشبع المحاكـ بالقضايا ، إستحدث نظاـ األمر الجزائي كطريؽ إستثنائي 
تيدؼ  يتالجزائية المستحدثةالك أدرجو ضمف أشكاؿ ك نماذج اإلجراءات ، قميمة الخطكرة 

ال يستند إلى ، ك التبسيط ، ك السرعة ، ك اإلختصار ، ك الذم       جميعيا إلى اإليجاز
مف مرافعة مسبقة ، ك إجراءات التحقيقالنيائيك دكف مراعاة  قتضيو، بما تعادية محاكمة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػا     ، كما أنيػػػػػػػػػالمقررة في سير الدعكل العمكمية، القكاعد العامة 
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أنظر : _ عادؿ عبد اهلل خزنة كاتبي ، اإلجراءات الجنائية المكجزة    ، لمتفصيؿ في المسألة (1)

 ك ما يمييا . . 06، ص  1980رسالة دكتكراه حقكؽ ، القاىرة ، طبعة 
أنظر : _ شريؼ سيد كامؿ ، الحؽ في سرعة اإلجراءات الجنائية _ دراسة ،لمزيد مف التفصيؿ( 2)

: _ عمر سالـ ، نحك تيسير  أيضا أنظر ك ، ك مابعدىا 06، ص  2004، 1ط مقارنة _، 
 . 21دار النيضة العربية ، ص ،   1997 ، 1ط اإلجراءات الجنائية ، دراسة مقارنة ، 
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الشفكية ك العبلنية ، ك المكاجية ، التي تسكد إجراءات المحاكمة العادية ال تأخذ بمبادئ 
 (1).بيدؼ ربح الكقت الذم تخصصو المحاكـ ألنكاع معينة مف القضايا

 380ك قد أكرد المشرع الجزائرم نظاـ األمر الجزائي ، في نصكص المكاد مف         
 66/155المعدؿ كالمتمـ لؤلمر رقـ  15/02مف األمر رقـ  7مكرر  380مكرر إلى 

الميسرة ػػزةجالمتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، كنمكذج لئلجراءات الجزائيةالمك 
القائمة عمى مبدأ المبلءمة اإلجرائية ك الرضائية ، محمو الجرائـ البسيطة قميمة الخطكرة 

ك / أك الحبس ك التي يرجح فييا تعرض مرتكبيا لعقكبة الغرامة فقط ، التي تشكؿ جنحة 
كحدىا لمنيابة العامة ، ترجع السمطة التقديرية في تقرير المجكء إليو مف عدمو ، عمما أف 
عمىإحتراـ الحقكؽ ك الحريات المقررة ، حارصة في ذلؾ كؿ الحرص ،  (2) دكف سكاىا

 ألطراؼ الدعكة العمكمية .
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 45عدد ، الالجزائي في التشريع الجزائرم ، مجمة العمكـ اإلنسانية  أنظر : _ عمارة فكزم ، األمر( 1)

 .  282 _ 270 _ 269، المجمد أ  ، ص  ص  2016جكاف 
 66/155، المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رقـ  15/02مكرر مف األمر رقـ  380تنص المادة ( 2)

مف طرؼ ككيؿ المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم عمى أنو :" يمكف أف تحاؿ 
الجميكريةعمى محكمةالجنح كفقا لئلجراءات المنصكص عمييا في ىذا القسـ ، الجنح المعاقب عنيا 
بغرامة    ك / أك بالحبس لمدة تساكم أك تقؿ عف سنتيف عندما تككف :_ ىكية مرتكبيا معمكمة _ 

ليس مف شأنيا أف تثير الكقائع المنسكبة لممتيـ بسيطػة  _ ك ثابتة عمى أساس معاينتيا المادية ك 
مناقشة كجاىية _ الكقائع المنسكبة لممتيـ قميمة الخطكرة ك يرجح أف يتعرض مرتكبيا لعقكبة الغرامة 

 فقط  " .
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ك مف خبلؿ ماسيتضمنو ىذا الباب ، سنتناكؿ بالدراسة ك التحميؿ ، ماىية نظاـ األمر 
الجزائي مف خبلؿ محاكلة تقديـ تعريفات لو ، ك بياف خصائصو ، إلى جانبتعميقالبحث 

يح عبلقتو ببعض األنظمة فيو مف خبلؿ تحديد الطبيعة القانكنية المميزة لو ، ك تكض
أك مف  طراؼالمشابية ، ناىيؾ عف البحث في شركط ك نطاؽ تطبيقو سكاء مف حيث األ

ك بياف الضمانات المكرسة ، حيث الجرائـ ، ك كذا عرض إجراءات تطبيقو ك تحميميا 
 لممتيـ خبلليا  ،  كؿ ذلؾ مف خبلؿ مضمكف الفصميف التالييف : 
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 الفصل الثاني
 أحكام نظام األمر الجزائيو إجراءات تطبيقو 
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نظرا لتفشي ظاىرة التضخـ العقابي ، الناجـ عف ظاىرة التضخـ التجريمي         
ك الحد مف  ، الحد مف التجريـ تيإلى تطبيؽ فكر ،  إتجيت جؿ التشريعات العالمية

سياسة الجنائية المعاصرة ، ك ذلؾ مف خبلؿ ملالتكجيات الحديثة في إطار ، (1)العقاب 
حكؿ دكف تكدس القضايا في المحاكمخاصةما ، مف شأنيا أف تإستحداث أنظمة إجرائية 

المجكء المتكرر لتطبيؽ  تساىـ في تفادم،كما تعمؽ منيا بالجنحك المخالفات البسيطة 
طبقا ك الحد مف تكدس المؤسسات العقابية  العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة ، 

 لمقتضيات فكرة الحد مف العقاب .
ك بالنتيجة ، تخفيؼ الضغط عف قطاع العادلة ، ك الذم بدكره يمكف الجياز         

إحتراـ  في ظؿانكني المطمكب ، عمى النحك الق، القضائيمف أداء الكظيفة المنكطة بو 
 كفؽ ماتقتضيو مبادئ المحاكمة العادلة .، حقكؽ ك ضمانات المتيـ 

المعدؿ  15/02ك ىي السياسة التي تبناىا المشرع الجزائرم ، بمكجب األمر رقـ         
المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، حيث ،  66/155ك المتمـ لؤلمر رقـ 

لمحد مف الزيادة اليائمة لمجرائـ البسيطة )جنح كمخالفات ، بللو أسمكبا جديدا إنتيج مف خ
كتخفيؼ العبء عف كاىؿ القضاة ، ك تكفير الجيد ك الكقت مف أجؿ التفرغ ، بسيطة ( 

 لتسييػػػػػػػػػػػػػؿي نلنظر القضايا الخطيرة ، ك ذلؾ بإستحداث نظاـ األمر الجزائي ، كنظاـ قانك 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنظر : _ نبيؿ عبد الصبكر النبراكم ، سقكط الحؽ في العقاب دار  ،لمتفصيؿ أكثر في المسألة ( 1) 

: _ عمر سالـ ، مبلمح جديدة  أيضا ك مايمييا .ك أنظر 196، ص  1996الفكر العربي ، القاىرة ، 
 . 194، دار النيضة العربية  ص  1998لكقؼ التنفيذ في القانكف الجنائي ، 
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، في أنسب الفصؿ في القضايا المطركحة أماـ المحاكـ باإلجراءات أماـ القضاء ، يتسـ 

 (1). رغبة منو في تحقيؽ أىداؼ السياسة الجنائية المعاصرة  اآلجاؿ ، 
 

ك في ىذا الفصؿ سندرس ماىية نظاـ األمر الجزائي في مبحثيف إثنيف نتطرؽ         
ائصو ، ك مبررات المجكء إلى تطبيقو مف خبلؿ إلى تكضيح مفيـك األمر الجزائي ، خص

المبحث األكؿ ، ثـ نعالج مف خبلؿ المبحث الثاني ، الطبيعة القانكنية المميزة لو ك بياف 
 أكجو التشابو ك اإلختبلؼ بينو ك بيف األنظمة المشابية .

 
 المبحث األول

 األخذ بومفيومنظام األمر الجزائي، خصائصو و مبررات 
 

تدخؿ الدكلة المتزايد في مختمؼ المجاالت : السياسية منيا ، ك اإلقتصادية   إف         
ك اإلجتماعية ، ترتب عنو الكثير مف السمبيات أىميا : الزيادة اليائمة في حجـ التجريـ 

 بسبب ظاىرة التضخـ التجريمي، تكدس القضايا في المحاكـ  الذم نجـ عنوالقانكني. ك 
 . رة التضخـ العقابي كما سبؽ القكؿظاىالذم أدل بدكره ، إلى 

الدعاكل المطركحة بإستمرار أماـ المحاكـ ، ك تراكـ القضايا  ك بالنتيجة ،تزايد        
  في سير الدعكل العمكمية ، عمى كاىؿ القضاة ، نظرا لطكؿ اإلجراءات العادية المتبعة 

 ما تنطكم عميو مف شكميات معقدة . ك ، بطء إجراءات التقاضي ك 
الضغط  كذا عمى كاىؿ القضاة كالممقى العبء أف يضاعفحجـ  األمر الذم مف شأنو
تأخير الفصؿ في الدعاكل في مدد معقكلة ، ك ، ما يترتب عنو ك ىك  عمى قطاع العدالة

 اـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفضبل عف عدـ دقة األحك، لمحاكمات الجزائيةاؿ ػتعطيؿ عم
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك اإلقتصاد  ند فتحي سركر ، السياسة الجنائية  ، مجمة القانك أنظر : _ أحم ،لمزيد مف التفصيؿ ( 1)

 ، ك مايمييا .1، ص  1969مارس ،   39العدد األكؿ ، 
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قد يؤدم األمر الذم ،  (1)تطبيؽ العدالة بالشكؿ الصحيح  ، ك بالتالي إستحالةالجزائية 
 ضمانات المتيـ . ، ك إنتياؾ حقكؽ الدفاع إلى إىدار
دفع جؿ التشريعات الجنائية المعاصرة ، في إطار السياسة الجنائية المعاصرة ،  ك ىك ما

إلى البحث عف بدائؿ إجرائية جزائية ، مف شأنيا أف تكفؿ حماية الحقكؽ ك الحريات ، ك 
بالضمانات الجكىرية لممحاكمة القانكنية  تضمف سرعة الفصؿ في الدعاكل دكف اإلخبلؿ

 (2)المنصفة .
لممتابعة الجزائية ، ، التي تبنتيا مختمؼ األنظمة التشريعية ، ك مف بيف الكسائؿ البديمة 
 . ىك " نظاـ األمر الجزائي "

بعرض تعريفات مكجزة ، ك في ىذا المبحث ، سندرس مفيكـ نظاـ األمر الجزائي         
مف خبلؿ المطمب األكؿ ، ثـ التطرؽ إلى دراسة المبررات ، ائصو لو ، ك عرض خص

 مف خبلؿ المطمب الثاني .إستدعت األخذ بو، التي 
 

 المطمب األول
 و الخصائص المميزة لو مفيومنظام األمر الجزائي

 
المطركحة لمنظر فييا أماـ المحاكـ     ، في ظؿ تضاعؼ حجـ القضايا البسيطة         

ك سعيا مف المشرع الجزائرم ، إلى القضاء عمى ظاىرة التضخـ العقابي ، الناتج عف 
 ظاىرة التضخـ التجريمي ، طبقا لمقتضيات السياسة الجنائية المعاصرة . إستحػػػػػػػػػػػػػدث 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر : _ عبد الفتاح الصيفي ، تأصيؿ اإلجراءات الجنائية ، منشكرات  ،لمتفصيؿ في المسألة ( 1)
 . 01، ص  1975جامعة اإلسكندرية ، كمية الحقكؽ ، ط 

زيد ، األمر الجنائي ، جامعة القاىرة ، كمية  أنظر : _ أشرؼ مسعد أبك ،لمزيد مف التفصيؿ ( 2)
 . 20ـ ، ص  2010ق _  1431الحقكؽ  قسـ القانكف الجنائي ، الطبعة 

 
129 

 
 الفصل األول.............................................................................ماىية نظام األمر الجزائي 



 
المشرع الجزائرم نظاـ األمر الجزائي ، كآلية جديدة لتنظيـ السمكؾ في المجتمع  ك الذم 
يعد أحد أىـ اإلجراءات الجزائية ، المختصرة ، ك المكجزة ، يتسـ بالمركنة العممية في 

كيحقؽ السرعة ك الفاعمية ، التي مف شأنيا أف تحكؿ دكف تكدس القضايا في ، التطبيؽ 
في جرائـ الجنح ك المخالفات البسيطة ، كتساىـ في تكفير كقت القضاء المحاكـ ، خاصة 

المعقدة  شكمياتيا ك ، ك الشيكد ك المتيميف ، ك تفادم اإلجراءات الجزائية العادية الطكيمة
 .(1) 

ك قد إستحدثو المشرع الجزائرم ، في ظؿ تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية         
كرد التنصيص أيف ،  23/07/2015المؤرخ في  15/02قـ بمكجب األمر ر ، الجزائرم 

مف قانكف  7مكرر  380مكرر إلى  380مكرر ك مف  392ك  333عميو بالمكاد 
 اإلجراءات الجزائية الجزائرم .

ك يمثؿ األمر الجزائي إحدل صكر اإلدانة التي ال تحتاج لمرافعة مسبقة  ك ال         
اإلجراءات العادية لمفصؿ في الخصكمة الجزائية   ك  إتباع الشكميات المطمكبة ، في سير
، يضمف فاعمية الجزاء   ىذا (2)، كبديؿ إجرائي جزائي قد تبنتو جؿ التشريعات الجنائية

 مف جية . ك مف جية أخرل فاعمية العدالة الجزائية . 
   تعريفو  كلبحث المسألة ، سندرس مفيكـ نظاـ األمر الجزائي ، ك ذلؾ بعرض         

شرح مف خبلؿ الفرع األكؿ . ثـ نتعرض لك القانكنية الفقيية ، المغكية ، الناحية مف 
 مف خبلؿ الفرع الثاني . خصائصو ،

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: _ محمكد كبيش ، مساىمة المجني عميو في اإلجراءات الجنائية ، الطبعة األكلى ، دار أنظر ( 1)

 ك ما بعدىا . 8، ص 2001النيضة العربية ، 
أنظر : _ سمير الجنزكرم ، اإلدانة بغير مرافعة ، المجمة الجنائي القكمية  ، لمزيد مف التفصيؿ( 2)

 . 421،  ص  1969، القاىرة ، يكليك ،  12، المجمد  2العدد 
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 الفرع األول

 األمر الجزائي مفيومنظام 
 

 لقد أخذت جؿ التشريعات الجنائية المعاصرة ، التي تبنت العمؿ بمبدأ السرعة         
يالفصؿ في الدعاكل الجزائية ، ك التي يمتـز القاضي بمراعاتيا ، ككنيا تمثؿ اإلطار ف

العاـ لممحاكمة القانكنية المنصفة ، بنظاـ قانكني لتسييؿ اإلجراءات أماـ القضاء ، يتسـ 
 (1)ىك : " نظاـ األمر الجزائي " ، بسرعة الفصؿ في القضايا المطركحة أماـ المحاكـ 

التشريعات : نذكر التشريع الفرنسي ، اإليطالي ، األلماني  ك التشريع ك مف أبرز ىذه 
 (2).اإلنجميزم 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سركر ، الشرعية الدستكرية ك حقكؽ اإلنساف في أنظر : _ أحمد فتحي ،لمتفصيؿ في المسألة ( 1) 
 ك مايمييا . 356، ص  1993اإلجراءات الجنائية ، ط 

، ليتـ تكريسو فيما  1846لقد تـ األخذ بنظاـ األمر الجزائي ألكؿ مرة في القانكف البركسي سنة ( 2)
ـ تطبيقو بعد ذلؾ ، ك ت 1848بعد بمكجب مشركع قانكف اإلجراءات الجزائية أماـ محاكـ برليف سنة 

، غير أف  1942، ك السكيد سنة  1935، بمجيكا سف  1929، ك في تركيا  1865في إيطاليا سنة 
 البعض  يرجع أصكلو إلى األنظمة األنجمكساكسكنية .

، ك تبنتو في قكانينيا    1871_ أما فرنسا فقد عرفتو جزئيا عند ضـ األلزاس ك المكريف إلى ألمانيا سنة 
يتضمف قرار إبقاء العمؿ بالقكانيف  1919، /25/11ت الحككمة الفرنسية مرسكـ بتاريخ ك قد أصدر 

، باإلضافة إلى ذلؾ فقد   23/12/1958السارية في األقاليـ ، ك أكدتو بمقتضى األمر الصادر في 
، ليعد بعده مشركع آخر  1920تقدـ كزير العدؿ الفرنسي بمشركع قانكف ، لؤلمر الجزائي ، سنة 

، ك لعؿ ما يؤكد نجاح ىذا  1926طة المجنة المدنية ك الجنائية بمجمس الشيكخ الفرنسي سنة بكاس
الصادر في  5-72األمر في مقاطعتي األلزاس  ك المكريف ، ىك تبنيو في فرنسا بمقتضى القانكف رقـ 

، ك الذم أدرج نظاـ األمر الجزائي في التشريع الفرنسي مضفيا عميو بعض  1972يناير  03
مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي ( ك  525في األحكاـ التي تنظمو ) ـ  ،لتعديبلت الطفيفة ا

 =الذم خكؿ صبلحية إصدار األمر الجنائي لقاضي مف قضاة الحكـ ، ك في المقابؿ حاكؿ المشرع
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مقارنة  ، ك جدير بالذكر ىنا ، أف األمر الجزائي ، يندرج ضمف األنظمة التقميدية         

 (1). لمفصؿ في الجرائـ البسيطة قميمة الخطكرة ، بغيره مف األنظمة اإلجرائية المستحدثة 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جنائي لمكاجية التزايد المستمر ، منح النيابة العامة صبلحية إصدار األمر ال 1994سنة الفرنسي = 

جرائـ قميمة الخطكرة ، إال أف المجمس الدستكرم الفرنسي قرر في قرارات الحفظ التي تصدرىا بشأف ال
، كسع  9/10/2002عدـ دستكرية ىذه النصكص . غير أنو ك بمكجب القانكف الصادر بتاريخ 

ليشمؿ بعض الجنح المحددة عمى سبيؿ الحصر في نص ، المشرع الفرنسي مف نطاؽ األمر الجزائي 
ية الفرنسي ، إال أنو أضاؼ تعديبلت جديدة كاف آخرىا سنة مف قانكف اإلجراءات الجزائ 495المادة 
2011 . 

إلى تبني العمؿ بنظاـ أيضا مف السباقيف كاف المشرع المصرم  ك جدير بالذكر في ىذا الصدد ، أف
بمكجب قانكف الجنايات المختمط ، ثـ عاد ك كسع مف نطاقو سنة  1937األمر الجزائي ، بدءا سنة 

 1998بعد أف أدخؿ عميو تعديبلت جكىرية سنة ، جػػػراءات الجنائية الحالي بمكجب قانكف اإل 1941
._ لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر : _ يسر أنكر عمي ، األمر الجنائي ، مجمة العمكـ القانكنية ك 

. ص  1974، مصر ، يكليك 16، سنة  2اإلقتصادية ، كمية الحقكؽ ، جامعة عيف شمس ، العدد 
520  ،521 . 

عبد الحميـ رمضاف ، اإلجراءات المكجزة إلنياء الدعكل الجنائية ، دار النيضة العربية _ مدحت 
 . 102_  101_  100_ 99ص  2000القاىرة 

 . 403_ سمير الجنزكرم ، المرجع السابؽ ، ص 
_  سيؼ النصر محمد عبد المنعـ ، بدائؿ العقكبة السالبة لحرية في التشريعات الجنائية الحديثة  

 . 305، ص  2004دكتكراه ، كمية الحقكؽ  ، جامعة القاىرة ، رسالة 
سنة  1_ السعيد مصطفى السعيد ، في تبسيط اإلجراءات الجنائية ، مجمة القانكف ك اإلقتصاد ، العدد 

 . 596، كمية الحقكؽ ، جامعة القاىرة ، ص  1941، جانفي  11
         ,G, Stefani , G , Levasseur , B Bouloc , procédure pénale , op cit _أنظر : أيضا ك 

 p861,862.               ، محمكد محمكد مصطفى ، إتجاىات جديدة في قانكف اإلجراءات الجنائية _
  209، جامعة القاىرة ، ص  1951مارس  21س  1مجمة القانكف           ك اإلقتصاد  ع 

 . 125ص ، مرجع سابؽ ، أنظر : _ عمر سالـ ، ، نحك تيسير اإلجراءات الجنائية ( 1)
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 ، مف الناحية المغكية األمر الجزائيتعريؼ نظاـ نتناكؿ ك لتعميؽ البحث في المسألة ،  

كفؽ المقاـ الثانيفي تعريفو مف الناحيةالقانكنيةنستعرض  ثـ. المقاـ األكؿفي ،ك الفقيية 
 التفصيؿ اآلتي : 

 

 أوال : التعريف المغوي و الفقيي لنظام األمر الجزائي : 
إلى أكال ، ثـ نتطرؽ ، مف الناحية المغكية  مر الجزائينتناكؿ فيما يمي تعريؼ نظاـ األ

 كفؽ التفصيؿ اآلتي : ثانيا ، ك ذلؾ الفقيية  تعريفو مف الناحية
 

 :  لنظام األمر الجزائي_ التعريف المغوي  1
بما أف مصطمح األمر الجزائي مركب مف كممتيف ، فسنكضح معنى كممة           

 األمر ، ثـ نتطرؽ لتكضيح معنى كممة جزائي . 
يأتي مصطمح األمر ، مف الفعؿ أمر ، يأمر ، أمرا ، مأمكرا ، ك يقاؿ : أمر         

فبلف ، بمعنى أصدر أمرا ، أم أعطى تعميمات لشخص ما ، ك يقاؿ أيضا : تزعـ      
 ك إستبد ، ك أصدر األكامر بتكبر ك سيطرة .

، عمى فعؿ  أما مصطمح جزائي ، فيقصد بو العقكبة المفركضة بنص قانكني        
 (1)ممنكع قانكنا . 

 

 _ التعريف الفقيي لنظام األمر الجزائي : 2
ترؾ ، فقد لـ يضع تعريفا محددا لؤلمر الجزائي ، ككف المشرع الجزائرم إنطبلقا مف 

شأنو في ذلؾ شأف باقي تشريعات أغمب الدكؿ مفتكحا أماـ إجتيادات الفقياء ، المجاؿ 
 (2)اـ األمر الجزائي . العربية ، التي تبنت العمؿ بنظ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، عالـ  1لمتفصيؿ أكثر ، أنظر : _ أحمد مختار عمر ، معجـ المغة العربية المعاصر ، ط (1)
 .  372،  118، ص ص ،  2008الكتب ، مصر ، 

، دار ىكمة لمطباعة     9أنظر : _ محمد حزيط ، مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية ، ط ( 2)
 . 06، ص  2014ك النشر ، الجزائر ، 
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يا ك تنكع ىاتعدد ك بالرجكع إلى التعريفات التي إجتيد الفقو في كضعيا ، نبلحظ        

: " أمر  بالشكؿ الذم يعكس كجيات نظرىـ المختمفة ، حيث عرفو جانب مف الفقو بأنو
قضائي يفصؿ فيمكضكع الدعػػػكىالجنائية ، دكف أف تسبقو إجراءات محاكمة جرت كفقا 

" . خبلؿ الميعاد الذم يحدده القانكف ، ك ترتيف قكتو بعدـ اإلعتراض عميو ،لمقكاعد العامة
 .(1) 

: " نظاـ قانكني لحسـ  ، أنوك يعرؼ جانب آخر مف الفقو األمر الجزائي         
جراء ، كحضكر المتيـ  ، كل البسيطة ، مف دكف حاجة إلى تحديد الجمسةالدعػا كا 

حيث يتخذ القرار فييا كتابة عمى األكراؽ ، كما يتخذ قاضي التحقيؽ قراره  ، المحاكمػة
تكفير الجيد ك الكقت عمى تكمف في  ك الغاية مف ىذا النظاـ،  عمى األكراؽ مباشرة

الجيد عمى  ك كذلؾ تكفير النفقاتك، اكل الميمة المحاكـ ، لكي تتفرغ لمفصؿ في الدع
 (2). "  .أطراؼ الدعكىك الشيكد 

في حيف عرفو فقياء آخركف عمى أنو : " أمر قضائي يفصؿ في الدعكل العمكمية        
بالبراءة أك بالغرامة ، دكف أف يسمؾ فييا القاضي إجراءات المحاكمة العادية ، فيحكـ بما   

 (3). "  .طمبات النيابة ، ك يغمب فيو قناعتو بالحكـ بالغرامة  في أكراؽ الدعكل ك
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نبلحظ مف خبلؿ ىذا التعريؼ ، أنو لـ يدرج الجية القضائية التي ينعقد ليا اإلختصاص بإصدار ( 1)

األمر الجزائي ، ناىيؾ عف عدـ إدراجو لمجية المخكلة قانكنا بطمب إصدار األمر الجزائي ، ضؼ 
مزيد مف إلى ذلؾ ، لـ يحدد نكع الجرائـ التي يجيز القانكف الفصؿ فييا بمكجب األمر الجزائي .  ل

، دار النيضة  2أنظر : _ محمكد نجيب حسني ، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ط التفصيؿ ، 
ك أنظر أيضا : _ أكـر زاد الككردم ، أحكاـ األمر الجزائي  . 97، ص  1988العربية القاىرة ، سنة 

  27عمقة ، العدد في قانكف أصكؿ المحاكمة الجزائية العراقي " ، مجمة جيؿ األبحاث القانكنية الم
 . 52، ص  2018يكليك ، 

، دار الحامد    1أنظر : _ براء منذر عبد المطيؼ ، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ، ط ( 2)
 . 208، ص  2008لمنشر ك التكزيع ، عماف ، األردف ، سنة 

 =كف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلجديد لقانأنظر : _ ذكادم عبد اهلل ، نظاـ األمر الجزائي المستحدث في ظؿ التعديؿ ا( 3)
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 لنظام األمر الجزائي :القانوني : التعريف  ثانيا

تعريؼ  ضبطبالرجكع لؤللفاظ المستخدمة مف طرؼ المشرع الجزائرم ، يمكننا         
ك الذم يقضي بأنو : " أمر قضائي يصدر عف قاضي ، لنظاـ األمر الجزائي قانكني 

بناءا عمى محضر جمع اإلستدالالت ك أدلة اإلثبات ، دكف إجراء تحقيؽ ، المكضكع 
ا أف قكتو التنفيذية ترتيف بعدـ اإلعتراض عميو مف نيائي كجاىي أك مرافعة مسبقة ، عمم

، فتنقضي بمكجبو الدعكل العمكمية  المحدد قانكناخبلؿ الميعاد ، ك المتيـ أالنيابة العامة 
 عميو .في حاؿ تسجيؿ إعتراض  ،محاكمة المتيـ كفقا لئلجراءات العادية ، في حيف تتـ 

. " (1) 
ضؼ إلى ذلؾ ، فبالرجكع إلى التعريفات الفقيية ، ك كذا األلفاظ المستخدمة في        

عمى النحك اآلتي :         ، غالبية التشريعات الجنائية ، يمكف تعريؼ نظاـ األمر الجزائي 
" األمر الجزائي ىك أمر يصدر مف طرؼ القاضي ، بناءا عمى طمب النيابة العامة    

المعاقب عمييا بالغرامة ك/ أك الحبس لمدة تساكم أك تقؿ عف سنتيف ، طة في الجنح البسي
ك التي يرجػػح أف يفصؿ فييا القضاء بعقكبة الغرامة ، بناءا عمى محضر جمع 

 " .مف طرؼ الضبطية القضائية . ، اإلستدالالت المعد  ك المحرر 
ضي المختص ، في غيبة كما يمكف تعريفو ، عمى أنو : " األمر الذم يصدره القا        

مف عبلنية ، ككجاىية مع التحقيؽ ، فإذا لـ  بما تنطكم عميوالمتيـ ، ك دكف محاكمة 
أصبح األمر نيائيا ك كجب تنفيذه .ك في حاؿ ، يعترض عميو المتيـ أك النيابة العامة 

اإلعتراض عميو يحاؿ ممؼ الدعكل مف جديد عمى النيابة ، لتتـ محاكمة المتيـ كفقا 
 (2). جراءات القانكنية العادية ، ك يعتبر األمر الجزائي حينئذ كأف لـ يكف " لئل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممية ، المجمة المبررات التشريعية ك المشكبلت العبيف  15/02اإلجراءات الجزائية الجزائرم رقـ = 

 . 117، ص 2016ك العمـك السياسية ، العدد األكؿ ، جامعة تيارت ، يكنيك ،   الجزائرية لمحقكؽ
 . 271أنظر : _ عمارة فكزم ، مرجع سابؽ ، ص (1)
 . 195أنظر: _  شريؼ سيد كامؿ ، مرجع سابؽ ، ( 2)
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 الثانيالفرع 

 خصائص نظام األمر الجزائي                                  
 

ة ، التي عنكاف اإلجراءات الجزائية المكجز ، لما كاف نظاـ األمر الجزائي         
ييػػدفالمشرع مف خبلليا إلى تبسيط اإلجراءات الجزائية ، في مجاؿ الدعاكل قميمة الخطكرة    
ك تحقيؽ سرعة الفصؿ فييا ، بما يضمف التكفيؽ بيف مبدأ العدالة الجنائية الفعالة السريعة 

ختصار اإلجراءات الشكمية ، التي تمر عبرىا الدعكل العمكميةفي األحكاؿ العادي  (1).ةكا 
فقد أصبح نظاـ األمر الجزائي ، يحتؿ مكانا مرمكقا ، بيف نصكص أنظمة         

مف أدكات السياسة الجنائية ، عمى الصعيد  أضحىف ختمفة ،اإلجراءات الجزائية الم
 اإلجرائي الذم تقره كتأخذ بو معظـ الدكؿ .

 380مف المادة  بتسميط الضكء ، عمى نصكص المكاد المتعمقة بنظاـ األمر الجزائيك 
يمكف ، المنكه عنو سابقا  15/02مف األمر رقـ ،  7مكرر  380مكرر إلى المادة 

 إستخبلص بعض الخصائص ك السمات المميزة ليذا النظاـ ، نكردىا فيما يمي :
 

أوال : األمر الجزائي نموذج اإلجراءات الجزائية المبسطة و الموجزة ، التي تحقق سرعة 
 الفصل في الخصومة الجزائية : 

ك        عمبل مف األعماؿ القضائية ، التي تقـك عمى تبسيطيعداألمر الجزائي ،         
أف المرحمة حيث،  ميةالتي تحكـ سير الدعكل العمك ، (2)إيجازاإلجراءات الجزائيةتيسير ، ك 

 تتجرد مف العبلنيػػػػػػػػة         شديدة اإليجاز ذات إجراءات مختصرة ، التي يصدر فييا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنظر : _ مأمكف سبلمة ، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ، الجزء الثاني ، دار النيضة العربية  ( 1)

 .  334، ص  2001
 ك مايمييا . 7: _ محمكد كبيش ، المرجع السابؽ ، ص أنظر( 2)
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يتـ الفصؿ في الخصكمة الجزائية ، بعد اإلطبلع عمى أكراؽ إذ ك المناقشة الكجاىية ، 
جية المكمفة بإصدارىأف الكاقعة قدرت الفإذا ، (1)ممؼ القضية ، في غيبة الخصـك 

في الفصؿ    تمتنععف ، فإنيا إجراء تحقيؽ أك مرافعة مسبقة كجبتست ، المعركضة عمييا
 . مكضكع الدعكل العمكمية بمكجبو

التي تصبك إلى تحقيؽ محاكمة عادلة ، التشريعات الحديثة ،  ك ىك ماجعمو محؿ إىتماـ
عبر إجراءات جزائية مكجزة ، مبسطة ك سريعة ، تضمف سرعة الفصؿ        في 

ك ، بغية تخفيؼ الضغط عف قطاع العدالة        (2)القضايا المطركحة أماـ المحاكـ 
تكفير جيد ك كقت القضاة ، لنظر القضايا الخطيرة ، ك اإلقتصاد في نفقات التقاضي 

 (3)فضبل عف تمكيف المتيـ مف اإلعتراض ، عما يصدر في حقو .
يحكؿ تطبيقو ، ؿ جلمستعء ائي شبيو بالقضازالجر األماف نظامك بالنتيجة ، فإ        

ذيقد لك ا،  ـ ممتيث الشعكر باإلطمئناف لدل انكنية ، ك يبعلقاا لصبغتيا لةدألدكف فقداف ا
 ، حيث يضمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف(4)بعد مبلحقتو بالجريمة تو راءب ينتيي بو المطاؼ بصدكر حكـ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذككر  15/02مكرر مف األمر رقـ  380( مف نص المادة 03جاء في مضمكف الفقرة الثالثة )( 1)
أنو : " ...الكقائع المنسكبة لممتيـ بسيطة ك ثابتة عمى أساس معاينتيا المادية ك ليس مف شأنيا أف 

ك أنظر في ذلؾ أيضا : _ عقاب لزرؽ ، نظاـ األمر الجزائي   مرجع سابؽ . ،تثير مناقشة كجاىية  " 
ك (2). 288، ص  2017، جكاف  8دراسة عمى ضكء التشريع الجزائرم ، مجمة القانكف ، العدد 

ىكما نادت بو مختمؼ اإلتفاقيات ك المكاثيؽ الدكلية . لمتفصيؿ أكثر ، راجع في ذلؾ :  مضمكف الفقرة 
( مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك السياسية ، 09ة التاسعة )( مف نص الماد03الثالثة )

 مرجع مذككر .
(3 )_ Pradel Jean : LaRapéditité de l’instance pénal , Aspects de droit 

comparéPénitentiaire et de droit pénal , 1995 , N° 4 , P 271.                                         

        
ك أنظر أيضا : _ جماؿ إبراىيـ عبد الحسيف ، األمر الجزائي ك مجاالت تطبيقو ، منشكرات الحمبي 

 .141، ص  2011الحقكقية ، بيركت لبناف ، 
أنظر: _ إيماف محمد الجابرم ، األمر الجنائي ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية (4)

 . 61_60ص ص ،  2011
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سرعة الفصؿ في الدعكل العمكمية ، ك الذم يعد مف الضمانات المكرسة قانكنا لممتيـ 

 (1)بمكجب التشريعات المحمية ، ك اإلتفاقيات ك المكاثيؽ الدكلية . 
 

 ثانيا : األمر الجزائي نظام جوازي : 
ألحكاـ طبقا ليس إجبارم ، ك تظير الجكازية  يظؿ األخذ بنظاـ األمر الجزائي جكازم ك

المعدؿ ك المتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية  15/02مكرر مف األمر رقـ 380نص المادة 
، مف قكؿ المشرع الجزائرم : " يمكف لككيؿ الجميكرية ..." حيث خكؿ المشرع الجزائرم 

الجزائرم ، لمنيابة العامة صبلحية المجكء إلى طمب إصدار األمر الجزائي أماـ القاضي 
المختص ، مف عدمو بناء عمى سمطة المبلءمة اإلجرائية       التي تتمتع بيا ، ناىيؾ 

مر الجزائي الصادر ، مف قبؿ النيابة العامة أك المتيـ ، عف الحؽ في اإلعتراض عمى األ
 ال سيما ك أف األمر الجزائي الصادر ال يعد حكما نيائيا .     

ضؼ إلى ذلؾ ، فإف ما يؤكد الطابع الجكازم لؤلمر الجزائي أيضا ، السمطة         
صدار األمر التقديرية الممنكحة قانكنا لمقاضي الجزائي المختص ، في قبكؿ أك رفض إ

الجزائي ، إذا ما تبينمو نقص في الشركط الكاجب إستيفاؤىا ، فيعيد ممؼ القضية     إلى 
ككيؿ الجميكرية ، ليتخذ مايراه مناسبا بشأنيا ، ك ىك ما سايرتو جؿ التشريعات الجنائية 

 (2)في قكانينيا المحمية . 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية     14( مف نص المادة 03راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة الثالثة )_(1)

 ( مف اإلتفاقية06ك السياسية ، ك راجع أيضا : مضمكف الفقرة األكلى مف نص المادة السادسة )
 األكركبية لحقكؽ اإلنساف ، مرجع مذككر .

األمر الجزائي ك أثره في إنياء الخصكمة عبد العزيز بف مسيكج ، لمتفصيؿ أكثر ، أنظر : _( 2)
.  45ص،  2008الجنائية ، رسالػة ماجستير ، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ، الرياض ، سنة 

ؼ القانكني لؤلمر الجزائي ، المجمة النقدية لمقانكف        ك أنظر أيضا : _ عمي أحمد رشيدة ، التكيي
 . 66، ص  2017، سنة  1ك العمـك السياسية ، جامعة مكلكد معمرم ، تيزم كزك ، العدد 
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األمر الجزائي يخضع لمسمطة التقديرية لمنيابة العامة ، و يصدر بناء        :  ثالثا

 عمى طمبيا : 
أف نظاـ األمر الجزائي إستحدثو المشرع الجزائرم ، كطريؽ يسمكو ككيؿ حيث       

تمتع بيا ، عمى سبيؿ بناء عمى سمطة المبلءمة اإلجرائية التي ي، الجميكرية 
أزمة تشبع المحاكـ بالقضايا ، التي يرل أنيا قميمة الخطكرة ، مف حيث  لمكاجيةاإلستثناء

إصداره ، إال المختص  الجزائي قاضيك ال يجكزلم(1)، نكع العقكبات التي تفرض عمييا
فالمشرع الجزائرم أعطاىا كامؿ السمطة بناء عمى طمب مسبؽ مف النيابة العامة ، 

 (2).نائي بدؿ اإلجراءات العادية التقديرية ، في إتباع ىذا الطريؽ اإلستث
 

 رابعا : األمر الجزائي يصدر دون مرافعة مسبقة و ال محاكمة : 
تنظمو جممة مف إجراءات التصرؼ ، نظاـ األمر الجزائي ك مرد ذلؾ راجع لككف         

اءاتالتصرؼ ىذا مف جية . ك مف جية أخرل ، إجر  (3)في اإلستدالؿ ، في مكاد الجنح 
 ك بالنتيجة ، تستبعد كميا مرحمة (4).في مكاد المخالفات  العمكميةفي الدعكل 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكرر مف األمر  380لمادة مف نص ا، ( 04الرابعة ) ( ك01تيف األكلى )جاء في مضمكف الفقر ( 1)
يمكف أف تحاؿ مف طرؼ ككيؿ الجميكرية عمى محكمة الجنح  ، المنكه عنو آنفا ، أنو : " 15/02رقـ 

كفقا لئلجراءات المنصكص عمييا في ىذا القسـ ، الجنح المعاقب عمييا بغرامة ك/أك بالحبس لمدة 
أف يتعرض ك يرجح ممتيـ قميمة الخطكرةالكقائع المنسكبة ل تساكم أك تقؿ عف سنتيف عندما تككف : _

 مرجع سابؽ .،  مرتكبيا لعقكبة الغرامة فقط." 
 15/02مف األمر رقـ ،  2مكرر  380مف نص المادة ( ، 01ة األكلى )جاء في مضمكف الفقر (2)

إذا قرر ككيؿ الجميكرية إتباع إجراءات األمر الجزائي ، يحيؿ ممؼ المتابعة  المنكه عنو آنفا ، أنو : "
 مرفقا بطمباتو إلى محكمة الجنح . " .

المنكه عنو أعبله مرجع  15/02مكرر مف األمر رقـ  380مضمكف نص المادة راجع في ذلؾ _(3)
 سابؽ .

 = 01-78ف القانكف رقـ مكرر م 392( مف نص المادة 01جاء في مضمكف الفقرة األكلى )( 4)
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المحاكمة مف نطاؽ تطبيؽ إجراءات األمر الجزائي ، ذلؾ أف الفصؿ في مكضكع الدعكل 
بمكجبو ، يتـ دكف مرافعة مسبقة ، ك دكف مناقشة كجاىية ، خاصة ك أنو يصدر في غيبة 

 (1)أطراؼ الخصكمة الجزائية ، ك ىك ما كرستو أغمب التشريعات الجنائية في قكانينيا . 
 

 األمر الجزائي محمو الجرائم البسيطة المعاقب عمييا بالغرامة و / أو الحبس : خامسا : 
، سكاء مف حيث تكييفيا القانكني          أك مف األمر الجزائي محمو الجرائـ البسيطة 

ال تحتاج ة التي طيتـ البث بسرعة في القضايا البسيحيث حيث العقكبة المقررة لياقانكنا، 
بلع عمى طبناء عمى اإل إذ يصدره القاضي الجزائي المختص ،إلى تحقيؽ أك مرافعة ، 

كيقضي  في مكاد الجنح ،  ، (2)بعقكبة الغرامة ، ك إماإما بالبراءة ، ك يقضي األكراؽ
 بالغرامة في مكاد المخالفات .

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمف قانكف اإلجػػراءات  66/155المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رقـ  28/01/1978المؤرخ في = 

( أياـ إبتداء مف تاريخ رفع الدعكل دكف 10الجزائية الجزائرم أنو : " يبث القاضي في ظرؼ عشرة )
بإصدار أمر جزائي يتضمف الحكـ بغرامة ال يمكف أف تككف في أم حاؿ مف األحكاؿ  مرافعة مسبقة

 أقؿ مف ضعؼ الحد األدنى المقرر لممخالفة . " .
مف  323ك ىك مانبلحظو في التشريع المصرم ، حيث أكد المشرع المصرم بمكجب نص المادة (1)

در بصدد كاقعة إجرامية معينة ، يككف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم ، أف األمر الجزائي الصا
بناء عمى محاضر جمع اإلستدالالت ، ك أدلة إثبات الجريمة ، دكف إجراء تحقيؽ ، أك سماع مرافعة 
ك ىك ما يستشؼ منو ، إستبعاد المشرع المصرم لمرحمة المحاكمة ، إذا ما تقرر الفصؿ في مكضكع 

 323ر ، راجع في ذلؾ : _ مضمكف نص المادة الدعكل العمكمية بمكجب أمر جزائي . لمتفصيؿ أكث
مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم . ك أنظر في ذلؾ أيضا : _ عمر سالـ ، مرجع سابؽ     

 . 127ص 
 15/02مف األمر رقـ  2مكرر  380( مف نص المادة 02جاء في مضمكف الفقرة الثانية )( 2)

 سبقة بأمر جزائي يقضي بالبراءة أك بعقكبة الغرامة "مالسابؽ ذكره أنو : " يفصؿ القاضي دكف مرافعة 
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 األمر الجزائي يحوز القوة التنفيذية بعدم اإلعتراض عميو : سادسا : 
مف قبؿ ، ترتيف بعدـ اإلعتراض عميو ، أف القكة التنفيذية لؤلمر الجزائي حيث         

النيابة العامة ، ك إال فإنو يسقط في مكاد الجنح ك مكاد المخالفات ، ك بالنتيجة المتيـ أك 
، ك ذلؾ جراءات العادية فقا لئلك مة المتيـمحاكك إعادة ، دة نظر الدعكل العمكمية عاإ

 (1).إعمالو مف الحتميات باتع الذم فادلاي فحقوفي ظؿ اإللتزاـ ب
 

 الثاني المطمب
 نظام األمر الجزائيباألخذمبررات 

 
سعيا مف المشرع الجزائرم في إطار عصرنة قطاع العدالة ، لتحقيؽ أىداؼ        

 بلـزللحقكؽ األساسية لممتيـ ، ك ضماف لئلحترامااالسياسة الجنائية المعاصرة ، كتكريس 
التطبيؽ الفعمي ك الصاـر لمبادئ المحاكمة العادلة ، إستحدث المشرع الجزائرم نظاـ ، ك 

نظرا لما يكتسيو مف ، المنكه عنو  15/02األمر الجزائي ، الذم كرسو بمكجب األمر رقـ 
ختصارىا ،  أىمية عممية دكف حاجة لمجكء ، في تبسيط اإلجراءات الجزائية لممحاكمة كا 

بغية تخفيفالعبء الممقى معقدة ،  مف شكمياتكما تقتضيو ة الطكيمة إلى اإلجراءات العادي
ا يحكؿ دكف م        عمى كاىؿ القضاة ، بسبب الكـ اليائؿ لمقضايا البسيطة المتراكمة 

 .في مدد معقكلة  ، أدائو لكظيفتو بالشكؿ المطمكب
مبررات األخذ بنظاـ األمر الجزائي    مف خبلؿ المسألة ، سندرس  في لبحثلتعميؽ ا ك

 فرعيف إثنيف ، ك ذلؾ كفؽ التفصيؿ اآلتي : 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماىيتو ك النظـ المرتبطة بو ي قانكف اإلجراءات الجنائية ، _ أسامة حسنيف عبيد ، الصمح فأنظر:( 1)
 . 370، ص  2005دار النيضة العربية ، أطركحة دكتكراه ، دراسة مقارنة ، ، 
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 األولالفرع 

 ترجيح إحتمال ثبوت الجريمة بناء عمى محاضر اإلستدالالت 
 ةــــــــــة العاديـــــــــراءات الجزائيـــــــــات اإلجــــــــشكميصــــــــتقمي و

 
، الذم  (1)لما كاف نظاـ األمر الجزائي ، يستمد أصكلو مف نظاـ أمر األداء         

يجد مبرره في مدل إمكانية ترجيح ثبكت الديف ، بناء عمى ما يقدمو الدائف مف أكراؽ     
إال  ما تقتضيو مف كجاىية ك تحقيقات  ك أدلة إثبات ، دكف الحاجة لممرافعة المسبقة ك

حينئذ     في حالة ما إذا تـ اإلعتراض عميو ، يتـ النظر في ممؼ القضية المطركحة 
    نظاـ األمر الجزائي فكذلؾ الشأف بالنسبة لراءات العادية لسير الدعكل . كفقا لئلج

في مدل إمكانية ترجيح إحتماؿ ثبكت الجريمة في حؽ المشتبو فييبناء ، يجد مبرره الذم 
عمى محاضر جمع اإلستدالالت المحررة ، دكف الحاجة لمجكء إلى إجراء تحقيؽ  ك ال 

 و مف مناقشة كجاىية ك مبادئ العمنية ك الشفكية .ك ما تقتضي، حتى مرافعة مسبقة 
ضؼ إلى ذلؾ ، فإف سعي المشرع الجزائرم إلى تحقيؽ التكافؽ بيف تبسيط         

ك سرعة البث فييا في ، إجراءات الفصؿ في القضايا البسيطة المطركحة أماـ القضاء 
مكف التغاضي عنيا التي ي (3)، عبر تقميص بعض اإلجراءات الشكمية  (2)أنسب اآلجاؿ 

 نظاـ األمر الجزائي .األخذبيعد مف أىـ المبررات التي تستدعي ، 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مف قانكف اإلجراءات  309إلى  306مف  نظـ المشرع الجزائرم أمر األداء في نصكص المكاد( 1)

المدنية ك اإلدارية ، ك ىك نظاـ مبسط نظـ مف خبللو اإلجراءات التي يطالب عف طريقيا الدائف 
 الكفاء بدينو ، دكف المجكء إلى القكاعد العامة لرفع الدعاكل .

في أصؿ قرينة لمتفصيؿ أنظر : _ سالـ عبد المنعـ شرؼ الشيباني ، الحماية الجنائية لمحؽ ( 2)
 . 47، ص  2006البراءة ، دراسة مقارنة ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، مصر ، 

لمتفصيؿ في المسألة ، أنظر : _ مأمكف محمد سبلمة ، قانكف اإلجراءات الجنائية ، معمقا عميو ( 3)
 . 951، ص  1980بالفقو ك أحكاـ النقض ، دار الفكر العربي ، مصر ، الطبعة األكلى ، 
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 الثانيالفرع 

 تبرير األخذ بنظام األمر الجزائي بالنظر لإلعتبارات العممية
 

اإلجراءات المكرسةبمكجب إضافة إلى ما سبؽ ، فرغـ أف مسألة تبرير المجكء إلى تطبيؽ 
ك يتعارض  ككنو نظاـ األمر الجزائي ، ليست باألمر الييف خاصة مف الناحية النظرية

نظرا لخركجو       عف القكاعد القكاعد العامة التي تنظـ سير الدعكل العمكمية ، 
ؾ إال أف ىذا النظاـ يجد مبرره أساسا في تمالمستقرة في المحاكمات الجزائية العادية ، 

التي تكلد الضركرة الممحة عمى تطبيقو ، خاصة في ظؿ ظاىرة ، اإلعتبارات العممية 
التضخـ التشريعي )التضخـ التجريمي كالعقابي( ، كما ينجـ عنيا مف تزايػد المستمر 

يقرر ليا القانكف عقكبات ، لمقضايا ، التي تتمحكر حكؿ جرائـ بسيطة قميمة الخطكرة 
 (1).تكجب المجكء إلى إتباع اإلجراءات العادية لممحاكمةخفيفة ، ما يجعميا ال تس

ك عميو ، يمكف القكؿ أف المزايا العممية لنظاـ األمر الجزائي ، ترجح مقارنة         
بالمزايا التي تمنحيا اإلجراءات العادية لسير الدعكل العمكمية ، ككنو يحقؽ السرعة     

التي تنصب عمى الجرائـ البسيطة ، لجزائية ك التبسيط في إجراءات الفصؿ في الدعاكل ا
قميمة الخطكرة ، بغية تخفيؼ الضغط عف قطاع العدالة ، ك تكفير جيد ك كقت القضاة 

 (3). ، التي تستكجب إجراءات طكيمة ك مفصمة  (2)لنظر الدعاكل اليامة ك المعقدة 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتفصيؿ أكثر في المسألة ، أنظر : _ عكض محمد عكض ، المبادئ العامة في قانكف ( 1)

 . 752، ص  2002اإلجراءات الجنائية ، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ، 
الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية دار لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر: _ أحمد فتحي سركر ، ( 2)

 . 860، ص 1993النيضة العربية ، القاىرة ، مصر ، 
(3 )_ Pradel Jean , La Célérité de la procédure pénale en droit comparé , R , I, D , P , 

1995 , P 323 .      
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ك بالنتيجة ، فإف نظاـ األمر الجزائي ، بمثابة الحؿ األمثؿ لتحقيؽ عدالة سريعة    ك 

معالجة فكرية ك ناجعة ، بإجراءات مكجزة ك مبسطة ، بما يضمف تحقيؽ سمطة الدكلة   
إحتراـ حقكؽ ك حريات المتيـ ، كفؽ مقتضيات ، ك ذلؾ في ظؿ (1)في تطبيؽ العقكبة 
 المحاكمةالعادلة .

 
 المبحث الثاني

 يالطبيعة القانونية المميزة لنظام األمر الجزائ
 ةـــــــــــــــة المشابيـــــــــــــــو باألنظمــــــــــــــو عالقت

 
تبنى المشرع الجزائرم نظاـ األمر الجزائي بعد نظاـ الكساطة ، كأحد         

أشكاالإلجراءات الجزائية المكجزة ، التي تبمكر سياسة التحكؿ عف اإلجراءات العادية 
التقميدية الطكيمة ك المعقدة ، التي تحكـ سير الدعكل العمكمية ، عبر إلغاء بعض 

مف كجاىية ك عبلنية ك شفكية ...إلخ ، ، ات العادية الشكميات التي تقتضييا المحاكم
دكف المساس بضمانات المتيـ ك حقكقو ، حيث يصدر عف القاضي المختص بنظر 

ك ال ،  في غيبة الخصـك دكف مرافعة مسبقة، الدعكل مف خبلؿ اإلطبلع عمى األكراؽ 
، ك ذلؾ بغرض  إتباع القكاعد الخاصة بإجراءات المحاكمة العادية ك التحقيؽ النيائي

 (2).  تيسير اإلجراءات الجزائية في الجرائـ البسيطة ) الجنح ك المخالفات البسيطة (
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العزيز إبراىيـ ، األمر الجنائي ، دراسة تحميمية مقارنة بيف التشريع أنظر : _ مدحت محمد عبد ( 1)

 . 10، ص  2001المصرم ك الفرنسي ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، مصر ، الطبعة األكلى ، 
لمتفصيؿ أكثر في المسألة ، أنظر : _ خمفي عبد الرحمف ، مداخمة بعنكاف األمر الجزائي بيف ( 2)

حكؿ تعديبلت ، ، بجامعة بجاية  12/11/2015ب ، مقدمة لميـك الدراسي المنظـ يكـ المزايا ك العيك 
 . 02، ص  2015قانكف اإلجراءات الجزائية لسنة 
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إلى كجكد أنظمة قانكنية أخرل ، بجانب نظاـ ، تجدر اإلشارة في ىذا الصدد  ك        

عمى إرادة أطراؼ الخصكمة ، األمر الجزائي ، التي تشترؾ معو في إعتمادىا أساسا 
ك تقميص  ، في قبكؿ أك رفض فض الخصكمة الجزائية كفؽ اإلجراء المتبع ، الجزائية

 اإلجراءات الجزائية العادية الطكيمة .
ك في ىذا المبحث ، سندرس الطبيعة القانكنية المميزة لنظاـ األمر الجزائي مف خبلؿ 

تطرؽ إلى دراسة عبلقة نظاـ األمر الجزائي بغيره مف األنظمة ن ثـ .المطمب األكؿ 
 مف خبلؿ المطمب الثاني .، المشابية 

 
 المطمب األول

 الطبيعة القانونية المميزة لنظام األمر الجزائي
 

عمى المبادئ ك القكاعد العامة ، المستقرة في ، نظرا لخركج نظاـ األمر الجزائي         
ك المحاكمات الجزائية في األحكاؿ العادية ، فقد أضحى مف  ، سير الدعكل العمكمية

الصعب البث في مسألة الطبيعة القانكنية ليذا النظاـ ، ك مدل إمكانية تكييفو عمى أنو 
قطعي ، حيث يكجد قدر كبير مف أكجو التشابو بيف كؿ مف الحكـ  حكـ مف عدمو بشكؿ

الجزائي ك األمر الجزائي ، مف حيث األثر ، بإعتبار أف قكتو التنفيذية ترتيف بعدـ 
 اإلعتراض عميو .

في حيف يتميز كؿ نظاـ منيما عف اآلخر ، مف ناحية أف المشرع الجزائرم                
راءاتو ، ك إنقضاء الدعكل العمكمية بصدكره ، بجممة مف قيد المجكء إلى تطبيؽ إج

 (1).الشركط القانكنية ، ك دكف حاجة لمرافعة مسبقة أك تحقيؽ 
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مف التفصيؿ ، أنظر : _ محمكد نجيب حسني ، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ، دار لمزيد ( 1)

 . 1156، ص  2013،  2النيضة العربية ، الجزء 
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،  الطبيعة القانكنية المميزة لنظاـ األمر الجزائي ، ال يككنإال مف جانبيفك لعؿ إستخبلص 

 ىذا مف جية .(1).حيث يمكف أف نستشفيا مف خبلؿ الخصائص التي يتسـ بيا
الغاية مف تشريعو            ك مف جية أخرل إستخبلص طبيعتو القانكنية ، بالنظر إلى 

 تي أنيط بيا اإلختصاصالجية ال، ك ك اإلعتبارات العممية التي تقػؼ كراء األخذ بو 
 .األمر الذم أثار جدال فقييا بيف شراح القانكف ، ك ىك بإصداره 
الطبيعة القانكنية لنظاـ ك لتعميؽ البحث في المسألة ، نتناكؿ في الفرع األكؿ         

لمطبيعة القانكنية    ثـ نتعرض بالشرح . في الفرع األكؿ  األمر الجزائي في نظر الفقو ،
 ، مف خبلؿ الفرع الثاني . التي يتسـ بيا في ظؿ التشريع الجزائرم

 
 الفرع األول

 الطبيعة القانونية لنظام األمر الجزائي في نظر الفقو
 

فقييا كاسعا  لقد أثارت مسألة تحديد الطبيعة القانكنية لنظاـ األمر الجزائي ، جدال        
يأخذ كؿ حسب كجية نظره ، فإختمفت بذلؾ اآلراء ك تباينت كجيات النظر ، فيناؾ مف 

بعيف اإلعتبار الغاية مف تقرير نظاـ األمر الجزائي ، ك اإلعتبارات العممية التي تقػؼ 
 أك المرحمة التي يككف عمييػا .، كراء األخذ بو ، دكف النظر إلى الجية التي أصدرتو 

في حيف أف بعضيـ اآلخر ، يسمط الضكء في تحديد الطبيعة القانكنية                
ك قد ظيرت اره ، دلنظاـ األمر الجزائي ، عمى الجية التي تختص بإصداره ك مراحؿ إص

 ىذه المسألة .عدة إتجاىات ، كؿ منيـ يبدم رأيا بخصكص  ىذا اإلطارفي 
 ، ك ذلؾ كفؽ التفصيؿ اآلتي : ك فيما يمي سنكضح ىذا الجدؿ الفقيي        
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 مف ىذه الرسالة . 141_136ص ص راجع في ذلؾ خصائص نظاـ األمر الجزائي ، _(2)
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 األمر الجزائي بمثابة حكم قضائي :أوال : 
بمثابة األمر الجزائي  الفقياء ، إلى إعتبار البعض مف حيث يذىب        

طالما أنو يتسـ بنفس الخصائص المكضكعية التي يتسـ بيا الحكـ الجزائي ، قضائيحكم
ا ، خاصة مف حيث الشركط رغـ بعض أكجو اإلختبلؼ التي تميزىما عف بعضيم

أنيما يتفقاف في ككنيما يصدراف عف جية قضائية ، بصدد كاقعة  إال الشكمية        
 مناسبة ليا . إجرامية محددة ينظميا القانكف كيقرر العقكبة ال

مف  خاصة ،القانكنية الطبيعة حسب كجية نظرىـ ، صفة الحكمذكالاألمر الجزائي ك يأخذ 
دكف ، ككنو يصدر في غيبة الخصـك ، إعتباره حكـ غيابي عنػد صدكره  منطمؽ إمكانية

) النيابة العامة              حؽ أطراؼ الدعكل  ، ضؼ إلى ذلؾ فإف(1)مسبقةمرافعة 
ثر ال يرتب أ الصادر          في تقديـ اإلعتراض عمى األمر الجزائي( ،  أك المتيـ
، خاصة في حالة عدـ تسجيؿ أطراؼ الخصكمة  عمى طبيعتو القانكنية كحكـ قانكني

الجزائية ) المتيـ ( إعتراضيـ عميو ، فإنو يحكز القكة التنفيذية ، ك يصبح حكما نيائيا 
 (2)حائزا لقكة الشيء المقضي فيو . 

ك كذلؾ الشأف ، في حالة عدـ حضكر المتيـ المعترض عمى األمر الجزائي         
الصادرة شأنو في ذلؾ شأف األحكاـ الغيابية الصادر بصدد دعكاه عف جمسة المحاكمة ، 

التي ال يتـ الطعف فييا مف طرؼ المتيـ ، لتحكز بذلؾ قكة الشيء المقضي فيو          
 (3)حائزة لقكتيا التنفيذية .  ك بمعنى آخر تصبح نيائية
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 . 563أنظر : _ يسر أنكر عمي ، مرجع سابؽ ، ص ( 1)
 15/02مف األمر رقـ  4مكرر  380مادة ( مف نص ال03جاء في مضمكف الفقرة الثالثة )(2)

المذككر سابقا ، أنو : " ك في حاؿ عدـ إعتراض المتيـ فإف األمر الجزائي ينفذ كفقا لقكاعد تنفيذ 
 األحكاـ الجزائية . " .

أنظر : _ حمكدم ناصر ، األمر الجزائي آلية اإلدانة دكف محاكمة في القانكف الجزائرم ، مجمة (3)
 .269،  ص  2017ديسمبر  _  1عة اإلخكة منتكرم _ قسنطينة ، جام 48، العدد  العمـك اإلنسانية

 
147 

 الفصل األول.............................................................................ماىية نظام األمر الجزائي 
 



 األمر الجزائي بمثابة حكم معمق عمى شرط ::  ثانيا
أف األمر الجزائي ىك حكـ معمؽ عمى  حيث يذىب فريؽ آخر مف الفقو ، إلى        

شرط ، ك ىك عدـ اإلعتراض عميو في الميعاد المحدد ، أك تخمؼ المتيـ عند اإلعتراض 
ك منو فإف الخصكمة الجنائية تنعقد ،  (1)عف حضكر الجمسة المحددة لنظر إعتراضو 

 تميز بصفات خاصة تتبلءـ مع التبسيط ك اإليجاز . في األمر الجزائي ، ك إف كانت ت
ال يمكف التسميـ بو ، فمك كانت صفة الحكـ الجنائي مردكد ك غير أف ىذا القكؿ         

متكقفة عمى عدـ إعتراض الخصـ لتكجب اإلعتراؼ ، ألف كؿ األحكاـ القابمة لئلستئناؼ 
 (2). تككف معمقة عمى شرط عدـ الطعف فييا

 

 مر الجزائي بمثابة حكم باإلدانة :األ:  ثالثا
يرل جانب آخر مف الفقو أف األمر الجزائي ، ك إف لـ تتكافر فيو الشركط الشكمية التي 
تقتضييا األحكاـ الجزائية ، فيك في جكىره ، يعد مف الناحية القانكنية حكما باإلدانةشأنو 

اإلطبلع عمى األكراؽ  ك في ذلؾ شأف األحكاـ الجزائية الغيابية ، التي تصدر بعد 
ك يكتسي األمر حجية األحكاـ المكضكعية ك ،  التصريح النيائي بفكات مكاعيد الطعف

 (3). يحكؿ دكف إعادة محاكمة المتيـ بناء عمى ظيكر أدلة جديدة
 

 األمر الجزائي صورة من صور الصمح أو التسوية القضائية ::  رابعا
يف األمر الجزائي الذم يصدره القاضي الجزائي ، يرل أنصار ىذا الرأم ، أف ىناؾ فرؽ ب

 وػػػػػػك عميو فاألمر الجزائي ك رغـ ككن.  (4)ك األمر الصادر مف النيابة  العامة 
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 . 751لمتفصيؿ أكثر في المسألة ، أنظر : _ عكض محمد عكض ، المرجع السابؽ ، ص ( 1)
 . 54أنظر:_ عبد العزيز بف مسيكج جار اهلل الشمرم ، المرجع السابؽ ، ص ( 2)
 . 140_  139مدحت عبد الحميـ رمضاف ، مرجع سابؽ ، ص _: أنظر ( 3)
 .50سيكج جار اهلل الشمرم ، المرجع نفسو صلمزيد مف التفصيؿ ، أنظر :_ عبد العزيز بف م( 4)
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إال أنو ال يرقى لمستكل الحكـ ، فحتى ك إف صدر عف ىيئة  ، مف األعماؿ القضائية
ال يمكف إعتباره حكما ، ألنو ال يصدر في خصكمة ، قضائية فاصبل في مكضكع النزاع 

، حيث أف الدعكل العمكمية مف  (1)جزائية بما تستكجبو مف إجراءات بالمعنى الدقيؽ 
األخير ، مما يستحيؿ معو مثكؿ ىذا  الناحية القانكنية لـ يتـ تحريكيا في مكاجية المتيـ

ما يجعمو أقرب منو إلى . ( 2)أماـ المحكمة لمكاجيتو بالتيمة المسندة إليو ك إبداء دفاعو 
ك إف اه الخصكمة الجزائية مفيكـ الصمح أك التسكية القضائية ، فإف قبمكه إنقضت بمقتض

،  اإلجراءات الجزائية العاديةكفؽ ، رفضكه ، جرت عندئذ الدعكل العمكمية ك المحاكمة 
 ك ىك ما جعميـ يعتبركنو بمثابة مشركع حكـ ال غير .

 (3)ك بالنتيجة فحسب أنصار ىذا الرأم ، ال يرقى األمر الجزائي لمرتبة الحكـ القضائي.
 

 األمر الجزائي بمثابة قرار قضائي تنتفي فيو الرابطة اإلجرائية ::  خامسا
قرار قضائي ك أف  بمثابةاألمر الجزائي  إلى إعتبارفقياء آخركف ،  يذىبفي حيف 

الخصكمة الجزائية غير مكجكدة إلنتفاء الرابطة اإلجرائية في األمر ، ك ىك رأم يمكننا أف 
نجعمو محؿ نظر ، فالرابطة اإلجرائية تفترض ثبلثة أطراؼ ) المتيمالنيابة العامة القاضي 

 ) .(4 ) 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتفصيؿ في المسألة ، أنظر : _ بف بك عبد اهلل كردة ، المكازنة بيف ضماف حقكؽ المتيـ كحقكؽ ( 1)

جامعة باجي مختار ، عنابة  الضحية ، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف الجنائي الدكلي ،
 . 306، ص  2015-2016

 . 869، ص مرجع سابؽلمزيد مف التفصيؿ ، أنظر : _ أحمد فتحي سركر ، ( 2)
لمتفصيؿ في المسألة ، أنظر : _ عادؿ العميمي ، األحكاـ المستحدثة في قانكف اإلجراءات (3)

 . 189، ص  1998الجزائية ، دار المعرفة الجامعية ، 
 . 53، ص  السابؽأنظر:_ عبد العزيز بف مسيكج جار اهلل الشمرم ، المرجع ( 4)
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 سادسا : األمر الجزائي حكم ذو طبيعة قانونية خاصة :



ك بصدد األمر الجزائي الصادرعف القاضي الجزائي  في الفقو ، بككفيسممالرأم الغالب 
حتى ك إف  الحكـ الجزائي، ك يأخذ صفة يكتسي طبيعة قانكنية خاصة خصكمة جزائية ، 

يصدر في غيبة الخصـك ، ذلؾ أف النيابة العامة التي تقرر بناء عمى مبدأ المبلءمة كػاف 
تككف بصدد  مف عدمو دار أمر الجزائي التقدـ أماـ القاضيبطمب إصاإلجرائية ، 

ممارستيا لصبلحياتيا في التصرؼ في الدعكل العمكمية ، ك بكصفيا ممثمة الحؽ العاـ ، 
ك عميو فإف طمب الفصؿ في الدعكل العمكمية بمكجب أمر جزائي ، يشبو إلى حد ما 

ات العادية ، اإلجراء الذم تحرؾ بمكجبو النيابة العامة الدعكل العمكمية ، كفؽ اإلجراء
خاصة أنو ، ك بمجرد إنعقاد اإلختصاص لمجية القضائية بذلؾ ، ك قبكليا الطمب ، 
تخرج الدعكل العمكمية مف حكزة النيابة العامة لتدخؿ في حكزة المحكمة . ك ىك مايستفاد 

بكؿ       التي تنعقد مف خبلليا الخصكمة الجزائية، تكافر الرابطة اإلجرائية  منو ،
مف الناحية القانكنية ، ك التي تنقضي بمكجب أمر جزائي صادر عف جية عناصرىا 

 (1)قضائية مختصة .
 

 الفرع األول
 ظل التشريع الجزائري الطبيعة القانونية لنظام األمر الجزائي في 

 
ك بالرجكع إلى التشريع الجزائرم ، نبلحظ أف المشرع الجزائرم ، يؤكد الطبيعة القانكنية 

 بلؿ  ػػػالحكـ القضائي عمى األمر الجزائي ، ك ىك ما يستشؼ مف خالتي يتسـ بيا 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؤلمر الجزائي بمنظكر       لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر : _ تابتي بكحانة ، النظاـ القانكني ل( 1)

، جامعة مكالم الطاىر ، سعيدة ، ديسمبر  8مجمة الدراسات الحقكقية ، العدد ،  15/02األمر 
ك أنظر أيضا : _ أمينة ركاب ، األمر الجزائي كأسمكب مستحدث إلحالة الجنح  . 161ص  2017

 13ي ، األغكاط ، الجزائر ،العددأماـ المحكمة ، مجمة الحقكؽ ك العمكـ السياسية ، جامعة عمار ثميج
 . 157، ص  2017مارس 
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النصكص القانكنية المنظمة لو ، ك التي جاءت في الفصؿ المكسـك ب : " في الحكـ        
جنح " ، الذم تضمف القسـ السادس مكرر تحت عنكاف " في إجراءات         في ال

األمر الجزائي " شأنو في ذلؾ شأف األحكاـ القضائية ، ك ىك ما يفيد إتجاه المشرع 
 ىذا مف جية . الجزائرم إلعتبار األمر الجزائي حكما جزائيا .

مف األمر رقـ  4مكرر  380ك مف جية أخرل ، ىك فبالرجكع لنص المادة         
المعدؿ ك المتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، نجد أف المشرع الجزائرم  15/02

( منيا ، بتنفيذ مضمكف األمر الجزائي الصادر كفقا 03يقضي بمكجب الفقرة الثالثة )
ئية ، في حالة عدـ تسجيؿ إعتراض عميو خبلؿ اآلجاؿ المحددة لقكاعد تنفيذ األحكاـ الجزا

ك ىك مايستشؼ منو إضفاءه ك تأكيدة لصفة الحكـ الجزائي عمى األمر  (1)قانكنا ، 
 الجزائي .
ك لعؿ مرد ذلؾ يرجع لككف نظاـ األمر الجزائي ، يتسـ بطبيعة قانكنية خاصة         
 (2). خصكمة الجزائية ك التنظيـ القانكني الخاص بال ، تتبلءـ

كعميو فإف األمر الجزائي ال يختمؼ عف الحكـ الجزائي باإلدانة ، إال مف حيث            
أف األكؿ يصدر دكف حاجة لتحقيؽ نيائي كجاىي ك دكف مرافعة مسبقة . عمما أف األمر 

 الجزائي يحكز القكة التنفيذية بعدـ اإلعتراض عميو مف قبؿ المتيـ أك النيابة العامة .
 يالجزائك األمر الجزائي فإف الفرؽ في التسمية ، بيف كؿ مف الحكـ  تيجة ،بالنك         

ػػة اإلجراءات غير العادية ، التي تتبع عند الفصؿ في مكضكع الدعكل عكمف في طبيي
 (3). ك ال يتعمؽ باإلختبلؼ في الطبيعة ك المضمكف بمكجب األمر الجزائي ،العمكمية 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15/02مف مف األمر رقـ  4مكرر  380( مف نص المادة 03جاء في مضمكف الفقرة الثالثة )(1)
، أنو : " ك في حاؿ عدـ إعتراض المتيـ ، فإف  المعدؿ ك المتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم

 مرجع سابؽ . األمر الجزائي ينفذ كفقا لقكاعد تنفيذ األحكاـ الجزائية . " .
 . 565أنظر : _ يسر أنكر عمي ، المرجع السابؽ ، ص ( 2)
 = عػػػلمتفصيؿ في المسألة ، أنظر : _ مأمكف محمد سبلمة ، قانكف اإلجراءات الجنائية في التشري( 3)
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ك بالنتيجة ، يمكف القكؿ إف األمر الجزائي ، ىك ذلؾ األمر الصادر عف القاضي         
الجزائي بناء عمى طمب النيابة العامة ، يمكف أف يتحكؿ إلى حكـ جزائي نيائي ، في حالة 

 عدـ اإلعتراض عميو أك في حالة غياب الخصكـ .
 

 المطمب الثاني
 لمشابيةاألنظمة ابنظام األمر الجزائي  عالقة

 
مما ال شؾ فيو أف نظاـ األمر الجزائي ، يعد أىـ البدائؿ اإلجرائية الجزائية         

الحديثةلمدعكل العمكمية ، إستحدثو المشرع الجزائرم في إطار عصرنة قطاع العدالة 
لتخفيؼ الضغط عف قطاع العدالة ، ك عدـ إرىاؽ ، بغرض تبسيط اإلجراءات ك تيسيرىا 

 (1).بممفات القضايا المتراكمة  القضاء الجزائي
غير أنو تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى كجكد أنظمة قانكنية أخرل ، بجانب         

نظاـ األمر الجزائي ، التي تشترؾ معو في إعتمادىا أساسا عمى إرادة أطراؼ الخصكمة 
المصالحة  ، ك مف بينيا نظاـالجزائية ك تقميص اإلجراءات الجزائية العادية الطكيمة 

 الجزائية ، ك نظاـ الكساطة الجزائية .
، مف خبلؿ الفرع األكؿ . ثـ  المصالحة الجزائيةكلبحث المسألة ، سندرس نظاـ         

 طة الجزائية ، مف خبلؿ الفرع الثاني .سانتعرض بالشرح لنظاـ الك 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 281_  279، ص  2004المصرم ، الجزء الثاني ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، = 
سة الجنائية في الجزائر ، أطركحة دكتكراه       أنظر : _ رضا بف السعيد معيزة ، ترشيد السيا( 1)

ص   2016، كمية الحقكؽ سعيد حمديف ،   1في القانكف الجنائي ك العمـك الجنائية ، جامعة الجزائر 
234 . 
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 الفرع األول
 المصالحة الجزائيةنظام 

 

مف اإلجراءات ، ضمف األشكاؿ المستحدثة  المصالحة الجزائيةيندرج نظاـ         
، ك تعد إحدل صكر العدالة الجزائية المكجزة في إدارة ك سير الخصكمة الجزائية 

مصير الدعكل  عمى مبدأ الرضائية المطمقة ، حيث يتحددالتصالحية التفاكضية القائمة 
 العمكمية بناء عمى إرادة أطرافيا  .

 المصالحةك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف المشرع الجزائرم يستخدـ مصطمح 
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية 06" طبقا ألحكاـ نص المادة السادسة )في المكاد الجزائية 

في حيف يعبر (1)ة بالمصالحة .الجزائرم ، أيف نص عمى جكاز إنقضاء الخصكمة الجزائي
إال أنيا تؤدم نفس المعنى ، ك (2). الصمح " في المكاد المدنية  "عنيابمصطمح 

 اإلختبلؼ يكمف في فقط في نطاؽ التطبيؽ ك الشركط      ك اإلجراءات .
اـ المصالحة الجزائية            نظ مفيكـلة ، نتناكؿ أكلتعميؽ البحث في المس        

ك عرض خصائصيا ، باإلضافة إلى عرض صكرىا ، ك تحديد نطاؽ تطبيقيا          
نتطرؽ إلى دراسة الطبيعة القانكنية ثـ . المقاـ األكؿ في ظؿ التشريع الجزائرم ، في 

في المقاـ نظاـ األمر الجزائياك بيف أىـ أكجو التشابو ك اإلختبلؼ بينيالمميزة ليا ، ك 
 . الثاني

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية 06جاء في مضمكف الفقرة األخيرة مف نص المادة السادسة )(1)
الجزائرم المعدؿ ك المتمـ ،  أنو : " كما يجكز أف تنقضي الدعكل العمكمية بالمصالحة إذا كاف 

 القانكف يجيزىا صراحة ". 
المتضمف  23/06/2004المؤرخ في الجزائرم مف القانكف المدني  459المادة  تعرؼ( 2)

، الصمح عمى أنو : "عقد ينيي بو الطرفاف نزاعا قائما     القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية تحديد
 أك يتكقياف بو نزاعا محتمبل ، ك ذلؾ بأف يتنازؿ كؿ منيما عمى كجو التبادؿ عف حقو . " . 
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أوال : مفيوم نظام المصالحة الجزائية ، خصائصيا ، صورىا ، و نطاق تطبيقيا       
 في ظل التشريع الجزائري :

نتناكؿ في ىذا الصدد ، مفيـك نظاـ المصالحة الجزائية ، مف خبلؿ إستعراض بعض 
لمصمح بكجو عاـ ، مف الناحية المغكية ، الفقيية ، ك القانكنية    ك كذا التعريفات المكجزة 

في ظؿ ال . ثـ نتطرؽ إلى دراسة صكرىا        عرض جممة الخصائص المميزة ليا ، أك 
 التشريع الجزائرم ، ك تحديد نطاؽ تطبيقيا ، ثانيا .

 

 _ تعريف المصالحة الجزائية ، و خصائصيا :  1
نتناكؿ فيما يمي ، تعريؼ الصمح بكجو عاـ لغكيا ك فقييا ك قانكنيا ، ك عرض         

 خصائص نظاـ المصالحة الجزائية ، ك ذلؾ كفؽ التفصيؿ اآلتي :
 

 :أ _ تعريف الصمح بوجو عام 
 :  / التعريف المغوي 1أ _ 

يعرؼ نظاـ الصمح لغة ، أنو السمـ ، ك يأتي بمعنى المصالحة عكس الخصاـ           
 ، ك يقاؿ ، صمح ، صبلحا ، صمكحا        ك يعني مصطمح الصمح ، إستقامة الحاؿ 

أم زكاؿ الفساد ، ك يقاؿ أصمح في عممو بمعنى أتى بما ىك صالح ك نافع ، ك يقاؿ 
العداكة ك الشقاؽ بينيما ، ك الصمح بيذا المعنى يفيد أيضا أصمح بينيما ، بمعنى أزاؿ 

 (1)كضع حد لمخبلؼ ك إنياء الخصكمة . 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
_ يحياكم نادية ، الصمح كسيمة لتسكية نزاعات العمؿ كفقا لمتشريع لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر : (1)

الجزائرم ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف ، كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية ، جامعة مكلكد 
.، ك أنظر أيضا : _ لفتو ىامؿ العجيمي ، حؽ السرعة في  17، ص  2014معمرم ، تيزم كزك ، 

 . 128، ص  2012،  1ية ، منشكرات الحمبي الحقكقية ، بيركت ، لبناف ، ط اإلجراءات الجزائ
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 :التعريف الفقيي /  2أ _ 
نظاـ الصمح ، حيث عرفو جانب مف الفقو لقد تعددت كتنكعت التعاريؼ الفقيية ل        

عمى أنو : " إتفاؽ بيف صاحب السمطة اإلجرائية في مبلحقة الجاني ، ك بيف ىذا األخير  
 (1)يترتب عميو إنياء سير الدعكل الجزائية شريطة قيامو بتدابير معينة . " . 

كما يعرفو فريؽ آخر مف الفقو ، عمى أنو : " إجراء يتـ إتفاقا بيف الدكلة ك المتيـ         
أك بيف ىذا األخير ك المجني عميو ، يترتب عميو كقؼ المتابعة الجزائية قبؿ المتيـ 

 (2)لتسكية النزاع بطريؽ غير قضائي يجيزه القانكف ك يحدد شركطو . " . 
ك يعرفو فقياء آخركف بأنو : " إجراء يتـ بمقتضاه إنقضاء الدعكل العمكمية            

مف غير أف ترفع عمى المتيـ ، إذا ما دفع مبمغا معينا لمطرؼ العارض لممصالحة     
 (3)في مدة محددة . " . 

 

  : التعريف القانوني /  3أ _ 
ئي عمى أنو : " تبلقي إرادة المتيـ يعرؼ نظاـ الصمح في مجاؿ القانكف الجنا        

 (4)كيعرؼ أيضا عمى أنو : " أسمكب إلنياء المنازعات بطريقة كدية" .كالمجني عميو ." 
كما يمكف تعريفو أيضا عمى أنو : " عقد يحسـ بو الطرفاف نزاعا قائما أك يكقفاف            

 (5)".بو نزاعا محتمبلك ذلؾ بأف يتنازؿ كؿ منيماعمى كجو التقابؿ عف جزء مف إدعائو
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 15، ص  مرجع سابؽ_ أسامة حسنيف عبيد ، أنظر:( 1)
أنظر : _ ليمى قايد ، الصمح في جرائـ اإلعتداء عمى األفراد _ فمسفتو ك صكره ك تطبيقو       (2)

    2011مصر ،  في القانكف الجنائي المقارف _ رسالة ماجستير ، كمية الحقكؽ ، جامعة اإلسكندرية ،
 . 31ص 
 .  201أنظر : _ خمفي عبد الرحمف ، مرجع سابؽ ، ص (3)
أنظر : _ محمد حكيـ حسيف الحكيـ ، النظرية العامة لمصمح ك تطبيقاتيا في المكاد الجنائية ( 4)

 33، ص  2005دراسة مقارنة ، دار الكتب القانكنية ، مصر 
 . 54سابؽ ، ص يـ رمضاف ، مرجع مدحت عبد الحم _: أنظر( 5)
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أك عمى أنو : " عقد يرفع النزاع كينيي الخصكمة بطريقة كدية إبقاء لذات البيف         
 ( 1) كتدعيما لمصبلت كالركابط  اإلجتماعية بيف األفراد كالجماعات ."

أما بالنسبة لممشرع الجزائرم ، فيمكف القكؿ أنو أكلى إىتمامو بكضع األحكاـ                
بيقات نظاـ الصمح ، دكف اإلىتماـ بكضع تعريفات لممصالحة   التي نظـ مف خبلليا تط

 في نطاؽ المكاد الجزائية ، ك بالتالي فقد جعؿ المسألة مترككة إلجتيادات الفقو كالقضاء . 
الصمح "  "ك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف المشرع الجزائرم يستخدـ مصطمح 

 الجزائرممف القانكف المدني  459المادة ، طبقا ألحكاـ نص في المكاد المدنية 
طبقا ألحكاـ   نص المادة المكاد الجزائية " المصالحة " في في حيف يعبر عنيابمصطمح 

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، أيف نص عمى جكاز إنقضاء 06السادسة )
 الخصكمة الجزائية بالمصالحة .

ائية ، ىي بمثابة أحد البدائؿ اإلجرائية الجزائية ك بالنتيجة ، فالمصالحة الجز         
المستحدثة ، في إطار التكجيات الحديثة لمسياسة الجنائية المعاصرة ، لمكاجية أزمة 
العدالة الجزائية ، عبر التحكؿ عف األساليب اإلجرائية التقميدية ، لسير الدعكل العمكمية 

مبسطة ك ذات شكميات مختصرة     ك شكمياتيا المعقدة ، إلى أساليب إجرائية جديدة
تضمف سرعة الفصؿ في الخصكمة الجزائية ، دكف إصدار حكـ باإلدانة               

 ( 2)في حؽ المتيـ . 
 

 ب _ خصائص نظام المصالحة الجزائية : 
 :  المصالحة الجزائية نظام رضائي تقوم عمى الرضائية المطمقة/  1ب _ 

 كى منو ، تحػػػػػػػػػػػػػت بتكافؽ إرادتي كؿ مف الضحية ك المشتإذ ترتيف قكتيا التنفيذية 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القانكف الجنائي ، رسالة دكتكراه  أنظر: _ سر الختـ عثماف إدريس ، النظرية العامة لمصمح في ( 1)

 . 1، ص  1979جامعة القاىرة ، 
 . 29، مرجع سابؽ ، ص  أنظر : _ عمر سالـ(2)
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مع العمـ أف المشتكى منو غير  (1)النيابة العامة في بعض الحاالت . إشراؼ ك رقابة 
لو الحرية  ممـز بقبكؿ إجراء المصالحة ، ك ال يجكز قانكنا إكراىو عمى قبكليا ، بؿ

 (2)أك الرفض ، ك ذلؾ إلتزاما بالضمانات القانكنية المكرسة لو .  المطمقة في القبكؿ
ا الصدد ، إلى انو ك في حاؿ ما إذا كاف أحد غير أنو تجدر اإلشارة في ىذ        

طرفي المصالحة ، جية إدارية ، فكذلؾ الشأف بالنسبة ليا ، أم أف ليا كامؿ السمطة 
التقديرية ، في أف تقرر قبكؿ أك رفض المصالحة التي عرضيا المشتكى منو ، ك لئلشارة 

ك عدـ ترتيب أم آثار  فإف رفض إجراء المصالحة يترتب عميو بطبلنيا ك كأنيا لـ تكف ،
 (3)قانكنية . 

 

 المصالحة الجزائية تطبق في نطاق جرائم محددة عمى سبيل الحصر :  / 2ب _ 
التي  ريؽ إستثنائي مف القاعدة العامة     لما كاف نظاـ المصالحة الجزائية بمثابة ط

فقد حدد المشرع تقضي بمباشرة المتابعة الجزائية كفؽ اإلجراءات الجزائية العادية ، 
نطاؽ تطبيقو ، ك حصره في أضيؽ الحدكد ، بأف جعؿ نطاؽ تطبيقو يشمؿ الجزائرم 

 (4)المخالفات البسيطة ، باإلضافة إلى بعض الجنح المحددة حصرا . 
 

 المصالحة الجزائية تتم بمقابل :  /  3ب _ 
إلدارية ك الذم يأتي في صكرة التعكيض المتفؽ عميو يدفعو المخالؼ إما لمجية ا

 (5)المختصة ، أك يمتـز بدفعو لمضحية . 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 45سابؽ ، ص المرجع الأنظر : _ محمد حكيـ حسيف الحكيـ ، (1)
المبيضيف ، الصمح الجنائي ك أثره في الدعكل العمكمية ، رسالة ماجستير أنظر : _ عمي محمد (2)

 .52، ص 2010الجامعة األردنية ، الطبعة األكلى ، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، عماف ، األردف ، 
 . 53أنظر : _ عمي محمد المبيضيف ، المرجع نفسو ، ص (3)
رسالة ماجستير ، كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية أنظر : _ بكالزيت ندل ، الصمح الجنائي ، (4)

 . 24، ص  2009_  2008،  1جامعة منتكرم ، قسنطينة 
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية = 389( مف نص المادة 01جاء في مضمكف الفقرة األكلى )(5)
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نطاق تطبيق نظام ، و صور المصالحة الجزائية في ظل التشريع الجزائري_  2
 المصالحة الجزائية :         

تحديد  صكر المصالحة الجزائية في ظؿ التشريع الجزائرم كنستعرض فيما يمي ،         
 تي :نطاؽ تطبيقيا ، ك ذلؾ كفؽ التفصيؿ اآل

 

 : صور المصالحة الجزائية في ظل التشريع الجزائريأ _
إنطبلقا مف ككف نظاـ المصالحة الجزائية ، بمثابة صكرة مف صكر العدالة         

التصالحية ، القائمة عمى التفاكض ك الرضائية المطمقة ، التي نددت بيا مختمؼ 
المؤتمرات ك الندكات العممية الدكلية ، التي حثت الدكؿ عمى تبني نظاـ العدالة التصالحية 

 مف تشريعاتيا المحمية .التفاكضية ، ك تكريسيا ض
فقد تبنى المشرع الجزائرم إضافة لعدة أنظمة إجرائية بديمة ، مستحدثة بغرض         

نظاـ المصالحة تيسير اإلجراءات الجزائية ، ك سرعة الفصؿ في الدعاكل الجزائية ، 
مة ، في إطار عصرنة قطاع العدالة ، كآلية إجرائية لتسكية النزاع ك فض الخصك  الجزائية

 الجزائية .
ك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف المصالحة الجزائية في ظؿ التشريع        

 الجزائرم تأخذ عدة صكر ، نكردىا بإيجاز فيما يمي :
 (1)_ المصالحة التي تبـر بيف الدكلة ك مرتكب المخالفة . 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= الجزائرم المعدؿ ك المتمـ أنو : " تنقضي الدعكل العمكمية بقياـ المخالؼ بدفع مقدار غرامة الصمح 
 . " .  384ضمف الشركط ك الميؿ المنصكص عمييا في المادة 

مف قانكف  392إلى  381الصمح المنصكص في المكاد مف نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ىنا : غرامة (1)
اإلجراءات الجزائية الجزائرم المعدؿ ك المتمـ ، ك ذلؾ في األحكاؿ التي يجكز فييا قانكنا          

عقد مصالحة بيف النيابة العامة ك المتيـ  الذم يعترؼ بإرتكابو لممخالفة المنسكبة إليو ، أيف يمتـز ىذا 
 ذم =ػػػػػػػػػػػػبمغ مالي ، خاصة في المخالفات المعاقب عمييا بعقكبة الغرامة المالية ، ك الاألخير بتسديد م
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_ المصالحة التي تبـر ، بيف الجية اإلدارية المتضررة مف جراء الجريمة المرتكبة           
، ك التي يجيز ليا  (1)ك المخالؼ المتابع ، كما ىك الحاؿ بالنسبة إلدارة الجمارؾ مثبل 

 المشرع الجزائرم إجراء مصالحة مع المخالؼ .
الية ك المخالفيف المتابعيف ، في نطاؽ _ المصالحة الجزائية التي تبـر ، بيف كزارة الم

جرائـ الصرؼ ، حيث أجاز المشرع الجزائرم لكزير المالية ، أك شخص آخر بمكجب 
 (2)تفكيض إبراـ مصالحة مع المخالفيف ، ما يترتب عنو إنقضاء الدعكل العمكمية . 

ية           _ المصالحة التي تبـر ، بيف كزير التجارة أك مدير التجارة عمى مستكل الكال
 (3)ك المخالؼ . 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يساكم الحد األدنى المنصكص عميو قانكنا لعقكبة المخالفة ، ك ذلؾ خبلؿ اآلجاؿ المحددة قانكنا    = 

ك في حاؿ إلتـز المتيـ بدفع مقدار غرامة الصمح المحككـ بيا عميو ، إنقضت الدعكل العمكمية     
في مرحمتيا األكلية ، أما إذا إمتنع عف عف ذلؾ ، يتـ السير حينئذ في إجراءات الدعكل العمكمية كفؽ 

 األشكاؿ العادية .
مصالحة الجزائية في المكاد الجمركية    حيث خكليا المشرع الجزائرم صبلحية القياـ بإجراء ال(1)

المعدؿ ك المتمـ  16/02/2017المؤرخ في  04_17، مف القانكف رقـ  265بمكجب نص المادة 
المتضمف قانكف الجمارؾ ، ك التي يترتب عنيا  21/07/1979المؤرخ في  07_79لمقانكف رقـ 

ة ، ضد المخالؼ المتابع ، ما لـ إنقضاء الدعكل العمكمية في ميدىا ، ك إنقضاء الدعكل الجبائي
 يصدر حكـ نيائي بات باإلدانة في الدعكل العمكمية .

المؤرخ          22_96( مكرر مف األمر رقـ 09راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة التاسعة )_(2)
ك  19/02/2003، المؤرخ في  01_03، المعدؿ ك المتمـ بمكجب األمر رقـ  25/02/1996في 

مخالفة التشريع ك التنظيـ الخاصيف بالصرؼ ك حركة رؤكس األمكاؿ مف ك إلى الخارج المتعمؽ بقمع 
 . 26/08/2010المؤرخ في  03_10ك المعدؿ ك المتمـ بمقتضى األمر رقـ 

 15/08/2010، المؤرخ في  06_10مف القانكف رقـ  60راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة _(3)
 تضمف القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية . الم 02_04المعدؿ ك المتمـ لمقانكف رقـ 
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_ المصالحة التي تبـر ، بيف اإلدارة ك المخالؼ ، في مجاؿ منازعات الضماف 
 (1)اإلجتماعي . 

إضافة إلى ما سبؽ ، فإنو تجدر اإلشارة أيضا ، إلى أف المشرع الجزائرم               
 (2)قد كرس نظاـ غرامة الصمح في بعض الجرائـ التي تشكؿ مخالفة في نظر القانكف . 

ضؼ إلى ذلؾ ، فقد تبنى المشرع الجزائرم أيضا ، فكرة التصالح الجزافي               
، ك ذلؾ مف خبلؿ إلتزاـ المخالؼ لقكاعد قانكف المركر ، بدفع في مخالفات المركر 

 ( 3)الغرامة الجزافية المقررة قانكنا ، ك التي تنقضي بمكجبيا الدعكل العمكمية . 
 

 نطاق تطبيق نظام المصالحة الجزائية :         ب _ 
إنطبلقا مف ككف المجكء إلى فض الخصكمة الجزائية ، يعد إستثناء مف القاعدة         

األصؿ ، فقد حصر المشرع الجزائرم نطاؽ تطبيقيا في مجاؿ الجرائـ البسيطة ، إذ 
 (4)يشمؿ المخالفات البسيطة ، التي تقتضي عقكبة الغرامة المالية فقط ، كعقكبة أصمية 

 ى سبيؿ الحصر .ك بعض الجنح المحددة عم
ك عميو ، يمكف القكؿ مما سبؽ عرضو ، أف المشرع الجزائرم حصر نطاؽ         

 تطبيؽ نظاـ المصالحة الجزائية ، في مجاؿ الجرائـ المتعمقة بالمكاد الجمركية ك بعػػػػػػػػػػػػػػػػػض 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كرس المشرع الجزائرم نظاـ المصالحة الجزائية في منازعات الضماف اإلجتماعي ، بمكجب (1)

 . 23/02/2008المؤرخ في  08_08القانكف رقـ 
ك قمع الغش  مف قانكف حماية المستيمؾ 93إلى  86راجع في ذلؾ مضمكف نصكص المكاد مف _(2)

 . 25/02/2009المؤرخ في  03_09رقـ 
، مف قانكف المركر الصادر بمقتضى       120إلى  118راجع في ذلؾ نصكص المكاد مف _(3)

 05_17، المعدؿ ك المتمـ بمكجب األمر رقـ  18/08/2001، المؤرخ في  14_01األمر رقـ 
كر عبر الطرؽ ك أمنيا ك سبلمتيا . ، المتضمف قانكف تنظيـ حركة المر  16/02/2017المؤرخ في 

 مكرر مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم . 392ك راجع في ذلؾ أيضا : مضمكف نص المادة 
أنظر : _ عبد اهلل أكىايبية ، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، دار ىكمة لمطباعة      ك (4)

 . 138، ص  2014- 2013،  5النشر ك التكزيع ، الجزائر ، ط 
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الجرائـ الخاصػػة ، ك كذا الجرائـ المتعمقة بالمنافسة ك األسعار ، إضافة إلى بعض 
المركر ، ك قانكف اإلجراءات الجزائية المخالفات التنظيمية المنصكص عمييا في قانكف 

الجزائرم . ك لئلشارة في ىذا الصدد ، فإف المشرع الجزائرم ، قد كسع مف نطاؽ تطبيؽ 
نظاـ المصالحة الجزائية ، بمكجب التعديبلت التي أضفاىا عمى كؿ مف قانكف اإلجراءات 

الجرائـ المرتكبة  الجزائية الجزائرم ، ك قانكف العقكبات الجزائرم ، ليشمؿ أيضا بعض
 ضد األشخاص .

 

األمر نظام يا و بينالتمييز بينالطبيعة القانونية لنظام المصالحة الجزائية ، و ثانيا : 
 الجزائي:
 ثـالمصالحة الجزائية ، أكال .  الطبيعة القانكنية المميزة لنظاـ نتناكؿ فيما يمي         

 ، ثانيا .نظاـ األمر الجزائي  بيف عرض أكجو التشابو ك اإلختبلؼ بينو كتطرؽ إلى ن
 

 الطبيعة القانونية لنظام المصالحة الجزائية :_1
لقد إختمؼ الفقياء ، ك تباينت آراءىـ بخصكص الطبيعة القانكنية لممصالحة         

الجزائية ، فمنيـ مف يذىب إلى القكؿ بالطبيعة العقدية ليا ، حيث يعتبركنيا بمثابة عقد 
صمح مدني ، يتـ بيف الدكلة ممثمة في النيابة العامة ، أك أحد الجيات اإلدارية المخكؿ 

اء مصالحة جزائية ، أك بيف الضحية ك المتيـ ، تتـ مف خبلؿ تنازؿ      ليا قانكنا إجر 
كؿ طرؼ عف جزء مف حقكقو لصالح الطرؼ اآلخر ، حيث تتنازؿ النيابة العامة        
أك اإلدارة أك الضحية ، عف حقيـ في مقاضاة المتيـ ، مقابؿ تنازؿ ىذا األخير       

 (1)لو كحؽ الدفاع ، ك مبادئ العبلنية . عف بعض الضمانات القانكنية المكرسة 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أطركحة  أنظر : _ جيبللي عبد الحؽ ، نظاـ المصالحة في المسائؿ الجزائية في التشريع الجزائرم(1)

دكتكراه في القانكف اإلجرائي ، كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية ، جامعة عبد الحميد بف باديس  
 . 332، ص  2017_2016مستغانـ ، 
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ك يرل بعض أنصار ىذا الرأم ، أف المصالحة مف عقكد المعاكضة ، بإعتبار         
 أنيا تصرؼ قانكني يتـ مف جانبيف ، شأنيا في ذلؾ شأف عقد الصمح المدني .

إال أف ىذا الرأم ال يمكف التسميـ بو ، نظرا لئلختبلؼ الذم ال يمكف إنكاره بيف         
ؿ منيما خصكصية تميزه عف اآلخر   ح المدني ، فمكالمصالحة الجزائية ك عقد الصم

سكاء مف حيث طبيعة النزاع ، أك محؿ النزاع ، أك نطاؽ التطبيؽ ، أك اآلثار القانكنية 
 (1)المترتبة عف كؿ منيما . 

فريؽ آخر مف الفقو ، إلى التسميـ بالطبيعة اإلدارية لممصالحة ذىب ك عميو ، فقد         
بيا العقد بركنيا بمثابة عقد إدارم ، تستكجب نفس الشركط التي يستكجالجزائية ، حيث يعت

ك مف جية أخرل ، ككف عممية إبراميا تتـ بيف طرفيف أحدىما اإلدارم ، ىذا مف جية . 
إدارة عمكمية كإدارة الجمارؾ كزارة المالية ، كزارة التجارة في مجاؿ الجرائـ اإلقتصادية ك 

 المالية .
ة نظرىـ ، راجع لككف المصالحة الجزائية تساىـ في إدارة ك تسيير ك مرد ذلؾ حسب كجي

حتى يؤدم فيؼ الضغط عف كاىؿ جياز القضاء مرفؽ العدالة الجزائية ، بما يكفؿ تخ
 دكره عمى النحك القانكني المطمكب ، ك بالنتيجة يمكف إعتبارىا بمثابة عقد إدارم . 

را لئلختبلؼ الكاضح بينيما ، فالعقد إال أف الرأم أيضا غير مسمـ بو ، نظ        
اإلدارم تنظمو أحكاـ القانكف اإلدارم ، في حيف تخضع المصالحة الجزائية لقانكف 
اإلجراءات الجزائية ، باإلضافة إلى اإلختبلؼ بينيما ، مف حيث أف اإلدارة ليا سمطة 

أف المصالحة  فرض جزاءات عمى المخالؼ المتعاقد المخؿ بإلتزاماتو التعاقدية ، في حيف
الجزائية تقتضي تحكؿ النيابة العامة أك الجية اإلدارية ، إلى اإلجراءات العادية لسير 

 (2)الدعكل العمكمية مع المخالؼ ، في حالة إخبللو لمشركط التي تعيد اإللتزاـ بيا . 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 343أنظر : _ جيبللي عبد الحؽ ، المرجع السابؽ ، ص (1)
 . 351_  349_  347أنظر : _ جيبللي عبد الحؽ ، المرجع نفسو ، ص ص (2)
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ليستند فريؽ آخر مف الفقو ، إلى التسميـ بالطبيعة الجزائية ) العقابية ( لنظاـ         
بمثابة عقد جزائي المصالحة الجزائية ، ك كاف مبررىـ في ذلؾ ، أف المصالحة الجزائية 

ذا مف جية . ك مف جية أخرل ، فيي عبارة عف دم إلى إنقضاء الدعكل العمكمية ، ىؤ ت
 (1)رد فعؿ ناشئ عف جريمة معينة . 

 زائية ال تكتسي الطبيعة العقدية     في حيف أقر فقياء آخركف بأف المصالحة الج        
ك إنما يصطبغ عمييا الطابع العقابي لممصالحة الجزائية ، حيث يكيفكنيا عمى أنيا بمثابة 

 عقكبة مالية بديمة عف العقكبات األصمية . 
ك بالنتيجة ، يمكف القكؿ ، مما تقدـ أف نظاـ المصالحة الجزائية ، يعد نظاـ         

ادتيف ، ك يترتب عنو إنقضاء إجرائي إرادم ذك طبيعة قانكنية خاصة ، يقتضي تكافؽ إر 
حؽ الدكلة في العقاب ، ك تختمؼ المصالحة في مجاؿ الجرائـ اإلقتصادية ك المالية    

 (2)عف المصالحة في مجاؿ الجرائـ ضد األشخاص . 
 

 :  و نظامالمصالحة الجزائية األمر الجزائيالتمييز بين نظام_  2
 الكسائؿ المستحدثة       فيمف ة، زائيالج لمصالحةك ايعد نظامياألمر الجزائي         
الجزائية ، التي تقتضي إنياء الخصكمة الجزائية ، في مجاؿ الجرائـ البسيطة المتابعة 

كفؽ قميمة الخطكرة ، كالجنح ك المخالفات التي ال تتعدل عقكبتيا الغرامة المالية ، 
ة تخفيؼ الضغط       اضي الحكـ ، بغيكف مرافعة مسبقة أماـ قك د، راءاتمبسطة ػإج

 (3)عف القضاة ك اإلقتصاد في نفقات التقاضي . 
تتسـ بإختصار شكمياتيا ، ك غمبة الطابع الرضائي عمييا ، ما يجعؿ منيا أنسب         

 . بالرضائيةطرفي الدعكل العمكمية بيفالخصكمة القائمة، الفصؿ في  تستيدؼ،  بديؿ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 352أنظر : _ جيبللي عبد الحؽ ، المرجع السابؽ ، ص (1)
 . 366أنظر : _ جيبللي عبد الحؽ ، المرجع نفسو ، ص (2)
بالصمح ، مكتبة اإلشعاع الفنية أنظر : _ أميف مصطفى محمد ، إنقضاء الدعكل الجنائية (3)

 . 53، ص  2002اإلسكندرية ، 
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بيف النظاميف  إال أنو ك رغـ التكافؽ الممحكظ بينيما ، تكجد نقاط إختبلؼ ، تميز        
 :نكجزىا فيما يمي 

فاألمر (1)أكسع مف نطاؽ تطبيؽ نظاـ الصمح، األمر الجزائي نظاـ مجاؿ تطبيؽ أف  _ أ
الجزائي محمو الجنح ك المخالفات البسيطة ، في حيف ينحصر نطاؽ تطبيؽ الصمح في 

 مجاؿ المخالفات المعاقب عمييا بالغرامة فقط ، ك بعض الجنح بصفة إستثنائية .
 طمب مف النيابة العامة        ناء أف األمر الجزائي يصدر عف القاضي الجزائي ب _ ب

طرفي الخصكمة الجزائية التي يتـ فضيا في حيف أف الصمح عبارة عف إتفاؽ إرادم بيف 
 بمعرفة ككيؿ الجميكرية . كديا عف طريؽ الصمح ،

ف قبيؿ الغرامة المالية في ظؿ أف المبمغ المالي الذم يمتـز المتيـ بدفعو ، يعتبر م _ ج
نظاـ األمر الجزائي ك التي تكقع عميو كعقكبة ، في حيف تعد في نطاؽ تطبيؽ الصمح 

 نكعا مف التعكيض عف الضرر المترتب عف الجريمة .
بل تمنع أف الغرامة المالية التي يدفعيا المتيـ المتابع بمكجب إجراءات األمر الجزائي_ د 

القاضي األمر بتكقيع عقكبات تكميمية ، أك بالبراءة في حيف يمتـز مف إحتمالية إصدار 
 ية المحكـك بيا عميو قانكنا. المتيـ في إطار نظاـ الصمح بدفع الغرامة المال

 
 الفرع الثاني
 الجزائية نظام الوساطة

     
يعد نظاـ الكساطة الجزائية ، مف بيف الكسائؿ ك األنظمة اإلجرائية الجزائية         

 المستحدثة ، في إطار السياسة الجنائية المعاصرة ، يقـك عمى أساس مبدأ الرضائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مف قانكف اإلجراءات الجزائية ،  391إلى  384المكاد مف نصكصمضمكف راجع في ذلؾ  _(1)

 . الجزائرم
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 لجزائية في ميدىا كفؽ حمكؿ كدية       المطمقة ، اليدؼ منو ، ىك إنياء الخصكمة ا
، ك ذلؾ قبؿ تحريؾ الدعكل العمكمية     (1)عف طريؽ تدخؿ شخص ثالث يسمى بالكسيط 

مف طرؼ النيابة العامة ، ك بناء عمى إتفاؽ األطراؼ ، بمكجبو يحاكؿ الشخص      
الذم يضطمع بدكر الكسيط الذم يشترط فيو أف يككف محايدا ك مستقبل ، البحث عف حؿ 

لى تقريب عف طريؽ التفاكض ك السعي إ(2)لمنزاع المطركح بصدد الجريمة المرتكبة ، 
كجيات النظر المتباعدة ، ك ذلؾ بغية تبسيط اإلجراءات الجزائية ك تيسيرىا ، ك إختصار 
الشكميات المطمكبة في اإلجراءات ، ك بالتالي القضاء عمى أزمة تشبع المحاكـ ، بالقضايا 
البسيطة قميمة الخطكرة ، نتيجة التضخـ التجريمي ك العقابي ، ك الحد مف ظاىرة إكتظاظ 

 مؤسسات العقابية .ال
ك جدير بالذكر في ىذا الصدد ، أف جؿ التشريعات الجنائية المعاصرة ، قد تبنت         

، كبديؿ إجرائي عف الدعكل  (3)نظاـ الكساطة الجزائية ، ك أبرزىا التشريع الفرنسي 
د العمكمية ، نظرا لما يكتسيو مف أىمية بالغة ك فاعمية في فض النزاع بطرؽ كدية . ك ق

تبنى المشرع الجزائرم العمؿ بيا ، في أكؿ األمر ، بمكجب قانكف اإلجراءات المدنية     
 منػػػػػو  1005إلى  994في المكاد مف  25/02/2008المؤرخ في  09-08ك اإلدارية رقـ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر : _ حمدم رجب عطية ، دكر المجني عميو في إنياء الدعكل الجنائية (1)
 ك ما يمييا . 341، ص  1990، رسالة دكتكراه ، القاىرة ف 

 2001ي إدارة الدعكل الجنائية  : _ عيد إبراىيـ نايؿ ، الكساطة الجنائية كسيمة مستحدثة ف أنظر(2)
 . 05دار النيضة العربية  ص 

لقد بدأ العمؿ بنظاـ الكساطة الجزائية في ظؿ التشريع الفرنسي في بداية الثمانينات مف الفرف (3)
( مذكرات لتحديد نطاؽ تطبيؽ ىذا 03ثبلث ) 19902الماضي ، حيث صدرت في شير أكتكبر سنة 

فرنسي اإلجراءات الجزائية ك دعـ تطبيؽ ىذا النظاـ ، ك أكد ما يكتسيو النظاـ ، ك قد عزز المشرع ال
  1999جكاف  23، الصادر بتاريخ  519-99نظاـ الكساطة الجزائية مف فاعمية بمقتضى القانكف رقـ 

 الصادر = 204 – 2004ليضفي بعدىا تعديبلت جديدة عمى مستكل اإلجراءات بمكجب القانكف رقـ 
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، ليكرسو فيما بعد بمكجب  (1)المتعمؽ بحماية الطفؿ  15/12كصكال إلى القانكف رقـ 
المتضمف قانكف اإلجراءات  66/155المعدؿ ك المتمـ لؤلمػػػر رقـ  15/02األمر رقـ 

الجزائية الجزائرم نظاـ الكساطة الجزائية ، في الفصؿ الثاني مكرر ، مف الباب األكؿ    
مف الكتاب األكؿ ، تحت مسمى : " في الكساطة " ، في مضمكف نصكص المكاد      

 .  9مكرر  37مكرر إلى  37مف 
ماىية نظاـ الكساطة الجزائية ك المقاـ األكل، نتناكؿ في  لةأكلتعميؽ البحث في المس

ألكجو التشابو ك اإلختبلؼ بيف نظاـ األمر الجزائي ك بيف ك نتعرض بالشرح ، أحكاميا ، 
 في المقاـ الثاني .الكساطة الجزائية، 

 

 : و أحكاميا نظام الوساطة الجزائية أوال : ماىية 
تعتبر الكساطة الجزائية ، إجراء تفاكضي رضائي مستحدث ، لفض         

، في مجاؿ الجرائـ البسيطة قميمة  (2)الخصكمةالجزائية بيف أطراؼ الدعكل العمكمية 
 الخطػكرة    مف جنح ك مخالفات ، ك ىي في الحقيقة تعبر عف تمؾ المقاربة اإلجتماعية

قانكني ، ك النظاـ ذات الطابع الجزائي ، ك التي تظير مف خبلؿ الجمع بيف النظاـ ال
 اإلجتماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
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أيف كرس الكساطة الجزائية  41/01، حيث سمط الضكء عمى النص رقـ  2004مارس  09بتاريخ = 
_ لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر كبديؿ إجرائي مستحدث يضمف سرعة الفصؿ في الخصكمة الجزائية .  

 , Stefani (G) , Levasseur (G) , et Boulouc (B) , Procédure Pénale 2001 _ في ذلؾ : _ 

N° 595 P 526 .                                                                   
 .134، مرجع سابؽ ، ص ك أنظر أيضا : _ شريؼ سيد كامؿ 

، عمى أف الكساطة : " آلية قانكنية  15/12( مف قانكف حماية الطفؿ رقـ 02تنص المادة الثانية )(1)
ك ممثمو الشرعي مف جية ، ك الضحية مف أك ذكم حقكقيا تيدؼ إلى إبراـ إتفاؽ بيف الطفؿ الجانح 

مف جية أخرل ، ك تيدؼ إلى إنياء المتابعات ك جبر الضرر الذم تعرضت لو الضحية      ك 
 كضع حد آلثار الجريمة ك المساىمة في إعادة إدماج الطفؿ  " .

إنياء الدعاكل أنظر : _ أشرؼ رمضاف عبد الحميد ، الكساطة الجنائية ك دكرىا في (2)
 . 17، ص  2004العمكميةدراسة مقارنة ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، الطبعة األكلى ، 
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خكلو لمنيابة العامة ، ك أجاز ليا إمكانية  كرسيا المشرع الجزائرم كإجراء ثالثك قد 
تسييػر الدعكل العمكمية كفؽ إجراءاتو ، إضافة لما تتمتع بو ، مف صبلحية األمر بحفظ 

، ك البدء في إجراءات المتابعة  أكراؽ الممؼ ، أك تحريؾ الدعكل العمكمية ك مباشرتيا
ذلؾ نظرا لمدكر الميـ الذم كفؽ اإلجراءات العادية المخكلة ليا قانكنا كأصؿ عاـ ، ك 

يمعبو نظاـ الكساطة الجزائية عمى الصعيد العممي ، خاصة مف حيث مدل مبلءمتيا في 
ك  طريقيف المنكه عنيما أعبلهإدارة الخصكمة الجزائية في مجاؿ الجرائـ البسيطة ، خبلفا لم
 (1)المذاف غالبا ما يؤدياف إلى حمكؿ ال تمبي الغرض المنشكد . 

نتطرؽ فيما يمي ، إلى تحديد ماىية نظاـ الكساطة الجزائية ، أكال . ثـ نتناكؿ  ك        
 بالشرح ك التحميؿ األحكاـ التطبيقية ليا ، ثانيا . ك ذلؾ كفؽ التفصيؿ اآلتي : 

 

 : نظام الوساطة الجزائية_ ماىية  1
طمب عرض إف الكقكؼ عمى التحديد الدقيؽ لماىية نظاـ الكساطة الجزائية ، يت        

تعريفات مكجزة ليا ، كشرح الخصائص المميزة ليا ، كما يتطمب أيضا دراسة الطبيعة 
 كفؽ التفصيؿ اآلتي : القانكنية التي تتسـ بيا ، ك ىك ما سنكضحو، 

 

 الوساطة الجزائية : أ _تعريف نظام 
منالناحية ياتعريفنتناكؿ ك لمكقكؼ عمى تحديد المفيـك الدقيؽ لمكساطة الجزائية ،         
كفؽ التفصيؿ ، ك ذلؾ  قانكنيةال تعريفيا مف الناحيةنستعرض  ثـ، الفقيية  كالمغكية 
 اآلتي :
 الوساطة الجزائية : / التعريف المغوي لنظام  1أ _ 

يتككف مصطمح الكساطة الجزئية مف كممتيف : مصطمح الكساطة ، ك الذم يأتي         
 مف إسـ الفعؿ "كسط " ، ك كسط الشيء : صار في كسطو ، ك كسط المكاف : بمعنػػػػػػػػػػػػػػى 
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( 46أنظر : _ عمارة فكزم ، الكساطة الجزائية في التشريع الجزائرم ، مجمة العمـك اإلنسانية )(1)
 . 134، ص  2016_ ، 1جامعة اإلخكة منتكرم _ قسنطينة 
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تكسطو ، ك يقاؿ كسط القـك أك فييـ : أم تكسط بينيـ بالحؽ ك العدؿ ، ك يقصد 
بالكساطة : التكسط ك التدخؿ إلصبلح  ذات البيف ، بمعنى يسكم الخبلؼ عف طريؽ 

 (1)التكسط . 
ك يقصد بالكساطة : التكسط بيف أمريف ، أك شخصيف لفض النزاع القائـ بينيما         

 بالتفاكض ، ك يقصد بالكسيط الشخص المتكسط بيف المتخاصميف . 
         تأتي مف كممة "ك   Médiator "رؼ الكساطة في المغة البلتينية :ك تع        

"Médiataire" كسط ، ك يقاؿ : "ك التي تعني بالعربية : " تMédiateur    " ك التي
تعني الشخص الذم يأخذ دكر الكسيط ، ك ىك نفس المعنى الذم يأخذه مصطمح 

 (2)الكساطة في المغة العربية ، ك الداؿ عمى الشيء الكاقع بيف طرفيف . 
 

 لنظام الوساطة الجزائية :  / التعريف الفقيي 2أ _ 
يعرؼ جانب مف الفقو نظاـ الكساطة الجزائية عمى أنيا : " إستعانة أطراؼ النزاع         

بطرؼ ثالث أجنبي عف النزاع ، تسمح لو مؤىبلتو الشخصية بالمساىمة في إيجاد حؿ 
لمنزاع ، ك يتقدـ الكسيط بعد إجراءات البحث ك التحقيؽ بتكصية لحؿ النزاع ، ال تتمتع 

 (3)الـ يقبميا الطرفاف . " بأية قكة إلزامية م
ك يعرؼ البعض اآلخر مف الفقياء ، الكساطة الجزائية ، أنيا : " تكميؼ شخص         

 محايد لو دراية بالمكضكع ك لكف بدكف سمطة الفصؿ فيو ، يسمى الكسيط ، يكمؼ بسماع
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 2000أنظر : _ معجـ المغة العربية ، المعجـ الكجيز ، طبعة كزارة التربية ك التعميـ ، مصر ، (1)

. ك أنظر أيضا : _ رمزم منير البعمبكي ، المكرد الحديث ، قامكس إنجميزم _ عربي  دار  668ص
 . 713، بيركت ، لبناف ، ص  2008العمـ لممبلييف ، 

، مكتبة لبناف  1لمزيد مف التفضيؿ ، أنظر : _ الخميؿ إبف أحمد الفراىيدم ، كتاب العيف ، ط (2)
 . 901، ص  2004بيركت ، 

أنظر : _ شمكحة أحمد عبد الكريـ ، النظرية العامة لمنظـ الكدية لتسكية المنازعات ، دار النيضة (3)
 . 127ذكر سنة النشر ، ص العربية ، مصر ، دكف 
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الخصـك ك كجية نظرىـ ، مف خبلؿ الدخكؿ في محادثات قد تككف كجاىية أك غير 
 (1)د الحمكؿ التي ترضييـ . " كجاىية ، قصد ربط إتصاؿ بينيـ ك حمميـ إليجا

كما عرؼ فقياء آخركف نظاـ الكساطة الجزائية ، عمى أنيا : " كسيمة ال تتضمف         
شكمية محددة ، يقـك مف خبلليا شخص ثالث بحؿ النزاع القائـ ، عادة ما تككف مسألة 

 (2)إنيائو مف إختصاص قاضي المكضكع ، فيي أسمكب خاص إلدارة الدعكل الجنائية ."
 

لكساطة الجزائية بناء عمى ما تقدـ ، أنيا : " محاكلة التكفيؽ    ك عميو ، تعرؼ ا        
ك الصمح بيف أطراؼ الدعكل مف طرؼ شخص محايد ، بناء عمى إتفاقيـ بغرض كضع 
حد لحالة اإلضطراب التي أحدثنيا الجريمة ، عف طريؽ حصكؿ الضحية عمى تعكيض 

 (3).  كاؼ ، عف الضرر الذم حدث لو فضبل عف إعادة تأىيؿ الجاني
كما يمكف تعريفيا أيضا ، عمى أنيا ذلؾ األسمكب الذم يعتمد لفض النزاع               

بيف شخصيػف بإتفاؽ كدم ، بناء عمى رضا طرفي الخصكمة الجزائية ، بغية خمؽ          
جك لمتحاكر ك النقاش ك تقريب كجيات النظر ، بكاسطة شخص ثالث ليس طرفا        

ائية ، مؤىؿ ك محايد ، يسمى " الكسيط " ،  بيدؼ الكصكؿ        في الخصكمة الجز 
يجاد حؿ يرضي الطرفيف ، دكف تصعيد  إلى الصمح  ك التفاىمبيف طرفي النزاع كا 

عمى مستكل القضاء ، ك ذلػؾ مف خبلؿ إبراز إيجابيات الصمح بينيما ، ك بياف النػزاع
 سمبيات
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لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر : _ زىية زيرم ، الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات طبقا لقانكف اإلجراءات (1)

رة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف ، جامعة مكلكد معمرم ، تيزم المدنية ك اإلدارية الجزائرم ، مذك
 . 43، ص  2015كزك ، الجزائر ، 

أنظر : _ معتز السيد الزىرم ، الكساطة كبديؿ عف الدعكل الجنائية ، دراسة مقارنة ، دار (2)
تأكيبلت  .   ك أنظر أيضا : _ فايز عابد الظفيرم ، 12، ص  2017النيضة العربية ، القاىرة ، 

في الكساطة الجزائية بكصفيا كسيمة إلنياء الدعكل الجزائية ، دراسة منشكرة في مجمة الحقكؽ    
 . 129، ص  2009مجمس النشر العممي ، جامعة الككيت ، العدد الثاني ، 

 . 99، مرجع سابؽ ، ص أنظر : _ أحمد محمد براؾ (3)
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عمى مستكل القضاء ، ك ذلػؾ مف خبلؿ إبراز إيجابيات الصمح بينيما ، ك بياف سمبيات 

بصفة مرنة ك سريعة ، ك ىك ما مف شأنو أف يساىـ             (1)الخصاـ ك عكاقبو 
 في تخفيؼ الضغط عف كاىؿ جياز القضاء ، ك اإلقتصاد في نفقات التقاضي .

 

 لنظام الوساطة الجزائية :  / التعريف القانوني 3أ _ 
ك المتمـ المعدل،  15/02في األمررقـ  ، المستحدثةبالرجكع إلى النصكص القانكنية 

ك التي كرس مف  ،المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ،  66/155ر لؤلم
 ، نظاـ الكساطة كبديؿ عف الدعكل العمكمية ، لتسكيػػػػػػػػػػػة (2)المشرع الجزائرم خبلليا 
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ة ، دار النشر جيمطي ، الجزائر لمتفصيؿ أكثر ، أنظر : _ دريدم شنيتي ، الكساطة القضائي(1)
 . 71، ص  2012

جدير بالذكر ىنا ، أف نظاـ الكساطة كطريؽ بديؿ لتسكية النزاعات ، قد تطرؽ إليو المشرع (2)
الجزائرم في قكانيف سابقة لكف في غير المكاد الجزائية ، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ : القانكف رقـ 

عدؿ       ، المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية الم 2008فبراير  25المؤرخ في  08-09
: " الطرؽ البديمة لتسكية النزاعات " ، حيث جاءفي  في الكتاب الخامس منو ، المكسكـ بػػػػػػػػػػك المتمـ 

 أنو : عنو مف القانكف المنكه 994( مف نص المادة 02( ك الثانية )01مضمكف الفقرتيف األكلى )
ؿ الخصـك ىذا اإلجراء ، يعيف ، إذا قب ض إجراء الكساطة عمى الخصكـ ..." يجب عمى القاضي عر  

القاضي كسيطا لتمقي كجية نظر كؿ كاحد منيـ ك محاكلة التكفيؽ بينيـ ، لتمكينيـ مف إيجاد حؿ 
لمنزاع . " . كىك التعريؼ الذم نبلحظ مدل تقاربو ك تقاطعو في الداللة العامة لمكساطة مع مضمكف 

المتعمؽ بالكقاية مف  06/02/1990في المؤرخ  02-90( مف القانكف رقـ 10نص المادة العشرة )
النزاعات الجماعية في العمؿ ك تسكيتيا ك ممارسة حؽ اإلضراب ، المعدؿ ك المتمـ ك التي تنص 
عمى أنو : " الكساطة ىي إجراء يتفؽ بمكجبو طرفا الخبلؼ الجماعي في العمؿ عمى إسناد ميمة 

يط ك يشتركاف في تعيينو . " رغـ إقتراح تسكية كدية لمنزاع إلى شخص مف الغير يدعى الكس
بعضاإلختبلؼ بيف مضمكف كؿ منيما . لمزيد مف التفصيؿ في المسألة ، أنظر : _ خبلؼ فاتح ، 
مكانة الكساطة لتسكية النزاع اإلدارم في القانكف الجزائرم ، رسالة دكتكراه عمـك في الحقكؽ ، كمية 

 .  11_  7، ص ص  2015 -2014ة ، الحقكؽ ك العمـك السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكر 
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كتفى ا، نبلحظ عدـ كركد أم تعريؼ ليالنزاعات في المكاد الجزائية ، حيث  بتنظيـ كا 

ككذا إجراءات ا ، تكافرىا إلمكانية المجكء إليي الشركط الكاجب مف خبلؿ تحديدا، أحكامي
ا ، شأنو في ذلؾ شأف باقي التشريعات األخرل التي تبنت العمؿ بنظاـ الكساطة تطبيقي

 (1)نذكر منيا التشريع الفرنسي . 
غير أنو تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف المشرع الجزائرم قد تطرؽ              

األمر رقـ ( ، مف 02الكساطة الجزائية ،في مضمكف نص المادة الثانية )تعريؼ إلى 
 (2)حماية الطفؿ . المتضمف قانكف 15/12
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( منيا مف 05ك تحديدا في مضمكف الفقرة الخامسة ) 1- 41حيث أنو ك بالرجكع إلى نص المادة (1)

قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي ، نبلحظ عدـ كركد أم تعريؼ قانكني لنظاـ الكساطةالجزائية غير 
ث عرفيا أف كزير العدؿ الفرنسي ك بمناسبة المناقشات التي أجريت بصدد إقرار ىذا القانكف ، حي

بقكلو : " أف الكساطة ىي البحث ك بناء عمى تدخؿ شخص مف الغير عف حؿ يتـ التفاكض بشأنو   
ك بحريتو بيف أطراؼ النزاع الذم أحدثتو الجريمة ذات الخطكرة البسيطة ، ك بصفة خاصة المنازعات 

التخريب أك النشؿ     العائمية ، ك منازعات الجيرة ، جرائـ الضرب أك العنؼ المتبادؿ ، اإلتبلؼ أك 
 أك اإلختبلس . 

 Activité d’aide ou de réparation en  »كما تعرؼ أيضا ، في ظؿ التشريع الفرنسي ، عمى أنيا :

reconnaissant le pouvoir de chacune des parties à trouver ensemble une  solution qui 
leur convient . »  

اإلجرائي  نظر : _ رامي متكلي القاضي ، الكساطة في القانكف الجنائيلمتفصيؿ أكثر في المسألة ، أ
 . 40، ص  2010مصر ،  المقارف ، دكف ذكر دار النشر ،

 °Benoite Gauthièr , La médiation p2nale , une pratique québécoise N _ك أنظر أيضا :  

02 , Erudit , 16/11/2018 , p 78 . 
 15/12( ، مف األمر رقـ 02( ، مف نص المادة الثانية )06السادسة )جاء في مضمكف الفقرة (2)

المتضمف قانكف حماية الطفؿ ، أنو : " الكساطة آلية قانكنية تيدؼ إلى إبراـ إتفاؽ بيف الطفؿ الجانح 
ك ممثمو الشرعي مف جية ، ك بيف الضحية أك ذكم حقكقيا مف جية أخرل ، ك تيدؼ إلى إنياء 

لضرر الذم تعرضت لو الضحية ، ك كضع حد آلثار الجريمة ك المساىمة في المتابعات ك جبر ا
 إعادة إدماج الطفؿ . " . 
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، باإلضافة  مف طرؼ المشرع الجزائرمبالرجكع لؤللفاظ المستخدمة غير أنو ، ك         

، نجدىا  إلى التعريفات الفقيية ، ك كذا األلفاظ المستخدمةفي غالبية التشريعات الجنائية
تحمؿ في طياتيا تعريفا صريحا لنظاـ الكساطة الجزائية ، الذم كضعو المشرع الجزائرم 

 مكضع التنفيذ الفعمي ، في مادة اإلجراءات الجزائية.
:  " إجراء جزائي غير قضائي ، بديؿ عمى النحك اآلتي عميو ، يمكف تعريفو  ك        

عف الدعكل العمكمية ، في نطاؽ الجرائـ البسيطة قميمة الخطكرة ، يقـك عمى الرضائية 
المطمقة ، تمجأ إليو النيابة العامة ، بناء عمى سمطة المبلءمة اإلجرائية ، التي تتمتع بيا 

، ك تتـ بتدخؿ شخص مف الغير يسمى الكسيط ، بناء عمى إتفاؽ  قانكنا ك تحت إشرافيا
أطراؼ الخصكمة الجزائية ، قبؿ تحريؾ الدعكل العمكمية ك أم متابعة جزائية ، كخيار 
ثالث بعد الطريقيف التقميدييف ك ىما : األمر بحفظ أكراؽ الممؼ ، أك األمر بتحريؾ 

عادية ك يترتب عمى نجاحيا ، تعكيض الدعكل العمكمية ك مباشرتيا كفؽ اإلجراءات ال
الضحية عف األضرار التي لحقتو جراء الجريمة المرتكبة أك كضع حد لئلخبلؿ        

 (1)الذم رتبتو . " . 
 ك بالنتيجة ، فإف نظاـ الكساطة الجزائية ، يتمحكر حكؿ ثبلثة أطراؼ ال رابع ليـ        

 ك ىـ : " الضحية ، المتيـ ، الكسيط . " .
 أطراف الوساطة الجزائية : _ 
 ( :  شاكيال)  لضحيةا _

ك ىك أحد األطراؼ المفعمة ك المحركة ، إلجراء الكساطة الجزائية ، ك يقصد بو          
الشخص الذم تعرض ألضرار قد تككف مادية أك معنكية ، نتيجة الجريمة المرتكبة      

 ك ىك في نظر القانكف ، صاحب المصمحة ك الحؽ محؿ الحماية القانكنية ، في مكاجيػػػػػػة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.       135مرجع سابؽ ، ص  ، أنظر : _ عمارة فكزم ، الكساطة الجزائية في التشريع الجزائرم(1)

 25ك أنظر أيضا : _ العيد ىبلؿ ، الكساطة في قانكف اإلجراءات الجزائية ، مجمة المحامي ، عدد 
 . 48، ص  2015منظمة المحاميف لناحية سطيؼ ، 
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مكرر  37، حيث أجاز لو المشرع الجزائرم ، طبقا ألحكاـ نص المادة  (1)المشتكى منو 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم المعدؿ ك المتمـ ، أف يتقدـ بطمب إجراء كساطة 
إذا قدر أف مف شأنيا كضع حد لئلخبلؿ الناتج عف الجريمة أك جبر الضرر المترتب 

 (2)المترتبة . عنيا بمكجب تعكيض يتناسب ك حجـ األضرار 
 _ المشتكى منو : 

ك ىك المصطمح الذم إستعممو المشرع الجزائرم في نظاـ الكساطة الجزائية لمداللة عمى 
مرتكب الفعؿ الجرمي ، بدؿ مصطمح المتيـ أك الجاني ، ذلؾ أف كصؼ المتيـ ، يكتسبو 
ؿ الشخص الذم حركت ضده الدعكل العمكمية ، مف طرؼ النيابة العامة ، ما يجع

مصطمح المشتكى منو أقرب في مفيكمو إلى مصطمح المشتبو فيو ، ال سيما  ك أف إجراء 
الكساطة الجزائية يتـ المجكء إليو ، بناء سمطة المبلءمة اإلجرائية التي تتمتع بيا النيابة 

 (3)العامة ، قبؿ تحريؾ الدعكل العمكمية ، ك مباشرة أم متابعة جزائية . 
، أف المشرع الجزائرم ، قد منح بعض الضمانات لكؿ          ك جدير بالذكر        

مف المشتكي ك المشتكى منو ، بمكجب نظاـ الكساطة الجزائية ، ك ىي الحؽ في قبكؿ  
أك رفض إجراء الكساطة ك اإلنسحاب منيا ، باإلضافة إلى الحؽ في اإلستعانة بمحاـ 

 (4)المنكه عنو آنفا .  15/02مف األمر رقـ  1مكرر  37طبقا ألحكاـ نص المادة 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 61أنظر : معتز السيد الزىرم ، مرجع سابؽ ، ص (1)
، المعدؿ      15/02مكرر مف األمر  37( مف نص المادة 01جاء في مضمكف الفقرة األكلى )(2)

إجراء كساطة لجزائية الجزائرم ، أنو " ... أك بناء عمى طمب الضحية ... ك المتمـ لقانكف اإلجراءات ا
 ." ريمة أك جبر الضرر المترتب عنيا عندما يككف مف شأنيا كضع حد لئلخبلؿ الناتج عف الج

، المنكه عنو  15/02مكرر مف األمر  37المادة ( مف نص 01جاء في مضمكف الفقرة األكلى )(3)
جزائية ، أف يقرر بمبادرة منو                 سابقا ، أنو : " يجكز لككيؿ الجميكرية ، قبؿ أم متابعة

 " ،  المرجع نفسو .ك المشتكي منو ، إجراء كساطة ...أ أك مف ...
ا أنو : " يشترط إلجراء المذككر سابق 15/02مف األمر رقـ  1مكرر  37تنص المادة (4)

 الكساطةقبكؿ الضحية ك المشتكى منو  . _  ك يجكز لكؿ منيما اإلستعانة بمحاـ . " .
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 _ الوسيط : 

ك الذم يعد محكر إجراء الكساطة الجزائية ، حيث يتكلى ميمة تنسيؽ إجراء         
الكساطة بيف طرفي الخصكمة الجزائية ، ك اإلشراؼ عمييا بكؿ نزاىة ك حيادية ك تحت 
غطاء السرية ، حيث يحاكؿ تقريب كجيات النظر المتباعدة ، ك التكفيؽ بيف األطراؼ 

 (1)المتنازعة . 
جدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف المشرع الجزائرم ، قد جعؿ ىذا الدكر    ك ت        

حكرا عمى ككيؿ الجميكرية فقط  بإعتباره جية رقابة ك إشراؼ عمى مجريات إجراء 
الكساطة ، كما خكلو صبلحية تكميؼ أحد مساعديو ، أك أحد ضباط الشرطة القضائية 

 (2) المتعمؽ بحماية الطفؿ . 15/12رقـ ، مف القانكف  111طبقا ألحكاـ نص المادة 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكسيط ىك الشخص الذم يطرح حبل كديا تحت غطاء مف السرية ، مف شأنو أف يؤدم (1)

الغرضالمنشكد منو ، ك ىك تكصؿ الضحية ك المتيـ إلى إتفاؽ يرضي الطرفيف ، ك ينيي الخصكمة 
القائمة بينيما ، ما يحكؿ دكف تحريؾ الدعكل العمكمية ، ك لكي يؤدم الكسيط دكره عمى النحك 

ية ، المطمكب    في فض الخصكمة الجزائية ، التي تجرم المتابعة بشأنيا كفؽ نظاـ الكساطة الجزائ
كالتكفيؽ      بيف مصمحتي المتيـ ك الضحية ، البد مف إستيفائو جممة مف الشركط ، نكجزىا فيما 

 يمي :
_ ضركرة تمتعو باإلستقبللية ك الحياد ، حتى يؤدم إجراء الكساطة الغرض المنشكد مف تطبيقو  

 بالشكؿ المطمكب .
 قيقية في خدمة المجتمع ك حؿ المشاكؿ ._ أف يتحمى بركح اإلنسانية ، ك أف تككف لديو الرغبة الح

_ ضركرة أف تككف لديو المكنة القانكنية كالمعنكية بالشكؿ الذم يساعده عمى إيجاد حمكؿ كدية تثبت 
 فعاليتيا في حؿ النزاع .

_ ضركرة إلتزاـ الكسيط بالحفاظ عمى السر الميني ك عدـ إفشاء أم معمكمة ، ال سيما ك أنو ممـز 
بتقديـ تقرير مكتكب لمنيابة العامة . _  لمتفصيؿ أكثر في المسألة ، أنظر : _ حسيف الحكيـ محمد 

، مجمة  . ك أنظر : _ عيسى بف خدة ، الكساطة  ك الطفؿ الجانح 36، ص مرجع سابؽ الحكيـ ، 
 . 436، ص  2018_ ،  1جامعة اإلخكة منتكرم _ قسنطينة    50العمـك اإلنسانية ، عدد 

 = المتعمؽ 15/12، مف القانكف رقـ  111( مف نص المادة 01جاء في مضمكف الفقرة األكلى )(2)
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 37غير أف األمر يختمؼ بالنسبة لمكساطة ، المنصكص عمييا في المكاد مف         

المعدؿ ك المتمـ لقانكف اإلجراءات  15/02مف األمر رقـ  9مكرر  37مكرر إلى 
إضطبلع ككيؿ الجميكرية الجزائية ، حيث لـ ينص المشرع الجزائرم بصفة صريحة عمى 

بدكر الكسيط ، ك إكتفى بمنحو صبلحية تقرير المجكء إلى إجراء الكساطة ، بناء عمى 
( مف نص 01سمطة المبلءمة اإلجرائية التي يتمتع بيا ، طبقا ألحكاـ الفقرة األكلى )

 (1)مكرر مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم المعدؿ ك المتمـ .  37المادة 
 

 لمميزة لنظام الوساطة الجزائية : الخصائص اب _ 
 يتسـ نظاـ الكساطة الجزائية بجممة مف الخصائص ، نكردىا بإيجاز فيما يمي :

 

 التصالحية :التفاوضية ة / الوساطة الجزائية مرآة العدال 1ب _ 
عمى التفاكض بيف الخصـك ، بغية اإلتفاؽ عمى فض الخصكمة  فيي أساس تقـك بناء

ك المتمثؿ رفيف ، ك تحقؽ الغرض المنشكد  كفؽ حمكؿ كدية ، ترضي كبل الط الجزائية ،
في : كضع حد لئلخبلؿ الناتج عف الجريمة المرتكبة ، ك ترميـ الركابط اإلجتماعية بيف 
كؿ مف الضحية ك المشتكى منو ، ك كذا جبر ك إصبلح الضرر المترتب عمى الجريمة ، 

ك إعادة تأىيمو يؾ عف محاكلة إصبلح المشتكى منو     بالشكؿ القانكني المطمكب ، ناى
 (2)، ك إدماجو إجتماعيا . 

 

 الوساطة الجزائية خيار ثالث :  / 2ب _ 
 رية ، بدؿ األمر بحفظ أكراؽ الممػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ     فيي تمثؿ طريقا ثالثا يسمكو ككيؿ الجميك 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنو : " يقـك ككيؿ الجميكرية بإجراء الكساطة بنفسو ، أك يكمؼ بذلؾ أحد مساعديو     بحماية الطفؿ= 
 " ....أحد ضباط الشرطة القضائية أك 
مكرر ، مف قانكف اإلجراءات  37( ، مف نص المادة 01راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة األكلى )(1)

 الجزائية المعدؿ ك المتمـ ، مرجع سابؽ .
 . 118أنظر : _ أنظر : _ رامي متكلي القاضي ، مرجع سابؽ ، ص (2)
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بناء عمى سمطة المبلءمة اإلجرائية أك مباشرة المتابعة الجزائية بتحريؾ الدعكل العمكميػة  
أف الكساطة ، نكع مف أنكاع التفريد اإلجرائي  بيا ، ك بيذا المعنى يمكف القكؿالتي يتمتع 

 (1)لمدعكل العمكمية . 
ك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف المشرع الجزائرم ، ك في حاؿ ما إذا         

رفض ككيؿ الجميكرية طمب الضحية أك المشتكى منو بإجراء كساطة ، لـ ينص صراحة 
عمى إلزامو بتسبيب رفضو ، ك بالنتيجة عدـ قابمية  قرار الرفض لمطعف فيو ، خاصة     

يندرج في إطار سمطة المبلءمة اإلجرائية ، التي يتمتع ك أف إجراء الكساطة الجزائية ، 
بيا ككيؿ الجميكرية قانكنا ، ك ىك ما قد يؤثر سمبا عمى سير العدالة التصالحية     

كالتي تعد الكساطة الجزائية إحدل صكرىا ، ألف رفض ككيؿ الجميكرية قد يثير الشؾ 
، ما يحكؿ دكف المجكء           حكؿ مدل تفعيؿ النيابة العامة ليذا النظاـ التفاكضي 

 ( 2)إلى اإلجراءات الجزائية العادية لسير الدعكل العمكمية . 
 لوساطة الجزائية إجراء رضائي : ا / 3ب _ 

حيث أنيا تفترض إتفاؽ أطراؼ الخصكمة الجزائية ، ك ذلؾ مف خبلؿ المشاركة اإليجابية 
التي مف ، في البحث عف الحمكؿ الكدية              لكؿ مف  الشاكي ك المشتكى منو
كما يشترط ف المحاكمة الجزائية التقميدية عبينيما ، بعيدا  شأنيما فض الخصكمة الجزائية

 (3)ككيؿ الجميكرية عمى المجكء إليو .  جراء الكساطة الجزائية ، مكافقةلقياـ إ
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أنظر : _عبد المطيؼ بكسرم ، العقكبة الرضائية ك أثرىا في ترشيد ااسياسة العقابية ، أطركحة (1)

         2018،  01دكتكراه في العمكـ الجنائية ، كمية الحقكؽ ك العمكـ السياسية ، جامعة باتنة 
 . 17ص 

مدل فعالية أحكاـ الكساطة الجزائية في حؿ النزاعات أنظر : _ صالح جزكؿ ، الحاج مبطكش ، (2)
، كمية الحقكؽ ك  05مجمة األستاذ الباحث لمدراسات القانكنية ك السياسية العدد في التشريع الجزائري

 . 106ص  ، 2017مد بكضياؼ ، المسيمة ، العمـك السياسية ، جامعة مح



أنظر : _  حسيبة محي الديف ، الكساطة الجزائية في التريع الجزائرم ، مجمة العمـك القانكنية     (3)
 . 839، ص  2019_ أفريؿ  2، جامعة لكنيسي عمي _ البميدة  01، العدد  10كالسياسية ، المجمد 
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 ( :  ئية لحماية حقوق الضحية ) الشاكيالوساطة الجزائية آلية إجرا / 4ب _ 

ك ذلؾ مف خبلؿ جبر الضرر المادم ك المعنكم ، الذم يصيبو جراء الجريمة المرتكبة ، 
ما يجعؿ نظاـ الكساطة الجزائية ، بمثابة إستجابة لتعاليـ حركة الدفاع اإلجتماعي الجديد 

 .(1) 
 

 _ الطبيعة القانونية لنظام الوساطة الجزائية :  ج
لنظاـ الكساطة الجزائية جدال فقييا كاسعا كؿ  لقد أثارت مسألة تحديد الطبيعة القانكنية

حسب كجية نظره ، فإختمفت بذلؾ اآلراء ك تباينت كجيات النظر ، فمنيـ مف يسمـ 
بالطبيعة اإلجتماعية لمكساطة ، في حيف يقر آخركف بالطبيعة اإلدارية ليا ، بينما يذىب 

آخر منيـ يرل      فريؽ آخر منيـ إلى إعتبارىا صكرة مف صكر الصمح ، غير جانبا 
أف الكساطة الجزائية ىي بمثابة بديؿ مف بدائؿ الدعكل العمكمية ، ك فيما يمي سنكضح 

 ىذا الجدؿ الفقيي ، ك ذلؾ التفصيؿ اآلتي :
 الوساطة الجزائية ذات طبيعة إجتماعية :  / 1ج _ 

ذات طبيعة إجتماعية ،  ، إعتبار الكساطة الجزائيةحيث يذىب أنصار ىذا اإلتجاه إلى 
األمف ك الذم يستيدؼ تحقيؽ ، فيي حسب رأييـ بمثابة نمكذج لمتنظيـ اإلجتماعي 

مف خبلؿ مساعدة الخصـك عمى فض الخصكمة الجزائية القائمة ، السبلـ اإلجتماعي 
بعيدا عف الشكميات المعقدة ، التي تنطكم عمييا اإلجراءات الجزائية بينيما بشكؿ كدم ، 

 (2)ة ، لسير الدعكل العمكمية . العادي
 

 / الوساطة الجزائية ذات طبيعة إدارية : 2ج _ 
في  كساطة الجزائة ، ك يجدكف مبررىـيسمـ أنصار ىذا الرأم بالطابع اإلدارم لنظاـ ال

 المشتكى منو إرادة كؿ مف الشاكي ك ككف الكساطة ال تتكقؼ فقط عمى تكافػػػػق
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 . 483أنظر : _ أسامة حسنيف عبيد ، مرجع سابؽ ، ص (1)
 . 30أنظر : _ أشرؼ رمضاف عبد الحميد ، مرجع سابؽ ، ص (2)
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مطة التقديرية لككيؿ الجميكرية لمسعمى فض النزاع بشكؿ كدم ، ك إنما يخضع أيضػا 

منو  ضؼ إلى ذلؾ فإف األمر الذم يتخذه بحفظ أكراؽ الممؼ تحت شرط إلتزاـ المشتكى
بأداء التعكيض لمضحية ، ك كضع حد آلثار الجريمة ، يعد في حد ذاتو قرارا ذك طبيعة 

 ( 1)إدارية . 
 

 الوساطة الجزائية صورة من صور الصمح :  / 3ج _ 
إلى إعتبار الكساطة الجزائية بمثابة مجمس صمح ىدفو تحقيؽ يذىب أصحاب ىذا الرأم 

تسكية كدية مف شأنيا إنياء الخصكمة الجزائية القائمة ، بصدد جريمة بسيطة قميمة 
 (2)الخطكرة . 

 

 الوساطة الجزائية بديل إجرائي جزائي عن الدعوى العمومية : / 4ج _ 
ك لعؿ ىذا الرأم ىك الغالب مقارنة باآلراء الفقيية السالفة ، حيث يسمـ بككف نظاـ 
الكساطة الجزائية بديؿ عف الدعكل العمكمية ، في فض الخصكمة الجزائية ، خاصة ك 
   أف المجكء إليو ال يصح إال قبؿ مباشرة أم متابعة جزائية ، ىدفيا تعكيض الضحية 

كية التي أصابتو ، ك كضع حد لئلخبلؿ الناجـ عف الجريمة ك المعن عف األضرر المادية
 (3)المرتكبة . 

 

، نجد أف مكقؼ المشرع الجزائرم ، لـ يخرج      التشريع الجزائريك بالرجكع إلى         
عف إعتبار نظاـ الكساطة الجزائية بديبل إجرائيا جزائيا ، ك طريقا ثالثا يسمكو ككيؿ 

فظ أكراؽ الممؼ ، أك تحريؾ الدعكل العمكمية ك مباشرتيا    الجميكرية ، بدؿ األمر بح
مكرر      37ك لعؿ ما يؤكد مكقؼ المشرع الجزائرم في ىذا الشأف ، ىك نص المادة 

 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم المعدؿ ك المتمـ . 
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 . 67أنظر : _ رامي متكلي القاضي ، مرجع سابؽ ، ص (1)
 . 33أنظر : _ أشرؼ رمضاف عبد الحميد ، مرجع سابؽ ، ص (2)
 . 41مرجع سابؽ ، ص  أنظر : _ محمد حكيـ حسيف الحكيـ ،(3)
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غير أنو تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف نظاـ الكساطة الجزائية المكرس         

بمكجب قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، ك إف كاف يتسـ نكعا ما بطبيعة إداريػة 
ر أنو يخضع لمسمطة التقديرية الممنكحة لككيؿ الجميكرية ، المخكؿ قانكنا بميمة بإعتبا

اإلشراؼ عمى إجراءات الكساطة ك تنفيذىا ، ىذا مف جية . ك مف جية أخرل ، نظرا 
لككف األمر الذم يتخذه بحفظ أكراؽ الممؼ ، تحت شرط إلتزاـ المشتكى منو ، بأداء 

 الجريمة ، يعد في حد ذاتو قرارا ذك طبيعة إدارية. التعكيض لمضحية ، ك كضع حد آلثار
لنظاـ الكساطة الجزائية ، ك مرد ذلؾ  الطبيعة المختمطةإال أنو ، ال يمكف إنكار         

 نكردىا بإيجاز فيما يمي :  (1)راجع لعدة مبررات 
الدعكل أف الكساطة الجزائية ، تندرج ضمف أحد األساليب اإلجرائية البديمة عف رفع _ 

العمكمية ، ك القائمة عمى التبسيط ك اإليجاز ، شرعت بيدؼ تخفيؼ الضغط عف قطاع 
 العدالة ، في نطاؽ الجرائـ البسيطة قميمة الخطكرة .

أف الكساطة الجزائية ، تعد نمكذجا لمتنظيـ اإلجتماعي اليادؼ ، إلى تحقيؽ األمف    _ 
لخصـك عمى فض النزاع بطرؽ كدية ك الكئاـ اإلجتماعي ، ك ذلؾ مف خبلؿ مساعدة ا

 بعيدا عف أركقة المحاكـ ،  ك شكميات التقاضي المعقدة .
ة  أف التسكية الكدية ، التي تتحقؽ في ظؿ نظاـ الكساطة الجزائية ، تتسـ بطبيعة عقدي_ 

ىك مايجعؿ الكساطة الجزائية أقرب إلى مفيكـ الصمح مدنية ، مدنية ، ك جزائية ، ك 
 .بالمعنى الكاسع 

 

 _ أحكام نظام الوساطة الجزائية في ظل التشريع الجزائري : 2
نتناكؿ بداية في ىذا الصدد ، الشركط الكاجب تكافرىا قانكف حتى يصح تطبيؽ         

إلى المراحؿ اإلجرائية التي تمر  إجراء الكساطة الجزائية ، مركرا بنطاؽ تطبيقيا ، كصكال
 المترتبة عنيا ، ك ذلؾ كفؽ التفصيؿ اآلتي :  عبرىا ، ك إنتياء باآلثار القانكنية
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 . 137 ، 136سابؽ ، ص  عمارة فكزم ، مرجع_أنظر : (1)
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 شروط تطبيق إجراء الوساطة الجزائية : أ _

إضافة إلى شرط األىمية الكاممة ، تتمخص شركط تطبيؽ نظاـ الكساطةالجزائية طبقا 
المعدؿ ك المتمـ لقانكف  15/02مف األمر رقـ 1 مكرر 37مكرر ك  37ألحكاـ المادتيف

 ، في :  (1)اإلجراءات الجزائية الجزائرم 
 البدء في إجراء الكساطة الجزائية ، قبؿ مباشرة أم متابعة جزائية . _
 مكافقة كبل الطرفيف عمى فض النزاع ، كفؽ إجراء الكساطة . _
أف يتـ إجراء الكساطة الجزائية ، بمبادرة مف ككيؿ الجميكرية ، بناء عمى سمطة  _

 المبلءمة اإلجرائية التي يتمتع بيا ، أك بناء عمى طمب الضحية أك المشتكى منو .
 

 : نطاق تطبيق نظام الوساطة الجزائية :  ب
سيط ك اإليجاز     إنطبلقا مف ككف نظاـ الكساطة الجزائية ، قد شرع أساسا التب        

ك التحكؿ عف القكاعد العامة التقميدية المطبقة ، في اإلجراءات الجزائية العادية التي تحكـ 
سير الدعكل العمكمية ، فقد حصر المشرع الجزائرم نطاؽ تطبيقيا ، في مجاؿ الجرائـ 
   البسيطة قميمة الخطكرة ، لتخفيؼ الضغط عف كاىؿ القضاة ك تكفير الجيد ك الكقت 

لنظر القضايا الخطيرة ، ك التي تتطمب الدقة في إصدار األحكاـ بشأنيا ، ك اإلقتصاد       
 في نفقات التقاضي .

ك عميو ، فقد حصر المشرع الجزائرم ، نطاؽ تطبيؽ الكساطة الجزائية                
متابعة في مجاؿ الجنح ك المخالفات البسيطة ، مستثنيا مف ذلؾ مكاد الجنايات ككف ال

 فييا تقتضي إجراء تحقيؽ قضائي .
 

 : نطاق تطبيق الوساطة الجزائية في مجال الجنح / 1ب _ 
 ة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكساطلتطبيؽ إجراء ا، الجنح التي تقع محبل ، لقد حدد المشرع الجزائرم
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   15/02مف األمر رقـ  1مكرر  37مكرر ك  37راجع في ذلؾ مضمكف نص المادتيف _(1)

 ، مرجع سابؽ . الجزائرمالمعدؿ ك المتمـ ، لقانكف اإلجراءات الجزائية 
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المعدؿ ك  15/02مف األمر رقـ  2مكرر  37عمى سبيؿ الحصر ، طبقاألحكامنصالمادة 
 ، نكردىا فيما يمي :  (1)المتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 

 الكشاية الكاذبة . ك ، القذؼ ، كاإلعتداء عمى الحياة الخاصة ، ك التيديد_ جرائـ السب ك 
العمدم عف تقديـ النفقة ، ك عدـ تسميـ طفؿ قضي   _ جرائـ ترؾ األسرة ، ك اإلمتناع 
 في شأف حضانتو بحكـ قضائي . 

_ جرائـ اإلستيبلء بطريؽ الغش عمى أمكاؿ اإلرث قبؿ قسمتيا ، أك عمى أشياء مشتركة 
 أك أمكاؿ الشركة ، ك إصدار شيؾ بدكف رصيد . 

كالجركح غير العمدية رب جنح الضاإلتبلؼ العمدم ألمكاؿ الغير ، ك أك _ جرائـ التخريب 
 الترصد أك إستعماؿ السبلح .دية المرتكبة بدكف سبؽ اإلصرار ك جنح الجرح العمك 

_ جرائـ التعدم عمى الممكية العقارية ، ك المحاصيؿ الزراعية ، ك الرعي في ممؾ الغير     
 ك إستيبلؾ مأككالت أك مشركبات ، أك اإلستفادة مف خدمات أخرل عف طريؽ التحايؿ .

ك لئلشارة في ىذا الصدد ، فإنو ك في حالة إقتراف جنحة مف الجنح المنكه عنيا         
أعبله ، بجنحة أخرل ال تدخؿ في نطاؽ تطبيؽ الكساطة الجزائية ، فبل يكجد أم مانع 
يحكؿ دكف تطبيؽ إجراء الكساطة ، بالنسبة لمجنحة التي أجاز فييا ذلؾ ، في حيف تباشر 

 (2)بالنسبة لمجنحة المستثناة مف ذلؾ . المتابعة الجزائية ، 
 

 ق الوساطة الجزائية في مجال المخالفات :نطاق تطبي / 2ب _ 
لقد عمـ المشرع الجزائرم ، نطاؽ تطبيؽ نظاـ الكساطة الجزائية ، عمى جميع المخالفات 

 (3)دكف إستثناء.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 15/02مف األمر رقـ  2مكرر  37( مف نص المادة 01راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة األكلى )_(1)

 المنكه عنو سابقا .



 . 138مرجع سابؽ ، ص أنظر ، عمارة فكزم ، (2)
 15/02، مف األمر رقـ  2مكرر  37( ، مف نص المادة 02جاء في مضمكف الفقرة الثانية )(3)

 " . ف أف تطبؽ الكساطة في المخالفات المنكه عنو سابقا ، أنو : " كما يمك
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 إجراءات تطبيق نظام الوساطة الجزائية :  ج _

المعدؿ       15/02تمر إجراءات الكساطة الجزائية المكرسة ، بمكجب األمر رقـ         
 ك المتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، بعدة مراحؿ نكردىا فيما يمي :

 مرحمة المبادرة بإقتراح إجراء الوساطة :  / 1ج _ 
 15/02مكرر مف األمر رقـ  37فطبقا ألحكاـ الفقرة األكلى مف نص المادة         

المعدؿ ك المتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية الجزارم ، يجكز لكؿ مف ككيؿ الجميكرية   
كساطة ، إذا تبيف ليـ أف ىذا أك الضحية ، أك المشتكى منو ، المبادرة بإقتراح إجراء 

اإلجراء كفيؿ بكضع حد لآلثار الناجمة عف الجريمة المرتكبة ، أك جبر األضرر المادية 
 (1)ك المعنكية التي أصابت الضحية . 

فإذا ما قبؿ أطراؼ الخصكمة الجزائية ، فض النزاع كفؽ إجراء الكساطة ، ك قرر         
بلءمة اإلجرائية التي يتمتع بيا ، قبكؿ طمب إجراء ككيؿ الجميكرية بناء عمى سمطة الم

 (2)الكساطة المقدـ إليو ، أعتبر ذلؾ بمثابة إشارة إنطبلؽ لمبدء فييا . 
أما في حالة الرفض ، سكاء مف طرؼ الخصـك أك مف قبؿ ككيؿ الجميكرية         

 تباشر عنذئذ المتابعة الجزائية ، كفؽ اإلجراءات الجزائية العادية . 
ك لئلشارة في ىذا الصدد ، فقد منح المشرع الجزائرم الحؽ لكؿ مف الضحية            

 (3)ك المشتكى منو الحؽ في اإلستعانة بمحاـ . 
 مرحمة التفاوض بين األطراف :  / 2ج _ 

حيث يمتقي طرفي النزاع كيبدم كؿ منيما طمباتو ، ك يحاكؿ الكسيط التقريب           
 ، ك مساعدتيما لمكصكؿ إلى إتفاؽ كدم لحؿ النزاع المطركح .بيف كجيات نظرىما 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 15/02األمر رقـ مكرر مف  37( مف نص المادة 01راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة األكلى )_(1)
 المنكه عنو سابقا ، مرجع سابؽ .

ك لعؿ ما يؤكد أف إجراء الكساطة الجزائية متركؾ لمسمطة التقديرية لككيؿ الجميكرية ، ىك نص (2)
 المشرع الجزائرم صراحة ، عمى كيفية إجراء الكساطة ، ك عقد جمساتيا ، ك مكاعيد إنعقادىا .

 القانكف نفسو.مف  1مكرر  37( مف نص المادة 03راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة الثالثة )_(3)
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 مرحمة التفاوض بين األطراف :  / 2ج _ 

حيث يمتقي طرفي النزاع كيبدم كؿ منيما طمباتو ، ك يحاكؿ الكسيط التقريب           
 بيف كجيات نظرىما ، ك مساعدتيما لمكصكؿ إلى إتفاؽ كدم لحؿ النزاع المطركح .

 

 : و تحريره مرحمة تنفيذ مضمون الوساطة  / 3ج _ 
ففي حاؿ قبكؿ الخصكـ ك ىي المرحمة الختامية في مسار الكساطة الجزائية ،         

لمكساطة ، ك مصادقة ككيؿ الجميكرية عمييا ، يحرر ىذا األخير محضر تنفيذ الكساطة 
 37بمحضر رسمي ، يتضمف بعض البيانات المستكجبة قانكنا ، طبقا ألحكاـ المادة 

المذككر آنفا ، ك التي تتمثؿ في : ىكية ك محؿ إقامة  15/02مف األمر رقـ  3مكرر 
ع ، باإلضافة إلى عرض كجيز لحيثيات الخصكمة ، ك تسجيؿ تاريخ ك مكاف طرفي النزا

كقكعيا ، ك كذا تدكيف مضمكف إتفاؽ الكساطة ، ك اإلشارة إلى إلى آجاؿ تنفيذه 
 (1)بالمحضر ذاتو . 

ضؼ إلى ذلؾ ، فيشترط في السند التنفيذم إلجراء الكساطة ، أف يككف مكقعا         
رفي النزاع ، مع تسميـ نسخة        ، ك أميف الضبط ، ك طمف طرؼ ككيؿ الجميكرية 

 (2)مف إتفاؽ الكساطة لكؿ األطراؼ . 
ك لئلشارة ىنا ، فإف ىذا المحضر ، غير قابؿ لمطعف فيو بأم طرم مف طرؽ         

 (3)مف األمر المذككر أعبله .   5مكرر  37الطعف ، طبقا ألحكاـ نص المادة 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



مف قانكف اإلجراءات الجزائية  3مكرر  37( مف نص المادة 01جاء في مضمكف الفقرة األكلى )(1)
ساطة في محضر يتضمف ىكية ك عنكاف األطراؼ ك عرضا المعدؿ ك المتمـ ، أنو : " يدكف إتفاؽ الك 

 " . كف إتفاؽ الكساطة ك آجاؿ تنفيذه كجيزا لؤلفعاؿ ك تاريخ ك مكاف كقكعيا ، ك مضم
 أنو : "المنكه عنو قانكف المف  3مكرر  37( مف نص المادة 02) جاء في مضمكف الفقرة الثانية(2)

 يكقع المحضر مف طرؼ ككيؿ الجميكرية كأميف الضبط كاألطراؼ كتسمـ نسخة منو إلى كؿ طرؼ." 
ال يجكز الطعف  مف قانكف اإلجراءات الجزائية المعدؿ ك المتمـ ، أنو : " 5مكرر  37تنص المادة (3)

 " . لكساطة بأم طريؽ مف طرؽ الطعف في إتفاؽ ا
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ك جدير بالذكر ىنا ، أف مضمكف إتفاؽ الكساطة ، الذم يتـ بنجاح بيف الخصكـ           
ك بمساعدة الكسيط ، بغرض كضع حد لئلخبلؿ الناتج عف الجريمة ، أك جبر الضرر 

 15/02مف األمر رقـ  4مكرر  37المترتب عنيا ، يتمحكر طبقا لحكاـ نص المادة 
 (1)ت الجزائية الجزائرم ، حكؿ ثبلث نقاط أساسية : المعدؿ ك المتمـ لقانكف اإلجراءا

 إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو ._ 
 تعكيض مالي أك عيني عف الضرر ._ 
 كؿ إتفاؽ آخر غير مخالؼ لمقانكف يتكصؿ إليو األطراؼ ._ 

 

 ة الجزائية :_ اآلثار القانونية المترتبة عمى إجراء الوساط د
 في حالة نجاح إجراء الوساطة في فض الخصومة الجزائية :  / 1د _ 

نفا ، يتـ تحرير محضر إتفاؽ الكساطة بشكؿ رسمي ، كفؽ الخطكات التي سبؽ شرحيا آ
مف قانكف اإلجراءات  6مكرر  37ىذا المحضر ، طبقا ألحكاـ نص المادة ك يعد 

 ذلؾ :  ك يترتب عمى (2)الجزائية المعدؿ ك المتمـ ، سندا تنفيذيا . 
كقؼ سرياف تقادـ الدعكل العمكمية ، خبلؿ اآلجاؿ المحددة قانكنا ، لتنفيذ إتفاؽ _ 

 ، ك ذلؾ إبتداء مف تاريخ إصدار ككيؿ الجميكرية لقرار إجراء الكساطة . (3)الكساطة 
 إنقضاء الدعكل العمكمية ، مما يغمؽ المجاؿ إلمكانية فتح القضية مرة أخرل ._ 
 (4)عدـ تسجيؿ الخصكمة ، كسابقة في صحيفة السكابؽ العدلية . _ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 .، مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  4مكرر  37راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة _(1)
المنكه عنو آنفا ، عمى أنو : " يعد محضر إتفاؽ  15/02مف األمر رقـ  6مكرر  37تنص المادة (2)

 " .  يا طبقا لمتشريع السارم المفعكؿ الكساطة سندا تنفيذ
المنكه عنو سابقا ، عمى أنو : " يكقؼ سرياف  15/02قـ مف األمر ر  7مكرر  37تنص المادة (3)

 " . ؿ المحددة لتنفيذ إتفاؽ الكساطة تقادـ الدعكل العمكمية خبلؿ اآلجا
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم المعدؿ ك المتمـ ، أنو :" 06تنص المادة السادسة )(4)

 ، مرجع سابؽ . "مكمية بتنفيذ إتفاؽ الكساطة ... تنقضي الدعكل الع
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 تنفيذ مضمون إتفاق الوساطة : / في حالة عدم 2د _ 

فإذا تكانى الخصـك أحدىما أك كبلىما ، عف تنفيذ مضمكف إتفاؽ الكساطة  خبلؿ اآلجاؿ 
المحددة قانكنا ، يباشر عندئذ ككيؿ الجميكرية الصبلحيات المخكلة لو   في التصرؼ في 
الدعكل العمكمية ، بناء عمى سمطة المبلءمة اإلجرائية التي يتمتع بيا   ك يتخذ ما يراه 

 (1)متابعة الجزائية . مناسبا بشأف ال
أما إذا إمتنع الخصـك أحدىما أك كبلىما ، عف تنفيذ مضمكف إتفاؽ الكساطة         

( 02عمدا ، تكقع حينئذ العقكبات المقررة ، لمجريمة المنصكص عمييا في الفقرة الثانية )
 (2)، مف قانكف العقكبات الجزائرم .  147مف نص المادة 

 

الجزائية ، ىك إجراء جزائي رضائي مكجز    الكساطة إف نظاـ ك بالنتيجة ، ف        
بيف الجاني ك  مفاكضةال، يكمف أساسيا في المنازعات ذات الطبيعة الجزائية يطبؽ عمى 
) المتيـ ك الضحية (، عمى فض الخصكمة الجزائية القائمة بينيما بمكجب  المجني عميو

 (3)ضحية عما لحقو مف أضرار إتفاؽ كدم يمتـز مف خبللو المتيـ ، بتعكيض ال
 النيابة العامة كسيط ، ىك ككيؿ الجميكرية ممثؿ عف طريؽ تدخؿ دكف مماطمة ، 

سكاء كاف ، في ذلؾ يفكضيأك مف بإعتباره جية رقابة  ك إشراؼ عمى عممية الكساطة ، 
ارا قد إتخذت قر ، أك شخصا معنكيا ، بشرط أال  تككف النيابةالعامة طبيعيا  شخصا
، حيث ترجع السمطة التقديرية  فيالمجكء إلى تطبيؽ  تحريؾ الدعكل العمكميةبشأن

 إجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء 



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مف قانكف اإلجراءات الجزائية المعدؿ ك المتمـ ، عمى أنو : " إذا لـ  مف 8مكرر  37تنص المادة (1)
 اه مناسبا بشأف إجراءات المتابعة" يتـ تنفيذ اإلتفاؽ في اآلجاؿ المحددة ، يتخذ ككيؿ الجميكرية ما ير 

 مف مف قانكف اإلجراءات الجزائية المعدؿ ك المتمـ ، عمى أنو :  8مكرر  37تنص المادة (2)
مف  147( مف المادة 02معقكبات المقررة لمجريمة المنصكص عمييا في الفقرة الثانية )" يتعرض ل

طة عند إنقضاء األجؿ المحدد لذلؾ قانكف العقكبات ، الشخص الذم يمتنع عمدا عف تنفيذ إتفاؽ الكسا
 ". 
 ك مايمييا . 12أنظر : _ أشرؼ رمضاف عبد الحميد ، مرجع سابؽ ، ص (3)
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 تضمف تعكيض الضحية ، كذلؾ في األحػكااللتيالنيابة العامة الكساطة مف عدمو إلى 

حؿ كدم لىلمتكصؿ إ، يذا اإلجراء فالرضائية أىـ سماتشريطة مكافقة كبل طرفي النزاع ، 
 (1).  إعتراؼ المتيـ بإرتكابو لمجريمة الذم يسبقوبيف الطرفيف 

فإذا ما تـ التكافؽ بيف إرادتي كؿ مف الشاكي ك المشتكى منو ، بالمكافقة عمى         
، ك ذلؾ تحت في محضر ك يحدد أجؿ لتنفيذه اإلتفاؽ يدكف  إجراء الكساطة بينيما ،

طائمة العقكبات المنصكص عمييا قانكنا ، ك بمعنى آخر ، فإذا إمتنع المشتكى منو    
يتعرض لمعقكبات المقررة في قانكنا ،  في اآلجاؿ المحددةمضمكف اإلتفاؽ  تنفيذعف 

لككيؿ ترجع السمطة التقديرية ك ، (2)نقانكف العقكبات الجزائرم م147المادة مضمكف نص 
 (3). مناسبا بشأف إجراءات المتابعة يراه  ما ، في إتخاذ ما يراه الجميكرية

 

 :األمر الجزائي و الوساطة الجزائية التمييز بين نظامي :  ثانيا
نتطرؽ في ىذا الصدد إلى عرض أىـ أكجو التشابو ك نقاط اإلختبلؼ بيف نظاـ         

 األمر الجزائي ، ك نظاـ الكساطة الجزائية ، ك ذلؾ كفؽ التفصيؿ اآلتي :
 

 _ أوجو التشابو :  1
يعد كؿ مف نظاـ األمر الجزائي ك نظاـ الكساطة الجزائية ، مف أىـ األنظمة         أ _

ك اآلليات اإلجرائية لمستحدثة في المتابعة الجزائية ، لمفصؿ في الخصكمة الجزائية       



بيدؼ تبسيط ك تيسير اإلجراءات الجزائية ، ك ، ك التي كرسيا المشرع الجزائرم 
الجياز القضائي ، بما  يضمف تمكيف الدكلة  مف  إقتضاء  الضغط  ، عف كاىؿتخفيف

 حقيػػػػػػػػػػػػػػا       
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كمية سة مقارنة ، مذكرة ماجستير الدعكل الجزائية ، درا_ عمي عدناف الفيؿ ، بدائؿ إجراءات : أنظر(1)

 . 87، دكف ذكر سنة النشر ، ص الحقكؽ ، جامعة المكصؿ بالعراؽ 
 مف قانكف العقكبات الجزائرم . 147راجع في ذلكمضمكف نص المادة _(2)
_ ياسر بف محمد سعيد بابصيؿ ، الكساطة الجنائية في النظـ القانكنية المعاصرةمذكرة أنظر : (3)

 . 73، ص  2011جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ، الرياض ، ، ماجستير 
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في العقاب ، دكف المساس بضمانات المتيـ كحقكقو ، بدؿ اإلجراءات الجزائية العادية 
 (1)الطكيمة ك المعقدة ، التي تثقؿ كاىؿ القضاء ك المتيـ ك الضحية . 

لمبلءمة اإلجرائية      كما أنيما يتفقاف في ككنيما ، يندرجاف في إطار سمطة ا ب _
 التي يتمتع بيا ، ككيؿ الجميكرية ممثؿ النيابة العامة .

 غير أنيما يختمفاف في بعض النقاط نكجزىا فيما يمي :        
 

 _ أوجو اإلختالف : 2
         خبلفا،  لشاكيأك ا ككيؿ الجميكريةمف طرؼ  إقتراحياالكساطة الجزائية يتـ  _أ

التي  لمنيابة العامة  ىكمقرر في نظاـ األمر الجزائي ، حيث ترجع السمطة التقديرية لما
رربناء عمى سمطة المبلءمة اإلجرائية التي تتمتع بيا ، المجكء إلى تطبيؽ إجراءات تقػ

ك إصدار القرار متيـ (األمر الجزائي مف عدمو .دكف طرفي الدعكل العمكمية ) ضحية ، 
 الجزائي المختص . مناطبالقاضي ، تحديد العقكبة  أف فضبل عف، انة أك البراءةباإلد
جبرا  منح الشاكي تعكيضا نقديا أك أداء عمؿ معيف ،الكساطة الجزائية تتضمف  _ب

بناء الركابط  ، ىذا مف جية . ك مف جية أخرل ، إعادة لمضرر الذم لحقو
يتضمف عقكبة جزائية  ، في حيف أف األمر الجزائي (2).اإلجتماعيةبينو ك بيف المتيـ 



ك / أك الحبس في مادة الجنح ، ك الغرامة كعقكبة أصمية في مادة  تتمثمفي الغرامة
 إف إقتضى األمر ذلؾ . ، تكميمية عقكباتالمخالفات عمما أف القاضي يمكنو تقريرتكقيع 

دكف ك مف طرؼ القاضي المختص يصدر ، األمر الجزائي بمثابة قرار قضائي  _ج 
 الجزائية ، عبارة  عف مفاكضػػػػػػػػػػػة        الكساطة  أفأك مرافعة مسبقة ، في حيف يقتحق
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفضي المجالي ، الكساطة الجزائية كسيمة غير لمتفصيؿ أكثر في المسألة ، أنظر : _ ىشاـ (1)

 تقميدية في حؿ النزاعات الجزائية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتكراه ، كمية الحقكؽ ، جامعة عيف الشمس
 . 96، ص  2008 ،
 . 73 ص  المرجع السابؽ ، _ ياسر بف محمد سعيد بابصيؿ ،أنظر : (2)
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في إطار الشاكي ك المشتكى منو ، محاكلة لتقريب كجيات النظر بيف يتـ مف خبلليا ، 
بإعتبار الكساطة إجراء ،  (1)حؿ كدم يرضي الطرفيف  تكصئللىبغية ال، مكاجية بينيما 

 يقـك عمى أساس مبدأ الرضائية المطمقة .تفاكضي مكجز ، 
تعد أىـ نقطة إختبلؼ جكىرية ، تميز نظاـ األمر الجزائي ، عف نظاـ الكساطة _  د

الجزائية ، مف حيث ككف نظاـ األمر الجزائي ، شكؿ مف أشكاؿ الفصؿ في مكضكع 
ذاتو      الدعكل العمكمية التي يعد بديبل عنيا ، بؿ بديبل عف الحكـ القضائي في حد 

في حيف أف الكساطة الجزائية ، يتـ المجكء إلييا قبؿ تحريؾ الدعكل العمكمية ، ك قبؿ 
البدء في أم متابعة جزائية ، ك بعنى آخر ، فإف الكساطة الجزائية ال تفصؿ في مكضكع 

 الدعكل العمكمية .
صدر ضؼ إلى ذلؾ فإف األمر الجزائي الفاصؿ في مكضكع الدعكل العمكمية ، ي  _ ه

عف القاضي الجزائي المختص ، بناء عمى طمب مف النيابة العامة ، في حيف أف 
تطبقو النيابة العامة بناء عمى سمطة ائية ، إجراء رضائي غير قضائي ، الكساطة الجز 

المبلءمة اإلجرائية التي تتمتع بيا ، قبؿ تحريؾ الدعكل العمكمية ، لمكصكؿ إلى إتفاؽ 
 جزائية ، دكف رفعيا أماـ القضاء .كدم بيف طرفي الخصكمة ال



يختمفاف أيضا مف حيث العقكبة ، التي تقتصر عمى الغرامة في نظاـ األمر الجزائي  _ و
 (2)ك تأخذ شكؿ التعكيض المادم ك المعنكم في نظاـ الكساطة الجزائية . 

أف األمر الجزائي ، يخرج مف نطاؽ تطبيقو فئة األحداث ، في حيف يطبؽ إجراء ي _
 ساطة بالنسبة لؤلحداث ك البالغيف عمى حد السكاء .الك 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 42، مرجع سابؽ ، ص _ إيماف محمد الجابرم أنظر :(1)
المسألة : أنظر : _ عبد المطيؼ بكسرم ، العقكبة الرضائية ك أثرىا في ترشيد لمتفصيؿ أكثر في (2)

 . 139ااسياسة العقابية ، مرجع سابؽ ، ص 
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نخمص بالقكؿ مما تقدـ ، ك بعد دراستنا لعبلقة نظاـ األمر الجزائي بغيره              
مف األنظمة المشابية ك ىما نظامي المصالحة الجزائية ك الكساطة الجزائية ، أف أىـ   
ما يجمع نظاـ األمر الجزائي بغيره مف األنظمة اإلجرائية المكجزة ، ك التي أستحدثت   

يات الحديثة لمسياسة الجنائية المعاصرة ، ىك الغاية مف إستحداثيا        في إطار التكج
 ك تكريسيا ، ك التي تكمف في :

_ إنقضاء الدعكل العمكمية بشكؿ سريع ، ك إقتضاء الحقكؽ دكف المساس بالضمانات 
المكفكلة قانكنا ، ك دكف اإلخبلؿ بمبادئ المحاكمة العادلة ، في نطاؽ الجرائـ قميمة 

 طكرة ، ك المكصكفة قانكنا أنيا جنح أك مخالفات .الخ
_ معالجة أزمة العدالة الجزائية ، مف خبلؿ القضاء عمى ظاىرة التضخـ التشريعي 
بصكرتيو ) التجريمي ك العقابي ( . ك بالنتيجة ، الحد مف ظاىرة تكدس المؤسسات 

 العقابية .
 _ تخفيؼ الضغط عف قطاع العدالة .

_ تكفير كقت ك جيد القضاة لنظر القضايا التي تأتي عمى درجة كبيرة مف الخطكرة         
 ك التي تقتضي الدقة في األحكاـ الصادرة ، 
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 الفصل الثاني
 و إجراءات تطبيقو أحكام نظام األمر الجزائي

 ريـــة الجزائـــراءات الجزائيـــــون اإلجــــقاني ـــف
 

أف تبسيط اإلجراءات الجزائية ، ك تحقيؽ السرعة عند تطبيقيا يكفؿ مما ال شؾ فيو ، 
خضكع الجاني لمعقكبة المحكـك بيا عميو بسرعة ، ك ىذا دكف اإلخبلؿ بالضمانات 

 الجكىرية التي مف شأنيا فتح المجاؿ إلمكانية إثبات براءتو .
حو في التكفيؽ مدل نجا ك بالنتيجة ، فإف قيمة أم تشريع إجرائي تتكقؼ عمى        

بيف الضمانات التي تكفؿ صحة الحكـ ، ك بيف اإلجراءات التي تضمف السرعة        
 (1)في إصداره . 

نقضاء الدعكل ك سعيا مف المشرع الجزائرم إلنياء الخصكمة الجزائية ،          كا 
، ك دكف المساس بضمانات محاكمة عادلة مبادئال ظؿ، في صدكر حكـ بات ب العمكمية

المتيـ ك حقكقو ، كفؽ مراحؿ إجرائية جزائية مكجزة ك مختصرة ، بخصكص جرائـ محددة 



كنمكذج كاضح لئلجراءات ، المشرع نظاـ األمر الجزائي  عمى سبيؿ الحصر ، إستحدث
آنفا ، ك أدرجو        في نصكص المنكه عنو  15/02بمكجب األمر ، الجزائية المكجزة 

 تنقضي بمكجبو الدعكل العمكميةكالذم ،  7مكرر  380مكرر إلى  380اد مف المك 
بعد اإلطبلع عمى ، ـ بإصدار أمر جزائي بالبراءة ، أك تكقيع عقكبة الغرامة عمى المتي

 (2). أك إجراء تحقيؽ مرافعة مسبقة حاجة لك دكف  أكراؽ ممؼ القضية ،
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنظر : _ محمد عبد الشافي إسماعيؿ ، األمر الجزائي ، دراسة تحميمية تأصيمية  لمتفصيؿ أكثر ،(1)

 ك ما يمييا . 2، ص  1997مقارنة ، الطبعة األكلى ، دار النيضة العربية ، 
جدير بالذكر في ىذا الصدد ، أف المشرع الجزائرم قد سبؽ ك أف تبنى العمؿ بنظاـ األمرالجزائي ، (2)

، المعدؿ ك المتمـ لؤلمر    رقـ  1978جكاف  28، المؤرخ في  78/01بمكجب القانكف رقـ 
 ، المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، غير أف نطاؽ تطبيقو كاف مقتصرا = 66/155
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مجمكعة مف عبر ك إلمكانية تطبيؽ إجراءاتو ، فقد نظمو المشرع الجزائرم ،         

 المشرع الجزائرمبر حقيقة عف نية تعك شركط ، بضكابط  هاألحكاـ ، ك قيداإلجراءات ك 
في إضفاء لمسة جديدة تكمف في التغيير الجذرم ، في بعض أنماط المتابعة ك ، 

ي تحقيؽ محاكمة عادلة كفؽ المحاكمة مف شأنيا تحقيؽ األىداؼ المرجكة ، ك المتمثمة ف
 .قضائي محكـ جياز 

ظؿ  ك إجراءات تطبيقو في األمر الجزائيك في ىذا الفصؿ سندرس أحكاـ نظاـ         
المنكه عنو آنفا ، في مبحثيف إثنيف ، نتطرؽ إلى تكضيح األحكاـ التػي  15/02األمر رقـ 

في ،  لمبحث األكؿ، مف خبلال مر الجزائيمشرع الجزائرم نظاـ األنظـ مف خبلليا ال
مختمؼ إجراءات تطبيقو ، سكاء تمؾ التي تندرج لدراسة ،  المبحث الثانيحيف نخصص

ناىيؾ عف أك تمؾ المخكلة لجية الحكم، ة بككيؿ الجميكرية ضمف الصبلحيات المناط
في جميع المراحؿ اإلجرائية ، الضمانات القانكنية التي كرسيا المشرع الجزائرم لممتيـ 

 التي يمر بيا النظاـ .
 



 المبحث األول
 يــر الجزائـــاألمام ـــنظق ــتطبيام ـــأحك

 في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري
 

إنطبلقا مف حرص المشرع الجزائرم ، عمى ضماف التطبيؽ الفعمي ، الصحيح               
ك السميـ ، إلجراءت األمر الجزائي ، بما يضمف ترتيب أثره القانكني عمى النحك 
المطمكبسكاءفي مسار الدعكل العمكمية بكجو عاـ ، أك في مكاجية المتيـ بكجو خاص ، 

 فقػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكرر منو ، ليكسع مف نطاؽ  392عمى مكاد المخالفات فقط ، ك ذلؾ في مضمكف نص المادة = 

، ليشمؿ مكاد الجنح  23/07/2015، المؤرخ في  15/02تطبيقو فيما بعد ، بمكجب التعديؿ رقـ 
 مكرر منو . 380أيضا ، طبقا ألحكاـ نص المادة 
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نظـ أحكاـ ىذا النظاـ ، عبر تحديد جممة مف الشركط القانكنية المكضكعية ، الكاجب 
، باإلضافة إلى جممة الشركط الشخصية ، حيث حدد المشرع الجزائرم    (1)إستيفاؤىا 

مف خبلؿ ىذه الشركط المكضكعية ك الشخصية  ، نطاؽ تطبيؽ إجػػراءات األمر الجزائي      
د،  سكاء ما تعمؽ منيا بالجرائـ التي تدخؿ في نطاؽ تطبيقو أك ك حصره في أضيؽ الحدك 

، أك مف حيث أطراؼ الخصكمة الجزائية         )  (2)فيما يتعمؽ بالعقكبة محؿ تطبيقو 
 المتيـ ، النيابة العامة القاضي ( .

 أحكاماألمر الجزائي، بتكضيح نطاؽ تطبيقو     مف حيثكفي ىذا المبحث ، سندرس 
ثـ ندرس .         المطمب األكؿ، ك ذلؾ مف خبلؿ الكاجب تكافرىا شخصية الشركط ال

ك ذلؾ مف  راءاتو مف حيث الشركط المكضكعية نطاؽ تطبيؽ إجأحكامو ، بتكضيح 
 المطمب الثاني .خبلؿ 

 



 المطمب األول
 نطاق تطبيق نظام األمر الجزائي من حيث الشروط الشخصية  

 
مر الجزائيبدقة ، مف حيث الشركط تطبيؽ إجراءات األ لمكقكؼ عمى تحديد نطاؽ

المتابع ا المشرع الجزائرم ، في المتيـ البد مف معرفة الشركط التي أكجبيالشخصية ، 
 معينة. جريمةإرتكاب ب

سندرس الشركط كاجبة اإلستيفاء في المتيـ حتى يككف محبل لتطبيؽ ،  كلبحث المسألة
إجراءات األمر الجزائي ، مف حيث ىكيتو التي يشترط أف تككف معمكمة كشرط بمكغو سف 

 .ؿ الفرع األك ، مف خبلؿ الرشد الجزائي 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األمر الجنائي في قانكف اإلجراءات الجنائية ،  أنظر: _ محمد محمد المتكلي أحمد الصعيدم ، (1)

 . 125، ص   2011، دار الفكر  ك القانكف ،  1دراسة مقارنة ، ط 
 . 75المرجع السابؽ ، ص أنظر: _ محمد عبد الشافي إسماعيؿ ، ،  لمزيد مف التفصيؿ(2)
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فيما عدا ال يككف ثمة أكثر مف متيـ كاحدلمشرط المتعمؽ ، بكجكبأف ثـ نتعرض بالشرح 

، مف أجؿ نفس األفعاؿ معا ، معنكم التي تتمضد شخص طبيعيكشخص ، ابعات المت
 الفرع الثاني .مف خبلؿ 

 
 ولالفرع األ 

 بالغا سن الرشد و ذو ىوية معمومةأن يكون المتيم 
 

، الذم سبؽ         ك المتيـ شرط بمكغ سندرس في ىذا الشأف ، بعمؽ المسألة  لبحث
أف تطرقنا لتعريفو في الباب األكؿ ، بصدد دراسة األحكاـ المنظمة لنظاـ المثكؿ الفكرم 

سف الرشد الجزائي ، حتى يصح أف يقع محبل ، لتطبيؽ إجراءات األمر الجزائي ،  (1)



المتابع بالشرح لمشرط المتعمؽ ، بكجكب أف تككف ىكية المتيـ نتطرقثـ  .المقاـ األكؿ  في
 المقاـ الثاني .   معمكمة غير مجيكلة ،في

 

 :الجزائي بالغا سن الرشد المتيم أوال : أن يكون 
حيث نص المشرع الجزائرم ، عمى عدـ جكاز تطبيؽ إجراءات األمر الجزائي           

 ، مف األمر         1مكرر  380، طبقا ألحكاـ نص المادة  (2)إذا ما كاف المتيـ المتابع حدثا 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مف الرسالة الفصؿ الثاني مف الباب األكؿ  مف 62ك  61،  60راجع في ذلؾ الصفحات _(1)
أف المتيـ الحدث ، يقصد بو الحدث الجانح ، الذم لـ يبمغ سنو ثمانية عشر ك جدير بالذكر ىنا ، (2)
( سنة ، ما يبرر عدـ جكاز إصدار قاضي الجنح ، األمر الجزائي بشأنو . ك قد كرد في مضمكف 18)

أنو " ال يككف محبل لممتابعة مف قانكف العقكبات الجزائرم  ، 49( ، مف نص المادة 01الفقرة األكلى )
" .  لمزيد مف التفصيؿ  أنظر : _ بمقاسـ ( سنكات 10صر الذم لـ يكمؿ عشر )ية ، القاالجزائ

مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير  تخصص ، سكيقات ، الحماية الجزائية لمطفؿ في القانكف الجزائرم 
 . 12ص،  2011-2010، قانكف جنائي ، كمية الحقكؽ ، جامعة كرقمة 
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، المتضمف قانكف اإلجراءات  66/155، المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رقـ  15/02رقـ 
 (1)الجزائية الجزائرم . 

باألىمية  تمتعو، ك ا الجزائي المحدد قانكنسف الرشد ك عميو ، فإف بمكغ المتيـ         
 يعد شرطا أساسيا ، حتى يككف محبل لتطبيؽ إجراءات األمر الجزائي . الكاممة
ك بمعنى آخر ، فإف  فئة األحداث مستبعدة قانكنا ، مف نطاؽ تطبيؽ نظاـ           

 (2)األمر الجزائي . 
 

 ثانيا : أن يكون المتيم ذو ىوية معمومة :
حيث يشترط المشرع الجزائرم لتطبيؽ إجراءات األمر الجزائي ، أف يككف المتيـ         

 المذكػػػػػػػػػػػػػػػكر  15/02مكرر ، مف األمر  380ذك ىكية معمكمة ، طبقا ألحكاـ نص المادة 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مف األمر رقـ  1مكرر  380( مف نص المادة 02( ك الثانية )01جاء في مضمكف الفقرة األكلى )(1)
المنكه عنو آنفا أنو : " ال تطبؽ إجراءات األمر الجزائي المنصكص عمييا في ىذا القسـ: _  15/02

 حدثا  " . إذا كاف المتيـ
تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف ما يؤكد إستبعاد المشرع الجزائرم ، لفئة األحداث       مف (2)

بالقكاعد  المتعمقةإلغاؤه لمنصكص القانكنية نطاؽ تطبيؽ ىذا النكع مف اإلجراءات الجزائية ، ىك 
تعديبلت األخيرة التي ، بمكجب ال 494إلى  442الخاصة بالمجرميف األحداث كىي المكاد مف 

تزامنا مع التنظيـ القانكني القضائي الخاص ك ذلؾ أضفاىا عمى قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، 
، المؤرخ            15/12و لقانكف حماية الطفؿ رقـ بفئة األحداث ، الذم كرسو مف خبلؿ إستحداث

 كاألمنية المخصصة ليا.المتضمف لمجمكع التدابير اإلحترازية  ، 15/07/2015 في
 مف القانكف المنكه بو أعبله ، نجد أف المشرع الجزائرم        64كما أنو ، ك بالرجكع لنص المادة 

داث حػك المخالفات ، التي يرتكبيا األ أقر بمكجبيا إختصاص قاضي األحداث ، بالنظر في الجنح
خالفات  التي ر في الجنح ك الميكجد في كؿ محكمة قسـ لؤلحداث ، يختص بالنظ " ...بقكلو : 

مف قانكف العقكبات الجزائرم  49، مرجع سابؽ . ك راجع أيضا : _ نص المادة " يرتكبيا األطفاؿ 
 المرجع السابؽ .
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 (2).  غير مجيكؿ مسمى ك معمكـ أف يككف المتيـ شخصك بمعنى آخر ،  (1)آنفا . 

 ك إال بطمت إجراءات األمر الجزائي ، ك ىك ما ذىب إليو الفقو القانكني .
 

 ثانيالفرع ال
 أن ال يكون ثمة أكثر من متيم واحد

 
           7مكرر  380حيث يشترط المشرع الجزائرم ، طبقا ألحكاـ نص المادة         

لتطبيؽ ،  ، المعدؿ ك المتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 15/02مف األمر رقـ 
إجراءات األمر الجزائي ، أف تككف المتابعة الجزائية بخصكص جريمة معينة           



د ، بإستثناء المتابعات التي تباشر ضد شخص طبيعي ، ك شخص في مكاجية متيـ كاح
 (3)معنكم ، مف أجؿ نفس الجريمة المرتكبة محؿ المتابعة . 

ك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى نقطة ميمة ، مفادىا أف المشرع الجزائرم         
 ألمر الجزائػػػػػػػي طبقا ألحكاـ نص المادة المذككرة أعبله ، يقر بعدـ جكاز تطبيؽ إجراءات ا

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنكه عنو سابقا ، في الفقرتيف األكلى        ك ،  15/02مكرر مف األمر رقـ  380تنص المادة (1)
عمى أنو : " يمكف أف تحاؿ مف طرؼ ككيؿ الجميكريةعمى محكمةالجنح كفقا ( ، 02) ( ك01الثانية )

أك بالحبس لمدة بغرامة    ك / لئلجراءات المنصكص عمييا في ىذا القسـ ، الجنح المعاقب عنيا 
 ... " ، مرجع سابؽ . تساكم أك تقؿ عف سنتيف عندما تككف :_ ىكية مرتكبيا معمكمة

فريؽ مف الفقو ، الذم أقر ببطبلف إجراءات األمر الجزائي إذا لـ تكف ىكية  ك ىك ما ذىب إليو(2)
المتيـ محؿ المتابعة غير معمكمة . لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر : _ أحمد محمد يحي محمد إسماعيؿ 
األمر الجزائي ك الصمح في األنظمة اإلجرائية المقارنة ،  رسالة دكتكراه ، كمية الحقكؽ ،القاىرة 

 . 134ص  1985
السابؽ ذكره ، عمى أنو : " بإستثناء المتابعات  15/02مف األمر رقـ  7مكرر  380تنص المادة (3)

التي تتـ ضد الشخص الطبيعي ك المعنكم مف أجؿ نفس األفعاؿ ، ال تتخذ إجراءات األمر الجزائي 
 إال إذا كانت المتابعة ضد شخص كاحد  " .
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في حالة تعدد األشخاص الطبيعيف المتابعيف ، بصدد ذات الكقائع محؿ المتابعة الجزائية 
جزائية      الجزائية ، في حيف أنو يجيز تطبيؽ إجراءات األمر الجزائي ، في مجاؿ المتابعة ال

ضد الشخص المعنكم بمعية الشخص الطبيعي ، بصدد ذات األفعاؿ . حيث أنو ك 
ضد التي تتـ        بتسميط الضكء ، عمى قكؿ المشرع الجزائرم : " بإستثناء المتابعات

الشخص الطبيعي ك المعنكم ، مف أجؿ نفس األفعاؿ ... " ، نستشؼ منو              
 (1)لمعنكم ، مف نطاؽ تطبيؽ إجراءات األمر الجزائي . أنو لـ يستثف الشخص ا

ك بالنتيجة ، ففي حالة قياـ المسؤكلية الجزائية مف الناحية القانكنية ، بصدد         
الجنحة المرتكبة لحساب الشخص المعنكم ، مف طرؼ أجيزتو أك ممثميو الشرعييف  



طبقا ألحكاـ نص المادة    بمعية الشخص الطبيعي ، بصفتو فاعبل أصميا أك شريكا ، 
 ، جاز عندئذ إتخاذ إجراءات األمر الجزائي . (2)مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم  51

باإلضافة إلى ماسبؽ ، فإنو تجدر اإلشارة ، ك في إطار تحديد النطاؽ الشخصي         
لمقضاء الجزائي الكطني المتابع ، المتيـ لتطبيؽ نظاـ األمر الجزائي ، إلى إشتراط خضكع

ك الدبمكماسي  ؾمرجاؿ الساألمر الجزائي، مف نطاؽ تطبيؽ إجراءات  يستثنىحيث ، 
يـ الجـر حقفي     ت بحتى ك لك ثفبل يجكز محاكمتيـ جزائيا أماـ القضاء ، القنصمي ، 
 ةػػػػبمثاب ك التي تعد، يتمتعكف بالحصانة ىؤالء  ، بإعتبار أف(3)المرتكب 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 138_  137مرجع سابؽ ، ص ص ، أنظر : _ عبد المطيؼ بكسرم (1)
بإستثناء الدكلة ك الجماعات مكرر مف قانكف العقكبات الجزائرم ، عمى أنو : "  51تنص المادة (2)

المحمية ك األشخاص المعنكية الخاضعة لمقانكف العاـ ، يككف الشخص المعنكم مسؤكال عف الجرائـ 
 التي ترتكب لحسابو مف طرؼ أجيزتو أك ممثميو الشرعييف ، عندما ينص القانكف عمى ذلؾ .

لة الشخص الطبيعي ، كفاعؿ أصمي         إف المسؤكلية الجزائية لمشخص المعنكم ، ال تمنع مساءػػػػػػػػػ 
 أك كشريؾ في نفس األفعاؿ . " . 

)التمثيؿ لمتفصيؿ أكثر في المسألة ، أنظر : _ كليد عمراف ، الكسائؿ المنظمة لمعبلقات الخارجية (3)
-2013الخارجي ك المعاىدات( ، رسالة ماجستير ،  جامعة الحاج لخضر كمية الحقكؽ ، باتنة 

 .  6، ص  2014
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ك متابعتيـ ، يحكؿ دكف قبكؿ الدعكل التي ترفع ضدىـ ،  مانع إجرائي قانكني مؤقت

 .جزائيا 
اإلختصاص بإصدار الحكـ       إلى أف ، في ىذا الصدد أيضا تجدر اإلشارة  كما        

بشأف القضية المحالة كفؽ إجراءات األمر الجزائي ، ينعقد لممحكمة ، التي يقع مكطف 
 ، في دائرة إختصاصيا . قاء القبض عميوإرتكاب الجريمة ، أك مكاف إل حؿالمتيمأك م
المحالة عميو     بنظر القضية ،  تحديد إختصاص المحكمةفإف ، ك بالنتيجة         

 .يخضع لمقكاعد العامة في متابعة المتيميف ، مف عدمو  كفؽ إجراءات األمر الجزائي
 



 المطمب الثاني
 الموضوعيةمر الجزائي من حيث الشروط نطاقتطبيق نظام األ

 
إف صدكر األمر الجزائي مف دكف محاكمة ، مف شأنو أف ينطكم عمى تيديد لمحقكؽ ك 
الحريات ، لذا حرص المشرع الجزائرم كؿ الحرص ، عمى إحاطتو بجممة    مف القكاعد 
ك الشركط المكضكعية ، تكفؿ عدـ إنتياؾ الضمانات المكرسة قانكنا       ك تحكؿ دكف 

 الجزائي ، عف الغايات األساسي التي شرع مف أجميا . إنحراؼ نظاـ األمر
ك لعؿ مف أىـ ىذه الشركط ، حصر تطبيؽ إجراءات األمر الجزائي           في 
نطاقالجرائـ البسيطة قميمة الخطكرة ، ك التي يقرر ليا القانكف عقكبات بسيطة    غالبا ما 

 (1)سالبة لمحرية . تككف الغرامة المالية كعقكبة أصمية ، دكف العقكبة ال
األمر الجزائيك الجرائـ تطبيؽ إجراءات  محؿنتناكؿ الجرائـ ،  كلبحث المسألة بعمؽ
مف حيث تطبيقو  لنطاؽ. ثـ نتعرض بالشرح  خبلؿ الفرع األكؿمف المستثناة مف نطاقو ، 

 الفرع الثاني .، مف خبلؿ  العقكبة 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنظر : _ محمكد طو جبلؿ ، أصكؿ التجريـ ك العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة ، دراسة (1)

نائي ك تأصيؿ ظاىرتي الحد مف التجريـ ك العقاب ، الطبعة في إستراتبجيات إستخداـ الجزاء الج
 . 423 ، 422، ص  2005األكلى ، دار النيضة العربية ، 
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 الفرع األول

 الجزائي من حيث الجريمةنطاق تطبيق نظام األمر 
 

ذات الخطكرة النسبية قميمة ، في مجاؿ الجرائـ  مر الجزائيتطبيؽ نظاـ األنطاؽ ينحصر 
األىمية ، ك التي ال تقتضي المتابعة فييا إجراء تحقيؽ قضائي . ك بالنتيجة إستبعاد مكاد 

 الجنايات كميا مف نطاؽ تطبيقو .



 ك بمعنى آخر ، فإف إجراءات األمر الجزائي ، تطبؽ في نطاؽ الجرائـ المكصكفة        
 (1)أك مخالفة . عمى أنيا جنحة ، قانكنا 
ف اإلجراءات مف قانك ، مكرر  392مكرر ك  380تيفنص المادبالرجكعممضمكف ك 

األمر ، تطبيقإجراءات فقد أجاز المشرع الجزائرم المعدؿ ك المتمـ ، الجزائية الجزائرم 
أف ، سالبة لمحرية أك إذا كانت مقترنة بعقكبة / كفي الجنح المعاقب عنيا بغرامة، الجزائي

المخالفات ، باإلضافة       إلى (2)تككف بالحبس لمدة تساكم أك تقؿ عف سنتيف 
 (3). المعاقب عنيا بالغرامة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كسع مف نطاؽ تطبيؽ نظاـ األمر ، المشرع الجزائرم  إلى أفك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ،  (1)
 380مكرر إلى  380عنو آنفا ، ضمف أحكاـ المكاد مف  المنكه 15/02الجزائي ، بمكجب األمر رقـ 

، ليشمؿ عددا مف الجرائـ المكصكفة قانكنا أنيا جنحة ، مف القسـ السادس مكرر تحت  7مكرر 
المخالفات التي  ، بعدما كاف تطبيقو ينحصر فقط في نطاؽ مسمى : " في إجراءات األمر الجزائي "

المكرسة مكرر  392طبقا ألحكاـ نص المادة ة الجزافية فقط،، بعقكبة الغرام يعاقب عمييا القانكف
 مرجع سابؽ . ، 01-78بمكجب القانكف رقـ 

(  01المنكه عنو سابقا ، في الفقرة األكلى منيا )،  15/02مكرر مف األمر رقـ  380تنص المادة (2)
اءات عمى أنو : " يمكف أف تحاؿ مف طرؼ ككيؿ الجميكريةعمى محكمةالجنح كفقا لئلجر ، 

أك بالحبس لمدة تساكم أك تقؿ بغرامة  ك / المنصكص عمييا في ىذا القسـ ، الجنح المعاقب عنيا 
 "  . مرجع سابؽ . عف سنتيف

 في الفقرة =،  قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم المعدؿ ك المتمـمكرر مف  392تنص المادة (3)
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ك فيما يمي ، نتناكؿ في المقاـ األكؿ ، الجنح ك المخالفات التي تقع محبل لتطبيؽ 

إجراءات األمر الجزائي ، ثـ نتطرؽ لدراسة الجرائـ المستثناة مف نطاؽ تطبيقو          
 في المقاـ الثاني : 

 

 : في مجال الجنح و المخالفات تطبيق إجراءات األمر الجزائي  نطاقأوال : 



لمكقكؼ عمى تحديد نطاؽ تطبيؽ إجراءات األمر الجزائي بدقة ، نتناكؿ نطاؽ         
ي مجاؿ المخالفات   تطبيقو في مجاؿ الجنح ، أكال . ثـ نتعرض لشرح نطاؽ تطبيقو ف

 ثانيا ، ك ذلؾ كفؽ التفصيؿ اآلتي :
 في مجال الجنح :تطبيق إجراءات األمر الجزائي  قنطا_  1

حتى تككف الجريمة المكصكفة قانكنا عمى أنيا جنحة ، محؿ تطبيؽ إجػراءات         
 380كمكرر  380األمر الجزائي ، يشترط المشرع الجزائرم ، طبقا ألحكاـ نص المادتيف 

 المذككر آنفا :  15/02مف األمر 1مكرر 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: " يبث القاضي في ظرؼ عشرة أياـ إبتداء مف تاريخ رفع الدعكل  عمى أنو(  ، 01األكلى منيا )= 

مف الحكـ بغرامة ال يمكف أف تككف في أم حاؿ مف دكف مرافعة مسبقة بإصدار أمر جزائي يتض
 األحكاؿ أقؿ مف ضعؼ الحد األدنى المقرر لممخالفة . " . مرجع سابؽ .

األحكاـ التي نظـ مف خبلليا المشرع الجزائرم نظاـ      إلى أففي ىذا الصدد ، تجدر اإلشارة  ك
في مكاد ،  ت الجزائية الجزائرممف قانكف اإلجراءامكرر ،  392المادة األمر الجزائيبمكجب نص 

الدراسة في نصكص محؿ ليست نفس األحكاـ ك الشركط المنظمة لنظاـ األمر الجزائي، ، المخالفات 
مف نفس القانكف ، حيث أجاز المشرع طبقا ألحكاـ نص 7مكرر  380مكرر إلى  380مف  المكاد

المادة المنكه عنيا أعبله ، أف يبث القاضي الجزائي المختص في ممؼ القضية المحالة عميو كفؽ 
البسيطة ك دكف مرافعة مسبقة ، في الجرائـ بناء عمى طمب النيابة العامة إجراءات األمر الجزائي 

أمر غير  عمما أنو،الغرامة الجزافية يعاقب عمييا قانكنا بعقكبة التي المتعمقة بالمخالفات التنظيميةك 
ؤدم إلى يأف  ما مف شأنوبشككل لدل اإلدارة المالية  ، غير أنو أجاز لممخالؼ التقدـقابؿ لمطعف 

عمى القاضي الذم يمكنو أف يرفض الشككل أك يمغي أمره  ، لتحاؿ بعد ذلؾإيقاؼ تنفيذ سند األداء 
 ؼ عشرة أياـ مف تاريخ رفعيا إليو.األكؿ في ظر 
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، عمى أساس كقميمة الخطكرة ، أف تككف الكقائع المنسكبة لممتيـ بسيطة ، ثابتة _ أ

ح يرج، باإلضافة إلىتك ليس مف شأنيا أف تثير مناقشة كجاىية المعاينة المادية ليا ، 
 (1).  مرتكبيا عمىالغرامة فقط تكقيع عقكبة 



كط تطبيؽ ال تتكفر فييا شر ، أك مخالفة أخرل ، أف ال تككف الجنحة مقترنة بجنحة  _ ب
 (2). إجراءات األمر الجزائي 

 (3). مناقشة كجاىية ، تقتضي مسألة الفصؿ فييا، أف ال تككف ثمة حقكؽ مدنية _ ج
 

 في مجال المخالفات :تطبيق إجراءات األمر الجزائي  نطاق_  2
حتى تككف الجريمة المكصكفة قانكنا عمى أنيا مخالفة ، محؿ تطبيؽ إجراءات         

مف قانكف  391األمر الجزائي ، يشترط المشرع الجزائرم ، طبقا ألحكاـ نص المادة 
 :  (4)اإلجراءات الجزائية الجزائرم المعدؿ ك المتمـ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكرر      مف  380( مف نص المادة 04( ك الرابعة )03راجع في ذلكمضمكف الفقرتيف الثالثة )_(1)
 المنكه عنو . المرجع السابؽ . 15/02األمر رقـ 

مف األمر رقـ  1مكرر  380( مف نص المادة 03) ( ك الثالثة01جاء في مضمكف الفقرة األكلى )(2)
المنكه عنو آنفا أنو : " ال تطبؽ إجراءات األمر الجزائي المنصكص عمييا في ىذا القسـ: _  15/02

 إذا إقترنت الجنحة بجنحة أك مخالفة أخرل ال تتكفر فييا شركط تطبيؽ إجراءات األمر الجزائي . "
المذككرة  1مكرر  380( مف نص المادة 04الفقرة الرابعة )أضاؼ المشرع الجزائرم في مضمكف (3)

 أعبله ، أنو : " إذا كانت ثمة حقكؽ مدنية تستكجب مناقشة كجاىية لمفصؿ فييا . " .
 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم المعدؿ ك المتمـ ، عمى أنو : 391تنص المادة (4)

 ألحكاؿ التالية : في ا 390إلى  381" ال تطبؽ أحكاـ المكاد مف 
أ _ إذا كانت المخالفة المحرر عنيا المحضر تعرض فاعميا لجزاء غير الجزاء المالي أك لتعكيض 

 األضرار البلحقة باألشخاص أك األشياء أك لعقكبات تتعمؽ بالعكد .
 ب _ إذا كاف ثمة تحقيؽ قضائي .

 .ج _ إذا أثبت محضر كاحد بالنسبة لمتيـ كاحد أكثر مف مخالفتيف 
 " . عمى إستبعاد إجراء غرامة الصمح  د _ في األحكاؿ التي ينص فييا تشريع خاص
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 .تحقيؽ قضائي  إجراءتككف المخالفة مف القضايا التي تستدعي المتابعة فييا أف ال أ _ 
 .أف ال يككف المخالؼ عائدا ب _ 
 معاقبا عمييا قانكنا بعقكبة سالبة لمحرية . تككف المخالفة أف ال ج _



أف ال يككف المتيـ المتابع بالمخالفة محؿ المتابعة ، قد تعرض لعقكبة تتضمف  د _
 لتعكيض عف األضرار البلحقة باألشخاص أك األشياء .ا

 بمكجب نصكص خاصة .إجراء غرامة الصمح كانت المخالفة مما أستبعد فيو إذا ه _ 
 إذا ثبت في حؽ المتيـ المتابع ، إرتكابو لمخالفتيف مقترنتيف ببعضيما البعض .و _ 

 

 الجرائم المستثناة من تطبيق نظام األمر الجزائي : ثانيا : 
 األمر الجزائي : مف نطاؽ تطبيؽ إجراءات  يستثنى

، ككف الجناية تستكجب المتابعة بشأنيا (1)الجرائـ المكصكفة قانكنا أنيا جناية  _ 1
مف ضة إفتتاحية أماـ قاضي التحقيؽ تقديػـ عري ك عميو ، فإف(2). إجراء تحقيؽ قضائي
، نظرا بغرض فتح تحقيؽ في مكاد الجنايات ، ىك أمر إجبارم ، طرؼ النيابة العامة 
الحقكؽ ك الحريات  ىذا مف جية ، كالمصمحة العامة  الجرائـ عمىلخطكرة ىذا النكع مف 

ك اإلجراءات العادية قكاعد الطبيؽ يقتضي تالفردية ىذا مف جية أخرل . األمر الذم 
ضؼ إلى ذلؾ فإف ىذا ،  (3)الجنايات لسير المتابعة الجزائية ك المحاكمات في مكاد 
كـ بعقكبة الغرامة فقط ، بؿ ال بد مف المجكء النكع مف الجرائـ ، ال يكفي لردع مرتكبيو الح

 إلى تطبيؽ العقكبة السالبة لمحرية .
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  1994ار الكتاب الحديث ، اإلسكندرية ، د _ محمد زكي أبك عامر ، اإلجراءات الجنائية:أنظر (1)

 . 1006ص 
الجزائرم المعدؿ ك المتمـ مف قانكف اإلجراءات الجزائية ( 01في فقرتيا األكلى ) 66تنص المادة  (2)
 " . : " التحقيؽ اإلبتدائي كجكبي في مكاد الجنايات أنو
الجنائي ، دراسة تحميمية مقارنة ، ، أنظر : خالد منير حسف شعير ، األمر لمتفصيؿ في المسالة (3)

 . 137، ص 2006، مصر ،  دار النيضة العربية ، القاىرة
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   بغض النظر قانكنا بعقكبة سالبة لمحرية كعقكبة أصمية ، الجنح المعاقب عمييا _ 2

عقكبة سالبة لمحرية كعقكبة بقانكنا ، المعاقب عمييا عف المدة المحككـ بيا ، أك تمؾ 
 .المالية الغرامة أصمية ك/أك 



ال تتكفر فييا شركط تطبيؽ ، الحالة التي تقترف فييا الجنحة بجنحة أك مخالفة أخرل _ 3
 .مناقشة كجاىية قتضيتحقكؽ مدنيةثمة كانت ىناؾ  ، أكمر الجزائيإجراءات األ

بمكجب نصكص قانكنية ، صمح إجراء غرامة الالمخالفات التي يستبعد فييا في _ 4
 خاصة.

فاعميا لجزاء ت التي يككف فييا المخالؼ عائدا أك إذا كانت المخالفة تعرضالمخالفا _ 5
 أك األشياء .األضرار البلحقة باألشخاصكيض عف أك التع،  اليغير الجزاء الم

 .تحقيؽ قضائي  إذا كانت المخالفة مف القضايا التي تستدعي المتابعة فييا إجراء_ 6
عقكبة سالبة اقب عمييا القانكف بيع، الحالة التي تقترف فييا المخالفة بمخالفة أخرل  _ 7

 . الغرامة / أكأك يعاقب عمييا بالحبس كلمحريةكعقكبة أصمية ، 
تتعمؽ ى نقطة لعميا عمى قدر مف األىمية إضافة إلى ما سبؽ ، يجدر بنا أف نشير إل

عند لمنيابة العامة بالجرائـ التي قيد فييا المشرع الجزائرم ، السمطة التقديرية الممنكحة 
شككل أك طمب عمكمية بشأنيا ، بكجكب حصكؿ ككيؿ الجميكرية عمى تحريؾ الدعكل ال

في نطاؽ        ىذه الجرائـ األمر الجزائي  المشرع تطبيؽ إجراءات، حيث أجاز أك إذف 
مف طرؼ الجزائي  قبؿ طمب إصدار األمرأيضا ،شريطة رفع النيابة العامة ليذه القيكد ، 

 (1)الصادر.ئي زااألمر الج، ك التنكيو عف ذلؾ في القاضي المختص 
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 . 232أنظر : _ مدحت محمد عبد العزيز إبراىيـ ، مرجع سابؽ ، ص (1)
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قميمة البسيطة الجرائـ يطبؽ ، في نطاؽ األمر الجزائي نظاـ فإف  ك بالنتيجة ،        
يمكف لمقاضي الفصؿ فييا مف ظاىر أكراؽ ممؼ القضية ، شريطة      التي ، الخطكرة 

أف يتضمف ما يكفي مف األدلة لمبث فييا ، بمكجب أمر جزائي ، ك أف يخمك            
مف أم سكابؽ إجرامية مسجمة لممتيـ ، مف شأنيا أف ترجح تكقيع عقكبة الحبس بشأنو 



 بيؽ إجراءات األمر الجزائي . حتى يصحكعقكبة أصمية بدؿ الغرامة ، ما يحكؿ دكف تط
لسير الدعكل  اإلجراءات العاديةبعض الشكميات المعقدة ، التي تتطمبيا اإلستغناء عف 

بضمانات المحاكمة  العمكمية ك المحاكمات الجزائية ، كؿ ذلؾ في ظؿ اإللتزاـ
 التي تعد أساسا دستكريا راسخا كثابتا .ادلةالع
 

 ثانيلالفرع ا
 نظام األمر الجزائي من حيث العقوبةنطاق تطبيق 

 
   (1)المالية الغرامة تعد العقكبة األصمية المقررة في نظاـ األمر الجزائي ، ىي         

، مف عدمو األمر الجزائي  ة بمكجبجكاز كقؼ تنفيذ العقكبة الصادر ك قد أثارت مسألة 
ت الفقيية في ذلؾ      ، حيث إختمفت اآلراء ك اإلتجاىا دال فقييا بيف شراح القانكفج

 بيف مؤيد ك معارض .
ضمنإتجاىيف، حيث نتناكؿ مبررات اإلتجاه الفقيي األكؿ في يمكف حصر ىذا الجدؿ ك 

 المقاـ األكؿ . ثـ نعرض مبررات ك حجج أنصار اإلتجاه الثاني ، في المقاـ الثاني .
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في ظؿ ة ، خاصةخطكر تأتي عمى قدر مف الإلى أف عقكبة الغرامة  في ىذا الصدد ،اإلشارة كتجدر (1)

عمى القائمة التجريـ ك العقاب  رىا، ما مف شأنو أف يشكؿ إخبلال في سياسةمقدارفع المشرع مف 
لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر : ػػػػػػػػ خالد منير حسف شعير ، المرجع السابؽ  الضركرة كالتناسب . ممعيار 
 . 58ص 
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ةفي جواز وقف تنفيذ العقوبة الصادر بعدم ، القائل اإلتجاىالفقيي مبررات و حجج أوال : 
 األمر الجزائي:  إطار

 ةفي إطارجكاز كقؼ تنفيذ العقكبة الصادر يذىب أنصار ىذا اإلتجاه ، إلى عدـ التسميمب
 ، مستنديف في ذلؾ إلى مبررات نكجزىا فيما يمي : األمر الجزائي 



كمرحمة الزمة مف مراحؿ تحقيق العقكبة المحكـك بيا ، يقتضي إجراءتنفيذ أف كقؼ  _1
، ك الذم يتمحكر      ةالمحكم المتابعة الجزائية ، إلحالة ممؼ الدعكل العمكمية عمى

، باإلضافة إلىظركؼ ك مبلبسات الكاقعة اإلجرامية         ممتيـ الشخصية لظركؼ حكؿ ال
في حيف أف تطبيؽ إجراءات األمر الجزائي ، ال يجكز في مجاؿ الجرائـ التي تقتضي 

 كىذا التحقيؽ ال يجكز بالنسبة لؤلمر الجزائي . المتابعة فييا إجراء تحقيؽ قضائي  ، 
عقكبة المحككـ بيا ، يقع        التنفيذ كقؼ صدكر األمر بأف المحكمة في حاؿ _ 2

 في حيف أف األمر الجزائيأسباب كقؼ تنفيذ العقكبة ،  ببيافعمى عاتقيا عندئذ اإللتزاـ 
 (1)إشتراط التسبيب .  يصدر دكف

 

ةفي جواز وقف تنفيذ العقوبة الصادر ب ، القائلاإلتجاه الفقيي مبررات و حجج ثانيا : 
 : األمر الجزائي إطار

     كقؼ تنفيذ العقكبة الصادرة بجكاز يذىب أنصار ىذا اإلتجاه إلى التسميـ ،         
ك مرد ذلؾ يكمف في الطبيعة القانكنية ، التي يتسـ         األمر الجزائي ، كفؽ نظاـ 

 قضائي.الحكـ بيا  األمر الجزائي ، ك التي يكيؼ مف خبلليا ، عمى أنو يأخذ طبيعة ال
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبلحظ ىنا ، أف المشرع الجزائرم ، خبلفا لما يقضي بو ىذا اإلتجاه الفقيي ، فقد نص المشرع (1)

مف نص المادة        ( 02ي طبقا ألحكاـ الفقرة الثانية )الجزائرم عمى شرط تسبيب األمر الجزائ
 ، مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم المعدؿ ك المتمـ . 3مكرر  380
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ك بعد إستقراء النصكص القانكنية ،  التشريع الجزائريك بالرجكع إلى غير أنو         

المتعمقة بأحكاـ ك إجراءات األمر الجزائي ، نبلحظ عدـ كجكد أم نص صريح ، يدؿ 
مع كقؼ التنفيذ         إمكانية تكقيع عقكبة الغرامة  أف المشرع الجزائرم ، يجيز عمى

 .الجزائي في نطاؽ األمر 



ف تككف العقكبة المحككـ فإنو ك في ظؿ عدـ إشتراط المشرع الجزائرم ، ألك بالنتيجة ، 
، ك إكتفائو بالنص فقط عمى عقكبة الغرامة ، كعقكبة أصمية في نطاؽ األمر بيا نافذة 
إذا ما تكافرت تكقيع عقكبة مكقكفة النفاذب حكـبل يكجد ما يمنع ال، فإني (1)الجزائي 
مف  592نص المادة ذلؾ لمقكاعد العامة ، طبقا ألحكامك تخضع في ، القانكنية شركطيا 

خاصة ك أف المشرع الجزلئرم يشترط تسبيب  (2).  نكف اإلجراءات الجزائية الجزائرمقا
، أيف يقع عمى  كقؼ تنفيذ العقكبةاألمر الجزائي الصادر ، شأنو في ذلؾ شأف الحكـ ب

 و.أسباب ببيافعاتؽ المحكمة اإللتزاـ 
حكـ جديد اإلشارة ىنا ، إلى أنو في حاؿ ما إذا صدر في حؽ المتيـ ك تجدر         
العقكبة  ك تطبؽ في حقو عندئذ، بذلؾ كتابيا  وعمى القاضي أف ينبي، يتعيف باإلدانة 
 (3). أف تمتبس بالعقكبة الثانية دكف األكلى 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 15/02مكرر ، مف األمر رقـ  380( مف نص المادة 01راجع في ذلكمضمكف الفقرة األكلى )_(1)

 المنكه عنو آنفا ، مرجع سابؽ .
مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم عمى أنو : " يجكز لممجالس القضائية ك  592تنص المادة (2)

لممحاكـ في حالة الحكـ بالحبس أك الغرامة إذا لـ يكف المحككـ عميو قد سبؽ الحكـ عميو بالحبس 
 لجناية أك جنحة مف جرائـ القانكف العاـ ، أف تأمر بحكـ مسبب باإليقاؼ الكمي أك الجزئي        

 لتنفيذ العقكبة األصمية " .
( منيا ، مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم       02في الفقرة الثانية ) 593تنص المادة (3)

عمى أنو : " ك في الحالة العكسية تباشر النيابة تنفيذ العقكبة األكلى المحككـ بيا دكف أف تمتبس 
 بالعقكبة الثانية " .
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يكرد أم نص يتضمف لـ ، أف المشرع الجزائرم  باإلضافة إلى ماسبؽ ، نبلحظ        
 (1). األمر الجزائي نطاؽ تكميمية في عقكبات جكاز األمر بتكقيع 

 
 المبحث الثاني



 ي ــــــــاألمر الجزائإجراءات تطبيق نظام 
 (2)قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري في 

 
، ك فشميا  في  اإلجراءات الجزائية العادية إنطبلقا مف الضعؼ الذم أثبتو ، تطبيؽ

، عمى النحك المطمكب ، إحتراـ الضمانات القانكنية ك الدستكرية الممنكحة لممتيـ اإللتزاـ ب
يقرر ليا القانكف غالبا ما التي ، ك الجرائـ البسيطة قميمة الخطكرة خاصة في نطاؽ 

 .، تقتصر عمى الغرامة المالية كعقكبة أصمية  عقكبات خفيفة
يتكانى عادة ما لسير الدعكل العمكميةالعادية جراءات اإل المتابع كفؽ أف المتيـ فضبل عف

ليػػذه كفقا ، ادرة الطعف في األحكاـ الصعناء حتى حضكر الجمسات ، ك ال يكمؼ نفسو 
 (3)اإلجراءات . 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اليجكز الحكـ ، عمبل بمقتضيات مبدأ الشرعية بأنو في ىذا الصدد شراح القانكف  فريؽ مفيرل (1)

ات عقكبالنص المشرع عمى  عدـجانب آخر  في حينيبرر، بعقكبات تكميمية في نطاؽ األمر الجزائي 
الغرامة فقط في األمر الجزائي يتعمؽ بإعتبارىا عقكبة التكميمية صراحة مرده ، أف النص عمى عقكبة 

عمما أف ىذه  يفيـ مف ذلؾ إستثناء العقكبات التكميمية أصمية تستثنى منيا عقكبة الحبس ، ك ال
 .لمقكاعد العامة عند الحكـ بيا  في تطبيقياتخضع  األخيرة

لئلطبلع عمى اإلجراءات الخاصة باألمر الجزائي عمميا عمى مستكل المحكمة ك المجمس القضائي (2)
 . 270 _ 258، راجع قسـ المبلحؽ ، نسخة كاممة عف مضمكف اإلجراءات ، ص ص 

 . 752لمتفصيؿ أكثر في المسألة ، أنظر : _ عكض محمد عكض ، مرجع سابؽ ، ص (3)
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كشكؿ    األمر الجزائينظاـ األمر الذم دفع بالمشرع الجزائرم ، إلى إستحداث         

بمكجب ، ككرسو  المتابعة الجزائيةمف األشكاؿ اإلجرائية المكجزة ، التي تحكـ سير 
المتضمف قانكف ،  66/155المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رقـ ،  15/02رقـ ر ػػػاألم



، بيدؼ تخفيؼ  7مكرر  380مكرر إلى  380الجزائرم في المكاد مف الجزائيةراءاتػػاإلج
 عف قطاع العدالة ، ىذا مف جية. الضغط 

ك مف جية أخرل ، تحقيؽ السرعة في إجراءات المحاكمة ك تبسيطيا ك إختصارىا ، بما 
في أنسب اآلجاؿ دكف اإلخبلؿ  ، يكفؿ الفصؿ في القضايا المطركحة أماـ المحاكـ

بما يضمف عدـ المساس بحقكؽ الدفاع ، ك ، ك  قتضيات مبادئ المحاكمة العادلةبم
، ك جياز قضائي محكـ ،  ، كفؽ إجراءات قانكنية منصفة(1)يحقؽ عدالة جنائية فعالة 

ك التي تعد في األصؿ نقطة اإلرتكاز ، التي يقـك عمييا قانكف اإلجراءات الجزائية 
 الجزائرم .

األمر الجزائي المكرسة المراحؿ اإلجرائية لتطبيؽ نظاـ ك في ىذا المبحث ، سندرس 
مف ، المعدؿ كالمتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم   15/02بمكجب األمر رقـ 
شرح اآلثار القانكنية المترتبة ، عف تطبيؽ إجراءات تطرؽ إلى نثـ  .خبلؿ المطمب األكؿ 

 .  ، مف خبلؿ المطمب الثانياألمر الجزائي ، في القانكف المنكه عنو أعبله 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ، مف نص المادة األكلى 04ك الرابعة )( 02ك الثانية )( ، 01مضمكف الفقرات : األكلى )جاء في(1)
ك ا القانكف  عمى مبادئ الشرعية  ، أنو : يقكـ ىذ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 01)

_ المحاكمة العادلة ك إحتراـ كرامة ك حقكؽ اإلنساف ك يأخذ بعيف اإلعتبار عمى الخصكص :       
_أف .        حائز لقكة الشيء المقضي فيو حكـ قضائيئا ما لـ تثبت إدانتو بأف كؿ شخص يعتبر بري

ك تعطي األكلكية  ي آجاؿ معقكلة ك دكف تأخير مبرر تجرم المتابعة ك اإلجراءات التي تمييا ف
 المتيـ مكقكفا " . مرجع سابؽ .لمقضية التي يككف فييا 
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 ولالمطمب األ 

  15/02المراحل اإلجرائية لتطبيق نظام األمر الجزائي في ظل األمر رقم 



 
مما ال شؾ فيو ، أف إجراءات تطبيؽ نظاـ األمر الجزائي ، تعد بمثابة ىمزةالكصؿ ، 

يطة قميمة الخطكرة ، ك العقكبة المقضي التي تربط بيف الجريمة المرتكبة ك التي تككف بس
بيا ، ك يبث القاضي في مكضكع الدعكل العمكمية ، بشأف القضية المحالة عميو ، دكف 
حاجة إلجراء تحقيؽ ك دكف مرافعة مسبقة ، بناء عمى طمب النيابة العامة كفؽ إجراءات 

عف القكاعد  األمر الجزائي ، في غيبة أطراؼ الخصكمة الجزائية ، ك ذلؾ خركجا   
 (1)العامة ، التي تحكـ سير اإلجراءات العادية . 

مف خبلؿ إجراءات طمب إصدار األمر الجزائيالمسألة ، سندرس في لبحث لتعميؽ ا ك
خبلؿ مف قبؿ السمطة المختصة مف ئلجراءات إصدارىثـ نتعرض بالشرح.الفرع األكؿ
 . الفرع الثاني

 
 ولالفرع األ 

 األمر الجزائيإصدار طمب  مرحمة                      
 

مكرر ، ك مضمكف  380( مف نص المادة 01طبقا لمقتضيات الفقرة األكلى )        
، المعػدلمقانكف  15/02، مف األمر رقـ  2مكرر  380مف نص المادة  (1) الفقرة األكلى

في صاحبة اإلختصاص األصيؿ  ىي النيابة العامةاإلجراءات الجزائية الجزائرم ، فإف 
ك ذلؾ بناءعمى  األمر الجزائي ،إتباع إجراءات أك  ، اإلجراءات العادية طريؽ تقرير إتباع

 ، إذا ما تبيف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو       (2)سمطة المبلءمة اإلجرائية ، التي يتمتع بيا ككيؿ الجميكرية 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 862لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر : _ أحمد فتحي سركر ، مرجع سابؽ ، ص(1)
 المنكه = 15/02ر رقـ مف األم 1مكرر  380( مف نص المادة 01في مضمكف الفقرة األكلى )(2)
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، ذات كقائع  (1)مف خبلؿ محاضر اإلستدالؿ ، أف الجريمة محؿ المتابعة تشكؿ جنحة 
، شريػطة أف تككف مف الجرائـ البسيطة          (2)عمى أساس معاينتيا الماديةثابتة 

 (3)كعقكبة أصمية . فقط  أف يتعرض مرتكبيا لعقكبة الغرامةيرجح ، قميمة الخطكرة 
المدني ، أك أك المدعي ، مف المتيـ طراؼ الخصكمة الجزائية قانكنا ألبل يجكز ك عميو ،ف

 إال(4)الجزائي المختص .  مف القاضي، طمب إصدار األمر الجزائي الضحية ، التقدـ ب
مف تقديـ     أطراؼ الخصكمة الجزائية يكجد ما يدؿ صراحة ، عمى منع أنو ال 
بإصدار أمر  المختصالجزائي طمب إلى القاضي تقديـ ، مف أجؿ منيابة العامة إقتراحم

 جزائي .
 شترط شكبللـ ي،  المشرع الجزائرمك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف         

، أماـ القاضي الجزائي المختص ، مف أجؿ ككيؿ الجميكرية  مقدـ مف قبؿمعينالمطمبال
ك (5)ا مكتكبككف ، ماعدا أف ي بإصدار األمر الجزائي البث في القضية محؿ المتابعة

 باإلضافة إلىالسند القانكني المطبؽ ، ك أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف لمكقائع محؿ المتابعة ، امتضمن
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنو آنفا أنو : " إذا قرر ككيؿ الجميكرية إتباع إجراءات األمر الجزائي ، يحيؿ ممؼ المتابعة مرفقا = 

 سابؽ .بطمباتو إلى المحكمة  " . مرجع 
.  15/02مكرر مف األمر رقـ  380( مف نص المادة 01راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة األكلى )(1)

قانكف اإلجراءات الجزائية مكرر مف  392( مف نص المادة 01ك راجع أيضا مضمكف الفقرة األكلى )
 ، مرجع سابؽ.الجزائرم 

 المرجع نفسو .( مف نفس المادة ، 03راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة الثالثة )(2)

 .نفسو  ( مف نفس المادة ، المرجع 04راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة الرابعة )(3)
_ رؤكؼ عبيد ، مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانكف لمتفصيؿ أكثر في المسألة ، أنظر : (4)

 . 851صمرجع سابؽ ، ، 2005،  المصرم
لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر : _ عبد المعطي عبد الخالؽ ، األمر الجزائي كأحد بدائؿ الدعكل (5)

 . 30_  29، ص  2003دار النيضة العربية ، القاىرة ، دكف ذكر الطبعة ، ، الجنائية 
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ك د المتيمك أدلة اإلثبات المادية ، ك شيادة ميبل، بمحضر جمع اإلستدالالت  مرفكقا
 (1). صحيفة سكابقو القضائية 

ضؼ إلى ذلؾ ، نبلحظ عدـ كجكد أم نص قانكني ، يحدد المشرع الجزائرم         
خبللو ، إال ما تعمؽ منيا بكجكب  أجبل يمتـز ككيؿ الجميكرية بتقديـ الطمببمكجبو 

، أم تقديـ الطمب قبؿ مضي مدة تقادـ الدعكل العمكمية مراعاة آجاؿ تقادـ الدعكل 
 العمكمية .

ينص أف المشرع الجزائرم لـ إضافة إلى ماسبؽ ، تجدر اإلشارة أيضا في ىذا الصدد ، 
رؼ ككيؿ الجميكرية المقدـ مف طبطمب إصدار األمر الجزائي ، تبميغ المتيـ  عمى كجكب

المختص بإصداره بإعتبار  لمحضكر أماـ القاضي، إستدعاء الخصـك ك الشيكد ، ك ال 
أف األصؿ في إجراءات األمر الجزائي ، تتـ في غيبة الخصـك دكف تحقيؽ      ك ال 

كفؽ         جنح بممؼ المتابعة المحاؿ عمييا ك متى تتصؿ محكمة ال مرافعة مسبقة،
لقاضي تعيف حينئذ عمىا، مرفقا بطمبات ككيؿ الجميكرية  ، ر الجزائياألم اتإجراء

 (2). إصدار األمر الجزائي أك رفضو،بالمختصاإلستجابة لمطمب 
 

 الفرع الثاني                                   
 األمر الجزائيمرحمة إصدار                           

 
نتناكؿ في ىذا الفرع ، المرحمة اإلجرائية التي تتضمف إصدار األمر الجزائي         

الفاصؿ في مكضكع الدعكل العمكمية ، مف طرؼ السمطة المختصة ، مف خبلؿ 
السمطة المختصة بإصدار األمر الجزائي ، في المقاـ األكؿ . ثـ التطرؽ إلى عرض بيػان

 عقاد اإلختصاص في المقاـ الثاني .الشركط الكاجب تكافرىا قانكنا إلن
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متابعة الجزائية ، يـك دراسي_ حمدم باشا عمر ، األمر الجزائي كآلية جديدة لم:أنظر(1)
، قصر الثقافة محمد  16/01/2016لتعديبلت الجديدة في قانكف اإلجراءات الجزائية الجديد كالحػػ

 . 06، ص بكضياؼ عنابة 
 . 188أنظر: _ شريؼ سيد كامؿ ، مرجع سابؽ ، ص (2)
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 أوال : السمطة المختصة بإصدار األمر الجزائي : 
صبلحية البث ، في القضايا المتعمقة بالجرائـ البسيطة ريع الجزائمشر اللقد أناط         

ة ػمسمطة القضائي، لاألمر الجزائي  قميمة الخطكرة ) الجنح ك المخالفات ( ، بمكجب
 (2)نظرا لتمتعيا باإلستقبللية ك الحياد . كحدىا دكف سكاىا ، كسمطة مختصة(1)
، فإف الفصؿ في الدعكل العمكمية ، بإصدار أمر جزائي             ىك مف  نتيجةبالك 

 (3)اإلختصاصات المخكلة قانكنا ، لمقاضي الجزائي المختص دكف غيره . 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 15/02مف األمر رقـ  2مكرر  380( مف نص المادة 02جاء في مضمكف الفقرة الثانية ) (1)

 " ، مرجع سابؽ .ئي ... بأمر جزا قا ، أنو : " يفصؿ القاضي ...المذككر ساب
مف المبادئ األساسية التي تقكـ عمييا السمطة القضائية ىك مبدأ الحياد ، الذم يقتضي الفصؿ ( 2)

بيف الكظائؼ ، حيث تضطمع النيابة العامة بصبلحية تحريؾ الدعكل العمكمية ، في حيف تضطمع 
نيابة سمطة إتياـ ، ك القضاء بمثابة سمطة جية الحكـ بسمطة إصدار األحكاـ ، ما يجعؿ مف جياز ال

الفصؿ . لمتفصيؿ أكثر في المسألة ، أنظر : _ عبد العزيز بف مسيكج جار اهلل الشمرم ، مرجع 
 . 127سابؽ ، ص 

خبلفا لما ىك معمكؿ بو في ظؿ التشريع الجزائرم ، نبلحظ أف تشريعات بعض الدكؿ العربية    ( 3)
لعامة إلى جانب السمطة القضائية صبلحية إصدار األمر الجزائي ، نذكر ك الغربية ، تخكؿ لمنيابة ا

مكرر مف قانكف اإلجراءات الجنائية  325عمى سبيؿ المثاؿ : التشريع المصرم ، بمكجب نص المادة 
المصرم ، أيف ميز بيف الجرائـ التي ينعقد اإلختصاص بإصدار أمر جزائي بشأنيا لمنيابة العامةك بيف 

ائي الذم يصدره القاضي الجزائي . ك كمثاؿ عمى تشريعات الدكؿ الغربية التي تشرؾ ىي األمر الجز 
األخرل النيابة العامة إلى جانب جية الحكـ في سمطة إصدار األمر الجزائي التشريع البمجيكي    ك 

 التشريع اليكلندم .
دارية مع السمطة تشرؾ السمطة اإلك ىناؾ طائفة أخرل مف التشريعات الجنائية لبعض الدكؿ ، 

ع ػالتشري نذكر عمى سبيؿ المثاؿ :إصدار األمر الجزائي ، اإلختصاص بإصدار في  ، القضائية
. لمتفصيؿ أكثر في المسألة ، أنظر : _ جبلؿ   البكلكني ، ك الياباني ك األلماني ، ك اليكغسبلفي

 .  500 ، 499ص  ، 2003الجامعة الجديدة ، مصر ، ثركت ، نظـ اإلجراءات الجنائية ، دار 
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في حيف ينحصر دكر النيابة العامة في ىذا الصدد ، في إحالة ممؼ الدعكل                  
عمى القاضي الجزائي المختص لدل محكمة الجنح ، مرفقا بطمب إصدار أمر جزائي 

 (1)بشأنيا . 
طمب ، بناء عمى األمر الجزائي القاضي الجزائي المختص ، يصدر  ك عميو ،        

        2مكرر 380، طبقا ألحكاـ الفقرة األكلى مف نص المادة (2)الجميكريةمسبؽ مف ككيؿ 
ك ال يجكز قانكنا لقاضي محكمة الجنح        ، المذككرة آنفا  15/02مف األمر رقـ 

 البث في مكضكع الدعكل ، بإصدار أمر جزائي ، مف تمقاء نفسو .
ر جزائي في القضية محؿ فبمجرد تقديـ ككيؿ الجميكرية ، لطمب إصدار أم        

المتابعة ، أماـ القاضي المختص ، تخرج الدعكل العمكمية ، مف نطاؽ إختصاص النيابة 
، ذلؾ أف طمب إصدار       (3)العامة ، ك تدخؿ في نطاؽ إختصاص جية الحكـ 

 طالما     (4)الجزائي مف القاضي ، ىك بمثابة تحريؾ الدعكل العمكمية أماـ المحكمة ر األم
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ك أنظر  121ك أنظر أيضا : _ عبد العزيز بف مسيكج جار اهلل الشمرم ، مرجع سابؽ ، ص = 

 . 127_  124بؽ ، ص ص أيضا : _ جماؿ إبراىيـ عبد الحسيف ، مرجع سا
مف قانكف  525ك ىك النيج نفسو الذم سايره المشرع الفرنسي ، طبقا ألحكاـ نص المادة ( 1)

اإلجراءات الجنائية الفرنسي ، حيث جعؿ سمطة إصدار األمر الجزائي ، مف إختصاص قاضي 
دار األمر المخالفات دكف غيره ، ك حصر إختصاص النيابة العامة في ىذا الشأف ، في طمب إص

الجزائي مف القاضي ، متى تبيف لو أف الجريمة مف القضايا ، التي تدخؿ في نطاؽ تطبيؽ إجراءات 
 األمر الجزائي .

بالرجكع لبعض التشريعات العربية ، كالتشريع المصرم مثبل : نجده ىك اآلخر مثمو مثؿ التشريع  (2)
راءات الجنائية المصرم ، عمى أف مف قانكف اإلج 323 الجزائرم ، ينص صراحة في نص المادة

 القاضي ىك مف يصدر األمر الجزائي ، مشيرا إلى كجكب تقديـ طمب مف النيابة العامة كمرحمة سابقة
 283صالعزيز إبراىيـ ، مرجع سابؽ لمزيد مف التفصيؿ في المسألة ، أنظر : _ مدحت محمد عبد 

 . 754،755رجع سابؽ ، ص لمتفصيؿ في المسألة ، أنظر : _ عكض محمد عكض ، م( 3)
لمتفصيؿ أكثر ، أنظر : _ حسف صادؽ المرصفاكم ، أصكؿ اإلجراءات الجنائية ، منشأة ( 4)

 . 708، ص  1998المعارؼ ، اإلسكندرية ، 
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جميكريةك ككيؿ ال ) عناصرىابكؿ  في الخصكمة الجزائية ، متكافرة الرابطة اإلجرائية أف

 ( .المتيـ ك القاضي 
 

 ثانيا : شروط إنعقاد اإلختصاص لمقاضي بإصدار األمر الجزائي :
إف إنعقاد اإلختصاص لمقاضي بإصدار األمر الجزائي ، مقيد بجممة مف الشركط         

 نكجزىا فيما يمي :
دكف إتخاذ إجراءات التحقيؽ أك المطركحة أمامو ، الدعكل  مكضكع فصؿ فيأف ي_1

 مرافعة مسبقة .
مرفقا القاضي المختص  ، إلى النيابة العامة مف طرؼ، تقديـ طمب كتابي مسبؽ _2
 األخرل . المادية ك أدلة اإلثبات، محاضر جمع اإلستدالالت ب
، كفؽ إجراءات        محالة عميو بنظر الدعكل ال، قاضي مل إنعقاد اإلختصاص_3

 . األمر الجزائي
ك األركاف القانكنية لمجريمة محؿ المتابعة ، ك مبلبساتيا ، ك حيثياتيا        أف تككف _4

 عقكبة الغرامة ، كعقكبة أصمية عمى مرتكبيا . أدلة إثباتيا ، ترجح تكقيع
ممؼ الدعكل في  فإنو ينظر عندئذ، ك بالنتيجة ، فبمجرد إنعقاد اإلختصاص لمقاضي 

ككيؿ  ، بناء عمى طمب ك أدلة اإلثبات اإلستدالؿ محضرعميو ك المرفؽ بالمحالة 
 دكف مرافعةالجزائيةخصكمةالعميو ، الفصؿ في  اإلطبلع ، ك يقرر بعدالجميكرية 

 ( 1).  يقضيإما بالبراءة أك بعقكبةالغرامة، أمر جزائيمكجب بمسبقة
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 15/02األمر رقـ مف  2مكرر  380( مف نص المادة 02جاء في مضمكف الفقرة الثانية )( 1)

قضي بالبراءة أك بعقكبة المذككر سابقا ، أنو : " يفصؿ القاضي دكف مرافعة مسبقة بأمر جزائي ي
 " ، مرجع سابؽ . الغرامة 
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 الثانيالمطمب 
 اآلثار القانونية المترتبة عن تطبيق إجراءات األمر الجزائي

 15/02في ظل األمر رقم 
 

كما سبؽ ك أف كضحنا ، فإف األمر الجزائي ، يصدر في غيبة المتيـ                  
 ك دكف إجراء تحقيؽ نيائي كجاىي ، ك ال مرافعة مسبقة بما تقتضيو مف شكميات .

ك حرصا مف المشرع الجزائرم ، عمى حسف سير العدالة ، مف خبلؿ التطبيؽ         
السميـ ك الدقيؽ لؤلحكاـ الجزائية الصادرة ، عمى النحك المطمكب قانكنا ، بما يتكافؽ     

ك مبادئ المحاكمة العادلة ، التي تضمف تحقيؽ عدالة جنائية فعالة ، ناىيؾ عف حرصو 
نكنية الممنكحة لممتيـ ، في جميع مراحؿ المتابعة الجزائية ك حمايتيا كفالة الضمانات القا

ضد أم إنتياؾ أك تعسؼ ، مف خبلؿ تمكينو مف ممارسة حقكقو المكرسة لو قانكنا ، لعؿ 
أىميا : ىك حقو في الدفاع ، ك الذم ال يتأتى إال بمحاكمة ك مرافعة تجرم كفؽ 

ز لمقاضي الجزائي المختص ، رفض طمب النيابة ، فقدأجا (1)اإلجراءات الجزائية العادية 
العامة بإصدار أمر جزائي ، بخصكص القضية المحالة عميو كفؽ إجراءات األمر 
الجزائي ، كما منح لممتيـ الحؽ في تقديمإعتراضو عمى األمر الجزائي الصادر بصدد 

 انكنية .، ك رتب عمى ذلؾ جممة مف اآلثار الق بمعية ككيؿ الجميكرية قضيتو ، كذلؾ
 ،األمر الجزائيفي مرحمة إصدار ، اآلثار القانكنية المترتبة ، سندرس لبحث المسألةك 

في القبكؿ أك الرفض ، المختص لمقاضي الجزائي ، أيف تخضع المسألة لمسمطة التقديرية 
بعد إصدار األمر مآلثار القانكنية المترتبة، مف خبلؿ الفرع األكؿ . ثـ نتعرض بالشرح

أيف تخضع المسألة لمسمطة  ك إعبلنو ، مف طرؼ القاضي الجزائي المختص ،، الجزائي 
مف  أك اإلعتراض عميو        في قبكلو، لكؿ مف المتيـ ك النيابة العامة ، التقديرية 

 خبلؿ الفرع الثاني.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 247أنظر : _ جماؿ إبراىيـ عبد الحسيف ، مرجع سابؽ ، ص (1)
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 الفرع األول
 اآلثار القانونية المترتبة في مرحمة إصدار األمر الجزائي

 
بعد التحقؽ مف إنعقاد اإلختصاص ، لمقاضي الجزائي عمى مستكل محكمة الجنح         

بنظر ممؼ المتابعة الجزائية المحاؿ عميو ، بمكجب طمب مف النيابة العامة ، لمفصؿ    
فيو بإصدار أمر جزائي ، فإنو يقرر عندئذ بناء عمى السمطة التقديرية التي يتمتع       

، ك بناء عمى الممؼ المطركح أمامو ، ك مرفقاتو مف أدلة إثبات      بيا في ىذا الصدد 
 ك غير ذلؾ ، قبكؿ الفصؿ في الدعكل بإصدار أمر جزائي ، أك الرفض .

ك لتعميؽ البحث في المسألة ، سندرس اآلثار القانكنية المترتبة ، عف قبكؿ         
مكجب أمر جزائي ، في المقاـ القاضي لمفصؿ في الخصكمة الجزائية المطركحة أمامو ، ب

األكؿ . ثـ نتطرؽ إلى دراسة اآلثار القانكنية المترتبة ، في حالة رفضو لطمب النيابة 
 العامة ، بإصدار أمر جزائي في القضية محؿ المتابعة ، في المقاـ الثاني .

 

 أوال : في حالة قبول القاضي طمب النيابة العامة و إصدار األمر الجزائي : 
ممؼ الدعكل في  فإنو ينظر عندئذ، بمجرد إنعقاد اإلختصاص لمقاضي الجزائي         
ككيؿ  ، بناء عمى طمب ك أدلة اإلثبات اإلستدالؿ محضرعميو ، ك المرفؽ بالمحالة 

عميو ، ك بناء عمى السمطة التقديرية التي  اإلطبلع ، ك في حاؿ ما إذا قرربعدالجميكرية 
مكجب بمسبقة دكف مرافعةالجزائيةخصكمةالف ، قبكؿ الفصؿ في يتمتع بيا في ىذا الشأ

 ( 1).  يقضيإما بالبراءة أك بعقكبةالغرامة، أمر جزائي
ك نميز في ىذا الصدد بيف حالتيف ، حالة إنتفاء أكجو اإلدانة في حؽ المتيـ             

 ك حالة ثبكت اإلدانة في حقو .
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مف األمر رقـ  2مكرر  380( مف نص المادة 02مضمكف الفقرة الثانية )ذلؾ في  راجع _(1)

 المذككر سابقا ، مرجع سابؽ . 15/02
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إلثبات ، ككف األدلة المتكفرة غير كافية ففي حالة إنتفاء أكجو اإلدانة في حؽ المتيـ 
متابعة الجزائية ، لـ تستؼ الشركط الكاجبة قانكنا محؿ الاإلجرامية التيمة ، أك أف الكاقعة 

.  بالبراءةيقضي أمرا جزائيا ، لتطبيؽ إجراءات األمر الجزائي ، أصدر القاضي عندئذ 
(1) 

ففي حاؿ ما إذا ثبتت اإلدانة      في حالة ثبكت أكجو اإلدانة في حؽ المتيـ :أما         
في حؽ المتيـ ك قبؿ ىذا األخير الفصؿ في قضيتو ، بمكجب إجراءات األمر الجزائي 

بيف حدييا ، الغرامة المقررة قانكنا أصدر القاضي عندئذ ، أمرا يقضي بتكقيع عقكبة 
 األدنى ك األقصى . 

في مكاد  يقضيالمختص  ك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف القاضي        
أقؿ مف ضعؼ الحد ، بغرامة ال يمكف أف تككف في أم حاؿ مف األحكاؿ المخالفات ، 

 392( مف نص المادة 01، طبقا ألحكاـ الفقرة األكلى )األدنى المقرر قانكنا لممخالفة 
 (2)مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم. ، مكرر 

القاضي الجزائي ، لمطمب المقدـ إليو مف طرؼ النيابة  ك عميو ، فإنو ك بعد قبكؿ        
 راءاتػػػػػػػالعامة ، كالتي تقرر بناء عمى سمطة المبلءمة اإلجرائية التي تتمتع بيا ، إتباع إج

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القاضي    مسألة إصدار جانب مف الفقو، حيث إنتقد  فقييمحؿ إنتقاد  لقد كانت ىذه المسألة(1)
يبل ائاألمر الجز ، عمى إعتبار أنصدكر القاضي باإلدانة  في حاؿ عدـ إقتناع، أمر جزائي بالبراءة 

ئلقرار التكفيأدلتيا يتصكر إال بعقكبة معينة ، فإذا رأل القاضي أف التيمة غير ثابتة في حؽ المتيـ ك 
اإلدانة ، تكجب عميو رفض األمر الجزائي ، ك إعادة أكراؽ الممؼ إلى النيابة العامة لتباشر تحريؾ 

مرجع مأمكف سبلمة     ػػػػػػػالتفصيؿ ، أنظر : كفؽ اإلجراءات العادية . لمزيد مف  الدعكل العمكمية
 . 315سابؽ ، ص 

 01-78مكرر مف القانكف رقـ  392( مف نص المادة 01جاء في مضمكف الفقرة األكلى )(2)
( أياـ إبتداء مف تاريخ رفع الدعكل دكف مرافعة مسبقة 10أنو : " يبث القاضي في ظرؼ عشرة )عمى 

بإصدار أمر جزائي يتضمف الحكـ بغرامة ال يمكف أف تككف في أم حاؿ مف األحكاؿ أقؿ مف ضعؼ 
 ، مرجع سابؽ .الحد األدنى المقرر لممخالفة . " 
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ك عميو ، فإنو ك بعد قبكؿ القاضي الجزائي ، لمطمب المقدـ إليو مف طرؼ النيابة         
العامة ، كالتي تقرر بناء عمى سمطة المبلءمة اإلجرائية التي تتمتع بيا ، إتباع إجراءات 

ائي ، كما سبؽ القكؿ ، ك إصدار األمر الجزائي ، فإنو يقـك عندئذ بتحرير األمر الجز 
األمر الجزائي ، الذم يشترط أف يككف مسببا ، مضمنا إياه جممة البيانات المستكجبة 

 المذككر آنفا . 15/02مف األمر رقـ  3مكرر  380قانكنا ، طبقا ألحكاـ المادة 
المرحمة النيائية الدالة عمى  التي تعدزائي ، مرحمة إصدار األمر الجعمى قدر أىمية ف

إنقضاء الدعكل العمكمية ، إذا لـ يسجؿ أم إعتراض عميو مف طرؼ النيابة العامة ك 
التي يؤطر مف خبلليا  ، المتيـ ، فبلبد مف أف تراعى في ىذه المرحمة بعض الشكميات

ىا ك تبميغو لممتيـ ك إعبلنو بعد ليتـ، مضمكف األمر الجزائي ، ك ذلؾ كفؽ صيغة سميمة
مف األمر المنكه عنو بإعتبار أنو  4مكرر  380النيابة العامة ، طبقا ألحكاـ نص المادة 

ك ما ك ى يصدر في غيبة الخصـك ، دكف مرافعة مسبقة  ك ال مناقشة كجاىية .
 سنكضحو كفؽ التفصيؿ اآلتي :

 

 :  البيانات المستوجبة في األمر الجزائي_  1
إضافة إلى الجانب اإلجرائي لؤلمر الجزائي ، يشترط أف يككف الجانب الشكمي لو         

 عند إصداره ، كفؽ صيغة قانكنية صحيحة ك سميمة ، تتضمف البيانات الرئيسية المطمكبة 
       3مكرر  380قانكنا ، طبقا لماحدده المشرع الجزائرم ، بمكجب أحكاـ نص المادة 

 ، نكردىا فيما يمي :  (1)  15/02مف األمر رقـ 
 : ىوية المتيم و موطنو أ _

تحديد شخصية المتيـ مف خبللو  حيث يتـ،  مف البيانات الجكىريةك يعتبر ىذا البياف 
نما  بدقة ، ك التأكد مف أف المتيـ  سف الرشد المحدد قانكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػابالغليس حدثا ، كا 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المنكه عنو أنو  15/02( منيا ، مف األمر رقـ 01في الفقرة األكلى ) 3مكرر  380تنص المادة (1)
: " يحدد األمر الجزائي ىكية المتيـ ك مكطنو ، ك تاريخ ك مكاف إرتكاب األفعاؿ المنسكبة لممتيـ ك 

 " . العقكبة  ك في حالة اإلدانة يحددالتكييؼ القانكني لمكقائع ك النصكص القانكنية المطبقة ، 
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، أما المكطف (1)لمعرفة ما إذا كاف محبل لتطبيؽ إجراءات األمر الجزائي مف عدمو 
تبميغ المحكـك عميو  ، بالتنفيذ، حتى تتمكف الجية المكمفة (2)فيقصد بو محؿ إقامتو 

 باألمر الجزائي الصادر ضده ، ك بإنعداـ تحديد المحؿ ينعدـ األمر الجزائي .
 

 _ تاريخ و مكان إرتكاب األفعال المنسوبة لممتيم :ب 
حتى  اقعة اإلجراميةد تاريخ إرتكاب الك يحدسكاء تـ الحكـ بالبراءة أك اإلدانة فبلبد مف ت

فمتى أصبح الحكـ نيائيا ، حاز قكة الشيء المقضي فيو ، ك  تقادـلآجاؿ ايراقب القاضي 
 (3)ال يجكز حينئذ إعادة النظر في الممؼ مرة أخرل . 

 

 :و السند القانوني _ التكييف القانوني لموقائع ج 
محؿ ـ ػػػمف طرؼ المتي، الذم ينطبؽ عمى الكقائع المرتكبة ي يقصد بو الكصؼ القانكنك 

بمبدأ الشرعية الجنائية الذم يقضي بأنو ) ال جريمة ك ال عقكبةبغير نص  المتابعة ،عمبل
تناسب بيف ، مع ذكر النص القانكني المطبؽ عمى الكاقعة ، لتحديد مػدل القانكني ( 

طبقا لمنص ك التكييؼ القانكني لمجريمة محؿ المتابعة  ك إال كاف األمر العقكبة المقررة  
ص القانكني المطبؽ عمى غير أف الخطأ المادم في الن، (4)الجزائي الصادر باطبل 

محدد طالما كاف بياف األفعاؿ المنسكبة لممتيـ ، ال يترتب عميو البطبلف اقعة اإلجرامية الك 
 . النص القانكني المطبؽمصداقية ال يدع مجاال لمشؾ حكؿ تحديدا كاضحا

 

 : إدراج مقتضى األمر الجزائي الصادر_ د 
 في حالة اإلدانة ، أك البراءة ،  محكـك بياالغرامة ال ، ىك مقدار ىنا ك المقصكد 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجنائية ، منشأة المعارؼ  لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر : _ معكض عبد التكاب ، قانكف اإلجراءات(1)

 . 760، ص  1987اإلسكندرية ، 
 . 261ص  مرجع سابؽ ، أنظر : _ حمكدم ناصر ،(2)
 . 271أنظر : _ مدحت محمد عبد العزيز إبراىيـ ، مرجع سابؽ ، ص (3)
 . 185أنظر : _ جماؿ إبراىيـ عبد الحسيف ، مرجع سابؽ ، ص (4)
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إذا ما إكتسب حجية الشيء المقضي فيو ، األمر الجزائيألنفي حالة إنتفاء أكجو اإلدانة ، 
التي  لتنفيذ العقكبة ، يتطمب عمبل قضائيا آخر، تكجبتنفيذىإذا لـ يكف نيائيا ك صار 

األمر الجزائي  صدكرقد نص المشرع الجزائرم بأنو في حاؿ ك لئلشارة ف .صدر بيا 
 (1)، في حالة ثبكت اإلدانة . العقكبة المحككـ بيا فيو تدكيفالقاضي يتعيف عمى 

 

 مر الجزائي :تسبيب األه _ 
الكحيد ذلؾ أف التسبيب ىك الطريؽ (2)إشترط المشرع الجزائرم تسبيب األمر الجزائي 

إلثبات اإلقتناع الشخصي الذم يتككف لدل القاضي ىذا مف جية . ك مف جية أخرل ، 
خاصة في ظؿ صدكر ىذا المتيـ بقبكؿ األمر الصادر ضدىإلقناع فيك يعد سبيبل 

 بدكف سماع المتيـ أك دفاعو . ، ير األخ
كف التسبيب المشرع الجزائرم لـ يشترط أف يكتجدر اإلشارة ىنا ، إلى أف ك          
مع طبيعتو المبنية ، طريقة تسبيب األمر الجزائي  بؿ يكفي في ذلؾ أف تنسجـمفصبل ، 

يكتفي القاضي في حيث غير الكجاىي ،  طابعالك ال سيما ، عمى التبسيط ك اإليجاز 
 (3). التسبيب بذكر الحجة التي إعتمد عمييا في إصدار األمر الجزائي 

 

 :  العامة باألمر الجزائي الفاصل في الدعوى و النيابة_ تبميغ المتيم  2
بعد إستيفاء األمر الجزائي الصادر ، لجممة البيانات المستكجبة قانكنا يتـ         

األمر  4مكرر  380إعبلنيك تبميغو ، لممتيـ ك النيابة العامة ، طبقا ألحكاـ نص المادة  
 رقػػػػػػػػػػػـ            

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المنكه عنو أنو  15/02( منيا ، مف األمر رقـ 01في الفقرة األكلى ) 3مكرر  380تنص المادة (1)

 ؽ .: " ...  ك في حالة اإلدانة يحدد العقكبة  " ، المرجع الساب
، المنكه عنو أنو :  15/02( منيا مف األمر رقـ 02في الفقرة الثانية ) 3مكرر  380تنص المادة (2)

 " ك يككف األمر مسببا " . المرجع السابؽ .
 . 276أنظر : _ عمار فكزم ، األمر الجزائي في التشريع الجزائرم ، مرجع سابؽ ، ص ( 3)
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، المعدؿ ك المتمـ لقانكف اإلجراءات الجزائية بإعتبار أنو يصدر في غيبة  15/02

 (1)الخصـك ، دكف مرافعة مسبقة ، ك ال مناقشة كجاىية . 
لمنيابة  الجزائي الصادر ، غ األمرتبميك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى أف         
ك لـ يحدد المشرع الجزائرم ، الكسيمة القانكنية  (2).  فكر صدكرهتو عمييا بإحاليتـ العامة 

، ك إكتفى بقكلو : " يبمغ المتيـ باألمر الجزائي  (3)، التي يتـ مف خبلليا إخطار المتيـ 
 (4). بأم كسيمة كانت . "

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15/02مف األمر رقـ ( 02)ك الثانية ( 01)في فقرتييا األكلى  4مكرر  380تنص المادة (1)
األمر الجزائي فكر صدكره إلى النيابة العامة التي يمكنيا في خبلؿ عشرة السابؽ ذكره أنو:" يحاؿ 

 ( أياـ أف تسجؿ إعتراضيا عميو أماـ أمانة الضبط ، أك تباشر إجراءات تنفيذه .10)
( إبتداء مف يـك 1يبمغ المتيـ باألمر الجزائي بأم كسيمة قانكنية ، مع إخباره بأف لديو أدؿ شير كاحد )

 إعتراضو عمى األمر مما تترتب عميو محاكمتو كفقا لئلجراءات العادية . " . التبميغ لتسجيؿ

السابؽ  15/02األمر رقـ مف ،  4مكرر  380(مف نص المادة 01)األكلى  الفقرةمضمكن جاء في(2)
 " ، المرجع السابؽ ....  " يحاؿ األمر الجزائي فكر صدكره إلى النيابة العامةذكػػره، أنو : 

بالرجكع إلى تشريعات بعض الدكؿ العربية ك الغربية التي تبنت العمؿ بنظاـ األمر الجزائي : (3)
كالتشريع المصرم مثبل ، نبلحظ أنو يختمؼ عف التشريع الجزائرم ، فيما يخص مسألة تبميغ المتيـ   

المصرم قد حدد  ك النيابة العامة باألمر الجزائي الصادر ، فخبلفا لممشرع الجزائرم ، نجد أف المشرع
الكسيمة التي يتـ مف خبلليا إعبلف األمر الجزائي الصادر لممتيـ ك النيابة ، بمكجب الفقرة الثانية 

ك يجكز أف الجنائية المصرم ، بقكلو : " ... مف قانكف اإلجراءات  326( ، مف نص المادة 02)
التشريع الفرنسي ، حيث نبلحظ  يككف اإلعبلف بكاسطة رجاؿ السمطة العامة ..." . ك األمر نفسو لدل

، مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي  527( مف نص المادة 01أنو قد حدد بمكجب الفقرة األكلى )
الكسيمة القانكنية التي مف خبلليا إعبلف األمر الجزائي الصادر ، بقكلو : " .... ك يتـ إعبلنو باألمر 

. لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر : _ مدحت محمد عبد الجزائي بكاسطة خطاب مسجؿ بعمـ الكصكؿ " 
 . 325 ػػػػػػػ 227إبراىيـ ، مرجع سابؽ ص ص  العزيز

     15/02األمر رقـ مف  4مكرر  380( ، مف نص المادة 02) الثانية الفقرةمضمكن جاء في(4)
 ...." ، المرجع نفسو . يبمغ المتيـ باألمر الجزائي بأم كسيمة قانكنيةأنو : " 
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ك لعؿ العبرة مف كجكبية التبميغ ، تكمف في ككف األمر الجزائي يصدر               

ؿ ، ىذا مف دكف مرافعة مسبقة ، ك في غيبة أطراؼ الخصكمة الجزائية ، كما سبؽ القك 
في اإلعتراض  حؽالممارسة جية . ك مف جية أخرل ، بيدؼ إخطار مف ليـ الحؽ في 

 ، باآلجاؿ التي يمكف خبلليا تسجيؿ اإلعتراض . عميو
 

 اإلمتناع عن إصدار األمر الجزائي:القاضي طمب النيابة العامة و  رفض : في حالة ثانيا
الجزائي ، الذم يحاؿ عميو ممؼ القضية    الجزائرم لمقاضي المشرع  أجاز لقد        

، إلتخاذ ماتراه لمنيابة العامةالجزائية ممؼ المتابعة  كفؽ إجراءات األمر الجزائي ، أف يعيد
إذا رأل القاضي أف الشركط بشأنيا ، أمر جزائي مناسبا ، ك اإلمتناع عف إصدار 

مخص ىذه الشركط     ك تت (1)مستكفاة. المنصكص عمييا قانكنا لؤلمر الجزائي غير 
 : فيما يمي 

يعاقب عمييا جنحة أك مخالفة ،ك تشكؿ ال إذا كانت الكقائع المحالة عمى المحكمة _1
 (2). لمدة تفكؽ السنتيف بعقكبة سالبة لمحرية القانكف 

 (4)، أك كاف مجيكؿ اليكية.  (3)لـ يكف المتيـ بالغا سف الرشد الجزائي إذا _2
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 15/02مف األمر رقـ  2مكرر  380( مف نص المادة 03جاء في مضمكف الفقرة الثالثة )(1)

 إذا رأل القاضي أف الشركط المنصكص عمييا قانكنالؤلمر الجزائيغير متكفرةك المذككر سابقا ، أنو : " 
 ." اذ ماتراه مناسبا كفقا لمقانكف ، إلتخممؼ المتابعةلمنيابة العامة  ، فإنو يعيد

 15/02مكرر مف األمر رقـ  380( مف نص المادة 01_ راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة األكلى )(2)
 ؽ .المنكه عنو ، المرجع الساب

مف األمر          رقـ  1مكرر 380( مف نص المادة 02_راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة الثانية )(3)
 المنكه عنو ، المرجع السابؽ . 15/02
 15/02مكرر مف األمر رقـ  380( مف نص المادة 02_ راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة الثانية )(4)

 المنكه عنو ، المرجع نفسو .
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شخص طبيعي ك ضد أكثر مف شخص طبيعي ، أك  كانت المتابعة الجزائية ضد إذا _ 3

 (1).شخص معنكم مف أجؿ أفعاؿ مختمفة 
تتكافر فييا شركط تطبيؽ األمر ال ، جنحة بجنحة أك مخالفة أخرل  إذا ما إقترنت_4

 (2). الجزائي
تستكجب تكقيع عقكبة أشد مف  قائع المنسكبة لممتيـ محؿ المتابعة ،إذا كانت الك _ 5

، كأف يستحؽ المتيـ عقكبة الحبس  لتي يجكز صدكر األمر الجزائي بياا، الغرامة عقكبة 
ك   اػػكظركؼ إرتكابياإلجرامية ، بالنظر إلى جسامة الكاقعة ك ذلؾ ، بدال مف الغرامة 

ك خركجيا مف دائرة ، ، أك أف المتيـ كاف عائدا ، مما يستكجب تشديد العقكبة مبلبساتيا 
 .دائرة العقكبات السالبة لمحرية إلى ، الغرامات المالية 

 (3).ستكجب مناقشة كجاىية لمفصؿ فييا في حالة كجكد حقكؽ مدنية ت_6
لمتابعة مف القضايا التي تستدعي المتابعة فييا إجراء تحقيؽ إذا كانت الجريمة محؿ ا_7

 (4)أك مرافعة مسبقة . قضائي ، 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنكه عنو ، المرجع  15/02مف األمر رقـ  7مكرر  380_ راجع في ذلؾ مضمكف نص المادة (1)

 السابؽ .
 15/02مف األمر رقـ  1مكرر 380( مف نص المادة 03_ راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة الثالثة )(2)

 المنكه عنو ، المرجع نفسو .
 15/02مف األمر رقـ  1مكرر 380( مف نص المادة 04_ راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة الرابعة )(3)

 المنكه عنو ، المرجع السابؽ .
ك ذلؾ في األحكاؿ التي يقدر فييا القاضي إستحالة الفصؿ في مكضكع الدعكل المحالة عميو (4)

بمجرد اإلعتماد عمى محاضر اإلستدالؿ ك أدلة اإلثبات ، ك يرل أف القضية تستكجب إجراء تحقيؽ 
يثيات القضية ، سكاء مف حيث نيائي كجاىي بشأنيا ، كأف يبلحظ مثبل ، غمكضا يعترم بعض ح

اإلعترافات ك األقكاؿ المسجمة ، أك مف حيث الكقائع ك الدالئؿ المحررة ، فيرفض عندئذ إصدار    
أمر جزائي بشأف القضية المعركضة لو ، ك يعيد ممؼ الدعكل إلى النيابة العامة . لمزيد مف التفصيؿ 

 . 714أنظر : _ حسف صادؽ المرصفاكم ، مرجع سابؽ ، ص 
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اإلجراء  يحددلـ ، المشرع الجزائرم ك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد، إلى أف 

إليو ، مف طرؼ القاضي الجزائي ، لمطمب المقدـ لقرار رفض المطمكب ، بالنسبة الشكمي 
 النيابة العامة ، بشأف إصدار أمر جزائي.

غير أنو ك بالرجكع لمتطبيقات العممية عمى أرض الكاقع ، نجد أف القاضي غالبا  
، ك يكتفي    بدكف إصدار أمر ، لمنيابة العامة الجزائية ، ما يقـك بإعادة ممؼ المتابعة 

ككيؿ لو ، مف قبؿ الكتابي المقدـ  الطمبحافظة عمى في ذلؾ بمجرد التنكيو عف ذلؾ ، 
 الجميكرية .

، تكمف في خركج عمى قرار الرفض ك بالنتيجة ،فإف أىـ اآلثار القانكنية المترتبة   
النيابة حكزة جديد إلى نطاؽ إختصاص جية الحكـ ، ك عكدتيا مف مف العمكمية الدعكل 
إختصاصو لككيؿ الجميكرية  يعكدحيث  ،خاذ ما تراه مناسبا كفقا لمقانكفإلت ، (1)العامة

 ، ك فقا لئلجراءات الجزائية العاديةتحريؾ الدعكل العمكمية  ، بمباشرة سمطةاألصيؿ 
 قانكنا.المقررة 
ك جدير بالذكر ىنا ، أف النيابة العامة ال يجكز ليا قانكنا ، أف تتقدـ بطمب إصدار       

ف القاضي الجزائي الممتنع    أمػر جزائي مف جديد ، بعد تمقييا لقرار رفض طمبيا ، م
 (2)عف إصدار األمر الجزائي . 

ينص عمى جكاز اإلعتراض عمى ك في ظؿ عدـ كركد أم نص قانكني صريح ،         
يمكف القكؿ أف ، مف عدمو إعادة ممؼ المتابعة لمنيابة العامة القاضي ، المتعمؽ بقرار 

ك  بأم طريؽ مف طرؽ الطعف، نيائيا ال يجكز الطعف فيو ، حبذا لك كاف مثؿ ىذا القرار 
المستكجبة قانكنا حتى يستند عمى سبب عدـ تكافر الشركط لعؿ مرد ذلؾ ، راجع لككنو 

 إصدار األمر الجزائي . يصح 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 981أنظر : _ محمكد نجيب حسني ، مرجع سابؽ ، ص (1)
 . 1040_  1039أنظر : _ أحمد فتحي سركر ، مرجع سابؽ ، ص (2)
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إضافة إلى ما سبؽ ، فإنو جدير بنا أف نشير ، إلى نقطة ميمة في ىذا الصدد            

ك المتعمقة بآجاؿ التقادـ ، ففي حاؿ ما إذا رفض القاضي الجزائي المختص الطمب المقدـ 
إليو مف أجؿ إصدار أمر جزائي بخصكص القضية محؿ المتابعة ، فإف مدة تقادـ 

، ذلؾ أف العبرة في قطع مدة التقادـ تكمف في أكؿ إجراء الدعكل العمكمية ال تقطع 
 (1)بكشرت مف خبللو الدعكل العمكمية . 

 
 الفرع الثاني 

 اآلثار القانونية المترتبة بعد إصدار األمر الجزائي و إعالنو
 

بعد صدكر األمر الجزائي مف طرؼ القاضي الجزائي المختص ، ك إعبلنو              
النيابة العامة ك المتيـ ، جاز ليؤالء عندئذ الخيار ما بيف القبكؿ       ك تبميغو لكؿ مف

أك الرفض ، حيث تخضع حجية األمر الجزائي ، ك ترتيف قكتو التنفيذية بقبكؿ األطراؼ 
المنكه عنيـ ك عدـ إعتراضيـ عمييـ ، ك يبقى األمر رىف السمطة التقديرية التي منحيـ 

 إياىا المشرع الجزائرم .
سنتطرؽ إلى دراسة اآلثار القانكنية المترتبة    عمى قبكؿ ميؽ البحث في المسالة ، كلتع

نتعرض بالشرح .ثـ  في المقاـ األكؿ، المتيـ ك النيابة العامة لؤلمر الجزائي الصادر
في  لآلثار القانكنية المترتبة ، عمى رفض األطراؼ المنكه عنيممؤلمر الجزائي الصادر

 المقاـ الثاني .
 

 األمر الجزائي الصادر : النيابة العامة والمتيم أوال : اآلثار القانونية المترتبة عمى قبول 
 إنطبلقا مف الغاية التي شرع مف أجميا نظاـ األمر الجزائي ، أال ك ىي تبسيػػػػػػػػػػػػػػط           

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتفصيؿ أكثر في المسألة ، أنظر : _ محمد محمكد سعيد ، قانكف اإلجراءات الجنائية ، المجمد (1) 
 . 300، ص  2011الثاني ، الطبعة األكلى ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، 
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 القضايا البسيطة قميمة الخطكرة       ك إيجاز اإلجراءات الجزائية ، ك سرعة الفصؿ في

فإنو ك بمجرد صدكره مف القاضي الجزائي المختص ، ك عدـ تسجيؿ النيابة العامة أك 
المتيـ أم إعتراض عميو خبلؿ اآلجاؿ المحددة قانكنا ، ك تـ قبكلو ، حاز األمر الجزائي 

 (1)الصادر حجية الشيء المقضي فيو . 
مر الجزائي        ك ىك ماذىب إليو غالبية الفقو الجنائي ، الذم أكد أف األ        

يحكز الحجية المكضكعية لمحكـ الجزائي ، إذ ال يتصكر إجراء محاكمة جديدة ، بناء 
عمى أدلة جديدة ، ال سيما ك أف األمر الجزائي يتمتع بالمقكمات القانكنية ، لمدفع بسبؽ 

 (2)الفصؿ في الدعكل بمقتضاه ، غير أف حجيتو ترتيف بعدـ اإلعتراض عميو . 
ك يرتب (3)صبح بذلؾ حكما نيائيا ، ينفذ كفقا لقكاعد تنفيذ األحكاـ الجزائية في       
ك التي نكجزىا  قكة الشيء المقضي بو الحائزة ألحكاـ ، شأنو في ذلؾ شأف االقانكنية اآلثار 

 فيما يمي :
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صؿ بصفة يفذم لا، اضي لقابالقرار الصادرعف نكف لقاا ،إعتراؼلمقضي ـ الحكحجية ايقصد ىنا ب(1)

تنفيذية تو الك قـ محكما أستثني منيا صراحة . ك بالنتيجة يحكز ا نيائية في الخصكمة الجزائية ، ماعدا
في ذات الكقائع التي سبؽ ك أف تـ الفصؿ فييا لمحاكمة االنظر ك دة عاإ ، التي تحكؿ دكف جكاز

أساسيتيف    تفترض قرينتيف قانكنيتيف  تشتمؿ عمىالحجيةجدير بالذكر ىنا ، أف  كبشكؿ قطعي . 
و الحكـ ، في حيف تفترض الثانية صحة اإلجراءات التي صدر     عف األكلى حقيقة ما قضى ب

لو ، متى صار صمية كل أعء ببطبلنو بدعادإلابناء عمى ذلؾ ، كز يجفبل  ك عميو ،طريقيا الحكـ 
يسر أنكر عمي ، مرجع سابؽ  لمزيد مف التفصيؿ في المسألة أنظر : _. _   نوكياـ كلحكر ايظم

مسمـ أحمد ، أصكؿ المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاىرة          ػػػػػ ػػ. ك أنظر أيضا :  268ص 
 . 672، ص  1969

 . 298أنظر : عقاب لزرؽ ، مرجع سابؽ ، ص (2)
 15/02مف األمر رقـ  4مكرر  380( مف نص المادة 03جاء في مضمكف الفقرة الثالثة )(3)

المتيـ فإف األمر الجزائي ينفذ كفقا لقكاعد تنفيذ المذككر سابقا ، أنو : " ك في حاؿ عدـ إعتراض 
 األحكاـ الجزائية "  .
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 را. يرتحأك يبل دتع ،ء لغاإ، ؿ ألشكاف امؿ شكم بأـ الحك أنو ال يجكز قانكنا تعديؿ_ 1
ـ حكتـ البث فييا بمكجبلتي كل اعدلكع اضكفي م أنو ال يجكز قانكناإعادة النظر_ 2
 بات .  ئينيا
كل مرة عدلافع رما إذا تـ ؿ في حاـ لحكذا ابيؾ لتمسالمصمحة حب الصايجكز _ 3

 بخصكص نفس الكقائع .ثانية 
س فميبو ، ـك لخصا ، ك في حاؿ عدـ تمسؾالمحكمة أف تقضي بذلؾ عمى  _ 4

 كـلحاقضى بو قد فيما  إعادة النظرأم محكمة أخرى ، ك الـ لحكاالتي أصدرت كمة لممح
 .(1) 

الخصكمة مكضكع يفصؿ في قضائي قرار ئي زالجر األمف افإك بالنتيجة ،         
) النيابة العامة ، المتيـ ( إذا قبمو الخصـك يحكز حجية الشيء المقضي فيو ، الجزائية ، 

قكتو التنفيذيةمما  حينئذ إكتسبك لـ يقدمكا إعتراضا عميو خبلؿ المدة المقررة قانكنا ،ك 
 بالنسبة لنفس الكقائع .أحكاـ مخالفة لؤلمر الجزائي يقؼ حائبل دكف إصدار 

 مما الدعكل العمكمية  ه ، ك إنقضت بمكجبوتنفيذكجب ، متى صار نيائيا  ك       
، ك يترتب عمى ذلؾ عدـ قابميتو يمنع معو إعادة طرحيا مف جديد أماـ القضاء الجزائي 

الغرض المنشكد مف تطبيؽ يحقؽ  بما،  و مف الطعفأكجلمطعف فيو بأم كجو مف 
 ك ىك تبسيط اإلجراءات ك إيجازىا . ،ألمر الجزائي اإجراءات 

 

   :العامة و المتيم األمر الجزائي الصادرثار القانونية المترتبة عمى رفضالنيابة اآلثانيا : 
ك نقصد بالرفض ىنا ، إعتراض كؿ مف المتيـ ك النيابة العامة ، عمى األمر الجزائي 

 الصادر ، مف طرؼ قاضي محكمة الجنح المختص بصدد القضية محؿ المتابعة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمزيد مف التفصيؿ ، أنظر : _ بدر بف عبد اليادم بف نمر السبيؿ ، حجية الحكـ الجنائي     في (1)

 .62رسالة ماجستير ، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ، الرياض ، ص  ، دعكل الحؽ الخاص
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ك يذىب البعض إلى أف اإلعتراض        (1)ك الفاصؿ في مكضكع الدعكل العمكمية ، 
ال يعتبر بمثابة إعبلف مف طرؼ الخصـك ، عف رغبتيـ في الفصؿ في مكضكع دعكاىـ 

 (2)اءات الجزائية العادية . كفؽ اإلجر 
أنو ك بالرجكع لمتشريع الجزائرم ، نجد المشرع الجزائرم  يقر صراحة بمحاكمة  في حيف

المتيـ كفقا لئلجراءات العادية التي تحكـ سير المحاكمات الجزائية في حاؿ تسجيؿ 
إعتراضو عمى األمر الجزائي الصادار خبلؿ اآلجاؿ المحددة قانكنا ، ك ىذا طبقا ألحكاـ 

المنكه عنو  15/02مف األمر رقـ  4مكرر  380المادة ( مف نص 02الفقرة الثانية )
 سابقا .

ك تجدر اإلشارة في ىذا الصدد ، إلى اإلعتراض عمى األمر الجزائي الصادر          
 في مكاد الجنح ، يختمؼ عف اإلعتراض عمى األمر الجزائي الصادر في مادة المخالفات.

مخكليف قانكنا باإلعتراض عمى األمر ك فيما يمي ، نتناكؿ بداية األطراؼ ال         
الجزائي الصادر ، مركرا بمسألة اإلعتراض عمى األمر الجزائي الصادر في مكاد الجنح      

ك كذا مادة المخالفات ، كصكال إلى الحؽ في التنازؿ عف اإلعتراض المقدـ ، ك إنتياءا 
، عمى األمر الجزائي باآلثار القانكنية المترتبة ، عف التنازؿ عف اإلعتراض المسجؿ 

 الصادر ،  كؿ ذلؾ كفؽ التفصيؿ اآلتي :
 

 _ األطراف المخولين قانونا باإلعتراض عمى األمر الجزائي الصادر : 1 
في  ممارسة حقيـ المخكؿ ليـ قانكنا       ، مف يجكز ليـالمشرع الجزائرم  لقد حدد

 ىما :عمى األمر الجزائي الصادر ، عمى سبيؿ الحصر ، ك اإلعتراض 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مف   لحكـ الجنائي ك األكامر الجنائيةأنظر : _ حسيف عبد الرحمف حسيف محمد الكبسي ، ا(1)
، جامعة عدف ، منظكر قانكف اإلجراءات الجنائية اليمني ، رسالة ماجستير في الحقكؽ ، كمية الحقكؽ 

 . 10، ص  2008 اليمف 
 . 865أنظر : _ أحمد فتحي سركر ، مرجع سابؽ ، ص (2)
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 : (1)النيابة العامة _  أ

طبقا (2)ك التي منحيا المشرع الجزائرم حؽ اإلعتراض عمى األمر الجزائي الصادر 
عشرة أياـ أقصاه أجؿ في 4مكرر  380( ، مف نص المادة 01ألحكاـ الفقرة األكلى )

 (3)الجزائي .  صدكر األمرتاريخ مف لتسجيؿ إعتراضيا ، تحتسب إبتداء (10)
 :المتيم _  ب

ك قد منحو المشرع الجزائرم ىك اآلخر ، حؽ اإلعتراض عمى األمر الجزائي الصادر 
بشأف دعكاه ، بعد أف يتـ تبميغو باألمر الجزائي الصادر بأم كسيمة قانكنية في غضكف 

و إعتراضمف أجؿ تسجيػؿ  مف تاريخ التبميغ، يحتسب بدءا  (1)شير كاحد أقصاه أجؿ 
أف يتـ ىذا التبيمغ ، ك إكتفى بالنص عمى التبميغ  كيفيةأف المشرع لـ يحدد عمما ،  (4)

 بكسيمة قانكنية . 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مف الفصؿ األكؿ مف الباب األكؿ مف الرسالة . 77ػػػػػػ  68الصفحات راجع في ذلؾ _(1)
جدير بالذكر في ىذا الصدد ، أف الفقو لو رأم مغاير بالنسبة لمسألة منح النيابة العامة       حؽ (2)

اإلعتراض عمى األمر الجزائي الصادر ، فحسب كجية نظر بعض الفقياء ، فإنو مف غير المنطقي 
اض عمى األمر الجزائي ، لمجية التي تقدمت أماـ القاضي بطمب الفصؿ   في منح حؽ اإلعتر 

القضية محؿ المتابعة بمكجبو ، لتعترض عميو بعد صدكره ، خاصة ك أنيا عمى دراية تامة باألحكاـ 
التي تأطره سكاء مف حيث الجريمة أك مف حيث العقكبة التي تدخؿ في نطاؽ تطبيقو ، ىذا مف جية . 

خرل ، يركف أف ىذه المسألى تتعارض نكعا ما مع اليدؼ المنشكد مف تكريس نظاـ ك مف جية أ
اأألمر الجزائي كبديؿ إجرائي لمفصؿ في الدعكل العمكمية كفؽ إجراءات بسيطة كمختصرة تساىـ في 
كضع حد ألزمة العدالة الجنائية الناتجة عف ظاىرتي التضخـ التجريمي ك التضخـ العقابي .  لمزيد 

فصيؿ ، أنظر : _ عبد الرؤكؼ ميدم ، شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية ، دار النيضة مف الت
 . 904، ص  2007العربية ، القاىرة ، 

 السابؽ ذكره أنو: 15/02مف األمر رقـ (  01)يا األكلى في فقرت 4مكرر  380تنص المادة (3)
( أياـ أف تسجؿ 10تي يمكنيا في خبلؿ عشرة )" يحاؿ األمر الجزائي فكر صدكره إلى النيابة العامة ال

 لضبط ، أك تباشر إجراءات تنفيذه ، مرجع سابؽ .إعتراضيا عميو أماـ أمانة ا
 : = السابؽ ذكره أنو 15/02مف األمر رقـ ( 02)يا الثانية في فقرت 4مكرر  380تنص المادة (4)
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 : المخالفاتالجنح و مادة في موادالصادر اإلعتراض عمى األمر الجزائي _ 2

 الجنح :في موادالصادر اإلعتراض عمى األمر الجزائي أ _ 
 عف رفضإعبلن، بمثابة في مكاد الجنح الصادر اإلعتراض عمى األمر الجزائي يعد 

بالتحكؿ عنيا ك المطالبة  ،إجراءات األمر الجزائػي الخصكمة الجزائية كفؽ إنياء  المتيـ،
 .إلجراءات العادية إلى ا

ك لئلشارة في ىذا الصدد ، فإف اإلعتراض عمى األمر الجزائي الصادر ، يترتب         
 (1)نكنية . عميو سقكط ك بطبلف ىذا األمر ، ك إعتباره كأف لـ يكف ، مف الناحية القا

ك بالنتيجة ، فإف رفض المتيـ لؤلمر الجزائي الصادر ، مف قبؿ القاضي الجزائي         
المختص عمى مستكل محكمة الجنح ، ك تسجيؿ إعتراضو عميو ، يترتب عميو محاكمتو 

 (2)كفؽ اإلجراءات الجزائية العادية لممحاكمة ، ك شكمياتيا التقميدية . 
ك              دل أمانة ضبط المحكمةلالمسجؿ ،بمكجب تقرير يكدع  ك يثبت اإلعتراض

ك يثبت ذلكفي ، بيا شفييا  ، ك يخطر بيا المتيـتاريخ الجمسة تحديد أميف الضبط  يتكلى
 (3). محضر
لمطعف        فيو بأم بحكـ غير قابؿ طركحة أماميا، المحكمة في الدعكل المتفصؿ 

 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتتضمف عقكب، كانت العقكبة المحككـ بيا إال إذا طريؽ مف طرؽ الطعف ، 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( إبتداء مف 1لديو أدؿ شير كاحد ) يبمغ المتيـ باألمر الجزائي بأم كسيمة قانكنية ، مع إخباره بأف" = 

 يـك التبميغ لتسجيؿ إعتراضو عمى األمر مما تترتب عميو محاكمتو كفقا لئلجراءات العادية . " .

دار الجنائية كفقا آلخر التعديبلت   أنظر : _ ميدم عبد الرؤكؼ ، شرح القكاعد العامة لئلجراءات(1)
 . 886 ، ص 2006النيضة العربية ، القاىرة ، مصر ، 

 . 315أنظر : _ خمفي عبد الرحمف ، مرجع سابؽ ، ص (2)
المنكه عنو  15/02، مف األمر رقـ  4مكرر  380جاء في مضمكف الفقرة األخيرة مف نص المادة (3)

ك في حاؿ إعتراض المتيـ ، فإف أميف الضبط يخبره شفييا بتاريخ الجمسة        ك ، أنو : " ... 
 المرجع السابؽ .يثبت ذلؾ في مجضر . " ، 
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دج( بالنسبة لمشخص  20.000أك غرامة تفكؽ عشركف ألؼ دينار )، سالبة لمحرية 
 (1). دج( لمشخص المعنكم  100.000الطبيعي ، كمائة ألؼ )

 

 :  المخالفاتمادةفي الصادر اإلعتراض عمى األمر الجزائي ب _
المخالفات ، في مكاد الجزائرم حؽ اإلعتراض عمى األمر الجزائي الصادر المشرع  منح

بكاسطة رسالة مكصى عمييا شككل لدل اإلدارة الماليةبأف أجاز لمشخص المخالؼ التقدـ ب
يخ تبميغو السند التنفيذم مف تار ، أياـ (10)عمـ بالكصكؿ خبلؿ عشرة مع طمب ال، 

تنفيذ سند  كقؼتؤديإلى عمما أف ىذه الشككل ،  (2)أعبله  مف قبؿ اإلدارة المذككرةالصادر 
أف يرفض الذم يمكنيعمى القاضيأيام(10)في ظرؼ عشرة ، لتحاؿ فيمابعد  األداء

 (3).  رفعيا إليوتاريخ مف ، أياـ (10)في ظرؼ عشرة الشككىأك يمغي أمره األكل
مكرر مف قانكف اإلجراءات  392يبلحظ مما تقدـ ، ك بالرجكع لنص المادة         

الجزائية الجزائرم ، التي كرس بمكجبيا المشرع الجزائرم تطبيقات األمر الجزائي في مكاد 
المخالفات ، عدـ كركد مايدؿ عمى حؽ النيابة العامة في اإلعتراض عمى األمر الجزائي 

، خبلفا لما    ( 4) بالنص عمى حؽ المتيـ فقط في إعتراضو عميو الصادر ، ك إكتفى
 ىك مقرر بالنسبة لتطبيقات نظاـ األمر الجزائي في مكاد الجنح .

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنكه عنو عمى أنو : " في حالة اإلعتراض  15/02مف األمر رقـ  5مكرر  380المادة تنص (1)
مف النيابة العامة أك المتيـ فإف القضية تعرض عمى محكمة الجنح التي تفصؿ فييا بحكـ غير قابؿ 

دج 20.000ألم طعف إال إذا كانت العقكبة المحكـك بيا تتضمف عقكبة سالبة لمحرية أك غرامة تفكؽ 
 بالنسبة لمشخص المعنكم  "  . 100.000النسبة لمشخص الطبيعي ك ب
مكرر ، مف قانكف  392( مف نص المادة 03راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة الثالثة )_(2)

 اإلجراءاتالجزائية الجزائرم ، مرجع سابؽ .
 .مكرر ، المرجع  السابؽ  392( مف نص المادة 04راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة الرابعة )_(3)
مكرر ، مف قانكف  392( مف نص المادة 03راجع في ذلؾ مضمكف الفقرة الثالثة )_(4)

 اإلجراءاتالجزائية الجزائرم ، مرجع سابؽ .
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 التنازل عن اإلعتراض المقدم بصدد األمر الجزائي الصادر : المتيم في حق _  3

أف يبديو قبؿ  يطةشر  ، التراجع عف إعتراضولممتيـ ، أجاز المشرع الجزائرم  حيث أف
ال يككف ك  (1)فتح باب المرافعة ، ك في ىذه الحالة يستعيد األمر الجزائي قكتو التنفيذية 

النيابة ى المتيـ   دكف قصره المشرع عم قد ذا الحؽىف ك لئلشارةفإقاببل ألم طعف ، 
 .العامة 

 يفيـ منو ، أف عمى حؽ التنازؿ عف اإلعتراض، ك بما أف المشرع الجزائرينص صراحة 
ك ضركرة التنازؿ عف الدعكل الجديدةال يعني بال، تغيب المتيـ عف جمسة المحاكمة 

، ات العادية حتى في غيبتو كفقا لئلجراء المحاكمةك إنما تتـ ، التمسؾ باألمر الجزائي 
 المعترض بمغ شخصيا.الشخص طالما أف 
اإلعتراض عمى إف القكاعد العامة ، ف ك بالنتيجة ، فإنو ك طبقا لما تقتضيو        

بغض النظر عف حضكر ، القضية  في مكضكعالمحكمة  ، يؤدم إلى فصؿالجزائي األمر 
حضكريا إعتباريا ، حكما المحكمة ىنا الصادر عف حكـ الالمتيـ أك غيابو ، ك يككف 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، طالما أف المعترضقد بمغ  345طبقا لنص المادة 
 ( 2). بالجمسة شخصيا 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنكه عنو ، عمى أنو : " يجكز لممتيـ      15/02، مف األمر رقـ  6مكرر  380تنص المادة (1)

مرافعة كفي ىذه الحالة يستعيد األمر الجزائي قكتو أف يتنازؿ صراحة عف إعتراضو قبؿ فتح باب ال
 التنفيذية كال يككف قاببل ألم طعف " .

 المعدؿ ك المتمـ ، عمى أنو :  مف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم 345ص المادة تن (2)
 " يتعيف عمى المتيـ المبمغ بالتكميؼ بالحضكر شخصيا ، أف يحضر ما لـ يقدـ لممحكمة المستدعى

أماميا عذرا تعتبره مقبكال ، ك إال أعتبرت محاكمة المتيـ المبمغ بالتكميؼ بالحضكر شخصيا          
 ك المتخمؼ عف الحضكر بغير إبداء عذر مقبكؿ ، محاكمة حضكرية . " .
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في األخير نخمص بالقكؿ مما تقدـ ، ك في إطار تقييـ نظاـ األمر الجزائي              

في نظر الفقو القانكني ، كإجراء جزائي مستحدث لممحاكمة في الجرائـ البسيطة ، إلى أف 
نظاـ األمر الجزائي ، ك بالرغـ مف ككنو بديؿ إجرائي مختصر ، أستحدث ك كرس 

لجة أزمة تشبع المحاكـ ، بالقضايا البسيطة قميمة الخطكرة ، إال أنو لـ يسمـ مف النقد لمعا
إذ يشكؿ في نظر البعض ، مساسا بضمانات المحاكمة العادلةك مبادئيا ، المتمثمة    في 

ك     (1)الشفكية ، ك العمنية ، ك المناقشة الكجاىية ، ناىيؾ عف إنتياؾ حقكؽ الدفاع 
، ك إثبات براءتو  حؽ المتيـ في الدفاعك لعؿ أىميا:  مشرع الدستكرمال كرسياالتي 

ك مرد ذلؾ  ،(3)مف الدستكر الجزائرم 56طبقا ألحكاـ نص المادة (2)المفترضة قانكنا . 
مقتضيات مبدأ  مع، في بعض األكجو  حسب كجية نظرىـ ، راجع لككنو يتعارض

 (4)الشرعية الدستكرية . 
 عادية      تباع اإلجراءات الدكف إ، األمر الجزائي خاصة فيما يتعمؽ بإصدار         

 مف شكميات تتعمؽ بإخطار المتيـ      ك ما تتضمنو، التي تحكـ سير الدعكل العمكمية 
ك إجراء التحقيؽ القضائي ، ك المرافعة المسبقة ، ك مبادئ العمنية ، ك الشفكية ك 

يكتفي القاضي  حيث، ذات الصمة أكراقأك مستندات  ك جكاز تقديـ المناقشة الكجاىية ،
 ؼ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكراؽ المممجرد اإلطبلع عمى ، في ىذا الشأف ب لتشكيؿ قناعتوالمختص 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنظر : _ خمفي عبد الرحمف ، دراسة لؤلمر الجزائي في التشريع الجزائرم ك المقارف ، مجمة (1)

 . 38، ص  2016،  26سطيؼ ، عدد المحامي الصادرة عف منظمة المحاميف لناحية 
 . 47، ص  مرجع سابؽلمتفصيؿ في المسألة ، أنظر : _ سالـ عبد المنعـ شرؼ الشيباني ، (2)
مف الدستكر الجزائرم ، عمى أنو : " كؿ شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جية  56تنص المادة ( 3)

 " . لضمانات البلزمة لمدفاع عف نفسو قضائية نظامية إدانتو في إطار محاكمة عادلة تؤمف لو ا
. ك أنظر أيضا : _ بكلمكاحؿ أحمد  657أنظر : _ أحمد فتحي سركر ، مرجع سابؽ ، ص (4)

 مرجع سابؽ            الشرعية الدستكرية ك حقكؽ اإلنساف في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ،
 . 171_101ص ص 
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ما مف شأنو أف يخمؽ تعارضا ك تناقضا مع مبدأ ال عقكبة بدكف ك محاضر اإلستدالؿ ، 

، ك يشكؿ إىدارا ك إنتياكا لحقالمتقاضيف في متابعة المناقشات ذات الصمة  (1)محاكمة 
خرؽ القانكني المطمكب . ك بالنتيجة عمى النحك الدفاع عف أنفسيـ  بقضاياىـ ، ك

الحؽ في مبدأ قرينة البراءة ،  مبدأ مساكاة المكاطنيف أماـ القانكفك لةعادالمحاكمة مبادئال
 (2). ك مبدأ التقاضي عمى درجتيف بمحام اإلستعانة
باإلضافة إلى ذلؾ فيناؾ مف يرل ، أف األمر الجزائي يمس بمبدأ عبلنية         

المحاكمة الجزائية ، ك التي تتيح المجاؿ لممارسة الرقابة الشعبية ، عمى سيرىا بالشكؿ 
القانكني المطمكب ، ك حصر نطاقو يمنع عمى المدعي المدني ، اإلدعاء مدنيا            

تطمبو مف مناقشة كجاىية ، ك ىك ما يتعارض مع شركط تطبيؽ في أم مرحمة ، لما ي
 نظاـ األمر الجزائي .

تخمؽ األمر الجزائي ، اإلجراءات التطبيقية لنظاـ أف يمكف القكؿ  بالنتيجة ،ك          
 .المشرع الدستكرم  يكرسياالحقكؽ الدستكرية التي  نكعا مف التعارض ، مع

 ـ األمر الجزائي في بعض الجكانب     لتي تشكب نظالكف بالرغـ مف العيكب ا        
النظاـ ، ك أىميا :   إال أنو ال يمكف إنكار ك حجب المزايا التي يكفرىا ىذا

اإلجراءات الجزائية ك تيسيرىا ك إختصار شكمياتيا المعقدة ، ما مف شأنو أف طتبسيػ
، تقتضي المتابعة فييا  يضمف سرعة البث في القضايا البسيطة قميمة الخطكرة ، ك التي ال

 بما تنطكم عميو مف مناقشة كجاىية .، ك ال مرافعة مسبقة إجراء تحقيؽ قضائي 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطبعة الثالثة ، دار  لقانكنية في التشريع الجزائرم ،اإلجراءات اأنظر : _ خمفي عبد الرحمف ، (1)

ك أنظر أيضا : _ منصكر عبد السبلـ عبد  . 333، ص  2017بمقيس ، الدار البيضاء ، الجزائر ، 
الحميد حساف العجيؿ ، العدالة الرضائية في اإلجراءات الجزائية _ دراسة مقارنة _ رسالة دكتكراه 

 .  236، ص  2016دار النيضة العربية ، القاىرة ، الطبعة األكلى ، 
_ بكخالفة : أيضا . ك أنظر  48، مرجع سابؽ ، ص أنظر : _ سالـ عبد المنعـ شرؼ الشيباني(2)

فيصؿ ، " األمر الجزائي كآلية مستحدثة ، المجمة األكاديمية لمبحث القانكني ، كمية الحقكؽ   ك العمـك 
 . 411، ص  2016،  02دباغيف ، سطيؼ ، العدد السياسية ، جامعة محمد لميف 
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نظاـ األمر الجزائي ، ترجح مقارنة بالمزايا التي يكفرىا ف المزايا العممية فإ، ضؼ إلى ذلؾ
ك التبسيط عكل العمكمية ، ككنو يحقؽ السرعةاإلجراءات العادية لسير الدالتي تمنحيا 

 .إجراءات الفصؿ في الدعاكل في الجزائية 
فيعبلج أزمةالعدالة ك بالنتيجة ، فإف نظاـ األمر الجزائي ، بمثابة الحؿ األمثم        
في    بما يضمنو مف سرعة ك تبسيط ك فاعمية في إجراءات الفصؿ      ، الجنائية

ػػرة المدة عقكبة السالبة لمحرية قصيالقضايا البسيطة ، ك الحد مف المجكء المتكرر لتطبيؽ ال
تخفيؼ الضغط عف ك ، باإلضافة إلى الحد مف ظاىرة إكتظاظ المؤسسات العقابية ، 

ذلؾ في ظؿ إحتراـ حقكؽ ك حريات المتيـ ، كفؽ مقتضيات قطاع العدالة ، كؿ 
 المحاكمةالعادلة .
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 ممخص الباب الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ممخصالباب الثاني......األمر الجزائي كنظام مستحدث لممحاكمة في الجرائم البسيطة في قانون اإلجـراءات الجزائية  الجزائـري
 
 

 نخمص بالقول من خالل ما سبق عرضو إلى أنو :
 

إنطبلقا مف ضركرة التكفيؽ ، بيف مبدأ تحقيؽ السرعة في الفصؿ في القضايا         
ك إنقضاء المتابعات الجزائية ، ىذا مف جية . ك بيف ، المتراكمة في أركقة المحاكـ 

ك البحث عف بدائؿ لئلجراءات العادية ، اإلقتصاد في اإلجراءات الشكمية ك تقميصيا 
 ضائيلقز الجياأداء اعمى المعقدة ، ك التي مف شأنيا أف تخمؼ جمكدا البطيئة الثقيمة ك 

كاحدة في إطار التكجيات لعممة إبتغاء تحقيؽ الفاعمية كالتبسيط بإعتبارىما ، كجياف  ،
ك بمعنى آخر ، تحقيؽ عدالة جنائية فعالة ك سريعة . الحديثة لمسياسة الجنائيةالمعاصرة 
 نات المكفكلة قانكنا لممتيـ . ، في ظؿ إحتراـ الحقكؽ ك الضما

ك ىك ماسايره المشرع الجزائرم ، في إطار إصبلح منظكمة العدالة ك عصرنة         
لتعزيز إحتراـ حقكؽ اإلنساف بكجو عاـ ، ك اإللتزاـ بالضمانات و قطاعيا ، سعيا من

جو خاص القانكنية ك الدستكرية المكفكلة لممتيـ ، في ظؿ مقتضيات المحاكمة العادلة بك 
إستحدث شأنو بصكرة تضمف لمفرد المتابع حقو في جميع مراحؿ المتابعة الجزائية ، حيث 

في ذلؾ ، شأف باقي التشريعات المعاصرة ، في إطار السياسة الجنائية المعاصرة ، نظاـ 
األمر الجزائي كطريؽ مختصر ك مكجز ، يسمكو الجياز القضائي لتحقيؽ السرعة ك 

ات الجزائية ، التي تحكـ سير الدعكل العمكمية لمفصؿ في القضايا التبسيط في اإلجراء
البسيطة قميمة الخطكرة ، بدؿ األساليب اإلجرائية العادية ، ك ما تتطمبو مف شكميات 

 مطكلة ك معقدة .
ك جسده مف خبلؿ التعديبلت التي أضفاىا عمى قانكف اإلجراءات الجزائية         

، المعدؿ ك المتمـ  23/07/2015المؤرخ في  15/02 الجزائرم ، بمكجب األمر رقـ
، المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  أيف أقر نظاـ األمر  66/155لؤلمر رقـ 

، كأحد أىـ اإلجراءات  7مكرر  380مكرر إلى  380الجزائي ، في نصكص المكاد مف 
 مكمية ك إنقضائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   الجزائية المختصرة ، التي تفترض الفصؿ في مكضكع الدعكل الع
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دكف إجراء تحقيؽ قضائي مسبؽ ، ك ال حتى إتباع إجػػراءات محاكمة عادية أك مرافعة 

ما تقتضيو مف مبادئ الشفكية ك العبلنية ك الكجاىية ، ك ذلؾ عمى النحكالذم  ك، مسبقة 
، كحقو في الطعف ، ك دفاعو ، يضمف عدـ المساس بضمانات المتيـ ، المتعمقة بحريتو 

 ك اإللتزاـ بمبادئ المحاكمة العادلة .
بة ك قد تبنى المشرع الجزائرم العمؿ بنظاـ األمر الجزائي ، بيدؼ مكاك       

في مجاؿ القكاعد اإلجرائية الجزائية ، اليادفة لتيسير ك بإستمرار المستحدثات التي تطرأ 
يجازىا ، في جرائـ كثيرة تككف قميمة الخطكرة تبسيط إجراءات المحاكمة  ك األىمية ، كا 

في مقابؿ ضماف أكبر قدر ممكف مف الحماية خاصةمف حيث العقكبة المقررة ليا قانكنا ، 
بغية تخفيؼ الضغط عف قطاع ك اإلحتراـ لمضمانات ك الحقكؽ المكفكلة قانكنا لممتيـ . 

 حتى تتفرغ لنظر الدعاكل اليامة ك المعقدة .، العدالة ك التقميص مف أعباء المحاكـ 
طبيعة خاصة تتناسب  ك يعد األمر الجزائي ، بمثابة حكـ أك قرار قضائي ، ذك        

القاضي المختص بمكجبو     مع الخصكمة الجزائية في شكميا المبسط ، حيث يفصؿ 
في مكضكع الدعكل العمكمية المطركحة أمامو ، إما بالبراءة ، أك بعقكبة الغرامة المالية 

دكف أف تسبقو إجراءات المحاكمة العادية ، محمو الجرائـ البسيطة قميمة الخطكرة   
نح ك المخالفات( ، بناء عمى طمب النيابة العامة ، عمما أف قكتو التنفيذية مرىكنة )كالج

 بعدـ اإلعتراض عميو مف قبؿ النيابة أك المتيـ .
أنو ، ك بعد دراستنا لعبلقة نظاـ األمر الجزائي ، بغيره مف األنظمة المشابية              

ئية ، إستخمصنا منيا ، أف أىـ       ك ىما نظامي المصالحة الجزائية ك الكساطة الجزا
ما يجمع نظاـ األمر الجزائي بغيره مف األنظمة اإلجرائية المكجزة ، ك التي أستحدثت     

في إطار التكجيات الحديثة لمسياسة الجنائية المعاصرة ، ىك الغاية مف إستحداثيا       
ريع ، ك إقتضاء الحقكؽ ك تكريسيا ، ك التي تكمف في إنقضاء الدعكل العمكمية بشكؿ س

دكف المساس بالضمانات المكفكلة قانكنا ، ك دكف اإلخبلؿ بمبادئ المحاكمة العادلة     
 في نطاؽ الجرائـ قميمة الخطكرة ، ك المكصكفة قانكنا أنيا جنح أك مخالفات، ما مف شأنو
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أف يساىـ في تخفيؼ العبء عف كاىؿ القضاة ، ك تكفير الكقت ك الجيد لنظر القضايا 

 التي تأتي عمى درجة كبيرة مف الخطكرة ، ك التي تقتضي الدقة في األحكاـ الصادرة . 
الفات البسيطة ، التي تككف ك يصدر األمر الجزائي في مكاد الجنح ك المخ        

 أك الحبس لمدة ال تفكؽ السنتيف . / العقكبة المقررة ليا قانكنا الغرامة ، ك
ك ينعقد اإلختصاص لمقاضي الجزائي بإصدار األمر الجزائي ، بخصكص ممؼ         

الدعكل المطركحة أمامو ، ك المحالة عميو كفؽ إجراءات األمر الجزائي ، بناء عمى طمب 
ككيؿ الجميكرية ممثؿ النيابة العامة ، إذا ما تكافرت الشركط المقررة قانكنا عمبل بمبدأ 

ياـ ك جية الحكـ ، إستجابة لمقتضيات المبادئ الدستكرية ك مبادئ الفصؿ بيف سمطة اإلت
 عمما أنو يمنع عمى القاضي إصدار أمر جزائي مف تمقاء نفسو . المحاكمة العادلة .

أنو ك كما سبؽ القكؿ ، يتـ الفصؿ في الدعكل العمكمية ، بمكجب أمر جزائي         
صادر عف القاضي الجزائي المختص ، في غيبة أطراؼ الخصكمة الجزائية  ك دكف 

 إجراء تحقيؽ  ك ال مرافعة مسبقة .
ـ   أف األمر الجزائي الصادر ، يتضمف بيانات جكىرية ، تشمؿ تحديد ىكية المتي       

ك مكطنو ، مكاف ك زماف إرتكاب الكقائع المنسكبة إليو ، فضبل عف تكييفيا القانكني      
ك السند القانكني المطبؽ ، باإلضافة إلى التنكيو عف مضمكف ما قضى بو األمر لتتـ 

 إحالتو فيما بعد عمى النيابة العامة ، كما يبمغ المتيـ أيضا بأم كسيمة قانكنية .
في حاؿ عدـ تكافر الشركط المستكجبة قانكنا ، لتطبيؽ إجراءات األمر أنو ك         

الجزائي ، يرفض القاضي المختص إصدار أمر جزائي ، ك يعيد أكراؽ القضية إلى النيابة 
 العامة ، لتتخذ ماتراه مناسبا كفقا لما يقرره القانكف .

لجزائي الصادر ، ينشأ أنو ك في حاؿ رفض النيابة العامة أك المتيـ ، لؤلمر ا        
لكمييما الحؽ في تسجيؿ إعتراض في اآلجاؿ المحددة قانكنا ، كآخر جانب مف الجكانب 

 اإلجرائية التي يشتمؿ عمييا نظاـ األمر الجزائي .
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ك يظير ذلؾ مف خبلؿ ما  ،زائي ال يتضمف إىدار ضمانات حقكؽ الدفاع لجمر األأف ا
مف حرية مطمقة في قبكؿ األمر الجزائي الصادر في حقو ، أجازه المشرع الجزائرم لممتيـ 

بإعتبار أف األمر تو راءبأك رفضو ، ك منحو حؽ اإلعتراض عميو ، ك محاكلة إثبات 
اؿ المحددة قانكنا ، جاإلعتراض عميو في اآل ـبعد ، در يحكز القكة التنفيذيةالجزائي الصا

يسقط األمر الجزائي ك يسقط  ، أما في حالة ما إذا إستعمؿ المتيـ حقو في اإلعتراض
عادة عاإ ،كجكبا في مكاد الجنح. ك بالنتيجة  دة النظر في ممؼ الدعكل العمكمية ، كا 

 في ظؿ مقتضيات المحاكمة العادلة . جراءات العاديةفقا لئلكمحاكمتو 
أنو ك لما كاف ىدؼ المشرع الجزائرم مف إستحداث نظاـ األمر الجزائي ، تبسيط              

ك سرعة إجراءات البث فييا بالنسبة لمجرائـ قميمة الخطكرة ، ك الثابتة عمى أساس معاينتيا 
ػب رتالدعكل العمكمية ، فقد المادية ، ك ذلؾ عمى النحك الذم يضع حدا نيائيا لمسار 

ر ، سكاء مف حيث حجيتو أك اإلعتراض آلثاف اجممة مالمشرع الجزائرم عمى صدكره 
نقضاء الخصكمة  عميو ، أك مف حيث مدل دستكريتو ، ك كذا ما يمس التقادـ ، كا 

 الجزائية. 
حتياطات إجرائية مف تنظيميئل ،أف المشرع الجزائرم صاحب تبنيو لنظاـ األمر الجزائي 

 ما يساىـ في إحتراـ الحقكؽ ك الحريات ك عدـ إنتياكيا، تكفؿ مف الضمانات أف شأنيا 
إما نحك اإلجراءات الجزائية العادية ، ك إما ، ك ذلؾ يتغيير مجرل الدعكل العمكمية  ،

 عبر حصر نطاؽ تطبيؽ نظاـ األمر الجزائي ، ضمف أضيؽ نطاؽ .
حكؿ نظاـ األمر الجزائي ، بارز في كجيات النظر القانكنية ك الفقيية ك رغـ التبايف الأنو 

يبقى في الكقت الراىف الحؿ األمثؿ  و، ك إختبلفيـ في الرأم بيف مؤيد ك معارض ، إال أن
ضمف المعالجة اآلنية لمجرائـ البسيطة قميمة الخطكرة     التي ك الذم يلعدالة سريعة ، 

فة ، بدؿ المجكء إلى اإلجراءات الجزائية الطكيمة       ك يقرر ليا القانكف عقكبات خفي
 الجزائيالمعقدة ، ما مف شأنو أف يساىـ في تخفيؼ العبء الممقى عمى كاىؿ القضاء 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ، فيك يعد كسيمة فعالة لمكاجياظلنذا اىالتي يحققيا يا ك مرد ذلؾ يكمف في المزا
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عف حضكر ، تخمؼ المتيـ المتابع كفؽ اإلجراءات العادية لسير الدعكل العمكمية 
ك ال حتى الطعف في األحكاـ الصادرة كفقا لئلجراءات العادية فضبل ، الجمسات العمنية 

رفع الحرج عمى مف يصدر في حقو ، في تبلشي األلـ النفسي المترتب  عمى المثكؿ عف 
 أماـ القضاء بكصؼ متيـ .

األمر الذم مف شأنو ، أف يجعؿ المزايا العممية التي يكتسييا نظاـ األمر الجزائي         
ية مف ناحية ، ما يحققو مف سرعة ك تبسيط في إجراءات الفصؿ في الدعكل قميمة األىم

ىذا مف جية .ك مف جية أخرل ، التخفيؼ مف العبء الممقى عمى كاىؿ القضاة ك تكفير 
الجيد ك الكقت لنظر الدعاكل اليامة ، ترجح مقارنة بالمزايا النظرية التي تكتسييا 
اإلجراءات العادية ، خاصة ما تعمؽ منيا بضماف حقكؽ الدفاع ، ك المرافعة  المسبقة ، 

 ئ العمنية ك الشفكية ك المكاجية .ك ما تقتضيو مف مباد
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 خاتمة :
 

خمصنا إلى أف المشرع الجزائرم          بعد اإلنتياء مف معالجة إشكالية البحث ،         
ك في إطار دكلة القانكف ، ك تجسيدا لمفاىيـ المساكاة ك الحؽ بيف أفراد المجتمع الكاحد 
عمؿ عمى كضع ترسانة قانكنية ، معاصرة ، قكية ، ك متماسكة ، تدعيما لضركرة حماية 
الحقكؽ ك الحريات الفردية ضد أم إنتياؾ ، ك التي تجد ضالتيا أماـ قطاع العدالة الذم 

يد الذم يسمكو ، كؿ صاحب حؽ أك مركز قانكني ، تعرض إلنتياؾ أك يعد السبيؿ الكح
 مساس .
ك سعيا مف المشرع الجزائرم ، لمكاكبة كؿ التطكرات ك المستجدات التي تشيدىا          

المنظكمة القانكنية الكطنية ، إستحدث قكانيف جديدة ، مف شأنيا تعزيز ك تدعيـ فاعمية 
، المعدؿ  23/07/2015المؤرخ بتاريخ  15/02، األمر رقـ قطاع العدالة ، ك لعؿ أىميا 

، المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم  حيث  66/155ك المتمـ لؤلمر رقـ 
 أضفى مف خبللو بعض التعديبلت ، عمى مستكل قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم .

دة في المتابعة الجزائية ، تطبؽ ك مف بيف ىذه التعديبلت ، إستحداثو آلليات جدي         
في الجرائـ البسيطة قميمة الخطكرة ، تتمثؿ في نظاـ المثكؿ الفكرم ، ك نظاـ األمر 

بغرض تبسيط إجراءات المحاكمة ك إختصارىا ، بما يكفؿ تخفيؼ الضغط عف  ، الجزائي
ؾ كفؽ قطاع العدالة ك إحتراـ ضمانات المتيـ ، ك تكريس مبدأ قرينة البراءة ، كؿ ذل

 مقتضيات المحاكمة العادلة .
ك قد إتبعنا في ذلؾ خطة عمؿ ك منيج بحث ، مناسبيف ككافييف إليصاؿ فكرة         

بحثنا بأرقى الطرؽ ك أنجعيا ، تحقيقا لجممة ما ييدؼ إليو مكضكع بحثنا المتكاضع ىذا . 
 أيف تناكلنا مضمكنو في بابيف  .

المستحدث لممحاكمة  األكؿ ، نظاـ المثكؿ الفكرمالباب حيث تناكلنا مف خبلؿ         
 ب ػػػػػػػػػفي الجرائـ البسيطة ، في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، المعدؿ ك المتمـ بمكج
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ـ      لو تأصيبل ك تفصيبل لماىية النظاالمذككر أعبله . عرضنا مف خبل 15/02األمر 
، باإلضافة إلى بياف طبيعتو القانكنية   خذ بولمميزة لو ، ك مبررات األالخصائص اك أبرز 

 ك أكجو التشابو ك اإلختبلؼ التي تجمع بينو ك بيف األنظمة المشابية .
إلى ضركرة عرض ك تحميؿ األحكاـ  ، كضكع البحثك قد دفعت بنا حاجة م        

 المنظمة لو ، ثـ تطرقنا إلى بحث إجراءات تطبيقو  .        
أما مف خبلؿ الباب الثاني ،  فقد تناكلنا نظاـ األمر الجزائي المستحدث          

تمـ لممحاكمة في الجرائـ البسيطة في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، المعدؿ ك الم
 . 15/02بمكجب األمر رقـ 

إلى ضركرة بحث ك تحميؿ ماىية النظاـ         ، ك حاجة مكضكع البحث دفعت بنا         
ك عرض خصائصو ، باإلضافة إلى إبراز الطبيعة القانكنية المميزة لو ، ك تكضيح أكجو 

األحكاـ التشابو ك اإلختبلؼ بينو ك بيف األنظمة المشابية ، ثـ التطرؽ إلى دراسة 
المنظمة لو ، عبر تحديد النطاؽ الشخصي ك المكضكعي لو ، فضبل عف الشركط كاجبة 
التكافر قانكنا حتى يصح تطبيقو ، ناىيؾ عف عرض إجراءات تطبيقو ، ك في األخير 

 التطبيقي لو في نظر الفقو القانكني .تقييـ بعرض الأنيينا بحثنا 
 

تفصيؿ أعبله ، ك حتى يتـ تنفيذ المشرع كمف خبلؿ مضمكف دراستنا كفؽ ال        
رتبيا بحثنا لمقترحات، الجزائرم إللتزامو المنكه بو ، فقد رأينا تقديـ جممة مف النتائج ك ا

 نعرضيا فيما يمي : ، كفؽ الترتيب المبيف أدناه ، ىذا ك تكصمنا إلى إيجازىا 
 

 النتائج : : أوال 
أف قانكف اإلجراءات الجزائية ، بمثابة اآللية الدالة عمى مكانة حقكؽ اإلنساف ك  _ 1

الحريات الفردية في أم نظاـ قانكني ، ك عمى أساسو يتـ تجسيد التكازف البلـز بيف 
الحقكؽ ك الحريات الفردية ، كفؽ مقتضيات المحاكمة العادلة ، ك كاجب الدكلة في 

 اقبتيـ . متابعة مرتكبي الجرائـ  ك مع
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 ائيأف المشرع الجزائرم مف خبلؿ إستحداثو لنظامي المثكؿ الفكرم ك األمر الجز  _ 2
المتضمف قانكف  66/155المعدؿ ك المتمـ ، لؤلمر رقـ  15/02بمكجب األمر رقـ 

اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، ساىـ إلى حد ما في تدعيـ متانة الترسانة القانكنية الكطنية 
المنصكص عمييا في المكاثيؽ الدكلية ك الدساتير  ، ك تكريس الضمانات ك الحقكؽ

 . الكطنية
في تعزيز  أف المشرع الجزائرم مف خبلؿ إستحداثو لمنظاميف ، ساىـ إلى حد ما _ 3

مبادئ المحاكمة العادلة ، ك اإللتزاـ بمقتضيات قرينة البراءة ، كفقا لمعايير حقكؽ 
 اإلنساف .

أف إستحداث المشرع الجزائرم ، لئلجراءات الجزائية البسيطة ك المكجزة لممحاكمة  _ 4
ة في الجرائـ قميمة الخطكرة ، يساير التطكر الحاصؿ في مجاؿ الحقكؽ ك الحريات الفردي

القائمة عمى مبدأ قرينة البراءة ، كما أنو يساىـ في التقميؿ مف المجكء المستمر لمعقكبة 
 السالبة لمحرية قصيرة المدة ، ك تخفيؼ العبء عف كاىؿ جياز القضاء .

أف إستحداث المشرع الجزائرم ، لئلجراءات الجزائية البسيطة ك المكجزة لممحاكمة في _ 5
الجرائـ قميمة الخطكرة ، جاء بمثابة إستجابة لمتطكر الحاصؿ عمى مستكل العمؿ القضائي 
المتنامي بإستمرار ، ك ما يتطمبو مف إستعانة بإجراءات مف ىذا النكع ، بيدؼ مكاكبة 

 لمسياسة الجنائية .     اإلتجاىات الحديثة 
بلت ػػأف نظاـ المثكؿ  الفكرم مف بيف الطرؽ اإلجرائية المستحدثة ، مف خبلؿ التعدي _ 6

المتضمف قانكف اإلجراءات  15/02التي أقرىا المشرع الجزائرم ، بمكجب األمر رقـ 
تشبع الجزائية الجزائرم ، ليحؿ محؿ إجراءات التمبس ، كطريؽ إستثنائي لمكاجية مشكمة 

المحاكـ بالقضايا قميمة الخطكرة ، بيدؼ كضع حد لمخصكمات الجزائية بصكرة مكجزة ك 
كىذا دكف اإلخبلؿ بضمانات  ، مبسطة كميسرة ، بعيدا عف إجراءات المحاكمة العادية

 المتيـ المتعمقة بحريتو ك دفاعو كحقو في الطعف في ظؿ قكاعد المحاكمة العادلة .
كرم مف بيف الطرؽ اإلجرائية المستحدثة ، التي يسمكيا ككيؿ أف نظاـ المثكؿ الف _ 7

 أنسػػػػػػػػبي فخطار المحكمة الجنحية ، بممؼ الدعكل العمكمية لمفصؿ فييا ، إلالجميكرية 
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اآلجاؿ ، ييدؼ المشرع مف خبلليا إلى تبسيط اإلجراءات ك إيجازىا ، بغرض التقميؿ مف 
 حجـ القضايا المطركحة أماـ القضاء .

أف المشرع الجزائرم مف خبلؿ إستحداثو لنظاـ المثكؿ الفكرم ، كفؽ إلى حد ما في  _ 8
، ك إحتراـ الضمانات تحقيؽ التكازف بيف عدالة جنائية فعالة ، ك بيف حماية حقكؽ المتيـ 

ك التقميؿ مف المجكء المتكرر لتطبيؽ العقكبة السالبة ، الدستكرية ك القانكنية المكرسة لو 
 لمحرية قصيرة المدة .

أف الغرض األساسي مف كضع المتيـ رىف الحبس المؤقت ، ىك مف أجؿ ضماف _  9
مسبقة ، أك تعجيبل مثكلو أماـ المحكمة ك حسف سير إجراءاتيا ، دكف أف يشكؿ عقكبة 

بتنفيذ العقكبة المحتمؿ تكقيعيا ضػد المتيـ ، ألف إدراؾ الغاية مف إتخاذ اإلجراء تؤدم 
 إلى تحقيؽ الغرض المنشكد مف إتخاذه ، دكف أف ينحرؼ بو عنو .

أكد الطبيعة اإلستثنائية التي يكتسييا الحبس ، المشرع الجزائرم بيذا التعديؿ  أف _ 10
مف أخطر اإلجراءات التي تمس قرينة البراءة المكرسة دستكريا ، دكف أف  المؤقت بإعتباره

شرعيتو ، ك ضماف تنفيذه عمى النحك مدل يغفؿ مسألة كضع آليات تكفؿ الرقابة عمى 
 الذم يستكجبو القانكف .

حالة  ؽأف كضع المتيـ رىف الحبس المؤقت بعد األمر بتأجيؿ قضيتو ، قد تخم _ 11
مساكاة أماـ القضاء مع المتيـ الذم ال تؤجؿ قضيتو ك يشترؾ معو في مف الخرؽ لمبدأ ال

 نفس التيمة ك الظركؼ الشخصية ك المكضكعية .
مع كضع المتيـ ، أف قاضي الحكـ عند تأجيمو لمنطؽ بالحكـ إلى جمسة الحقة _  12

ـ رىنالحبس المؤقت دكف أخذ رأم النيابة العامة ، أك الدفاع ، يعد خرقا صريحا ألحكا
 ك إنتياكا صارخا لمحقكؽ األساسية المكرسة دستكريا لممتيـ .، القانكف 

أف إستحداث المشرع الجزائرم لنظامي المثكؿ الفكرم ك األمر الجزائي ، يعتبر _ 13
 مكسبا ىاما في الساحة التشريعية الجزائرية .

 رع ػػػػػػػػػدل المشأف نظاـ المثكؿ الفكرم ، يعد نقطة تحكؿ ىامة في السياسة العقابية ل_ 14
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الجزائرم ، في تدعيـ إستقبللية القضاء ، بتجريد ككيؿ الجميكرية مف الصبلحية المتعمقة 
تخكيؿ جية الحكـ ممثمة في قاضي الحكـ عمى بإيداع المتيـ رىف الحبس المؤقت ، ك 

مستكل محكمة الجنح بذلؾ ، ما مف شأنو أف يفسح المجاؿ لمنيابة العامة لئلشراؼ الفعمي 
 عمى أعماؿ الضبطية القضائية .

تخفيؼ العبء عف جياز القضاء ، ما مف شأنو أف يساىـ في تدعيـ دكر القضاء _ 15
 حؽ المتيـ في محاكمة عادلة تتـ في أنسب االجاؿ .في تكريس قرينة البراءة ، ك تجسيد 

تحقيؽ األثر الردعي المنشكد ، بما يتناسب ك خطكرة األفعاؿ اإلجرامية ، ك أثرىا _ 16
 عمى النظاـ العاـ .

أف تحقيؽ العدالة ، ال يتجسد بصدكر القرار لصالح المتيـ فحسب ، ألف القرار _ 17
 إذا كاف متأخرا .المنصؼ ، ال يفضي إلى إزالة الظمـ 

، جاء لتدارؾ النقص     66/155المعدؿ ك المتمـ ، لؤلمر رقـ  15/02أف األمر رقـ  _ 18
ك التعسؼ ، ك كضع حد لئلشكاالت التي تطرح لدل جياز القضاء بسبػػب الحبس 
المؤقت بأف جعؿ ىذا اإلجراء ذك طبيعة إستثنائية ، ال يمكف المجكء إليو إال في حاالت 

 ى سبيؿ الحصر نذكر منيا : محددة عم
إذا ما كانت العقكبة المقررة ، لمجريمة المرتكبة محؿ المتابعة ، ىي الحبس لمدة  أ _

 ( سنكات .03تفكؽ ثبلث )
 إذا نتج عف الجريمة إخبلؿ بالنظاـ العاـ . ب _
ة طأف اإلجراءات المستحدثة القائمة عمى الرضائية ك عمى رأسيا الصمح ك الكسا _ 19

تتـ بعيدا عف أركقة القضاء ، مما قد يعصؼ بمبدأ العبلنية ، بما يتضمنو مف ضمانات 
ك يثير شبية التحيز ك المحاباة ، ك الخكؼ ، مف تعرض األطراؼ لمضغطك التيديد مما 

 يجعؿ صكرة العدالة ميتزة . 
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أف المشرع الجزائرم ك بالنظر لخطكرة إجراء الحبس المؤقت عمى الحريات  فقد _ 20
أجازه عمى سبيؿ اإلستثناء ، بعد تدابير الرقابة القضائية إذا ما تأكد مف عدـ نجاعتيا 

 لممبررات التالية : 
 التحقيؽ ذلؾ . إذا إقتضت ضركرة إتماـ أ _
 إذا إقتضت حماية المتيـ ك مصمحتو ذلؾ . ب _
 إذا لـ يقدـ المتيـ ضمانات كافية لممثكؿ أماـ القضاء . ج _
 إذا لـ يمتـز المتيـ بتدابير الرقابة القضائية . د _
عزز نظاـ المثكؿ الفكرم ، حؽ الدفاع لممتيـ سكاء أماـ ككيؿ الجميكرية أثناء  _ 21

بتمكيف المحامي مف اإلتصاؿ بمككمو بكؿ حرية مع إحتراـ ، قبؿ المحاكمة اإلستجكاب ، ك 
مبدأ السرية ، ك قد دعـ المشرع ىذا الحؽ أكثر أماـ قاضي محكمة الجنح الذم لو تأجيؿ 

 إذا تمسؾ المتيـ بحقو في الدفاع .، النظر في الدعكل 
سحب سمطة إصدار أمر اإليداع في حاالت التمبس ضد المتيميف ، مف النيابة _  22

ك تخكيميا لقاضي محكمة الجنح ، بمكجب نظاـ المثكؿ الفكرم ك الذم أضحى ، العامة 
الحامي الكحيد لحريات ك حقكؽ األفراد ، فمو اإلفراج عف المتيـ أك إخضاعو لمرقابة 

 اعو الحبس المؤقت ألف البراءة مفترضة في المتيـ . القضائية . كفي حاالت إستثنائية إيد
ك بالنتيجة تفادم  .التقميؿ مف عدد المتيميف الذيف يتـ إيداعيـ رىف الحبس المؤقت _ 23

عف فعالية اإلجراءات عقابية بالمحبكسيف ، ك ىك مايعبر ظاىرة إكتظاظ المؤسسات ال
 بسيطة .لممحاكمة في الجرائـ ال 15/02المستحدثة بمكجب األمر 

تخفيؼ الضغط عف كاىؿ الجياز القضائي ، مما يساىـ في تدعيـ دكره في تفريد _  24
 المعاممة العقابية بالشكؿ المطمكب .

ؼ يأف تبني المشرع الجزائرم لنظاـ المثكؿ الفكرم ، يساىـ إلى حد كبير في تخف _ 25
ة ، مف جداكؿ األقساـ الضغط عف جياز القضاء ، بإستبعاد الجرائـ البسيطة قميمة الخطكر 

 الجزائية بالمحاكـ .
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 15/02أف تبني المشرع الجزائرم لئلجراءات التي إستحدثيا مف خبلؿ ، األمر رقـ _ 26
 جاء كحتمية فرضتيا أزمة تشبع المحاكـ بالقضايا ، ك إثقاؿ كاىؿ القضاة .

مرنة ك ال ، سيمة ك ميسرة  15/02أف البدائؿ اإلجرائية المكرسة بمكجب األمر  _ 27
تعقيد فييا ، ك النتائج ببل شؾ محصمة ، كما أنيا تساىـ في إصبلح ك عصرنة قطاع 

 العدالة .
في إطار اإللتزاـ بمقتضيات قرينة البراءة ، قد كفؽ كثيرا في  أف المشرع الجزائرم ك_ 28

ترتيب األكامر ، التي التي يصدرىا قاضي الحكـ عمى مستكل محكمة الجنح  في مجاؿ 
حيث بدأ بترؾ المتيـ  ،القضايا التي تتـ المتابعة فييا بمكجب إجراءات المثكؿ الفكرم 

رج إلى تقييد حريتو كفؽ تدابير الرقابة حرابإعتبار قاعدة اإلفراج ىي األصؿ ، ثـ تد
 ك إنتياء إلى األمر بإيداعو رىف الحبس المؤقت كطريؽ إستثنائي . ،القضائية 

أف نظامي المثكؿ الفكرم ك األمر الجزائي ، بإعتبارىما مف اإلجراءات المكجزة _ 29
أساليبيما ىمابمثابة نظاـ متكامؿ إلدارة الدعكل العمكمية ، يتسماف بتنكع ك مركنة 
 بالشكؿ الذم يتناسباف فيو مع أكبر قدر مف الجرائـ التي تشترؾ في قمة أىميتيا .

رغـ أف نظامي المثكؿ الفكرم ك األمر الجزائي ، بإعتبارىما مف اإلجراءات  _ 30
المكجزة  يبدكاف نكعا ما مف حيث إجراءات تطبيقيما ، أنيا مخمة بضمانات الدفاع ك 

إال أنيا ال تخؿ بالتكازف المطمكب بيف الحقكؽ ك الحريات ك بيف  ، المحاكمة العادلة
 المصمحة العامة ، ألف تحقيؽ ىذا التكازف ال يقتضي بالضركرة إتباع اإلجراءات العادية . 

بإعتبارىما مف اإلجراءات المكجزة ىي ، أف نظامي المثكؿ الفكرم كاألمر الجزائي  _ 31
مبدأ المحاكمة الفكرية كمبدأ دستكرم تكفمو أغمب بمثابةتفريد إجرائي ، ك تقكـ عمى 

  الدساتير المعاصرة ، بما يضمف تحقيؽ عدالة جنائية فعالة .

عقكبة رضائية بديمة في حاؿ عدـ اإلعتراض عميو مف يتضمف األمر الجزائي  أف _ 32
 .  مف أجاز ليـ القانكف ممارسة حؽ اإلعتراضطرؼ 
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أف القكة التنفيذية لنظاـ األمر الجزائي ترتيف بإرادة أطراؼ الدعكل ، فتككف ليـ _ 33
، أك العكدة لئلجراءات العادية المقررة   ما قضى بو بمكجبو حرية اإلختيار بيف تطبيؽ

 محاكمات الجزائية .لسير ال
ك المتمثؿ في كفالة السرعة ك ، يرمي األمر الجزائي إلى تحقيؽ اليدؼ النفعي  _ 34

 التبسيط عند البث في القضايا الجزائية .
عقكبة رضائية بديمة عف يتضمف األمر الجزائي ك إف كاف متفؽ عميو بأنو أف _ 35

المحاكمة ، ك كحدة اليدؼ في ار إجراءات التحقيؽ أك في إختص، الدعكل الجزائية 
التخفيؼ عف كاىؿ السمطة القضائية في نظر القضايا  إال أنو ُاختمؼ فيما إذا كاف يؤخذ 

 بالعكد في أحكاميا أك ال.
أف نظاـ األمر الجزائي ، تفصؿ عف طريقو المحكمة في ممؼ القضية  دكف إشتراط _ 36

 .مسبقة جمسة عمنية ، ك بغير حضكر المتيـ ، ك دكف مرافعة 
متابعيف بنفس الاألمر الجزائي ال يمكف تطبيقو في مكاجية مجمكعة مف المتيميف أف _37

، بإستثناء المتابعات   التي تتـ ك إنما يتخذ إذا تمت المتابعة ضد شخص كاحد ، الكقائع 
 ضد شخص معنكم ك شخص طبيعي مف أجؿ نفس األفعاؿ .

سعيا كراء ، مميزات نظاـ األمر الجزائي تستحؽ إكسابو المزيد مف الفاعمية  أف_38
ألنو كمما كانت اإلجراءات ثقيمة ك ، تحقيؽ عدالة متكازنة تراعي الفاعمية ك التبسيط 

 جمكدا عمى الجياز القضائي في الدكلة . كمما خمفت ، معقدة 
ة السريعة ك اإلختصار في أف األمر الجزائي يحقؽ مبدأ التكفيؽ بيف العدال_ 39

اإلجراءات الشكمية ، في الجرائـ قميمة الخطكرة ، ك سيمة اإلثبات ، كما يعمؿ في نفس 
الكقت عمى ضماف تحقيؽ سمطة الدكلة في تطبيؽ العقكبة عمى مستحقييا ك إعادة 

 الحقكؽ إلى أصحابيا.
ة ، فيك نظاـ يقكـ أف األمر الجزائي يثير مشكمة تتعمؽ بضمانات المحاكمة العادل _40

دكف إجراءات محاكمة سابقة ك في غيبة ، عمى مبدأ الفصؿ في مكضكع الدعكل الجزائية 
 كد ػػػػالتي تس، ك المكاجية  ، ك الشفكية، ك بعيدا عف مبادئ العمنية ، الخصـك 
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    دستكرية ىذا النظاـ  مدل العادية ، ما مف شأنو أف يثير جدال حكؿإجراءات المحاكمة 
مبدأ ال ، ك الذم يقضي بتعارضو مع المبدأ الدستكرم المستقر في القانكف الحديث نظرال

 عقكبة بغير محاكمة . 
يثير مر الجزائي ، في بعض األحياف أف إختصاص النيابة العامة بإصدار ىذا األ _ 41

مع مبدأ الفصؿ بيف سمطتي اإلتياـ ك المحاكمة الممحكظ تعارض بعض التشكيؾ ، نظرالم
. 

، إال أنو نظاـ يفترض الفصؿ  المزايا التي يتسـ بياأف األمر الجزائي ك بالرغـ مف _ 42
حاكمة العادلة في مكضكع الدعكل ، دكف التقيد بالضمانات ك المبادئ األساسية لمم

 ك العبلنية ، ك المكاجية ، ك حؽ الدفاع .، كالشفكية 
د يفقد لمحاكمة قراءات اجف طكؿ إأل، ؿ لمستعجء ائي شبيو بالقضازالجر األماأن _43
ك الذم          ـ مف مبلحقتو بالجريمة لممتير لمستمؽ القمامع نكنية لقاالة صبغتيا دألا
 . بعد مدة طكيمة توراءببحكـ  الدر يص قد
ض لقبر ااطخب أبتجنؾ لف كذإلنساكؽ اعمى حقظ ئي يحافزالجر األماأن _ 44
 ت.قؤلمس الحبكا، كابالستجكا

، نظرا لككنو     ية كرستدلاعية رلشدأ امع مبرض ئي يتعازالجر األمـ ااظنأف _ 45
 .لمنصفة المحاكمة ا يفتقر لضمانات

دئ لمباف اه مرباعتبا، زائية لجت احاكمالمنية اعبلدأ عمى مخالفة لمبطكم نو ينأ_ 46
لة دالعسير اقبة رابمكر يسمح لمجميذم لا، ك جراءات الجزائية إلاقانكف في كاردة لامة اليا
مرقابة عمى بذلؾ ينطكم عمى إىدارلفيك  ،ـك لخصافي غيبة در نو يصألى إضافة إ

 العقكبة المقررة .
إلى صدكر أمر بالبراءة أك ، ص األمر الجزائي  يصدر مسبكقا بمحاكمة تخم أف_47

 ، يغمب عمييا التبسيط ك اإليجاز، اإلدانة ، غير أف ىذه المحاكمة تككف مف نكع خاص 
 ك ال تطبؽ فييا المبادمء العامة التي تسكد في المحاكمة العادية .
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تتمثؿ في سرعة الفصؿ في ، مف مزايا عممية ئي زالجمر األضمنو نظاـ ايـ ما غر_ 48
المتابعات الجزائية ، ك تخفيؼ العبء عمى المحاكـ ك القضاة ، إال أف ذلؾ ال يخفي 

 .مة لياجرائية ك الدستكرية اإلنكنية القادئ المباض ابعإنطكاءه عمى إنتياؾ 
 

 :  المقترحاتثانيا / 
كبديؿ عف ، _ ضركرة العمؿ عمى تجسيد التطبيؽ الفعمي لنظاـ السكار اإللكتركني  1

 ك اإللتزامات المفركضة بمكجب الرقابة القضائية . ، الحبس المؤقت
بالنسبة إلدراج شرط بمكغ المتيـ سف الرشد ، _ ضركرة تدارؾ اإلغفاؿ الممحكظ  2

 إلمكانية متابعتو كفؽ إجراءات المثكؿ الفكرم بصفة صريحة .، ك ذلؾ الجزائي 
_ ضركرة النص بصفة صريحة ، عمى إستثناء جرائـ الصحافة ك الجرائـ ذات الطابع  3

السياسي ، باإلضافة إلى جرائـ األحداث ، مف نطاؽ تطبيؽ إجراءات المثكؿ الفكرم  
 .القانكنية لمنع إستغبلؿ الثغرات 

المشرع الجزائرم لحمكؿ قانكنية ، بالنسبة لئلشكاؿ المتعمؽ بضركرة _ ضركرة إيجاد  4
بيف المتيميف الذيف تتطابؽ ممفاتيـ ، ك حث القضاة عمى ، تحقيؽ المساكاة أماـ القضاء 

 اإللتزاـ بالتفسير الضيؽ لمنصكص القانكنية .
في لفكرم إجراء المثكؿ ابدايات تطبيؽ  م طبعذالك القصكر _ ضركرة تدارؾ النقائص  5

المبادئ ضكء التعديبلت المرتقبة لقانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، طبقا لمقتضيات 
 . يةالدستكر 

 عمى أرض الكاقع     لكبل النظاميف  في التطبيقات اإلجرائية_ ضركرة إعادة النظر  6
النطؽ في تسيير الممفات القضائية ك ، حتى ال يككنا مجرد أداة تعبر عف إرادة المشرع 

السريع بالعقكبة فحسب ، أم مجرد حبر عمى كرؽ ، بؿ ال بد مف تفعيميما حتى يحققاف 
الغرض المنشكد مف إستحداثيما ، عبر تجسيد القيمة القانكنية التي يكتسييا كبل النظاميف 

مف كرائيما مف حيث تحقيؽ  ؼ التي يسعى المشرع إلى تحقيقياإنطبلقا مف األىدا ،
 اؿ ػػػػػالفعؿ العقابي السريع ك الفععدالة جنائية فعالة ، ىذا مف جية . كرد 
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ك ذلؾ       الحد مف تفشي الظاىرة اإلجرامية ، بالسرعة البلزمة ، مف جية أخرل . ك
 حتى تستقر في ذىف الجاني ، ك تبعث عمى اإلطمئناف لدل الضحية .

        سمطة بإعتباره لدل القضاء  المستكجبة قانكناعمى تكريس الضمانات _ العمؿ  7
 .مف سمطات الدكلة 

اؿ كمع مختمؼ أش ،إلجراءات الجزائية الجزائرم قانكف ا ضركرة تكييؼ مضمكف_  8
إدارة قطاع العدالة ك عصرنتو ، مع تجسيد التطبيؽ بخاصة فيما لو عبلقة، الجريمة 

 الفعمي لمختمؼ الكسائؿ العممية التي تساىـ في مكافحة اإلجراـ .
ميا تجسيد _ ضركرة التركيز عمى ترشيد المتابعة الجزائية ، بالشكؿ الذم يضمف فع 9

 المعالجة الفعالة ك الفكرية لمقضايا .
 األمكر الجكىرية لكبل النظاميف . مستكل _ ضركرة تدارؾ النقص الممحكظ عمى 10
_ ضركرة تسميط الضكء عمى فكرة إستحداث آلية ، لمبث في قضايا المتيميف الماثميف  11

. ك النظر في مدل د عقاالطارئة ، التي تحكؿ دكف إن أياـ العطؿ ، أك في حالة الظركؼ
لحيف الفصؿ النيائي ، خبلؿ أياـ العطؿ بيذه الصبلحية إمكانية إناطة القاضي المداـك 

 في مكضكع القضية خبلؿ األياـ العادية .
_ ضركرة كضع ضكابط قانكنية ، تقيد مف سمطة النيابة العامة في المجكء إلى  12

جراءات تحت طائمة البطبلف اإلبالنص عمى شرط كقكع ، إجراءات المثكؿ الفكرم 
في حالة اإلخبلؿ بأم شرط مف الشركط اإلجرائية المقررة قانكنا ، مما يساىـ في ، المطمؽ

 غمؽ المجاؿ ضد أم إنتياؾ .
عمى  لو ، فيما يخص مسألة النص صراحة _ ضركرة تدارؾ المشرع الجزائرم إلغفا 13

ك أف لصادر في حؽ المتيـ  الذم سبقكـ اإلفراج اعدـ قابمية الطعف باإلستئناؼ ، في ح
 حكـ عميو باإليداع رىف الحبس المؤقت في الجمسة األكلى . 

عند تقديـ ىذا ، _ ضركرة النص صراحة عمى إلزامية حضكر المحامي رفقة المتيـ  14
 ي ػػػػػػػػػػػػػػػ، ك في حاؿ تعذر حضكر المحام األخير إلستجكابو مف طرؼ ككيؿ الجميكرية
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عمى جكاز إستعانة المتيـ مف نظاـ المساعدة ، أف ينص المشرع الجزائرم صراحة 
ع م ل الجية القضائية ك ذلؾ بكضع قائمة المحاميف المداكميف عمى مستك  ف القضائية

التنكيو عف ذلػؾ في محضر اإلستجكاب تحت طائمة البطبلف ، ما مف شأنو السماح 
ع تثبت بيدؼ كضع إستراتيجية دفا، ك دراسة الممؼ بدقة ، لممحامي بالتحضير الجيد 
 ك ذلؾ إستجابة لمقتضيات مبادئ المحاكمة العادلة .،  نجاعتيا أماـ جية الحكـ

_ ضركرة أف يبرز قانكف اإلجراءات الجزائية ، ، بمثابة المرآة لمحقكؽ ك الحريات 15
بإعتباره أحد أىـ المؤشرات الدالة عمى مكانة حقكؽ اإلنساف ، في ظؿ أم نظاـ قانكني  

ك  حماية الحقكؽ ك الحريات الفردية يتـ تجسيد مدل التكازف بيف ، ك الذم عمى أساسو 
حاكمة العادلة ، ك أداء الدكلة لكاجبيا في الحرص عمى تحقيؽ عدالة اإللتزاـ بمبادئ الم

قكبة لمغرض المنشكد مف جنائية فعالة ك تحقيؽ الردع بنكعيو ، بما يكفؿ أداء الع
مما  مف أجؿ إعادة اإلدماج اإلجتماعي أال ك ىك اإلصبلح ، ك إعادة التأىيؿ ، تكقيعيا

 يجعؿ منو القانكف المكمؿ لمدستكر . 
ك دكرىا في  ، اإلجراءات المستحدثة األىمية التي تكتسييا_ ضركرة التحسيس ب 16

في سرعة لمحقمف جية . ك مدل ضمانيا ىذا تحسيف أداء مرفؽ العدالة ك تيسير عممو ، 
المفاىيـ ك  مامف شأنو أف يساىـ في تكضيح األفكار .مف جية أخرل ، ىذا المحاكمة 
عمكما ، ك بية المعاصرة ، بيدؼ تييئة الرأم العاـ في إطار السياسة العقا، المتبناة 

 ك حتى ال تحبط الممارسة العممية .، العمؿ القضائي خصكصا 
ي جميع مراحؿ الدعكل عمى ضحايا الجريمة ف، الضكء دائرة _ ضركرة تسميط  17

 .سبؿ إستفائيـ لحقكقيـ في التعكيضك تكفير الحماية البلزمة ليـ ، ك تجسيد  ،العمكمية 
      المكانة البلئقة بو  هإعطاءضركرة إحاطة الضحية باإلىتماـ البلـز ، ك _  18

 في الخصكمة الجزائية . اأساسي اطرفبإعتباره 
عمى بث ركح  تفشي الظاىرة اإلجرامية ، ك العمؿمنع ل_ ضركرة تبني إستراتيجيات  19

 ، ك زيادة الكعي ك تعزيز        ، ك تحسيف التربية  يةك إزكاء ركح اإلنسان، الفضيمة ك التيذيب 
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اإلعبلـ ، ك خمؽ ضمير إجتماعي حي قادر عمى تحقيؽ الضبط ،ك تدعيـ  الثقافة
 اإلجتماعي الذاتي .

بدائؿ األساليب اإلجرائية التقميدية ، في نطاؽ الجرائـ البسيطة قميمة _ ضركرة تفعيؿ  20
نة ، بما يضمف تأميف السرعة في حسـ ك الخطكرة ، القائمة عمى البساطة ك المر 

الخصكمة الجزائية بطريقة سيمة ميسرة ، مختصرة ك مرنة ، ك تخفيؼ الضغط عف كاىؿ 
 الجياز القضائي .

الكفاءة المينية ك العممية القانكنية ، ك رفع مستكل _ ضركرة تطكير الدراسات  21
 مكضكعية صارمة .معايير ىـ كفؽ أسس عممية ك ءك إنتقاة ، لمقضا
ب أف تتـ جعمى حقكؽ المتقاضيف . إذ كىدؼ التبسيط ضركرة أف ال يؤثر _  22
في ؿ لفصف افبل يمك، ـ لمتياجية كافي مك، كـ لخصكر افي حض، جراءات الجزائية إلا
نظاـ كد جكفي راءات، كجف إبيا مؿ ما يتصؿ بككبالتيمة ـ لمتير ااطخكل دكف إعدّ لا
يمكف القكؿ أف ذا لك جراءاتإلامناقشة كمتابعة  ضحيةلايع طال يستمثبل ، ئي زالجر األما

 ـجيتيكافي مجراءات إلركرة إتخاذ اضكـ كلخصكر احضدة قاعيحمع ر ص في ذلكتعارض
. 
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 )2(ممحق رقم

 نموذج عن إجراءات األمر الجزائي
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 ............قائمة المراجعفي الجرائـمالبسيطة في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائرياإلجراءات المستحدثة لممحاكمة 
 

 قائمة المراجع

 : بالمغة العربية:  أوال

 : الكتب_ 1
 :أبو الفصل جمال الدين محمد 

 . 1975مجمد األكؿ ، بيركت ، لساف العرب ال _
 :أحمد بن مداني 

 15/02الجزائية المعدؿ ك المتمـ باألمر رقـ _شرح األحكاـ الجديدة لقانكف اإلجراءات 
 . 2015الصادرة 

 :أحمد محمد براك 
دراسة مقارنة   ،العقكبة الرضائية في الشريعة اإلسبلمية ك األنظمة الجنائية المعاصرة _

 . 2009جامعة القاىرة ، 
 أحمد فتحي سرور:

، دار النيضة العربية  الشرعية الدستكرية ك حقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية  _
 . 1995القاىرة ، 

 .1993الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية دار النيضة العربية ، القاىرة ، مصر ،  _
 . 1990، النيضة العربية ، القاىرة دار الكسيط في قانكف اإلجراءات الجزائية ، _
 . 1985القاىرة ، ،  دار النيضة العربيةالكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية ، _
النيضة العربيةط دار المجمد األكؿ ك الثاني ، ، الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية _ 
4 ، 1981 . 
 .1969مارس ،   39السياسة الجنائية ، ، مجمة القانكنك اإلقتصاد ، العدد األكؿ ،  _

 :أسامة حسنين عبيد 
 . 2005 الصمح في قانكف اإلجراءات الجنائية ، دراسة مقارنة ، دار النيضة العربية ، _
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 أشرف رمضان عبد الحميد :
دراسة مقارنة ، دار النيضة ، الكساطة الجنائية ك دكرىا في إنياء الدعاكل العمكمية  _
 .2004،  1لعربية ، القاىرة ، ط ا

 :أشرف مسعد أبو زيد 
 1431جنائي ، الطبعة األمر الجنائي ، جامعة القاىرة ، كمية الحقكؽ  قسـ القانكف ال _

 ـ . 2010ق _ 
 أمين مصطفى محمد :

 .  2002إنقضاء الدعكل الجنائية بالصمح ، مكتبة اإلشعاع الفنية اإلسكندرية ،  _
 :إبراىيم سيد أحمد 

مبادئ محكمة النقض في اإلثبات الجنائي ، دار الجامعة الجديدة لمنشر اإلسكندرية  _
 . 1999الطبعة األكلى ، 
 إبن منظور :

 . 1992دار المعارؼ ، بيركت ،  6لساف العرب المجمد  _
 إدريس سييل حور عبد النور :

 . 1970، دار اآلداب   بيركت ،  6المنيؿ ، قامكس فرنسي عربي ، ط _
 إسحاق إبراىيم منصور :

المبادئ األساسية في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، ديكاف المطبكعات الجامعية  _
 .1995الجزائر ، 

 :السعيد مصطفى السعيد 
، كمية الحقكؽ 1في تبسيط اإلجراءات الجنائية ، مجمة القانكف ك اإلقتصاد ، العدد  _

 . 1941جانفي  11،  جامعة القاىرة
 :السيد العتيق 

الفرنسي في ضكء أحدث التفاكض عمى اإلعتراؼ في قانكف اإلجراءات الجنائية _
 . 2005النيضة العربية ، القاىرة ، دراسة مقارنة ، دار التعديبلت 
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 الكيالني فاروق :
دار  3، ط  2محاضرات في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني ك المقارف ، ج _

 . 1995بيركت ، المركج ، 
 الكواري جاسم منى :

، منشكرات الحمبي الحقيقية   1التفتيش شركطو ك حاالت بطبلنو ، دراسة مقارنة ، ط _
2008. 

 :إيمان محمد الجابري 
 . 2011، اإلسكندرية، األمر الجنائي ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة  _

 بارش سميمان : 
الجزائية الجزائرم ، دار الشياب لمطباعة ك النشر ، باتنة  شرح قانكف اإلجراءات _

 . 1986الجزائر 
 :براء منذر عبد المطيف 

، دار الحامدلمنشر ك التكزيع ، عماف  1شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ، ط  _
 .2008 األردف ،

 :جالل ثروت_ 
 . 2003نظـ اإلجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ،  _

 جمال إبراىيم عبد الحسين :
 . 2011قكقية ، بيركت ، لبناف حمبي الحمجاالت تطبيقو ، منشكرات الاألمر الجزائي ك  _

 :جمال السايس 
كميؾ  الجزائر  اإلجتياد الجزائرم في مادة الجنح ك المخالفات ، الجزء الثاني ، منشكرات_
 .2014،  1ط 

 حامد الطنطاوي إبراىيم : 
، النسر الذىبي لمطباعة ك  1التمبس بالجريمة ك أثره عمى الحرية الشخصية ، ط  _

 . 1995النشر ك التكزيع ، مصر ، 
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 حزيط محمد : 
 . 2018دار ىكمة ، الجزائر ،   أصكؿ اإلجراءات الجزائية في القانكف الجزائرم ، _
، دار ىكمة لمطباعة ك النشر ، الجزائر  9مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية ، ط _

2014 . 
 2010ار ىكمة ، الجزائر ، د،  5مذكرات في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، ط _

 حسن صادق المرصفاوي :
 .1998أصكؿ اإلجراءات الجنائية ، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ،  _

 حمبي عمي سالم عياد محمد : 
 ، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع 1الكسيط في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ، ج _
،1996 . 

 خالد منير حسن شعير :
 2006النيضة العربية ، القاىرة ، مصر،  األمر الجنائي ، دراسة تحميمية مقارنة ، دار _

 خمفي عبد الرحمن :
اإلجراءات القانكنية في التشريع الجزائرم ، ، الطبعة الثالثة ، دار بمقيس ، الدار  _

 . 2017البيضاء ، الجزائر ، 
 ،ء الجزائر ، دار بمقيس ، الدار البيضا_اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم كالمقارف 

 .  2016الطبعة 
 دريدي شنيتي :

 . 2012الكساطة القضائية ، دار النشر جيمطي ، الجزائر ،  _
 رامي متولي القاضي :

 .2010،، مصرئي المقارف ، دكف ذكر دار النشرالكساطة في القانكف الجنائي اإلجرا _
 :رضا بن السعيد معيزة 

في القانكف الجنائي ك العمكـ  ئية في الجزائر ، أطركحة دكتكراهترشيد السياسة الجنا _
 . 2016، كمية الحقكؽ سعيد حمديف ،   1الجنائية ، جامعة الجزائر 
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 :رؤوف عبيد 
 . 2005مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانكف المصرم ، مكتبة الرفاء القانكنية ،  _
القاىرة   ، مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانكف المصرم ، مطبعة اإلستقبلؿ الكبرل _

1983 . 
 زوين ىشام :

مكسكعة أسباب ك دفكع البراءة ، في قضايا التحريات ك اإلذف  ك التمبس خطة ك _
مصر ، ، دار السماح لمنشر ك التكزيع   3خطكات الدفاع نحك القضاء بالبراءة ، ط 

2003 . 
 :سالم عبد المنعم شرف الشيباني   
يضة العربية ة مقارنة ، دار النالحماية الجنائية لمحؽ في أصؿ قرينة البراءة ، دراس _

 .2006القاىرة ، مصر ، 
 :سعاد حماد صالح القبائمي 

العربية   ضمانات المتيـ في الدفاع أماـ القضاء الجنائي ، دراسة مقارنة ، دار النيضة_
 . 1998القاىرة ، 

 سميمان عبد المنعم :
ت الحمبي الحقكقية ، منشكرا 1، ط  2أصكؿ اإلجراءات الجنائية ، دراسة مقارنة ، ج  _

2005 . 
 :سميمان عبد العزيز المنعوت 

 . 2005ي القانكف ، بأصكؿ المحاكمات الجنائية ، دراسة مقارنة ، منشكرات حم_
 :سمير الجنزوري 

 ك  ػػ، القاىرة ، يكلي 12، المجمد  2اإلدانة بغير مرافعة ، المجمة الجنائي القكمية العدد  _
1969. 

 شحادة يوسف :  
 .  1999،  الضابطة العدلية ، مؤسسة بحسكف لمنشر ك التكزيع _
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 شريف سيد كامل :
ط دار النيضة العربية ، القاىرة  الحؽ في سرعة اإلجراءات الجنائية _ دراسة مقارنة _ _
1 ،2004 . 

 شموحة أحمد عبد الكريم :
النظرية العامة لمنظـ الكدية لتسكية المنازعات ، دار النيضة العربية ، مصر ، دكف  _

 ذكر سنة النشر .
 عادل العميمي :

 . 1998ة ، دار المعرفة الجامعية ، األحكاـ المستحدثة في قانكف اإلجراءات الجزائي _
 :عادل عبد اهلل خزنة كاتبي 

 .1980رسالة دكتكراه حقكؽ ، القاىرة ، طبعة   ،اإلجراءات الجنائية المكجزة  _
 عبد الرؤوف ميدي :

 . 2007نيضة العربية ، القاىرة ، شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية ، دار ال _
لتعديبلت ، دار النيضة العربية _ شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية كفقا آلخر ا

 . 2006القاىرة ، مصر ، 
 :عبد الحميد الشواربي 

 . 1996_التمبس بالجريمة في ضكء القضاء كالفقو ، منشأة المعارؼ اإلسكندرية  
 عبد العزيز سعد :

الجزائر ،  4،طدار ىكمة قكبة الجنحية ، إجراءات ممارسة الدعكل الجزائية ذات الع_
2010 . 

 :عبد الفتاح الصيفي 
 .1975سكندرية ، كمية الحقكؽ ، ط تأصيؿ اإلجراءات الجنائية ، منشكرات جامعة اإل _

 :عبد اهلل أوىايبية 
دار ىكمة  ، 02حقيؽ النيائي ، ج شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، الت _

 . 2018- 2017الجزائر ، 
 

276 



 ............قائمة المراجعالجرائـمالبسيطة في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائرياإلجراءات المستحدثة لممحاكمة في 
 
 دار ىكمة  ، 6 شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، التحرم ك التحقيؽ ، ط_

 . 2016 الجزار 
شرح قانكف اإلجراءات الجزائية ، التحرم ك التحقيؽ ، دار ىكمة ، كمية الحقكؽ جامعة _

 .2015 ، 4 ، الجزائر ، طالجزائر 
ك النشر ك التكزيع  لجزائرم ، دار ىكمة لمطباعة شرح قانكف اإلجراءات الجزائية ا _ 

 .2014- 2013،  5الجزائر ، ط 
 عبد المعطي عبد الخالق :

األمر الجزائي كأحد بدائؿ الدعكل الجنائية دار النيضة العربية ، القاىرة ، دكف ذكر  _
 .2003الطبعة ، 

 عقمة مصمح محمد فادي :
، دار  1السمطات الممنكحة لمأمكرم الضبط القضائي في حالة التمبس الجرمي ، ط _

 .2013كائؿ لمنشر ، 
 عمي شمالل : 

اإلستدالؿ ك اإلتياـ  ،المستحدث في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، الكتاب األكؿ _
 . 2016ار ىكمة ، الجزائر ، د

 : عبد الرزاق الحديثيكعمر فخري 
 .2004األردف ، التكزيع ك  حؽ المتيـ في محاكمة عادلة ، دار الثقافة لمنشر_

 :عمر سالم 
 . 1997دار النيضة العربية ، 1ط نحك تيسير اإلجراءات الجنائية ، دراسة مقارنة ،  _
 . 1998 ،، دار النيضة العربية  مبلمح جديدة لكقؼ التنفيذ في القانكف الجنائي _

 :عوض محمد عوض 
 .2002المبادئ العامة في قانكف اإلجراءات الجنائية ، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ،  _
 . 1989قانكف اإلجراءات الجنائية ، الجزء األكؿ ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، _
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 عيد إبراىيم نايل :
دار النيضة العربية  ،الدعكل الجنائيةكسيمة مستحدثة في إدارة الكساطة الجنائية  _

2001 . 
 : غناي رمضان

األكؿ   إستبداؿ إجراءات التمبس بإجراءات المثكؿ الفكرم أماـ محكمة الجنح ، الجزء_
 . 2016، جريدة الخبر ، الجزائر 

 طاىري حسين : 
 2014الجزائر ، ائي ، دراسة مقارنة ، دار اليدل ،عبلقة النيابة العامة بالضبط القض_

 :قزقوز نبيل 
 . 2016مجمس قضاء ، تبسة ، مارس  ،ءات المثكؿ الفكرم أماـ المحكمة _إجرا

 قيواجي عبد القادر عمي :
مبادئ أصكؿ المحاكمات الجزائية المبناني ، الدار الجامعية لمطباعة ك النشر ك التكزيع _

1993 . 
 . 1989_عمـ اإلجراـ ك العقاب ، الدار الجامعية لمطباعة ك النشر ، بيركت ، 

 :كنداري حسين عمي 
_البطبلف في اإلجراءات الجنائية في ضػػػكء قانكف اإلجراءات الجنائية لدكلة اإلمارات 

 . 2003 ، العربية المتحدة ، ك قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم ، القاىرة
 :مأمون محمد سالمة 

عالمصرم ، الجزء الثاني ، دار النيضة العربية ػقانكف اإلجراءات الجنائية في التشري_ 
 . 2004القاىرة ، 

 . 2001ثاني ، دار النيضة العربية  شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ، الجزء ال_ 
 . 1988 ،اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم ، دار الفكر العربي ، القاىرة _ 
قانكف اإلجراءات الجنائية ، معمقا عميو بالفقو ك أحكاـ النقض ، دار الفكر العربي   _

 .1980،  1ط مصر ، 
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 محمد محمد المتولي أحمد الصعيدي :
، دار الفكر ك  1األمر الجنائي في قانكف اإلجراءات الجنائية ، دراسة مقارنة ، ط  _

 .2011القانكف ، 
 :محمد حكيم حسين الحكيم 

النظرية العامة لمصمح ك تطبيقاتيا في المكاد الجنائية ، دراسة مقارنة ، دار الكتب  _
 . 2005القانكنية ، مصر 
 :محمد سعيد نمور 

 . 2005 ،عماف، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، أصكؿ اإلجراءات الجزائية _
 محمد عبد الشافي إسماعيل :

 عة األكلى ، دار النيضة العربيةاألمر الجزائي ، دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة ، الطب _
1997. 

 محمد عبد ربو القبالوي : 
 . 2003 ارنة ، دار الفكر الجامعي ، مصر _التكييؼ في المكاد الجنائية ، دراسة مق

 :محمد زكي أبو عامر 
 .1994، دار الكتاب الحديث ، اإلسكندرية اإلجراءات الجنائية ، _

 محدة محمد :
الجزائر   ، عيف مميمة دار اليدل،  1ضمانات المشتبو فيو أثناء التحريات األكلية ، ط _

1991_1992. 
 ، الجزائر اليدل ، عيف مميمة  ضمانات المتيـ أثناء التحقيؽ ، الجزء الثالث ، دار_

1992. 
 :محمد محمود سعيد

، دار الفكر العربي ، القاىرة   1المجمد الثاني ، ط قانكف اإلجراءات الجنائية ، _ 
2011. 
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 : محمود سمير عبد الفتاح 

إنياء الدعكل العمكمية بدكف محاكمة ، منشأة المعارؼ  النيابة العامة ك سمطاتيا في _
1986 . 

 محمود طو جالل :
أصكؿ التجريـ ك العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة ، دراسة في إستراتبجيات  _

دار ،  1جريـ ك العقاب ، ط إستخداـ الجزاء الجنائي ك تأصيؿ ظاىرتي الحد مف الت
 .2005النيضة العربية ، 
 :محمود كبيش 

ضة العربية مساىمة المجني عميو في اإلجراءات الجنائية ، الطبعة األكلى ، دار الني _
2001. 

 :محمود مصطفى محمود 
 . 1995، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  3انكف اإلجراءات الجنائية ، طشرح ق_
س  1ع  ،إتجاىات جديدة في قانكف اإلجراءات الجنائية ، مجمة القانكف ك اإلقتصاد  _

 .، جامعة القاىرة  1951مارس  21
 :محمود نجيب حسني 

 . 2013،  2شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ، دار النيضة العربية ، الجزء  _
 . 1988 ،نيضة العربية القاىرة ، دار ال 2شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ط _ 

 :مدحت عبد الحميم رمضان 
 . 2000ر النيضة العربية القاىرة اإلجراءات المكجزة إلنياء الدعكل الجنائية ، دا _

 :مدحت محمد عبد العزيز إبراىيم 
األمر الجنائي ، دراسة تحميمية مقارنة بيف التشريع المصرم ك الفرنسي ، دار النيضة  _

 .2001،  1ط ة ، مصر ، العربية ، القاىر 
 مسمم أحمد :

 .1969 دار الفكر العربي ، القاىرة ،أصكؿ المرافعات ،  _
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 مصباح القاضي محمد :

 بيركت ، لبناف  ،، منشكرات الحمبي الحقكقية  1قانكف اإلجراءات الجنائية ، ط _
2013. 

 معتز السيد الزىري :
دار النيضة العربية ، القاىرة  الكساطة كبديؿ عف الدعكل الجنائية ، دراسة مقارنة ، _

2017 . 
 معوض عبد التواب :

 .1987قانكف اإلجراءات الجنائية ، منشأة المعارؼ اإلسكندرية ،  _
 :مميكة درياد 

ضمانات المتيـ أثناء التحقيؽ اإلبتدائي ، الطبعة األكلى ، منشكرات عشاش ، الجزائر  _
2003 . 

 :موالي مميان بغدادي 
 1992الجزائر ، ،  الكطنية لمكتاباإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائرم  المؤسسة _

 :نبيل عبد الصبور النبراوي 
 ،  1996سقكط الحؽ في العقاب دارالفكر العربي ، القاىرة ،  _

 :نجيمي جمال 
، دار ىكمة  1، ط  2قانكف اإلجراءات الجزائية عمى ضكء اإلجتياد القضائي  ج _

 . 2015لمطباعة ك النشر ك التكزيع ، الجزائر ، 
 ىامل العجيمي :لفتو 

ة ، بيركت ، لبناف      حؽ السرعة في اإلجراءات الجزائية ، منشكرات الحمبي الحقكقي _
 . 2012،  1ط 

 :ىدوني نصر الدين يقدح دارين 
 . 2015، دار ىكمة ،  03_ الضبطية القضائية في القانكف الجزائرم ، ط 
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 :يسر أنور عمي 

األمر الجنائي ، مجمة العمـك القانكنية ك اإلقتصادية ، كمية الحقكؽ ، جامعة عيف  _
 . 1974، مصر ، يكليك ،  16، سنة  2شمس ، العدد 

 
 الرسائل  الجامعية : _3
 

 يحي محمد إسماعيل :أحمد محمد 
رسالة دكتكراه ، كمية الحقكؽ األمر الجزائي ك الصمح في األنظمة اإلجرائية المقارنة ،  _ 

 . 1985القاىرة ، 
 الجارحي محمد عامر عادل :

آثار التمبس بالجريمة في قانكف اإلجراءات الجنائية ، رسالة دكتكراه ، جامعة القاىرة   _
2011 . 

 بن نمر السبيل :بدر بن عبد اليادي 
حجية الحكـ الجنائي في دعكل الحؽ الخاص رسالة ماجستير ، جامعة نايؼ العربية  _

 . 2014 لمعمـك األمنية ، الرياض
 :بن بو عبد اهلل وردة 

المكازنة بيف ضماف حقكؽ المتيـ كحقكؽ الضحية ، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في  _
 .2016-2015القانكف الجنائي الدكلي ، جامعة باجي مختار ، عنابة 

 بمقاسم سويقات :
تخصص ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ، الحماية الجزائية لمطفؿ في القانكف الجزائرم  _

 .2011-2010حقكؽ ، جامعة كرقمة ، قانكف جنائي ، كمية ال
 :بولمكاحل أحمد 

 ة لرسا، رم ػػ_الشرعية الدستكرية ك حقكؽ اإلنساف في قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائ
 . 2015_  2014_ ، قسنطينة ، سنة  1دكتكراه ، جامعة اإلخكة منتكرم قسنطينة_ 
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 _ بوالزيت ندى :

العمكـ السياسية جامعة منتكرم  الصمح الجنائي ، رسالة ماجستير ، كمية الحقكؽ ك _
 . 2009_  2008،  1قسنطينة 

 جياللي عبد الحق : 
التشريع الجزائرم أطركحة دكتكراه في القانكف نظاـ المصالحة في المسائؿ الجزائية في _ 

عبد الحميد بف باديس ، مستغانـ  اإلجرائي ، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية ، جامعة
2016_2017 . 

 حسين عبد الرحمن حسين محمد الكبسي :
الحكـ الجنائي ك األكامر الجنائية مف منظكر قانكف اإلجراءات الجنائية اليمني ، رسالة  _

 . 2008ماجستير في الحقكؽ ، كمية الحقكؽ ، جامعة عدف ، اليمف ، 
 حسين الحكيم محمد الحكيم :

اه ، دراسة مقارنة النظرية العامة لمصمح ك تطبيقاتيا في المكاد الجنائية ، رسالة دكتكر  _
 . 2002عيف شمس ، 

 حمدي رجب عطية :
 . 1990 رسالة دكتكراه ، القاىرة ،دكر المجني عميو في إنياء الدعكل الجنائية ،  _

 خالف فاتح :
اه عمـك      مكانة الكساطة لتسكية النزاع اإلدارم في القانكف الجزائرم ، رسالة دكتكر  _

 ، بسكرة         محمد خيضرسياسية ، جامعة ك العمـك الفي الحقكؽ ، كمية الحقكق
2014- 2015 . 

 :دربين بوعالم 
جامعة مكلكد معمرم ، تيزم ، مذكرة ماجستير ، جريمة التمبس في التشريع الجزائرم _

 .2013،كزك 
 زىية زيري :

ت المدنية ك اإلدارية الجزائرم   الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات طبقا لقانكف اإلجراءا _
 . 2015كد معمرم ، تيزم كزك ، الجزائر الماجستير ، جامعة مكلمذكرة لنيؿ شيادة 
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 :سر الختم عثمان إدريس 

 . 1979جامعة القاىرة ، دكتكراه  النظرية العامة لمصمح في القانكف الجنائي ، رسالة  _
 :سيف النصر محمد عبد المنعم 

رسالة دكتكراه ، كمية  ،بدائؿ العقكبة السالبة لحرية في التشريعات الجنائية الحديثة  _
 .2004الحقكؽ  ، جامعة القاىرة ، 

 عبد المطيف بوسري :
في العمـك سياسة العقابية ، أطركحة دكتكراه كبة الرضائية ك أثرىا في ترشيد الالعق _

 .  2018،  01الجنائية ، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية ، جامعة باتنة 
 :عبد العزيز بن مسيوج جار اهلل الشمري 

األمر الجزائي ك أثره في إنياء الخصكمة الجنائية ، رسالػة ماجستير ، جامعة نايؼ _ 
 .2008مـك األمنية ، الرياض ، العربية لمع

 :عثامنية كوثر 
كل العمكمية ، دراسة النيابة العامة في حماية حقكؽ اإلنساف أثناء تحريؾ الدع _  دكر
 . 2014رسالة دكتكراه ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، مقارنة 

 :عمي عدنان الفيل 
بدائؿ إجراءات الدعكل الجزائية ، دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستيركمية الحقكؽ جامعة  _

 النشر  . ، دكف ذكر سنةالمكصؿ بالعراؽ 
 عمي محمد المبيضين : 

سالة ماجستير الجامعة األردنية    الصمح الجنائي ك أثره في الدعكل العمكمية ، ر  _
 . 2010الطبعة األكلى ، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، عماف ، األردف ، 

 ليمى قايد :
الصمح في جرائـ اإلعتداء عمى األفراد _ فمسفتو ك صكره ك تطبيقو في القانكف الجنائي  _

 .  2011درية ، مصر المقارف _ رسالة ماجستير ، كمية الحقكؽ ، جامعة اإلسكن
 
 

284 
 ............قائمة المراجعاإلجراءات المستحدثة لممحاكمة في الجرائـمالبسيطة في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري



 
 مرىج اليبيتي محمود بالل :

ك أثره في تكسيع سمطات الضابطة العدلية ، رسالة دكتكراه ، جامعة  الجـر المشيكد _
 . 2011_2010الشرؽ األكسط ، 

 :منصور عبد السالم عبد الحميد حسان العجيل 
العدالة الرضائية في اإلجراءات الجزائية _ دراسة مقارنة _ رسالة دكتكراه الطبعة _ 

  2016األكلى ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 
 ىشام مفضي المجالي :

الكساطة الجزائية كسيمة غير تقميدية في حؿ النزاعات الجزائية ، دراسة مقارنة ، رسالة  _
 .2008 ، دكتكراه ، كمية الحقكؽ ، جامعة عيف الشمس

 : وليد عمران
  ي ك المعاىدات( ، رسالة ماجستير الكسائؿ المنظمة لمعبلقات الخارجية )التمثيؿ الخارج _

 .2014-2013، باتنة  جامعة الحاج لخضر كمية الحقكؽ
 :ياسر بن محمد سعيد بابصيل 

جامعة نايؼ العربية ، الكساطة الجنائية في النظـ القانكنية المعاصرة مذكرة ماجستير  _
 .2011لمعمـك األمنية ، الرياض ، 
 :يحياوي بوقادوم صميحة 

ماجستير في حؽ إستعانة المتيـ بمحاـ في قانكف اإلجراءات الجزائية ، دراسة مقارنة ، _
 . 2003 ئر ،القانكف الجنائي ، كمية الحقكؽ ، جامعة الجزا

 يحياوي نادية :
الصمح كسيمة لتسكية نزاعات العمؿ كفقا لمتشريع الجزائرم ، مذكرة لنيؿ شيادة  _

مكلكد معمرم ، تيزم  الماجستير في القانكف ، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية ، جامعة
 . 2014كزك ، 
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 المقاالت : _ 2
 

 أكرم زاد الكوردي :
_ أحكاـ األمر الجزائي في قانكف أصكؿ المحاكمة الجزائية العراقي " ، مجمة جيؿ 

 . 2018، يكليك ،  27األبحاث القانكنية المعمقة ، العدد 
 أمينة ركاب :

األمر الجزائي كأسمكب مستحدث إلحالة الجنح أماـ المحكمة ، مجمة الحقكؽ ك العمكـ  _
 . 2017، مارس   13السياسية ، جامعة عمار ثميجي ، األغكاط ، الجزائر ، العدد

 العيد ىالل :
منظمة المحاميف  25 _ الكساطة في قانكف اإلجراءات الجزائية ، مجمة المحامي ، عدد

 .2015لناحية سطيؼ ، 
 بوخالفة فيصل :

األمر الجزائي كآلية مستحدثة ، المجمة األكاديمية لمبحث القانكني ، كمية الحقكؽ ك  _ 
 . 2016،  02العمـك السياسية ، جامعة محمد لميف دباغيف ، سطيؼ ، العدد 

 بوسري عبد المطيف :
المجمة األكاديمية  ،نظاـ المثكؿ الفكرم بديؿ إلجراءات التمبس في التشريع الجزائرم _

 . 2017، جكاف  1، العدد  15لمبحث القانكني ، المجمد 
 :بوصيدة فيصل 

مجمة دراسات لجامعة عمار ثميجي ، األغكاط  ،  المثكؿ الفكرم كبديؿ لمنظكمة التمبس_
 . 2017، أكت ،  57_ العدد  ISSN 112_4652، الجزائر ، مجمة دكلية محكمة 

 :بولمكاحل أحمد 
كف اإلجراءات الجزائية المثكؿ الفكرم كبديؿ لممحاكمة في الجرائـ البسيطة في قان_

ـ اإلنسانية  _ ، مجمة العمك  1كمية الحقكؽ جامعة اإلخكة منتكرم قسنطينة _  الجزائرم 
 . 2018جكاف  49عدد 
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 بولحية شيرة :

دكف .بسكرة  5حؽ المتيـ في الدفاع أماـ القضاء ، مجمة المنتدل القانكني ، العدد  _
 .ذكر تاريخ النشر 
 :تابتي بوحانة 

 8مجمة الدراسات الحقكقية ، العدد  15/02النظاـ القانكني لؤلمر الجزائي بمنظكراألمر  _
 . 2017الطاىر ، سعيدة ، ديسمبر  ، جامعة مكالم

 حسيبة محي الدين :
 10، المجمد ريع الجزائرم ، مجمة العمـك القانكنية كالسياسية شالكساطة الجزائية في الت _

 . 2019_ أفريؿ  2عمي _ البميدة ، جامعة لكنيسي  01العدد 
 حمودي ناصر :

اإلنسانية دانة دكف محاكمة في القانكف الجزائرم ، مجمة العمـك ة لئلاألمر الجزائي آلي _
 _ . 1معة اإلخكة منتكرم _ قسنطينة ، جا 2017، ديسمبر  48العدد  

 : حمدي باشا عمر
األمر الجزائي كآلية جديدة لممتابعة الجزائية ، يكـ دراسي حػػكاللتعديبلت الجديدة في  _

 عنابة، ، قصر الثقافة محمد بكضياؼ 16/01/2016قانكف اإلجراءات الجزائية الجديد 
 :خمفي عبد الرحمن 

مداخمة بعنكاف األمر الجزائي بيف المزايا ك العيكب ، مقدمة لميـك الدراسي المنظـ يكـ  _
 .2015ف اإلجراءات الجزائية لسنة ، بجامعة بجاية حكؿ تعديبلت قانك  12/11/2015
دراسة لؤلمر الجزائي في التشريع الجزائرم ك المقارف ، مجمة المحامي الصادرة عف  _

 . 2016،  26سطيؼ ، عدد  منظمة المحاميف لناحية
 :ذوادي عبد اهلل 

نظاـ األمر الجزائي المستحدث في ظؿ التعديؿ الجديد لقانكف اإلجراءات الجزائية  _
ية ، المجمة الجزائرية بيف المبررات التشريعية ك المشكبلت العمم 15/02الجزائرم رقـ 

 . 2016يكنيك ، ك العمـك السياسية ، العدد األكؿ ، جامعة تيارت ، لمحقكؽ 
 
 

287 
 ............قائمة المراجعاإلجراءات المستحدثة لممحاكمة في الجرائـمالبسيطة في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري



 
 :زيد حسام 

العدد ، يؼ ، مجمة المحامي ، سط 15/02_إجراءات المثكؿ الفكرم عمى ضكء األمر 
 .2015ديسمبر   25

 :سامي صادق المال 
  4إستعماؿ الحيؿ لضبط الجناة كحجيتيا أماـ القضاء ، مجمة األمف العاـ ، عدد ،  _

 . 1971يكليك 
 سماتي الطيب :

الشيخ لخضر ، العدد  المثكؿ الفكرم لممتيـ أماـ المحكمة ، مجمة المحامي ، جامعة _
27/12/2016 . 

 صالح جزول ، الحاج مبطوش :
مجمة في حؿ النزاعات في التشريع الجزائرم ،  _ مدل فعالية أحكاـ الكساطة الجزائية

، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية  05األستاذ الباحث لمدراسات القانكنية ك السياسية العدد 
 . 2017، جامعة محمد بكضياؼ ، المسيمة 

 عقاب لزرق :
 8ائرم ، مجمة القانكف ، العدد نظاـ األمر الجزائي  دراسة عمى ضكء التشريع الجز  _

 . 2017جكاف 
 عمي أحمد رشيدة :

_ التكييؼ القانكني لؤلمر الجزائي ، المجمة النقدية لمقانكف ك العمـك السياسية ، جامعة 
 . 2017، سنة  1تيزم كزك ، العدد  مكلكد معمرم ،
 عمارة فوزي :

  2016جكاف  45د األمر الجزائي في التشريع الجزائرم ، مجمة العمـك اإلنسانية عد _
 . المجمد أ 

خكة ( جامعة اإل46الكساطة الجزائية في التشريع الجزائرم ، مجمة العمـك اإلنسانية ) _
 . 2016_ ، 1منتكرم _ قسنطينة 
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 عيسى بن خدة :

جامعة اإلخكة منتكرم  ،  50الكساطة ك الطفؿ الجانح ، مجمة العمـك اإلنسانية ، عدد _ 
 . 2018_ ،  1_ قسنطينة 

 فايز عابد الظفيري :
تأكيبلت في الكساطة الجزائية بكصفيا كسيمة إلنياء الدعكل الجزائية ، دراسة منشكرة  _

 . 2009في مجمة الحقكؽ ، مجمس النشر العممي ، جامعة الككيت ، العدد الثاني ، 
 
 النصوص ، القرارات  ، الوثائق : _4
 النصوص : _أ
 

عدد الرسمية الالجريدة في ، الصادر  06/03/2016المؤرخ في  01-16_ القانكف رقـ 
  . 2016المتضمف لدستكر ،  07/03/2016الصادرة في ،  14

المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رقـ  ، 2017مارس  27،المؤرخ في  07-17_ القانكف رقـ 
 48عدد الالجريدة الرسمية ، في  ، الصادر  08/06/1966المؤرخ في  ، 66/155

 . الجزائرمالمتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية  ، 1966
 2004نكفمبر 10المكافؽ ،  1425رمضاف  27المؤرخ في ،  14_04_ القانكف رقـ 

 المتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم. ، 66/155المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رقـ 
المعدؿ ك المتمـ لؤلمر رقـ ،  2001جكيمية  26المؤرخ في ،  08_01_ القانكف رقـ 

 اإلجراءات الجزائية الجزائرم.المتضمف قانكف 66/155
ـ ػػالمعدؿ ك المتمـ لؤلمر رق،  28/01/1978المؤرخ في ،  01-78رقـ القانكن_ 
 .الجزائرمالمتضمف قانكف اإلجػػراءات الجزائية  08/06/1966، المؤرخ في 66/155

الصادر في الجريدة الرسمية ،  2008فبراير  25المؤرخ في ،  09-08_ القانكف رقـ 
المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية ،  23/04/2008، الصادرة في  21العدد 

 .المعدؿ ك المتمـ
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، المعدؿ ك المتمـ  لمقانكف  2004مارس  09، الصادر بتاريخ  204-04_ القانكف رقـ 
المتضمف ، قانكف اإلجراءات الجزائية ،  10/06/1983المؤرخ في ،  466-83رقـ 

 الفرنسي 
 15/07/2015، المكافؽ  1436رمضاف  28، المؤرخ في  15/12القانكف رقـ _ 
 . 2015.  39عدد الالجريدة الرسمية ، في ضمف قانكف حماية الطفؿ . الصادر المت

، المتضمف القانكف  06/09/2004المؤرخ بتاريخ  11_04_ القانكف العضكم ، رقـ 
 األساسي لمقضاء .
المتعمؽ بالكقاية مف النزاعات  06/02/1990المؤرخ في  02-90_ القانكف رقـ 

 . متمـالجماعية في العمؿ ك تسكيتيا ك ممارسة حؽ اإلضراب ، المعدؿ ك ال
 07_79المعدؿ ك المتمـ لمقانكف رقـ  16/02/2017المؤرخ في  04_17القانكف رقـ _ 

، الصادر في الجريدة الرسمية  المتضمف قانكف الجمارؾ  21/07/1979المؤرخ في 
 . 16/02/2017،  11العدد 

الصادر في الجريدة الرسمية ،  15/08/2010، المؤرخ في  06_10_ القانكف رقـ 
المؤرخ  02_04المتمـ لمقانكف رقـ المعدؿ ك ،  18/08/2010، الصادرة في  46العدد 
 لمطبقة عمى الممارسات التجارية.المتضمف القكاعد ا،  23/06/2004في 

، المتعمؽ بالمنازعات في مجاؿ  23/02/2008، المؤرخ في  08_08رقـ _ القانكف 
، الصادرة                 11الصادر في الجريدة الرسمية ، العدد اعي ، الضماف اإلجتم

 . 02/03/2008في 
 25/02/2009المؤرخ في  03_09_ قانكف حماية المستيمؾ ك قمع الغش القانكف رقـ 

 . 08/03/2009الصادرة في  15الصادر في الجريدة الرسمية العدد 
 18/08/2001، المؤرخ في  14_01 _ قانكف المركر الصادر بمقتضى األمر  رقـ

، المتضمف  16/02/2017المؤرخ في  05_17المعدؿ ك المتمـ بمكجب األمر رقـ 
كر عبر الطرؽ ك أمنيا ك سبلمتيا ، الصادر في الجريدة الرسمية قانكف تنظيـ حركة المر 

 . 22/02/2017الصادرة في  12العدد 
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المتضمف قانكف العقكبات  05/03/2007المؤرخ في  2007/297_ القانكف رقـ 
 .الفرنسي 

المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع        ،  25/02/1996المؤرخ في  22_96_ األمر رقـ 
المعدؿ ك ك حركة رؤكزس األمكاؿ مف ك إلى الخارج ،  ك التنظيـ الخاصيف بالصرؼ
 03_10ك المعدؿ ك المتمـ بمقتضى األمر رقـ  01_03المتمـ بمكجب األمر رقـ 
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 المتعمؽ بالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية ك السياسية . 1966

مف  05/02/1991، بتاريخ  74087قرار المحكمة العميا ، الغرفة الجزائية تحت رقـ _ 
. ) لمنيابة تقدير قياـ حالة التمبس  206، ص  1992لسنة  01المجمة القضائية ، عدد 

 . ة إجراء التمبس (ك ليسمممتيـ مناقش
، الصادر في  27063قرار المحكمة العميا ، غرفة الجنح ك المخالفات قػػػػػرار رقـ _ 

 .1993،  1المجمة القضائية عدد 
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 رمزي منير البعمبكي :
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 لبناف.
 

292 
 ............قائمة المراجعاإلجراءات المستحدثة لممحاكمة في الجرائـمالبسيطة في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري

 



 : مراجع األنترنت :  2ه ـــــ 
د ، ف ، مف قامكس ، معجـ المعاني ، متاح عمى شبكة األنترنيت عمى المكقع التالي _
:www.almaany.com 
 

 (الفرنسية  )ثانيا : المراجع بالمغة األجنبية  
 

: OuvragesI _  

 
: BOULOU B MATSPOLO  

_ (H) Droit Pénale , et Procédures Pénale , 17 éme (NP     ED,  2009 . 
: Benoite Gauthièr 

 La médiation p2nale , une pratique québécoise N° 02 , Erudit , 
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 Largmier J : 
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Roger M , Vitu A : 
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 قانون اإلجراءات الجزائية الجزائرياإلجراءات المستحدثة لممحاكمة في الجرائـمالبسيطة في ..........الممخص.......
 

 ممخص بالمغة العربية 
 

مما ال شؾ فيو ، أف قانكف اإلجراءات الجزائية ، لـ يشرع فقط مف أجؿ تكقيع         
العقاب عمى المجرميف ، ك لكنو شرع مف أجؿ الكشؼ عف الحقيقة ، بحيث ال يفمت 
المجـر مف العقاب ، ك ال يتأذل البرمء مف الحكـ الذم قد يصدر في حقو ظمما بسبب 

ئية ، بما ينظمو مف قكاعد إجرائية ال بد أف يضمف تكافؤ شبية ، فقانكف اإلجراءات الجزا
إحتراـ الحرية الشخصية ك المصمحة  يكفؿك ، الفرص بيف طرفي الخصكمة الجزائية 

 العامة ، المتاف يشكبلف مصمحة إجتماعية حيكية .
ك لتحقيؽ الغرض المنشكد مف اإلجراءات الجزائية ، كاف مف الضركرم أف تككف         
خيرة مبسطة ك سريعة ك كاضحة ، بما يكفؿ إمكانية دفاع كؿ فرد عف حقكقو        ىذه األ

ك منع رجاؿ السمطة مف إنتياؾ حريات األفراد بحجة المبس ك الغمكض   ، ك حرياتو 
ك ال تأخير تكقيع العقاب عمى ، باإلضافة إلى عدـ إطالة بقاء البرمء في مكقؼ اإلتياـ 

 انكني السميـ ، ك عمى النحك المطمكب .الجاني ، ك ذلؾ بالشكؿ الق
ك بمعنى آخر تحقيؽ  .الجمع بيف مصمحة المتيـ ك مصمحة المجتمع  ، ك بالنتيجة

 بيف المصمحة العامة ك مصمحة المتيـ .، التكازف القانكني 
تثير جدال ، ك ىك ماجعؿ اإلتجاىات العممية الحديثة في مجاؿ القانكف الجنائي         

حكؿ المشاكؿ اإلجرائية ، حيث إقتضت ىذه األخيرة ضركرة التطكير في اإلجراءات 
بالمكازاة مع التطكرات التي طرأت عمى أسمكب العقاب ، ذلؾ أف قانكف ، الجزائية 

ك تفعيؿ ، ىك الذم يكفؿ التطبيؽ العممي الفعمي لقانكف العقكبات ، اإلجراءات الجزائية 
ك البدائؿ ، التعاصر ك التبلـز الحتمي بيف بدائؿ العقكبة  ،آخر ك بمعنى .  نصكصو

 اإلجرائية ، حتى تستقيـ معيا فكرة الحد مف العقكبات التقميدية .
ظيكر بدائؿ اإلجراءات العادية التي تحكـ سير الدعكل العمكمية  ك إتجاه ، ك بالنتيجة 

إجراءاتيا ، في تطبيؽ ز ك التبسيط لتحقيؽ السرعة ك اإليجا ، التشريعات الجنائية العالمية
مكافحة  مف كجكب بما يضمف تحقيؽ عدالة جنائية فعالة عمى النحك الصحيح ، إنطبلقا

كالحد منيا،كردع المجرميف ككفالة حقكؽ المتيـ كاإللتزاـ بالضمانات  الظاىرة اإلجرامية
         ةػاكمالمح المقررة لو قانكنا ، فضبل عف ضركرة ضماف التطبيؽ الصاـر لمبادئ
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العادلة ، مما إستكجب عمى الباحثيف في مجاؿ القانكف إستحداث كتطكير كؿ مامف شأنو 
 أف يساىـ في تحقيؽ الغرض المنشكد .، 

كىك ماكاف لو الدكر األساسي الفعاؿ ك البارز ، في تطكير مفيـك ك ىدؼ         
السياسة الجنائية ، مف ككنيا سياسة تركز عمى إلتقاط نقاط الضعؼ في األنظمة المتبعة 
في الػدكؿ لمكافحة اإلجراـ ، ك تسميط الضكء عمييا ، مف أجؿ محاكلة إيجاد الحمكؿ 

يا ، لتصبح بمثابة التكجيو العممي لمتشريع الجنائي  الذم يسمط كالسبؿ الفعالة لمقضاء عمي
الضكء عمى دراسة شخصية المجـر ، مما يجعؿ ىذا التكجيو مكجػػػو بالدرجة األكلى 
لممشرع المكمؼ بسف القكانيف ، التي يضعيا بعناية كتركيز شديديف ، بما يحقؽ عدالة 

  جنائية فعالة لمكافحة اإلجراـ ، ىذا مف جية .
كمف جية أخرل ، تحديد المصالح اإلجتماعية األساسية الجديرة بالحماية  ك         

لرد الفعؿ اإلجتماعي ضد الظاىرة اإلجرامية ، باإلضافة إلى ، ضماف التنظيـ العقبلني 
بناء عمى مبدأ المبلءمة اإلجرائية ، كتقرير العقكبات  ، تحديد اإلجراءات الكاجب إتباعيا

جريمة ، بناء عمى مبدأ تفريد العقكبة ، كؿ ذلؾ في إطار السياسة الجنائية المناسبة لكؿ 
 المعاصرة .

ك بالنتيجة ، فإف اإلجراءات العادية ك األساليب التقميدية ، الطكيمة ك المعقدة التي تحكـ 
سير الدعكل العمكمية ، ال يمكنيا أف تككف لكحدىا العبلج الكحيد ك الفعاؿ لمحد مف 

سبؿ أخرل ، ك إستحداث بدائؿ جديدة  ـة اإلجرامية ، بؿ إف فتح المجاؿ أماتفشي الظاىر 
تحؿ محؿ اإلجراءات العادية التقميدية ، يساىـ إلى حد بعيد في بمكغ اليدؼ المنشكد 

 تكريسيا بالشكؿ المطمكب .
فمف ناحية أكلى ، تحقؽ السرعة في إنياء الخصكمة الجزائية ، ك تخفيؼ العبء عف 

ز القضائي ، كما أنيا تمكف الدكلة ك أطراؼ الخصكمة مف اإلقتصاد      في كاىؿ الجيا
 النفقات .
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ك مف ناحية ثانية ، تساىـ في التقميؿ مف المجكء المتكرر لتطبيؽ العقكبة السالبة         
التي تتسـ بخطكرة نسبية   ك  لمحرية قصيرة المدة ، خاصة بالنسبة لمجرائـ البسيطة
ك ما ينجـ عف ذلؾ مف نتائج ، كبالنتيجة الحد مف ظاىرة إكتظاظ المؤسسات العقابية 

أداء العقكبة لمغرض المنشكد مف تكقيعيا ، أال كىك اإلصبلح ك إعادة تحكؿ دكف  ،سمبية 
 ك إعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسيف . ، التأىيؿ
ك مف ناحية ثالثة ، المساىمة في تحقيؽ السبلـ اإلجتماعي ، ك ترميـ النسيج         

لتي كانت تتـ اإلجتماعي الذم إعتراه التشقؽ ، نتيجة تفشي الظاىرة اإلجرامية ، ك ا
المتابعة فييا كفؽ اإلجراءات العادية لسير الدعكل العمكمية ، ك التي عادة ما تنتيي 
بصدكر أحكاـ قد تكرث الحقد ك الضغائف بيف أفراد المجتمع الكاحد ، ك تزيد مف حدة 

 التكتر في الركابط اإلجتماعية ، مما قد يؤدم إلى خمؽ المناخ المناسب لتجدد النزاع .
المعدؿ ك المتمممؤلمر رقـ  15/02ماجسده المشرع الجزائرم ، مف خبلؿ األمر ك ىك 

ىإحداث تغييرات لالمتضمف قانكف اإلجراءات الجزائية الجزائرم ، بأحكاـ تيدؼ إ 66/155
عدـ  ، بما يضمف ك أسمكب تسيير الدعكل العمكمية، أساسية ، في سير القضاء الجزائي 

نحك ترشيد سير الدعكل منو    سعيا ك ذلؾ دستكريا ،  إنتياؾ قرينة البراءة المكرسة
العمكمية ، عمى النحك الذم يضمف المعالجة الفعالة ك الفكريةألزمة تشبع المحاكـ 

، التي ال تستكجب المتابعة بشأنياإجراء تحقيؽ قضائي ، بالقضايا البسيطة قميمة الخطكرة 
لتطبيؽ العقكبة السابقة لمحرية  أك إجراءات تحقيؽ خاصة ، ك تفػادم المجكء المتكرر

 نظاميعبر تكظيؼ مختمؼ اآلليات المستحدثة منيا : ، قصيرة المدة ) الحبس المؤقت ( 
بالشكؿ الذم  ، ك تحقيؽ األثر الردعي لمعقكبة، ك األمر الجزائي ، المثكؿ الفكرم 

 .ك مدل إخبلليا بالنظاـ العاـ ، يتناسب ك خطكرة األفعاؿ اإلجرامية 
 
 مات المفتاحية :الكم

مقتضيات المحاكمة العادلة_اإلجراءات المستحدثة _الجرائـ البسيطة_قرينة البراءة_المثكؿ 
    الفكرم_قاضي الحكـ_األمر الجزائي_النيابة العامة_التبسيط ك اإليجاز_سرعة الفصؿ 

 في الدعكل العمكمية .
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Résumé en français : 
        Il ne fait aucun doute que le Code de procédure pénale n'a pas été 

adopté uniquement pour punir les criminels, mais plutôt pour révéler la 

vérité, afin que le criminel n'échappe pas à la punition et que l'innocent ne 

soit pas lésé par le jugement qui pourrait être rendu à tort contre lui en 

raison de soupçons. La loi de procédure pénale, avec ses règles de 

procédure, doit garantir l'égalité des chances entre les deux parties au litige 

pénal et garantir le respect de la liberté personnelle et de l'intérêt public, 

qui constituent un intérêt social vital. 
        Pour atteindre le but recherché des procédures pénales, il a fallu que 

celles-ci soient simplifiées, rapides et claires, afin que chacun puisse 

défendre ses droits et libertés et empêcher les hommes de pouvoir de violer 

les libertés des individus sous prétexte de confusion et d'ambiguïté en plus 

de ne pas prolonger le séjour des innocents en La position de l'accusation et 

de ne pas retarder l'imposition de la peine à l'auteur, sous la forme juridique 

appropriée et selon les besoins. 

       En conséquence, combiner l'intérêt de l'accusé et l'intérêt de la société, 

c'est-à-dire réaliser un équilibre juridique entre l'intérêt public et l'intérêt 

de l'accusé. 
       Et c'est ce qui a fait que les tendances scientifiques modernes dans le 

domaine du droit pénal ont suscité la controverse sur les problèmes de 

procédure, car ces derniers ont nécessité ledéveloppement des procédures 

pénales parallèlement à l'évolution de la méthode de punition, puisque la loi 

de procédure pénale est ce qui garantit l'application pratique effective du 

code pénal et l'activation de ses dispositions. En d'autres termes, le 

contemporainisme et la corrélation inévitable entre les alternatives de  
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punition et les alternatives procédurales, de sorte que l'idée de limiter les 

peines traditionnelles est correcte avec elles. 

       En conséquence, l'émergence d'alternatives aux procédures régulières 

qui régissent la conduite du ministère public et l'orientation de la législation 

pénale mondiale pour parvenir à la rapidité, la brièveté et la simplification 

dans l'application de ses procédures d'une manière qui garantisse la bonne 

réalisation d'une justice pénale efficace, basée sur l'impératif de combattre 

et de limiter le phénomène criminel, de dissuader les criminels et de 

garantir leurs droits L'accusé doit respecter les garanties légalement établies 

à son égard, ainsi que la nécessité d'assurer la stricte application des 

principes du procès équitable, qui obligeait les chercheurs du domaine du 

droit à créer et développer tout ce qui contribuerait à atteindre le but 

recherché. 
       C'était le principal rôle efficace et proéminent dans le développement 

du concept et de l'objectif de la politique pénale, passant d'une politique 

visant à capturer les faiblesses des systèmes en place dans les pays pour 

lutter contre la criminalité, et à les mettre en évidence, afin d'essayer de 

trouver des solutions efficaces et des moyens de les éliminer, pour devenir 

un Une orientation scientifique pour la législation pénale qui éclaire l’étude 

de la personnalité du criminel, qui fait que cette directive s’adresse 

principalement au législateur chargé de promulguer les lois, qu’il fixe avec 

beaucoup de soin et d’attention, afin de parvenir à une justice pénale 

efficace pour lutter contre la criminalité, d’une part. 
       D'autre part, déterminer les intérêts sociaux fondamentaux dignes de 

protection et assurer l'organisation rationnelle de la réaction sociale contre 

le phénomène criminel, en plus de déterminer les procédures à suivre sur la 

base du principe d'aptitude procédurale, et de déterminer les peines 

appropriées pour chaque crime, sur la base du principe de la punition  
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individuelle, le tout dans le cadre de la politique. Criminalité 

contemporaine. 
       En conséquence, les procédures régulières et les méthodes 

traditionnelles, longues et complexes qui régissent la conduite du ministère 

public, ne peuvent pas à elles seules être le seul etefficace recours pour 

enrayer la propagation du phénomènecriminel, mais plutôt ouvrir le champ 

à d'autres moyens et créer de nouvelles alternatives pour remplacer les 

procédures régulières. Le traditionalisme traditionnel, contribue dans une 

large mesure à atteindre le but souhaité de la consécration selon les besoins. 
       D'une part, il a réussi à mettre un terme au litige pénal et à alléger le 

fardeau du pouvoir judiciaire, car il permet à l'État et aux parties au litige 

de faire des économies. 
        D'autre part, elle contribue à réduire le recours répété à l'application 

de sanctions privant la liberté de courte durée, en particulier pour les délits 

mineurs d'une gravité relative, et par conséquent à réduire le phénomène 

de surpeuplement des établissements pénitentiaires et les conséquences 

négatives qui en résultent qui empêchent la sanction d'être exécutée dans le 

but prévu de son infliction. C'est-à-dire la réforme, la réhabilitation et la 

réinsertion sociale des détenus. 

       Sur le troisième côté, la contribution à la réalisation de la paix sociale et 

à la restauration du tissu social fissuré du fait de la propagation du 

phénomène criminel, dans laquelle le suivi a été effectué conformément aux 

procédures normales de conduite du parquet, et qui se termine 

généralement par le prononcé dejugements qui peuvent hériter de la haine 

et du ressentiment entre Les individus d'une seule communauté, et 

augmenter la tension dans les liens sociaux, ce qui peut conduire à la 

création d'unclimat approprié pour un conflit renouvelé. 
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       C'est l'incarnation du législateur algérien, à travers le décret 02/15 

modifiant et complétant l'ordonnance n ° 66/155 contenant le code de 

procédure pénale algérien, avec des dispositions visant à apporter des 

changements fondamentaux dans la conduite de la justice pénale et le mode 

de conduite de l'affaire publique et à garantir que la présomption 

d'innocence constitutionnellement consacrée n'est pas violée. Dans un 

effort pour rationaliser la conduite de l'affaire publique, de manière à 

garantir le traitement efficace et immédiat de la crise de saturation des 

tribunaux avec des affaires simples, à faible risque et ne nécessitant pas de 

suivi, en menant une enquête judiciaire ou des procédures spéciales 

d'enquête, et en évitant le recours répété à l'application de la phrase 

précédente de liberté de courte durée (emprisonnement). Provisoire en 

utilisant les différents mécanismes développés, notamment: la procédure de 

comparution immédiate, l'ordonnance pénale et l'obtention de l'effet 

dissuasif de la peine d'une manière proportionnée à la gravité des actes 

criminels et à l'étendue de leur atteinte à l'ordre public. 

 

 

les mots clés : 

Exigences d'un procès équitable - nouvelles procédures - délits mineurs - 

présomption d'innocence - comparution immédiate - juge de jugement - ordre 

pénal - ministère public - simplicité et brièveté - résolution rapide de l'affaire 

publique. 
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Abstract : 

There is no doubt that the Code of Criminal Procedure was not enacted just 

to punish criminals, but rather to reveal the truth, so that the criminal does 

not escape punishment and the innocent is not harmed. by the judgment 

that could be wrongly rendered against him because of suspicion. The law 

of criminal procedure, with its rules of procedure, must guarantee equal 

opportunities between the two parties to the criminal dispute and guarantee 

respect for personal freedom and the public interest, which constitute a 

vital social interest. 

To achieve the desired goal of criminal proceedings, they had to be 

simplified, rapid and clear, so that everyone could defend their rights and 

freedoms and prevent those in power from violating the freedoms of 

individuals under the pretext of confusion and disagreement. 'ambiguity in 

addition to not prolonging the stay of innocent people in the position of the 

prosecution and not delaying the imposition of the sentence on the 

perpetrator, in the appropriate legal form and as needed. 

Accordingly, to combine the interest of the accused and the interest of 

society, that is, to achieve a legal balance between the public interest and 

the interest of the accused.And this is what has made modern scientific 

trends in the field ofcriminal law arouse controversy over procedural issues, 

as these have necessitated the development of criminal proceedings 

alongside the evolution of the method of punishment, since the law of 

criminal procedure is what guarantees the effective practical application of 

the penal code and the activation of its provisions. In other words, 

contemporaryism and the inevitable correlation between the alternatives of 

punishment and the procedural alternatives, so that the idea of limiting 

traditional punishments is correct with them. 
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As a result, the emergence of alternatives to due process that govern the 

conduct of the prosecution and the direction of global criminal law to 

achieve speed, brevity and simplification in the application of its procedures 

in a manner which guarantees the successful realization of an effective 

criminal justice, based on the imperative to combat and limit the criminal 

phenomenon, to dissuade criminals and to guarantee their rights The 

accused must respect the guarantees legally established with regard to him, 

as well as the need to ensure the strict application of the principles of fair 

trial, which obliged researchers in the field of law to create and develop 

anything that would help achieve the desired goal. 

This was the main effective and prominent role in developing the concept 

and purpose of criminal policy, shifting from a policy aimed at capturing the 

weaknesses of the systems in place in countries to combat crime, and to 

them. to highlight, in order to try to find effective solutions and means of 

eliminating them, to become a Scientific orientation for criminal legislation 

that informs the study of the personality of the criminal, which makes this 

directive mainly addressed to the legislator responsible for promulgating 

laws, which he sets with great care and attention, in order to achieve 

effective criminal justice to fight crime, on the one hand. 
      On the other hand, to determine the fundamental social interests 

worthy of protection and to ensure the rational organization of the social 

reaction against the criminal phenomenon, in addition to determining the 

procedures to be followed on the basis of the principle of procedural 

aptitude, and to determine the appropriate penalties for each crime, based 

on the principle of individual punishment, all within the framework of 

policy. Contemporary crime. 

      Consequently, the regular procedures and the traditional, long and 

complex methods which govern the conduct of the prosecution, cannot by 
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themselves be the only and effective remedy to stop the spread of the 

phenomenon.criminal, but rather open the field to other means and create 

new alternatives to replace due process. Traditional traditionalism goes a 

long way towards achieving the desired goal of consecration as needed. 
On the one hand, it has succeeded in putting an end to the criminal 

litigation and in lightening the burden on the judiciary, as it saves money on 

the state and the parties to the litigation. 

      On the other hand, it contributes to reducing the repeated recourse to 

the application of sanctions depriving liberty of short duration, in particular 

for minor offenses of a relative gravity, and consequently to reducing the 

phenomenon of overcrowding of penitentiary establishments and the 

resulting negative consequences which prevent the sanction from being 

executed for the intended purpose of its infliction. That is to say, reform, 

rehabilitation and social reintegration of detainees. 

      On the third side, the contribution to the achievement of social peace 

and to the restoration of the social fabric fissured due to the spread of the 

criminal phenomenon, in which the follow-up was carried out in 

accordance with the normal procedures of conduct of the prosecution, and 

which follows usually ends with the passing of judgments which can inherit 

hatred and resentment betweenIndividuals from one community, and 

increase the tension 

in social bonds, which can lead to the creation of an appropriate climate for 

renewed conflict. 
This is the incarnation of the Algerian legislator, through Decree 02/15 

amending and supplementing Ordinance No. 66/155 containing the 

Algerian Code of Criminal Procedure, with provisions aimed at making  
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fundamental changes in the conduct of criminal justice and the manner 

inwhich public affairs are conducted and to ensure that the constitutionally 

enshrined presumption of innocence is not violated. In an effort to 

streamline the conduct of the public case, so as to ensure the effective and 

immediate treatment of the crisis of court saturation with simple, low-risk 

and non-follow-up cases, by conducting a judicial inquiry or special 

investigative procedures, and avoiding repeated recourse to the application 

of the previous sentence of short-term release (imprisonment). Provisional 

by using the various mechanisms developed, in particular: the procedure of 

immediate appearance, the penal order and obtaining the dissuasive effect of 

the sentence in a manner proportionate to the seriousness of the criminal 

acts and the extent of thetheir breach of public order. 
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Fair trial requirements - new procedures - minor crimes - presumption of 

innocence - immediate appearance - judgment judge - penal order - public 

prosecution - simplicity and brevity - speedy determination of the public case. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 




