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 جراءات الجزائية والنظم اإلجرائيةإلالتعريف بإ
 

 :التعريف بقانون اإلجراءات الجزائية :أولا 
جملرمني. وهتتم تعترب اإلجراءات اجلزائية جمموعة من القواعد الشكلية اليت هتدف إىل قمع اجلرمية  ومتابعة ا     

بالبحث ومعاينة اجلرمية، ومجع األدلة حوهلا، كما هتدف إىل تنظيم السلطات واحملاكم اجلزائية وتبيان األشكال 
 . 1والطرق الواجب اختاذها أمام هذه السلطات واجلهات القضائية

حلكم اجلزائي وطرق فهي تبني كيفيات السري يف الدعوى اجلزائية ابتداء من وقوع اجلرمية إىل غاية صدور ا
 الطعن فيه.

 ويبني ذلك من ميزتني أساسيتني:  ومن هنا فإن اإلجراءات اجلزائية حتتل مركزاً هاماً يف النظام القانوين
 إن اإلجراءات اجلزائية ال ميكن االستغناء عنها بالنسبة لقانون العقوبات فاجملرم ال ميكن  -1

إتباع إجراءات حمددة  يقتضي األمر نه ارتكب اجلرمية. بل أن تطبق بشأنه أي عقوبة بشكل تلقائي جملرد أ
 منصوص عليها يف القانون للحكم بإدانته. 

 على خالف اإلجراءات املدنية اليت غالباً ما يتضمن موضوع النزاع املطالبة بتعويضات  -2

اجلرمية من جهة  صلحة اجملتمع اليت مس  بارتكا مبمالية، فإن موضوع النزاع يف اإلجراءات اجلزائية يتعلق 
 وبشرف وحرية وأحياناً حياة الفرد من جهة أخرى.

إذًا فقانون اإلجراءات اجلزائية يرعى مصلحتني: مصلحة اجملتمع يف معاقبة اجملرم نظرًا العتدائه على أمن 
واستقرار اجملتمع، ومصلحة املتهم يف ضمان حقه يف الدفاع عن نفسه حىت يتمكن من إثبات براءته. وهو 

ك يهدف للوصول إىل احلقيقة، دون التعدي على احلرية الفدية لإلنسان ويف هذا املعىن يقال. بأن قانون بذل
 العقوبات هو قانون اجملرمني بينما قانون اإلجراءات قانون الشرفاء.

 
 :األنظمة المختلفة لإلجراءات الجزائية: ثانياا 
احلياة االجتماعية والسياسية داخل الدولة باعتبار هذه  عرف  اإلجراءات اجلزائية منذ نشأهتا تطورًا بتطور    

 اإلجراءات ذات صلة وثيقة باألمن والنظام يف الدولة وحرية األفراد.
نظامان أساسيان يف اإلجراءات اجلزائية مها: النظام االهتامي ونظام التحري  فقد ظهرويف هذا الصدد 

 .2والتنقيب
 

                                                 
1

 9، ص 1992موالي ملياين بغدادي ، اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري ، املؤسسة الوطنية للكتا  ،اجلزائر ، 

 3 ،ص 1988حممد صبحي حممد جنم ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر، 2
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 :(resystème accusatoi)النظام التهامي -1

فقد كان سائدا يف العديد من  يعترب هذا النظام أقدم األنظمة اليت عرفتها البشرية يف عصورها األوىل    
، وميتاز هذا النظام بأن الدعوى فيه 1التشريعات القدمية كالشريعة الفرعونية و البونانية و الرومانية و اجلرمانية 

كان هو االهتام حقًا خالصًا للمضرور من اجلرمية يباشره   منافسة بني خصمني مها املدعي واملدعى عليه، إذ
 بنفسه وال يباشره عنه غريه. وميتاز هذا النظام باخلصائص التالية:

 عبء االهتام للمجين عليه أو املضرور من اجلرمية أو ملن شاهد اجلرمية، فا تتدخل  - أ

 ة موجودة.السلطات العامة يف االهتام ومجع األدلة، إذ مل تكن النيابة العام

 يفصل يف اخلصومة اجلنائية قاضي يعد مبثابة حكم خيتاره الطرفان يف بعض األحيان أو  -  

على  يف هذا النظام بانه دور القاضي يف الدعوىيوصف ال أخرى. و أمر اختياره لتقاليد معينة يف أحو يرتك 
يكتفي إذ  سلبياً لقاضي دوراً ا و من  مثة  يعد دور ،موضوع الدعوىص يتلخو إدارة اجللسة  ميثل يف  احلياد

 فقط.من طرف األطراف باملوازنة بني اإلدانة املقدمة 

ذا اخلصوم، كما يكفل ه ية يف مواجهةضور احليغلب على إجراءات الدعوى طابع الشفهية والعلنية و  -ج
 .2لدفاع للمتهم. فهناك تساو تام بني الدفاع واالهتامالنظام ضمانات احلماية وحرية ا

، خاصة يف تشريعات املعاصرة النظام االهتامي ال تزال قائمة إىل اليوم يف بعض الشرائع اجلزائيةإن آثار 
 الواليات املتحدة األمريكية، و إجنلرتا.

مع ذلك نائب عام ميثل يقع على اجملين عليه عبء حتريك الدعوى اجلنائية، غري أنه يوجد  مثال ففي إجنلرتا 
ا ينو  عنه وكيل الدعاوي العام، لكنه ال يتدخل إال يف القضايا اخلطرية. أو كمالدعوى   مباشره  اجملتمع يف

 اليت يتخلى عنها اجملين عليه ألسبا  مادية.تلك 
دى النظام اإلجنليزي عيب النظام االهتامي الذي يرتك أمر رفع االهتام ملطلق حرية الفرد الذي قد وهبذا تفا     

ليس من حسن  شاقةليه دقيقة و ما أن عملية البحث عن األدلة عيتخلى عن ذلك لكونه ضعيف اجلانب كم
 السياسة تركها يف يد اجملين عليه.

 
 
 
 

                                                 

 . 17،ص 1989، 17بيد ،مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري،دار اجليل للطباعة،مصر،الطبعةرؤوف ع 1

2
  15مأمون حممد سالمة ،اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري،اجلزء ا؟ألول، دار النهضة العربية ،القاهرة ، مصر ،ص  
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 :( toireinquisisystème)نظام التنقيب والتحري -2

ن هذا النظام يقتصر تطبيقه ايعد هذا النظام أحدث من سابقه، ويرجع أصله إىل عهد اإلمرباطورية الرومانية وك
 كان ميتاز بالقسوة والشدة.فقد  العبيد  املتهمني  ى فئةيف بداية األمر عل

 لقائي وقد ارتبط ظهور هذا النظام بظهور الدولة وتزايد قوهتا ومن مظاهرها بروز ما يسمى باحق االهتام الت     
والقضائي حيث ميكن للقاضي من متابعة اجملرم بنفسه مبجرد علمه بارتكابه اجلرمية وهذا ما أدى إىل ظهور 

 ببعض املميزات منها: هذا النظام ظام االهتام العام فيما  بعد ويتميز ن
 إن املبادرة باالهتام تكون دائماً لسلطة عامّة، اليت متثل السلطة املركزية فهي اليت تتهم - أ

 ال يرتك ذلك لألفراد، فليس للفرد يف هذا النظام إال دوراً ثانوياً يف حتريك الدعوى، وينتجو  وتبحث عن األدلة
 .على حسا  مصلحة الفرد ملصلحة اجملتمعتغلبيا  عن هذا عدم توازن يف احلقوق بني االهتام والدفاع وهذا 

ينطق يف جرائم ية نشوئه، فكان مثاًل اإلعدام ال، خاصة يف بدا1طابع األدلة القانونية يغلب على هذا النظام   -  
 د وسيلة مشروعة للوصول إليه.يع كانيب  افر اعرتاف املتهم. كما ان التعذمعينة إال إذا تو 

خالفا ملا كان  تاره أطراف الدعوىخيالسلطات العامة، ال إىل حكم  هتعين يفصل يف اخلصومة قاض  -ج  
 .عليه الوضع يف النظام االهتامي

يف مباشرة إجراءات الدعوى حيث متتد  سرية كما اشتهر هذا النظام بالكان  اإلجراءات فيه كتابية، و   -د   
ما يشكل ، حيث يظل التحقيق سريًا إىل هناية احملاكمة، وهذا انفسهم  حىت  اخلصومسرية لتشمل هذه ال

 للمصلحة الفردية. اإهدار  انتهاكا  و مساسا و
خل   على هذا النظام عدة تعديالت منها جواز الطعن يف أحكام القاضي أمام احملاكم األعلى درجة. دوقد أ

و ذلك ة للمتهمني، بل يفتح البا  للتنكيل خبصوم احلاكم السياسني، غري أنه مل يكن حيقق ضمانات جدي
في يبفضال على اعتماد مشروعية التعذللسرية اليت كان  متيز اإلجراءات فيه حىت على أصحا  القضية، 

 الوصول اىل احلقيقة .
 
 
 
 

                                                 
1

جرائي اجلزائري نظام زائية احلديثة و منها التشريع اإلالبية التشريعات اجليسود اليوم  غ خالفا ملا كان عليه األمر يف السابق ، 
و هذا كقاغدة عامة مع بعض االستثناءات الصيقة حيث يفرض املشرع فيها ضرورة توافر  ) نظام األدلة احلر(األدلة املعنوية

م األدلة القانونية و منها ما كرسة املشرع اجلزائري أدلة معينة بذاهتا الثبات اجلرمية  و يعد هذا االستثناء أعماال و تطبيقا لظا
 من قانون العقوبات اجلزائري  يف جرمية الزنا . 341من صرورة توافر األدلة اليت نص  عليها املادة 
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 :النظام المختلط -3

اليت كان   اإلجيابياتاإلبقاء على  مفضالة، دي عيو  األنظمة اإلجرائية السابقول هذا النظام تفااح
، فال يوجد اليوم تشريع إجرائي يوصف بأنه اهتامي حمض، أو تنقيب وحتري حمض، بل كلها و متيزمها امتطبعه

 يب جانب على آخر.ني بني، أو نظاماً خمتلطاً مع تغلب
حقيق االبتدائي إىل ومن مالمح هذا النظام املختلط هو الفصل بني سلطة االدعاء وسلطة احلكم، ومن الت

ن النظام املختلط حياول احرتام ضمانات احلرية الشخصية، كما يكفل حق فإالتحقيق النهائي. وبصفة عامة 
 اجملتمع يف ذات الوق . وقد أخذت معظم التشريعات املعاصرة به.

 
 :موقف المشرع الجزائري: ثالثا
 ىنلفة الذكر، إال أنه ركز على إجيابيات كالمنهما وتبتأثر املشرع اجلزائري هبذه األنظمة  اإلجرائية السا    

فقد سار على نفس هنج املشرع الفرنسي يف اإلجراءات اجلزائية.ويتضح  تلطاً وبالرغم من ذلك نظاماً إجرائياً خم
 ذلك مما يلي:

راءات اجلزائية انون اإلجمن ق ام واملتابعة اجلزائية حيث نص  املادة األوىل تتوىل النيابة العامة مهمة اإلهت - أ
" الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات حيركها و يباشرها رجال القضاء أو املوظفني أو ه:على أناجلزائري 

"تباشر النيابة من نفس القانون على مايلي  29وقد نص  املادة    .."،املعهود إليهم هبا مبقتضى القانون
 باسم المجتمع...". العامة الدعوى العمومية

ى املتضرر من اجلرمية أن حترك الدعو للفرد  ميكنلنيابة العامة ال تستأثر كلية بتحريك الدعوى العامة بل غري أن ا
للطرف ميكن  كما...:"من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائريالفقرة الثانية  األوىل ه املادة وهذا ما أكدت

أثر من آثار النظام ما يعترب  ا القانون" وهذا طبقًا للشروط احملددة يف هذ أيضا املضرور أن حيرك هذه الدعوى
 .الذي كان يتسم برفع االهتام الفردي االهتامي

، فالتحقيق كتايب يف أحوال اخرى بشكل جلي) التنتقيب و التحري(وقد تأثر املشرع اجلزائري بنظام التحقيق 
 تواله كاتب التحقيق و هذا مال ب ومساع الشهود...للمتهم  من استجوا مدونة  كل اإلجراءات فيهو 

غري علين للجمهور إذ ميتنع كما ان التحقيق ،  الذي يرافق قاضي التحقيق و يدون كل اإلجراءات اليت يقوم هبا
التحقيق ليس علنية بل  قضاة درها صاليت يو األوامر  القرارات كما ان  ، التحقيق ريعليه االطالع على س

على انه  نص من ق إ ج ج   11املادة كما أن من ق إج ج   184املادة يف غرفة املشورة كما نص   صدرت
ضرار حبق الدفاع، كما :"تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية ما مل ينص القانون على خالف ذلك ودون إ

 جاهياً".أن التحقيق االبتدائي ليس و 
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راءات فيه شفافية حبسب ويغلب على التشريع اجلزائي اجلزائري يف مرحلة احملاكمة الطابع االهتامي، فاإلج
كن أن ريتها عنهم مهما كان  الظروف. وييمخصوم ال ميكن أن تقرر سللة ير و األصل، وعلنية للجمهور وحض

كما هو احلال يف بعص اجلرائم   تقرر سريتها عن اجلمهور فقط العتبارات تتعلق بالنظام العام واألد  العامة
 من قانون اإلجراءات اجلزائية . .285دة وفقا ألحكام املا املاسة باألخالق و غريها .

 نظاماً خمتلطاً أخذ نسبة متفاوتة من النظامني ويف صور شىت.ميكن اعتباره  فالنظام اإلجرائي اجلزائري  ةومن مث
، حيث 1966جوان  08املؤرخ يف  66/155وقد صدر قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري مبوجب األمر رقم

 وحتتوي هذه الكتب على ما يلي: (07سبعة ) شكل كتب وعددها مادة موزعة يف 729تضمن 
 

مباشرة الدعوى وإجراءات التحقيق  على  (، وحيتوي211-1املواد من ) و تضمن :األولالكتاب  -
 والبحث والتحري عن اجلرائم، الشرطة القضائية، النيابة العامة، قاضي التحقيق.

 طرق  ،جهات احلكم، األحكام املشرتكة و فيها ( 441-212املواد من ) و تضمن :الثانيالكتاب  -

 اإلثبات واالدعاء املدين، حمكمة اجلنايات واملداولة، وطرق الطعن العادية.
 األحداثو فيه املنحرفون  (494-442)املواد من  و تضمن:الثالثالكتاب  -

كمة طرق الطعن غري العادية، قرارات احملو قيه  (531-495) و تضمن املواد :الرابعالكتاب  -
 العليا، ترك اخلصومة، إعادة السري يف الدعوى، الطعن لصاحل القانون، التماس إعادة النظر.

اإلجراءات اخلاصة بالتزوير، انتفاء بعض فيه ( و 591-532)و تضمن املواد من : الخامسالكتاب  -
قضاة، شهادة أعضاء احلكومة وممثلي الدول األجنبية، تنازع االختصاص بني ال،أوراق اإلجراءات

 ،جرائم القضاة وبعض املوظفني، اجلرائم املرتكبة يف اخلارج.حالة من حمكمة إىل أخرى رد القضاةاإل

( يتضمن بعض إجراءات التنفيذ، إيقاف التنفيذ، 693-592)و تضمن املواد : السادسالكتاب  -
ابق تقادم العقوبة، صحيفة السو اإلكراه البدين،التحقق من هوية األشخاص احملكوم عليهم،

 العدلية،فهرس الشركات، صحيفة خمالفات املرور، رد االعتبار.
العالقات بني السلطات األجنبية، تسليم  و فيه (729-694) و تضمن املواد  :السابعالكتاب  -

 .واألحكام، إرسال األوراق واملستنداتاجملرمني يف العبور،االنابات القضائية ويف تبليغ األوراق 
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 :أ عن الجريمةالتي تنش الدعاوى

 :مقدمة
التدخل واملطالبة بتوقيع العقا  املقرر هلا، بيسمح للسلطة العامة شأ عن ارتكا   أي جرمية ضرر عام ين   

وقد  action publique--الدعوى العمومية  أو الدعوى اجلنائيةما يسمى ب وينشئ هلا حق تباشر بواسطة 
يصيب أحد أفراد اجملتمع وقد يكون هذا الضرر ماديًا أو   نفس  اجلرمية املرتكبة أيضًا ضرر خاص ينشأ عن

ما معنويًا وينشئ للمتضرر حق يف إقامة دعوى يطلب فيها تعويض هذا الضرر، وحقه هذا يباشره عن طريق 
  action civileالدعوى املدنيةيسمى ب

ختتلف عن الدعوى  أو الدعوى العمومية  الدعوى اجلنائية غري ان .1
 وجه ميكن ذكرها كما يلي: أدة املدنية من ع
 ثل النيابة مم من  : يتكون من أطراف اخلصومة يف الدعوى اجلنائيةمن حيث األشخاص -1

العامة حيث ميثل االدعاء العام،فهي املختصة بتحريك الدعوى العمومية ولو مل ينشأ أي ضرر مادي. أما يف 
يف  من الفعل املرتكب. واخلصم الثاين ضرره قالدعوى املدنية فيكون املدعى هو الشخص الذي حيق حل

 الدعوى ا لعامة هو املتهم، ويكون هو املطالب بالتعويض يف الدعوى املدنية.
 اجلزائي: يتعلق موضوع الدعوى اجلنائية دائماً باملطالبة بتوقيع العقا  من حيث الموضوع -2

ة بطلب ذلك، فالدعوى اجلنائية يف على املتهم نتيجة ملا اقرتفه من جرم، وتكون النيابة العامة هي املختص
أما . طبيعتها تتعلق بالنظام العام ذلك أن النيابة العامة ال حيق هلا التنازل أو  التصاحل بشأهنا مع املتهم 

ى عليه باملدعي، فهي الدعوى املدنية فموضوعها يتعلق بطلب التعويضات املالية عن األضرار اليت أحلقها املدع
للصحية أو اجملين عليه  ولذلك فله احلرية املطلقة يف التنازل عنها  أو التصاحل   اصة.اخل مرتبطة باملصلحة 

 بشأهنا مع املدعى عليه
 سبب الدعوى اجلنائية هو الضرر الذي أحلقه باملتهم باجملتمع إن : من حيث السبب -3

أما سبب نشوء الدعوى جراء ارتكابه لألفعال اجملّرمة، فاجلرمية هي سبب أساسي لنشوء الدعوى اجلنائية، 
الضرر انتف  معه الدعوى املدنية وهذا على خالف تفى املدنية فهو الضرر الذي أحلقه بشخص املتضرر فإذا أن

  2مادي  رلو مل ينشأ معه أي ضر رد خمالفة القانون اجلنائي و تنشأ مبجالدعوى اجلنائية اليت 
 
 

                                                 
1

 13،ص  1988حممد صبحي حممد جنم ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر، 

2
ل سالح غري مرخض به دون استعماله او إحلاق األذى بواسطته فاجلرمية تنشأ  رغم عدم اصابه أي شخص و مثال ذلك مح 

 بصرر مادي .....
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جلزائية الذي قد ختضع إليه الدعوى املدنية إذ ارتبط  هذا كما أن الدعوى اجلنائية ختضع لقانون اإلجراءات ا
هبا وتنظر من طرف القضاء اجلنائي معًا غري أنه إذا انفصل  الدعوى املدنية عنها فإهنا ختضع لقانون 

 .باعتيباره اجلهة األصلية بالنظر يف النزعات املدنية  اإلجراءات املدنية وتنظر من طرف القضاء املدين
 

 :الجنائية الدعوى: أولا 
يقصد بالدعوى اجلنائية ذلك الطلب الذي تتقدم به النيابة العامة للجهات القضائية باسم اجملتمع بتسليط     

العقا  على املتهم.ذلك أن النيابة العامة أضح  يف الدولة املعاصرة هي اجلهة املؤهلة أصاًل بإقامة الدعوى 
م املادة األوىل ق إ ج ج حيث جاء فيها:" الدعوى العمومية اجلنائية أي بتحريكها. وهذا ما نص  عليه أحكا

كما أكدت " لتطبيق العقوبات حيركها ويباشرها رجال القضاء واملوظفون املعهود إليهم هبا مبقتضى القانون 
باسم اجملتمع و تطالب بتطبيق القانون  من ق إ ج ج:" تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية 29 أيضًا املادة

 هي متثل أمام كل جهة قضائية ". و
مبا منحها بإجراءات   فالتشريع اجلزائري جعل من النبابة العامة السلطة املخول هلا حتريك الدعوى العمومية 

اليت نّص عليها قانون العقوبات  كفيلة باحلفاظ على أمن واستقرار اجملتمع والدفاع عنه ضد كل األفعال اجملّرمة
أنه يشاركها يف حتريك الدعوى العمومية يف بعض احلاالت االستثنائية الطرف املتضرر  وهكذا قاعدة عامة، إال

:" كما جتوز للطرف املضرور أن حيرك هذه الدعوى طبقًا للشروط 1/2من اجلرمية وهذا ما أشارت إيه املادة
العامة ولو حركها  احملددة يف هذا القانون"ومع ذلك فإن حق مباشرة الدعوى العمومية يرجع  دائمًا للنيابة

الطرف املتضرر، فالنيابة العامة هي اليت تتوىل مباشرة مجيع األعمال للوصول إىل احلكم على مرتكب اجلرمية 
فتح التحقيق يف اجلرمية املرتكبة، وتقدمي األدلة والطعن يف احلكم بعد صدوره وتنفيذ األحكام... إخل  مثل طلب

 خصائصها وذلك كما يل:و  لعامة من حيث اختصاصهاوهذا ما يستدعي دراسة نظام النيابة ا
 :النيابة العامة -1

بتحريك الدعوى انون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري النيابة العامة اجلهة املختصة كقاعدة عامة حسب ق تعترب
باشرة الدعوى، فهناك فرق بني مبالعمومية، وقد تشاركها جهات أخرى لكنها تبقى اجلهة الوحيدة املختصة 

 ريك الدعوى ومباشرهتا.حت
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قدميها عليه أحيانًا برفعها أو إقامتها ويقصد بداية السري فيها أو ت يصطلحفتحريك الدعوى أو ما     
 املرحلة األوىل يف اإلجراءات اجلزائية اخلاصة بالدعوى. للمحكمة، فتحريك الدعوى هي

حتريك الدعوى كما  يتضمن فهوالتحريك أما مباشرة الدعوى أو استعماهلا فهي ذات مدلول أوسع من 
 خمتلف مراحل الدعوى العمومية إىل غاية احلكم فيها حبكم هنائي، وقد ربحق متابعتها والسري فيها غ يتضمن

 .السابقة الذكر من ق إ ج ج 29أكدت ذلك املادة 
 :تشكيل النيابة العامة - أ

فال ميكن تصور إنعقاد حماكمة لنيابة العامة يوجد يف مجيع احملاكم على مستوى الرتا  اجلزائري ممثل عن ا
إذ ميثل النيابة العامة من ق إ ج ج. 29ادة جزائية دون حضور عضو من أعضاء النيابة العامة تطبيقا لنص امل

لدى اجملالس القضائية، النائب العام ويساعده يف أداء مهامه نائب عام مساعد، وواحد أو أكثر من مساعدي 
 من ق إ ج ج. 34و  33ما أكدته املادة  النائب العام، وهذا

وميثل وكيل اجلمهورية النائب العام لدى احملكمة بنفسه أو بواسطة مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية يف 
 من ق إ ج ج(.35دائرة احملكمة اليت هبا مقر عمله)م

دد من أعضاء النيابة العامة. كما ميثل النائب العام لدى احملكمة العليا النيابة العامة ويساعده يف ذلك ع
 اجمللس القضائي تعليمات كتابية من وزير العدلالنائب العام لدى ويتلقى النائب العام للمحكمة العليا و 

صفة وب  .1من ق إ ج ج 530و 30لتطبيقها إن دع  الضرورة لذلك وهذا ما أكدته م حافظ األختام 
 ة وإشراف وزير العدل حامل األختام.حت  إدار يوضعون  قضاة النيابة العامة فإن عامة 

 :خصائص النيابة العامة -  

 تتميز النيابة العامة خبصائص تفرقها عن باقي اجلهات األخرى يف الدولة وهذه اخلثائص كاآليت:

 :التبعية التدريجية -1

قضاء  خيضع أعضاء النيابة العامة لقاعدة تدرج السلطة أو ما يسمى بنظام التبعية التدرجيية وهذا على خالف
 يأيت وزيرو  احلكم. ويعين ذلك أن تكون للرئيس على املرؤوس سلطة كافية من اإلشراف والرقابة اإلدارية 

 
 

                                                 

باجلرائم املعلقة بقانون العقوبات،   النائب العامأن خيطر  لوزير العدلمن ق إ ج ج على مايلي :) يسوغ  30تنص املادة  1
مبا  بة بأن يباشر أو يعهد إاليه مبباشرة متابعات أو خيطر اجلهة القضائية املختصةكما يسوغ له فضالً عن ذلك أن يكلفه كتا

بناء ع النائب العام اىل احملكمة العليا فمن ق إ ج ج )....و اذا ر  530كما تنص املادة ( يراه مالزماً من طلبات كتابية
و اجملدالس القضائية خمالفة للقانون جاز للمحكمة ائية أو أحكاما صادرة  من احملاكم اضأعماال ق على تعليمات وزير العدل

 العليا القضاء ببطالهنا (
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العدل حامل األختام على هرم هذه السلطة اإلدارية إذ ميكن لوزير العدل أن ختطر النائب العام جلميع اجلرائم  
 تابية الختاذ اإلجراءات الالزمة، فوزير ق إ ج ج( كما ميكن له إصدار تعليمات ك 30املرتكبة)م

سلطة  ميلك العدل ليس ممثاًل للنيابة العامة أمام القضاء، كما أنه ليس عضواً من أعضاء النيابة العامة، غري أنه
 .1و يكلفه كتابه مبا يراه مالزماً من طلبات كتابيةأ إخبار النائب العام باجلرائم املتعلقة خمالفة قانون العقوبات

إذ جاء فيها:"  1969ماي  13املؤرخ يف  69/27من األمر  06ذا ما أشارت إليه صراحة أحكام املادة وه
 .وحت  سلطة وزير العدل حامل األختام" السلمني يوضع قضاة النيابة العامة حت  إدارة ومراقبة رؤسائهم

من رؤسائه، إال أنه يف اجللسة  كالئه للتعليمات الكتابيبة الصادرة إليهو  ووبالرغم من خضوع النائب العام  
إذ كان القلم مقيداا مع القاعدة املعروفة:"  إنسجاما يصبح مطلق احلرية ال رقيب عليه إال ضمريه وشرفه وهذا

 فاللسان طليق".
فقضاة النيابة العاملة خيضعون بصفة قانونية  إىل رؤسائهم فوكيل اجلمهورية خيضع إىل النائب العام لدى اجمللس 

 عدون خيضعون له أيضاً،والنائب العام خيضع إىل وزير العدل حامل األختام.واملسا
يرتبطون بنظام التبعية التدرجيية، فهم ال خيضعون ألي  الأما قضاة احلكم فيختلفون عن قضاة النيابة العامة، ف

و  قتضي احرتامهاا ينص عليه من قواعد يبرقابة ضمائرهم وللقانون لالرقابة الفنية، بل خيضعون فقط لنوع من 
 .الوقوف عندها

 :عدم تجزئة النيابة العامة  -2

قاعدة قدمية نشأت مع نشوء النظام نفسه، وهي تعين أن أعضاء النيابة قاعدة عدم جتزئة النيابة العامة تعترب 
د العامة يشكلون وحدة ال تتجزأ، ذلك أن التصرفات اليت يقومون هبا ترفع يف األخري إىل الوكالة عن أصل واح

هو اجملتمع وبغض النظر عن صاحب اإلجراء، فأي تصرف يقوم به أي عضو ال ينسب إليه وحده، كما أن 
أي عضو من النيابة العامة ميكنه أن حيل حمل أي عضو آخر يف التصرفات القانونية اليت يقوم هبا، فقد ميكن 

قد يرافع عضو ثالث أثناء  أن يرفع الدعوى اجلنائية عضو معني، وقد يشرف عن التحقيق عضو آخر، كما
احملاكمة وهكذا دواليك دون أن يؤثر ذلك على سري الدعوى اجلزائية واإلجراءات فيها.فأعضاء النيابة العامة 
هم شركاء يف شركة تضامن فأي إجراء يصدر من أحدهم كأنه صادر منهم مجيعًا على حد تعبري احد 

 الفقهاء.
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .101، ص  1992موالي ملياين بغدادي ،اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتا  ،اجلزائر، 
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زئة النيابة العامة ليس  مطلقة فهي مرتبطة بقواعد االختصاص النوعي وبالرغم من ذلك فإن خاصية عدم جت

 واحمللي وإال كان اإلجراء الصادر يف هذه احلالة باطاًل.
وخالفًا لذلك فإن قضاة احلكم ال يرتبطون هبذه القاعدة اليت متتاز هبا النيابة العامة، بل أن مقتضى العمل 

ى جيب أن يكون هو نفسه الذي باشر مجيع إجراءات التحقيق القضائي أن القاضي الذي حيكم يف الدعو 
النهائي يف اجللسة. وإن حدث أن تغري هذا القاضي فعلى القاضي الذي خيلفه أن يعيد إجراءات احملاكمة منذ 

 البداية وإال كان ذلك باطاًل.
املطلقة جتاه احملاكم واملتقاضني، تتمتع النيابة العامة أثناء أداء مهامها باالستقاللية  :استقالل النيابة العامة -3

فهي هيئة عامة متثل املصلحة العامة للمجتمع من خالل الدعوى اجلزائية، وهلا يف سبيل احلفاظ على اجملتمع أن 
متتع باحلرية عن باقي املؤسسات داخل الدولة، وكما أهنا ال تتلقى أي لوم أو مالحظات من طرف قضاة 

النائب العام   اكم واجملالس القضائية إال أن تعلملطة التشريعية وال متلك احملاحلكم، كما أهنا مستقلة عن الس
على سري الدعوى  و اليت من شأهنا ان تؤثر بشكل سليب تصرفات أعضاء النيابة العامة إذا صدرت منهمبسوء 

 (.1العمومية)

املدين، أن الذي خيسر  تقضى القاعدة العامة يف التقاضي بالنسبة للطرف :عدم مسؤولية النيابة العامة -4
املصاريف، أما بالنسبة للنيابة العامة فال تسري يف حقها هذه القاعدة فال ميكن بدعواه أو شكواه يتحمل 

مًا بالرباءة كان  قدمته لالهتام ، مطالبتها بأ تعويض أو مصاريف من طرف املتهم الذي يصدر يف حقه حك
فال تسأل النيابة  مومية هي اليت تتحمل باملصاريف القضائية .بل فأنه يف مثل هذه احلاالت فإن اخلزينة الع

هم ءافلمصلحة العامة اليت ميثلوهنا أعل االعامة مدنيًا وجزائيًا عن نتيجة أعماهلا مع املتهم أو الشهود فاعتبار 
 القانون من حتمل تبعة أعماهلم.

سمية أثناء جصدرت منهم أخطاء غري أن هذه القاعدة ليس  مطلقة، بل أن أعضاء النيابة العامة إذا 
الدعوى، أو صدر منهم غش أو تدليس أو غدر فإهنم يسألون  طبقًا لذلك ويتحملون املسؤولية التامة عن 

 .أعماهلم. ويف هذه احلالة حيق للمتقاضي أن يقاضي عضو النيابة العامة بطرق خماصمة القضاة
 
 
 

                                                 
و "أسرف   يف حشد التهم..."حيث أمرت  ليس حملكمة اجلنايات احلق يف وصغ النيابة العامة باهنا "أسرف  يف اإلهتام"ـ  1

 حمكمة النفض املصرية حبذف هاتني العبارتني .
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ة العامة يف الدعوى العمومية خصمًا للمتهم، تعد النياب : عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة  -5

من ق إ ج  555اليت جتري على القضاة، فقد نص  املادة و التنحي وعيه فال تسري عليها أحكام الرد 
".كما أنه ال جيوز للخصم أن يرد خصمه طبقًا للقاعدة ل يجوز رد القضاة أعضاء النيابة العامةج:" 

وأصليًا يف الدعوى كما هو   كن رد النيابة العامة إذا كان  طرفًا أساسياً املعروفة، ومع ذلك فإذا كان ال مي
مًا يف الدعوى، وذلك يف الدعاوي املدنية أو ض، فإنه جيوز ردها إذا كان  طرفًا منزائية احلال يف القضايا اجل

طلب رايها هي طرف حمايد ياً ألحد بل مالتجارية واألحوال الشخصية، ذلك أهنا يف هذه احلالة ليس  خص
أكان رأيًا مشوبًا بالدافع  أو ،يف القضية املعروضة و إذا خيف أن يكون رأيها منحازا لطرف دون آخر

 الشخصي جاز ردها كما هو احلال بالنسبة للقضاة.

 :اختصاصات النيابة العامة -جـ
زائية حيث حدد ميكننا التعرف على اختصاصات النيابة العامة وذلك من خالل قانون اإلجراءات اجل     

 صالحيات كل عضو من أعضاء النيابة العامة وذلك على النحو التايل:
حدد قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري صالحيات النائب العام لدى  :النائب العام لدى المحكمة العليا -1

صاحل لن الطع امة. ويتضح ذلك من خالل ذلك منحه إمكانيةاحملكمة العليا باعتباره ميثل النيابة الع
ام النهائية الصادرة من احملاكم واجملالس القضائية املخالفة للقانون ومل يطعن أحد من حكيف اال  القانون

اخلصوم، فلنائب العام حق الطعن فيها سواء تصرف من تلقاء نفسه أو بناء على تعليمات وزير العدل 
ت النائب العام من خالل الطعن اصامن ق إ ج، كما تتضح أيضاً اختص 530وهذا ما أشارت إليه املادة 

 .(ق إ ج 531ادة النظر يف األحكام متصرفاً بناء على تعليمات وزير العدل)املادةباع
النائب العام بدائرة اجمللس ميتد االختصاص اإلقليمي لعمل ::النائب العام لدى المجلس القضائي -2

 القضائي، أما االختصاص النوعي فيتمثل فيما يلي:
املادة قانون العقوبات  سبئب العام إخطارات من وزير العدل حول اجلرائم املرتكبة حيتلقى النا -
 ج. . ق إ30/1

 العدل، أو يعهد مباشرة بذلك ألعضاء   وزيرمن  بناء على تكليف  إمايقوم باملتابعات اجلزائية  -

  . ق إ ج ج.30/2املادة -النيابة العامة
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القضائي، كما انه  والرقابة على عمل أعضاء النيابة العامة باجمللس يتوىل النائب العام مهام اإلشراف -
 ق إ ج. 31ادة ا نص  عليه امل1و هذالقضائية الضبطية يشرف على 

: يعترب وكيل اجلمهورية العنصر الفعال يف النيابة العامة نظرًا ملا أناط به القانون من وكيل الجمهورية -3
املباشر مع الدعوى اجلزائية. وقد بني قانون اإلجراءات صالحيات مهمة جتعله يف وضع املتعامل 

 اجلزائية االختصاص احمللي والنوعي لوكيل اجلمهورية وذلك وفقاٌ ملايلي:

معايري يتحدد هبا ثالثة  اجلزائري  : وضع املشرعالختصاص المحلي لوكيل الجمهورية -1.3
 من ق إ ج ج كما يلي:   37االختصاص اإلقليمي لوكيل اجلمهورية وذلك طبقاً لنص املادة

 كان وقوع اجلرمية.مب -

 حل إقامة احد األشخاص املشتبه يف مسامهتهم يف ارتكا  اجلرمية.مب -

 املكان الذي مت يف دائرة القيض على أحد هؤالء األشخاص ولو وقع القبض لسبب آخر.ب -

اص حماكم أخرى   ختصإغري انه كما جيوز توسيع االختصاص احمللي للسيد وكيل اجلمهورية اىل دائرة  -
و ذلك يف جرائم املخدرات و اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية و اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية 

 .للمعطيات و جرائم تبييض األموال و اإلرها  و جرائم الصرف

 

من ق إ ج على اختصاصات وكيل اجلمهورية وتتمثل يف  35: نص  املادة الختصاص النوعي -2.3
 اآليت:

ر ما يتخذ وبقر  يباشر سواء بنفسه أو يأمر باختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية والالزمة للبحث والتحري -
 بشاهنا.

 ما يتخذ بشأهنا. يتلقى احملاضر والشكاوي ويقرر -

يبلغ اجلهات القضائية املختصة بالتحقيق أو احملاكمة اليت تفصل فيها أو يأمر حبفظها بقرار قابل  -
 اء.دائماً لإللغ

مبختلف م ما يشاء من طلبات،كما أنه يطعن اجلهات القضائية املختلفة حيث يقدرأيه أمام  ييبد -
 . ألحكام القضائيةو يف كافة القرارات طرق الطعن القانونية 

تصدرها  يقوم وكيل اجلمهورية باعتباره ممثاًل للنيابة العامة بتنفيذ كافة القرارات واألحكام اليت -
 سواء سلطة التحقيق او احلكم.السلطات القضائية 
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و الوفاة  المؤقت ساختصاصات وكيل الجمهورية في القبض على األشخاص والحب-3.3
 :المشبوهة

ميكن لوكيل اجلمهورية أن يتخذ إجراءات تتعلق بالقبض على األشخاص أو إيداعهم احلبس املؤق  وذلك يف 
ون انمن ق  41ا يف احلاالت اليت تنص عليها املادة حاالت اجلرمية املتلبس هبا. تعترب اجلرمية متلبسًا هب

 وهي: اإلجراءات اجلزائية حصراً 
 مرتكبة يف احلال أو عقب ارتكاهبا.اجلرمية إذا كان   -

إذا كان الشخص املشتبه يف ارتكابه اجلرمية يف وق  قريب جدًا من وقوع اجلرمية قد تبعه العامة  -
 .بالصياح

جدت آثار أو دالئل تدعوا إىل افرتاض مسامهته يف اجلناية أو إذا وجدت يف حيازته أشياء أو و  -
 اجلنحة.

كذلك توصف بأهنا جرمية يف حالة تلبس إذا ارتكب  يف منزل وكشف صاحب املنزل عنها عقب  -
 وقوعها وبادر يف احلال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية إلثباهتا.

الفة الذكر، فإن اختصاصات وكيل اجلمهورية تتوسع يف جمايل حسب احلاالت السهبا فإذا وقع  اجلرمية متلبساً 
 القبض على األشخاص واحلبس املؤق  وذلك كما يلي:

هبا فأنه جيوز لوكيل : إذ مل يكن قاض التحقيق قد أخطر باجلرمية املتلبس القبض على األشخاص -1
و ذلط طبقا ملا ة مسامهته يف اجلرمياجلمهورية إصدار أمر بالقبض و باحضار كل شخص يشتبه يف 

 من ق إ ج. 58 نص  عليه املادة

: إذ مل يقدم املشتبه يف ارتكابه اجلرمية املتلبس هبا)جنحة( ضمانات كافية للحضور الحبس المؤقت -2
شريطة أن تكون اجلنحة معاقب عليها باحلبس، ومل يكن قاض التحقيق قد أخطر بالفعل، فإنه جيوز 

رط إحالته على احملكمة يف أجل ال يتجاوز مثانية أيام من يوم صدور إيداع املشتبه فيه احلبس املؤق  بش
(، وجتدر اإلشارة إىل أن وكيل اجلمهورية ال يستطيع إيداع املشتبه فيه احلبس املؤق  59/2أمر احلبس)م

 ة املتلبس هبا إذا كان  هذه اجلنحة تتصف مبا يلي:حيف اجلن
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 جنحة ذات طابع سياسي. -

 جنحة الصحافة. -

 حة ختضع إلجراءات حتقيق خاصة.جن -

 سنة. 18جنحة فيها أشخاص مل يكملوا  -

 :سلطة وكيل الجمهورية في الوفاة المشبوهة -3

إذا وقع  وفاة تشتبه فيها سواء كان  مرتكبة من طرف جمهول أو مت  باستعمال العنف أو من دونه، فإن 
لقضائية، ويقوم بإجراء البحث اطرف الضبطية وكيل اجلمهورية يتصل مبكان احلادث بعد إعالمه من 

احلادث، ويستعني باخلرباء يف ذلك لتحديد ما إذا كان  الوفاة طبيعية أو بسبب  سببوالتحريات األولية عن 
 ق إ ج(. 62)و هذا وفقا لنص املادة  ارتكا  جرمية

طة :يقوم وكيل اجلمهورية باإلشراف على ضباط الشر سلطة وكيل الجمهورية على الضبطية القضائية -4
 ج ج(. ق إ 12مالقضائية العاملني يف مقر دائرة اختصاصه الذي يتحدد باختصاص احملكمة )
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 تحريك الدعوى العمومية والقيود الواردة عليها

 
 :مقدمة

ل بــذلك فهــي يحتريــك الــدعوى العموميــة باعتبارهــا صــاحبة االختصــاص األصــ يف  يعــود للنيابــة العامــة احلــق    
مـــن ق إ ج:" يقـــوم وكيـــل اجلمهوريـــة  36متلـــك ســـلطة املالئمـــة يف حتريكهـــا مـــن عدمـــه. وهـــذا مـــا أكدتـــه املـــادة 

اً مـن ذلـك ميكـن جلهـات أخـرى ءبتلقي احملاضر والشكاوي والبالغات ويقرر ما يتخـذ بشـأهنا..." إالّ أنّـه واسـتنا
مـا أنّـه تـرد بعـض القيـود علـى حريـة النيابـة العامـة يف حتريـك مشاركة النيابة العامة يف حتريـك الـدعوى العموميـة، ك

ة ترد عوامل جتعل مـن حتريـك الـدعوى غـري ممكنـ دمؤقتة، نقالً على أنّه قبصفة  ذلكو  عليها العمومية  الدعوى
 فيما يلي:الدعوى العمومية، وذلك ما سنعرفه  قضاءوما هي ما تطلق عليها بأسبا  ان و ذلك بصفة مؤبدة

 :الجهات الّتي تشارك النيابة العامة في التحريك: أّولا 
فإنّــه خالفــاً لألصــل العــام الــّذي جيعــل النيابــة العامــة الســلطة الوحيــدة املختصــة بتحريــك الــدعوى العموميــة،     

اً من ذلك حّول قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري هـذا احلـق جلهـات احملاكمـة، وكـذا للطـرف املتضـرر مـن استناء
 وذلك على التوايل: ميةر اجل
 
اً مــن األصــل العــام أن حتــرك الــدعوى العموميــة يف ءحيــث ميكــن جلهــات احلكــم اســتنا: جهةةة المحاكمةةة -أ

بـــبعض  ات املنعقـــدة باهليئـــات القضـــائية  لســـ، فـــإن وقـــع أن قـــام أحـــد احلاضـــرين يف إحـــدى اجلجـــرائم اجللســـات
عليـه كـم حيو  بسللـرئيس أن يصـدر أمـراً بإيداعـه احلـ حيـق  يبـة القضـاء، فإنّـهالتصرفات اليّت ختـل بنظـام اجللسـة وه

بـــاحلبس مـــن شـــهرين إىل ســـنتني إذ مل يتمثـــل ألوامـــر احملكمـــة بـــالتزام اهلـــدوء واالنضـــباط داخـــل اجللســـة وهـــذا مـــا 
" إذ حــدث باجللســة أن أخــل أحــد احلاضــرين بالّنظــام بأيــة إذ جــاء فيهــا  مــن ق إ ج 295املــادة  عليــه  نصــ 

لـرئيس أن يـأمر بإبعـاده مـن قاعـة اجللسـات وإن حـدث يف خـالل تنفيـذ هـذا األمـر أن مل ميثـل لـه طريقة كان  فل
أو أحــدث شــفوياً صــدر يف احلــال أمــر بإيداعــه الســجن وحــوكم وعوقــب بالســجن مــن شــهرين إىل ســنتني دون 

 ضاء".إخالل بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكيب جرائم اإلهانة والتعدي على رجال الق
ريــك الــدعوى اجلنائيــة يف حالــة ارتكــا  جــرائم داخــل مقــر حهــذا باإلضــافة إىل أنّــه قــد تقــوم جهــات احلكــم بت

 ذلك فإننا منيز بني ما يلي: حدثاحملكمة أو جملس حمكمة اجلنايات.فإذا 
 
 
 
 



 17 

 
 إذا ارتكبــ  جرميـة ذات وصـف جنحــة أو  :حالـة ارتكـا  خمالفــة أو جنحـة داخـل اجمللــس القضـائي - 

انون اإلجـــراءات مـــن قـــ  568 ذلـــك أثنـــاء جلســـات اجمللـــس القضـــائي، فإنّـــه طبقـــاً لـــنص املـــادةحـــدث خمالفـــة و 
يأمر الرئيس بتحرير حمضر عنهـا ويرسـله إىل وكيـل اجلمهوريـة، فـإذا كانـ  اجلنحـة املرتكبـة عقوبتهـا أكثـر  اجلزائية 

 سله فوراً إىل وكيل اجلمهورية.شهر فإنّه ميكن للرئيس أن يأمر بالقبض على املتهم وير أستة  نم
فــإذا ارتكــب الفاعــل خمالفــة  أو جنحــة لكــن  : حالــة ارتكــا  جنحــة أو خمالفــة داخــل جلســة احملكمــة -

يف  داخـل جلسـة حمكمــة تنظـر يف جـرائم اجلــنح واملخالفـات، فـإّن الــرئيس يـأمر بتحريـر حمضــر عنهـا ويقضـي فيهــا
انون قـمـن  569ه نـص املـادة تـة والـدفاع عنـد الضـرورة وهـذا مـا أكدبعد مساع أقوال املتهم والشـهود والنيابـاحلال 

  .1اإلجراءات اجلزائية
 : حالة ارتكا  جنحة أو خمالفة داخل جلسة حمكمة اجلنايات -

انون اإلجـراءات قـ 569عليها املادة    اليّت نصّ املتخذة و  نفس اإلجراءات  يف هذه احلالة  تتبع    
أخــذا بعــني االعتبــار  . وذلــك مــن نفــس القــانون  570ذا مــا قررتــه املــادة و هــ الســابق ذكرهــا اجلزائيــة

 .أّن "من ميلك األكثر ميلك األقل"بالعبارة املعروفة 
 :يائحالة ارتكا  جناية يف جلسة حمكمة أو جملس قض -

ّرر داخــل  جلســة احملكمــة أو اجمللــس القضــائي فــإّن الــرئيس حيــســواء إذا ارتكبــ  جرميــة ذات وصــف جنايــة     
افتتـاحي  بتقـدمي طلـب الدعوى إىل وكيل اجلمهوريـة الـّذي يقـوم  و حيليه مع أوراق حمضر عنها ويستوجب اجلاين 

و باعتبـار ان التحقيـق يف  انون اإلجـراءات اجلزائيـةقـمـن  571لفتح حتقيق قضائي وهذا مـا أكدتـه أحكـام املـادة 
 ت اجلزائية.انون اإلجراءاقمن  66جباري طبقا لنص املادة إاجلنايات 

 
 :الطرف المتضّرر - 

للطرف املضرور أن حيرك هذه الدعوى طبقاً وز من ق إ ج على مايلي::" ....كما جي األوىلنص  املادة     
لطرف الّذي أصابه ضرر من اجلرمية املرتكبة ون" من خالل هذا الّنص يتضح أّن لللشروط احملّددة يف هذا القان

 . إذا يهدف هذا دعاء املدين أو االدعاء املباشرباإل نسميته علىلح يصطالدعوى وهذا ما  كأن حتري
 

                                                 
1

من ق ا ج ج ما يلي) اذا ارتكب  جنحة أو خمالفة يف جلسة جمكمة تنظر يف جرائم اجلنح واملخالفات،  569جاء يف املادة  
 تهم والشهود والنيابة والدفاع عند اإلقتضاء(أمر الرئيس  بتحرير حمضر عنها وقضي فيها يف احلال بعد مساع أقوال امل
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يف نفـس الوقـ . ويـتم  المجنةي علية  يض و عوت، يعقاب الجانمها  ضرور ألمرين اثنني :االدعاء من جانب امل

مـن ق ا ج ح إذ جـاء منهـا:" جيـوز لكـل  72وهذا ما نص  عليه املادة  ىو مي شكداالدعاء املدين عن طريق تق
لتحقيــق املخــتص"، فاملتضــرر ا دنياً بــأن يتقــدم شــكواه أمــام قاضــيأن يــدعى مــ ميــةأنّــه مصــا   ر يــدعي شــخص 

طلباتـه   يبـديلاجلمهوريـة  ورة هذا االّدعاء علـى وكيـلدلتحقيق الذي يعرض باقاضي  ياً يقدم اّدعاءه أماممدن
، قانون اإلجـراءات اجلزائيـةمن 73املادة  و هذا طبقا لنص أيام من يوم تبليغه هبذا االّدعاء 5 أجليف خبصوصه 

 لتحقيق عدم التحقيق يف الشكوى. اقاضي السيد لوكيل اجلمهورية أن يطلب من  ميكن  وال
 قـد  ، أمـا إذا قبلهـا ومل يكـن املـدعى املـدين صدر أمراً مسـبب بـذلكفإنه يقاضي التحقيق الشكوى  رفضإذا اما 

و هـــو مـــا يســـمى عـــادة يف احليـــاة العمليـــة  عـــني عليـــه إيـــداع مبلـــغ مـــايلفإنّـــه يت 1ضـــائيةاملســـاعدة القّ ل علـــى حتصـــ
علمــا أن املــدعي  ق ا ج ح( 75ادة املــواالكــان اّدعــاءه باطاًل)  مصــاريف الــّدعوى و الــيت تضــمن 2الكفالةةة(ب)

املــدين ميكنــه اســرتداد مبلــغ الكفالــه املــدفوع بعــد صــدرو حكــم هنــائي يف القضــية لصــاحله بنــاء علــى طلــب يقدمــه 
 .املختصة القضائية  لجهاتل

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

تعترب املساعدة القضائية نظاما مينح لألشخاص غري املقتدرين ماليا حيث يعني هلم حمامني يدافعون عنهم جمانا و يتقاضون  1
 أتعايهم من الدولة.

ظري اإلفراج عنه ، اذ اليعتمد املشرع اجلزائري  امليلغ املايل الذي يقدمة احملبوس مؤقتا ن ذلك اليقصد بالكفالة يف هذا املقام  2
 .   جنيب راج إال بالنسبة لألنظام الكفالة لقاء اإلف
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 :  الّدعوى العمومية كة على حرية النيابة في تحريدر القيود الوا: ثانياا     
حتــرك النيابــة العامــة عــادة الــدعوى  العموميــة اذا حتققــ  مــن وقــوع اجلرميــة تلقائيــا بــدون حاجــة اىل أي إجــراء     

ريــة يف تلــك احلتــرد بعــض القيــود علــى فإنةة   القاعــدة العامــةذه هــ تهــا تلــك غــري انــه و اســتثناء مــن يحيــد مــن حر 
يف مباشـرة  حقهـاذلـك إال بـورود شـكوى أو إذن أو طلـب، رت تسـرتد ال ميكنهـا  يث حبالعمومية  ىحتريك الّدعو 

 :هذه القيود فيما يليتتمثل الّدعوى اجلنائية و 
ت العامـة املختصـة طالبـاً فيهـا يـه للسـلطابالغ الذي يتقدم بـه اجملـىن عليقصد بالشكوى ذلك ال :الشكوى -أ

اجلزائـري  رر الـذي حلـق بـه، وقـد نـص املشـرععـن الضـ و تعويضـه  ينااجلـعقـا  العموميـة هبـدف الّدعوى  حتريك
اجلـــرائم  الـــيت ميكـــ  ايـــراد بعضـــها يف  فيهـــا حتريـــك الـــّدعوى العموميـــة علـــى شـــكوى وعلـــى احلـــاالت الـــيت يعلـــق 

 : اآلنية
للنيابـة العامـة أن  ميكـن فـال  اضـرارا بـالزوج اآلخـر ة الزّنـاميـإذا ارتكـب أحـد الـزوجني جر  :الّزناجريمة  – 1-أ

لعقوبــات ا انونمــن قــ 339إذا نصــ  املــادة  ،ح املتضــررعموميــة إال بعــد تقــدمي شــكوى مــن الــزو حنــرك الــّدعوى ال
لــو بعــد  زوجصـفح الــ . كمــا أنّ ...(رو ضةةر زوج المل تتخةةا اإلجةةراءات إل بنةةاء علةةى شةةكوى الةة... " زائـرياجل

مرتكــب اجلرميــة وفقــا لــنص نفــس املــادة اذ  الــيت اختــذت ضــد زوجــه اجلزائيــة  ّداً للمتابعــةحــتقــدمي الشــكوى يضــع 
اجلزائـري أن املشـرع . ومـا نالحظـه يف هـذه اجلرميـة (ألخير يضع حدا لكل متابعةةاو إن صفح هاا قررت )... 

ملـا قررتـه فقط. وهذا علـى خـالف  او من احدمها الّزوجني من  يف الفعل الذي يصدر الزّنا  مفهوم  جرمية قصر 
 ا.ـزن عتربه وت عن مرتكبيه احملرم بغّض النظر  وط ءالخذ بفكرة أأحكام الشريعة اإلسالمية اليت ت

صـهار لغايـة الّدرجـة الرابعـة ال شـي و األواّسرقات الـيت تقـع بـني األقـار  واحلال ذ أن إ: الّسرقةجريمة -2-أ
أّن علـى  اء علـى شـكوى مـن اجملـىن عليـه، فضـالً إال بنـ فيهـا حـق حتريـك الـّدعوى  العموميـة يابـة العامـة للن متلك

انون مـــن قـــ 1/ 369 و هـــذا مـــا كرســـته أحكـــام املـــادة اجلزائيـــة، و املتابعـــة  لمالحقـــةيضـــح حـــّداً لعنهـــا ل از التنـــ
 .1العقوبات اجلزائري

 
 
 
 

                                                 

ا الفروع اضرار أو من   األصول اضرارا بفروعهمعلى السرقات اليت تقع من ال ينطبق  وجيب التنبيه على ان هذا األمر   1
و ال ختول  ذلك ان  ل عقاب جزائي  إطالقا في هاه الحالة  ، من أحد الزوجين اضرارا بالزوج اآلخر، او  همباصول

من قانون العقوبات  368و هذا ما قرره املشرع مبقتضى املادة  المطالبة بالتعويض المدنيللمتضرر يف هذه اجلرمية إال 
 . اجلزائري
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، فــإذا قــام انون العقوبــات مــن قــ 330احلالــة املــادة  ه  علــى هــذفقــد نصــ :هجةةرة األسةةرةجريمةةة  -3-أ

ة عمــدا وبــدون ســبب جــدي ملــدة تتجــاوز شــهرين و ختلــى عــن كافــة اإللتزامــات قــر الزوجيــمأحــد الــّزوجني بــرتك 
ــاً بــذلك جرميــة تــرك تمر  املاليــة و املعنويــة املفروضــة عليــه قانونــا جتــاه أســرته أو زوجتــه احلامــل ...اخل فإنــه يعــد  كب

فــال تتخــذ إجــراءات املتابعــة إال بعــد ورود الشــكوى مــن الــزوج املتضــرر الــذي يبقــى  و بــالرغم مــن ذلــك  ،األســرة
 .  1كما أن الصفح عن هذه اجلرمية بوقف مجيع اجراءات املتابعة و يضع حدا هلا  الزوجية مبقر
 
عشـرة سـنة و قـام اذا قـام اجلـاين بابعـاد القاصـرة الـيت يقـل سـنها عـن الثامنـة  :جريمة خطف القاصرة -4-أ

بــدون عنــف رت تــزوج هبــا فــال ميكــن اختــاذ اجــراءات املتابعــة ضــده إال مبوجــب شــكوى او شــرع يف ذلــك  خبطفهــا 
يف طلـب ابطــال هـذا الـزواج و عــادة مـا يكـون الــويل يف هـذه احلالـة و ال ميكــن احلكـم عليــه  صـفةيقـدمها مـن لــه 

نون العقوبــات اجلزائــري إال بعــد القضــاء بــبطالن عقــد مــن قــا 326بالعقوبــات اجلزائيــة الــيت نصــ  عليهــا املــادة 
   .  3احملكمة العليا يف بعض قراراهتا كرستهما   هو  و 2الزواج

أنّـه أخـذ ى العموميـة علـى شـرط الّشـكوى وما يالحظ على هذه اجلرائم اليت علّـق فيهـا املشـرع حتريـك الـّدعو     
 صلحتها. وترك هلا حرية تقدير مصلحتها بنفسها.بعني االعتبار، الروابط األسرية وتضامن العائلة، وم

دد هـــذا باإلضـــافة إىل أّن املشـــرع مل حيـــ ، شخصـــياً  أن يـــتم تقـــدمي الشـــكوى مـــن طـــرف املتضـــرراشـــرتط  غـــري انـــه 
ة طألفضــــل أن تقـــدم كتابـــة إمــــا لضـــابط الّشــــر و اوية. فطريقـــة معينـــة لتقــــدمي الشـــكوى فقـــد تكــــون كتابيـــة أو شـــ

 مة)وكيل اجلمهورية( أو قاضي التحقيق.القضائية أو النيابة العا
 
انه بدا مييل اىل األخذ أكثـر بفكـرة  ضـرورة تقـدمي الشـكوى  بالنسبة للمشرع الجزائري يمكن مالحظت و ما  

و جعلها كشـرط  يف بعـض  اجلـرائم حـىت تسـتطيع النيابـة العامـة   حتريـك الـدعوى العموميـة كمـا هـو احلـال مـثال 
تتحرك  الـدعوى العموميـة  إال بنـاء علـى شـكوى مـن  شـخص الضـحية  كمـا أن صـفح يف خمالفات املرور اذ ال 

الــذي عــدل   مــن قــانون العقوبــات اجلزائــري 442هــذا األخــري يضــع حــدا لكــل متابعــة وهــذا مــا كرســته املــادة 
، و كذا احلال بالنسـبة لـبعض اجلـرائم البسـيطة مثـل   2006ديسمري   20املؤرخ يف  23/06مبوجب القانون 

 لسب و الشتم و  غريها .ا

                                                 
1

ىل سنة و غرامة مالية من مرتكب جرمية ترك األسرة باحلبس من شهرين ا زوجق ع يعاقب ال  330طبقا لنص املادة   
 دج  100.000دج اىل  25.000

باحلبس من سنة اىل مخس سنوات و غرامة مالية من يف حالة ادانته هبا  علما ان اجلاين يعاقب على ارتكابه هذه اجلرمية  2
 دج  100.000دج اىل  20.000

3
  597، ص 1،العدد2006اجمللة القضائية ، 313712ملف  26/04/2006غ ج م  
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يف املـــواد اجلزائيـــة و جعلهـــا كوســـيلة مـــن  فكةةةرة الصةةةلحو يبـــدو ان املشـــرع اجلرائـــري قـــد إقتنـــع بضـــرورة إدخـــال 
القـة مباشـرة مبصـلحة ع الة يف حل النزاعات اجلزائية السيما يف اجلرائم البسيطة و الـيت هلـاعالوسائل احلديثة و الف

 بني افراد اجملتمع و تفصيل العفو و  األمن و اإلستقرار و التآخي الشخص و هذا من شأنه ان يشيع
اىل  ءاهـل القضـاء العديـد مـن النتزاعـات الـيت ميكـن حلهـا بـاللجو كاملساحمة عن املتابعة القضائية كمـا خيفـف عـن  

    الصلح . و هذا ما هتدف جل التشريعات املعاصرة .
 

 او اجلزائيـةالعموميـة  ّق حتريـك الـّدعوىحكر اآلنفة الذ  اجلرائم ال متلك النيابة العامة يف :أثار تقديم الشكوى
العتــربت كــل اإلجــراءات ى مــن الطّــرف املتضــرر. ولــو قامــ  بــذلك دون تقــدمي الشــكوى إال بعــد تقــدمي الّشــكو 

 دعوىســرتد حريتهــا يف الــت فإهنــاقــاً. أمــا إذا قــدم املتضــرر شــكواه للنيابــة العامــة هبــا باطلــة بطالنــاً مطلامــ  قالــيت 
 .ــةراها مالءمتللمصلحة اليت  اباشرهتا وفقمبقوم تالعمومية و 

إال مــن ذلــك ائيــة تتوقــف وال يكــون ز غريأنــه إذا تنــازل الطــرف املتضــرر عــن شــكواه فــإّن إجــراءات املالحقــة اجل   
ـــاً أو  ميكنو ،طـــرف املتضـــرر نفســـه ـــازل كتابي ـــا غـــري ً . شـــفاهياأن يكـــون التن ّـــه ال جيـــوز الرجـــوع عـــن التن عـــن  زلأن

وســــيلًة  يكـــون ذلــــك ًة املراكـــز القانونيــــة واســــتقرارها وأن ال ايــــدف محصــــحيحاً وهــــذا هبـــ صـــدورهبعــــد  الشـــكوى
 .يف يد املتضرر يستعملها مىت شاء ديةيدهت

امـة، إال ع حتريك الـدعوى العموميـة مـن طـرف النيابـة العالقانون على بعض احلاالت اليت مين نص :اإلذن -ب
األشــــخاص الــــذين  بعــــضبعـــض اجلــــرائم مــــن طــــرف   ا كــــ.وذلك يف حالــــة ارتســــبقبعـــد احلصــــول علــــى إذن م

إذا ال جيــوز (  ألمــةا الــوطين وجملــس يبعشــس اللــاجملالربملــان بغرفيتــة )  اء صــفة معينــة.ومثال ذلــك اعضــون بتعــيتم
 109 ،139 واداملــالــوطين وجملــس ألمــة وهــذا مــا أّكدتــه  يبعشــس اللــاجملعلــى إذن مــن صــول إالّ بعــد احل همتمتــابع
 .اجلزائري  من الدستور 111 ،110

ألمـــة، كمـــا أنـّــه ال جيـــوز رفـــع دعـــوى مدنيـــًة أو اوجملـــس  يبعشـــس اللـــاجملفـــال ميكـــن متابعـــة أو إيقـــاف النائـــب يف  
 من الدستور(. 109.)م..جزائية ضده بسبب ما عرب عنه من آراء أو تكفظ من كالم أو سبب تصويتهم..

إال إذا  جرميـة سـواء كانـ  جنايـة او جنحـة مـن ارتكبـه  مـا بسـب ان ملـئـب يف الرب ناالمتابعـة  كـنانّـه ال مي كما  -
األمـة الـذي يقـرر رفـع احلصـانه  ن جملـس أومـ الـوطين   يبعشـس اللاجملبإذن من  وتنازل هو سخصيا عنه ذلك، أ

 اإلذن ما يلي: يالحظ بالنسبة أل حكام املشارإليها سابقاً. وما  ملانية الرب 
   التنازل عنه بعد صدوره.ال جيوز أنه  -
 للعري. فال يتعدى  م هاملتبشخص تبط ير  -
 يصدر من هيئة عامة ويكون مكتوباً. -



 22 

 .....مسكن املتهم وحريته... حبرمةتعلق منها  ام اماعدتحري ه إجراءات الكافمتلك النيابة العمومية اختاذ   -
اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف قانونالعقوبـات فانـه ال و خنلص مما سبق ان النائـب يف الربملـان اذا ارتكـب جرميـة مـن 

ميكن متابعته جزائية إال باتباع إجراءات معينة و يايت على رأسها رفع احلصانة الربملانية عنـه ، فهـذا مـانع إجرائـي 
حيــول دون متابعــة النائــب .أمــا بالنســبة لالعمــال  ســوء كانــ  اراء او كــالم أو تصــوي  أو انتقــاد الــيت تــدخل يف 

 بسبها طبقا ألحكام الدستور.يم عمله الرقايب على اهلهيئة التانفيذية  فانه ال جيوز اطالقا متابعته صم
طلـب يصـدر  ىالـدعوى العموميـة علـاجلزائي اجلزائـري يف بعـض اجلـرائم حـق حتريـك  شرع قيد امل: الطلب -ج

. علـــى هــذه اجلــرائم. فقـــد ئــري اجلزا مـــن قــانون العقوبــات 164إىل  161مــن اجلهــة املتضــررة. وقـــد نصــ  املــواد 
يشـــأن اجلــــرائم الـــيت ترتكــــب مــــن  ال جيـــوز حتريــــك الـــدعوى العموميــــةانون العقوبــــات )) قـــ مـــن164نصـــ  املــــادة 

دي التوريـــدات واملقـــاوالت للجـــيش الشـــعيب الـــوطين واملتعلقـــة بـــإخالهلم  بالقيـــام بالتعهـــدات إال بنـــاء علـــى متعهـــ
 شكوى من وزير الدفاع". 

ســليمة وهــي الشــكوى بــدالً مــن الطلــب، ذلــك أّن غــري  عبــارة  ســتعمل  لــى هــذه املــادة أهّنــا اومــا يالحــظ ع    
 وليس من هيئة عمومية.  بنفسهمن شخص متضرر  صدرالشكوى ت

ال يسـقط  الطلـب . كمـا أنّ املختصـة  سـلطةالموقـًع مـن صـاحب و ، بشكل كتايب الطلب  يقدم وال بد أن     
 ه. بشخصوظيفته وليس ب لق ، ألنّه متعهقدمياملوظف الذي له سلطة ت بوفاة 
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 :انقضاء الّدعوى العموميةثالثا :
 

أســبا  أخــرى  و مــع ذلــك توجــد تنقضــى الــّدعوى العموميــة انقضــاًءً  طبيعيــاً بصــدور حكــم هنــائي فيهــا،     
وقـد نصـ  علـى هـذه األسـبا  املـادة .العموميـة  املوانع املؤبدة للـدعوىو هي ما نسميه ب ،الدعوى  تنقضي هبا

بوفةةةاة إذا جـــاء منهـــا:" تنقضـــى الـــّدعوى العموميـــة الراميـــة إىل تطبيـــق العقوبـــة انون اإلجـــراءات اجلزائيـــة مـــن قـــ 6
 حكم حائز لقوة الشيء المقضي". بصدور  و بإلغاء قانون العقوبات، و والعفو لشامل بالتقادم، والمتهم

إذا   سةحب الشةكوىتنقضى الدعوى العمومية يف حالة  ....."األخرية من نفس املادة  كما أضاف  الفقرة    
إذا كــان القــانون جييزهــا  بالمصةةالحةالعموميــة  ىان تنقضــى الــّدعو  كمــا جيــوز  .شــرطاً الزمــاً للمتابعــةهــذه كانــ  

 صراحة". 
قســم صــفة هنائيــة. وتالعموميــة بن حتريــك الــّدعوى مــعلــى النيابــة العامــة  إمتنــع  ت هــذه األســبا  فر فــإذا تــوا    

 وذلك كما يلي: خاصة أخرى و ، عامة أسبا  القضاء الّدعوى العمومية إىل أسبا 
إ ج  قمــن  6 مــن املــادة  األوىل : تتمثــل هــذه األســبا  فيمــا نصــ  عليــه الفــرتة األسةةباب العامةةة -1

 الّسالفة الذكر
                

انقضاء الدعوى  العمومية، مامل تكن قد انقض  بسبب آخر  : يرتتب على وفاة املتهموفاة المتهم -1-1
صادرة األشياء ال يؤثر يف أمر النيابة العامة مب وهذا.حدث  الوناة قبل حتريك الّدعوى العمومية امتنع رفعها افإذ

كمة على احمل لّدعوى العمومية وجبد رفع اة، أما إذا حدث  الوفاة بعمييف ارتكا  اجلر املضبوطة و املستعملة 
فال متلك  ابتدائي بانقضاء الّدعوى دون التطرق للموضوع. أما إذا حدث  الوفاة بعد صدور حكم  حتكم أن 

تنفيذها إال   فال ميكن  العقوبة اجلزائية توقيع بصدر احلكم  اذا  وفيه. عن ة حق الطثالنيابة العامة، وال الور 
 .  كان  مصادرة

اة، يف هذه احلاتلة  هبذا احلكم ال بالوفاجلنائية  ىنهائي فتنقضى الدعو الم كاحلاملتهم بعد صدور  توفـىإما إذا  
و خترج  على تركة املتويف باعتبارها دنيا عليهاذا كان  ذات طبيعة مالية،و ذلك وتكون العقوبة واجبة التنفيذ 

 . 1قبل تقسيم الرتكة
الّدعوى  ان تصرح بانقضاء احملكمة بغي على ينباالستثناف أو النقض، فإنّه  غن املتهم بعد رفع الطتوىف وإذا 

ريها ــــــــــــــضاء الّدعوى العمومية بوفاة املتهم، ال يؤثر على ســـ.  غري أنّه جتدر املالحظة إىل أّن انقالعمومية

                                                 

1
( للتعبري عن كيفية توزيع الرتكة حسب األولوية ) فالتاء تعين التجهيز أية جتهيز  )تدوماصطلح الفقهاء على وضع عبارة  

 تعلقة بالرتكة ، أما الواو فللوصايا ، و أخريا امليم اليت يقصد هبا املرياث ( نه من ماله ، و الدال للديون املاملي  و تكفي
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ؤثر وفاة تال كما إىل غاية صدور حكم هنائي يف الّدعوى. ضدهملمسامهني يف اجلرمية بل تستمر ل بالنسبة
ثة املتويف طالبًا الّتعويضات املالية نتيجة املدين أن يرفع دعواه ضدو ور  للمدعي م على الّدعوى املدنية بل املته

الستمرار فيها أمام احملمكة اجلزائية بعد ا أواملتهم وذلك أمام القسم املدين باحملكمة  مهل ببهارار اليت سلألضّ 
 ى اجلنائية. لّدعو لرفع الّدعوى املدنية إليها بطريق التبعية 

القانون سلفاً. حيث رتب  حددهازمنية من يوم ارتكا  اجلرمية  يقصد بالّتقادم مضى مدة: ادمةالتق -1-2
دة يعد قرنية على نسيان أّن مضى املو منها خمتلفة،  تعليها انقضاء الّدعوى العمومية. ويربر التقادم باعتبارا

 على عض األحيان، ومنها رغبة حث الّسلطات لصعوبة اإلثبات واستحالته يف باجلرمية، و كذا 
للمحاكمة يف أسرع وق ، ويأخذ بالتقادم أغلب التشريعات تقدمي مرتكبيها جلرمية و املسارعة على تعقب ا

  .سبب النقضاء الّدعوى العموميةاألجنليزي الذي ال يعرتف التقادم كالفاً للنظام خاحلديثة، وهذا اجلزائية 
   1يني  يف جرائم احلدودإىل رأيف مسألة التقادم  فإّن الفقه اإلسالمي اختلف  ،إلسالميةا للشريعة أما بالنسبة

 على املدة اليت تتقادمانون اإلجراءات اجلزائية من ق 9و  8و  7د او امل تضمن بالنسبة للتشريع اجلزائري فقد و 
رائم من التقادم وفقا لنص كما استثىن بعص اجلاجلرائم   و طبيعة نوعوذلك حسب  فيها الدعوى العمومية 

 وذلك كما يلي:مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية  8املادة  
اجلنايــات مبـرور عشـر سـنوات تســري مـن يـوم ارتكـا  اجلرميــة، أو مـن تـاري  آخــر  الـدعوى يف  تتقـادم حيـث  -

 . إجراء اختذه
 
 
 
 
 

                                                 
 سالمية يف شأن تقادم الدعوى اجلنائية يف جرائم احلدود و التعازير إىل رأسني:ختلف فقهاء الشريعة اإلإ 1
: رأي املالكيـة و الشـافعية والروايـة الصـحيحة يف مـذهب احلنابلـة والظاهريـة إذ قـالوا: التقـادم ال أثرلـه علـى جـرائم الةرأي األول 

 احلدود.
ابـن حامـد ذكرهـا عنـد ابـن أيب موسـى وهـي ليسـ  معتمـدة يف  و هو رأي األضاف ورواية عند امحد وهي رواية :الرأي الثاني

املـــذهب احلنبلـــي. حيـــث قـــالوا: بـــأّن الـــدعوى اجلنائيـــة يف جـــرائم احلـــدود تتقـــادم مبضـــي مـــدة زمنيـــة معينـــة اذا طـــان دليلهـــا هـــو 
إنّه يقام عليه احلـّد مهمـاً الشهادة،أما اذا كان دليل اإلثبات فيها هو اإلقرار فال تتقادم، فمن يعرتف بارتكابه حد من احلدود ف

، تقـادم سـامح السـيد جـادطال الزمن. واحلدود اليت قال األحناف بتقادمهـا هـي: حـدود السـرقة، الزنـا، والشر ........راجع:
يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، جمله الشريعة و القانون،كلية الشريعة و القانون، ما سعة األزهـر، العـدد  اجلنائية الدعوى

         .1990اخلامس 
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                        بمرور ثالث سنوات كاملة.تتقادم فالجنح  أما الدعوى في -
بالنسـبة لتـاري   سـابقا املخالفات مبرور سنتني كاملتني مع إتباع نفس اإلجراءات املذكورة  الدعوى يف  تتقادم -

   . 1 بدأ حسا  التقادم
إذ يبــدأ حســا  مــّدة التقــادم ابتــداء مــن اليــوم الــذي وقعــ  فيــه اجلرميــة وهــذا يف حالــة عــدم اختــاذ أي إجــراء مــن 

 ختصة )التحقيق أو املتابعة(.طرف السلطات امل
إمــا إذا اختــذت بعــض إجــراءات التحقيــق أو املتابعــة فــإّن املــّدة يــتم حســاهبا مــن آخــر إجــراء اختــذ يف تلــك الفــرتة، 

ارتكا  اجلرمية هو من املسائل املوضوعية اليت تعود للسلطة التقديريـة للقاضـي وال  زمن  ن حتديدهذا مع العلم أ
 .عليهارقابًة للمحكمة العليا 

قـــد اســـتثىن بعـــض اجلـــرائم مـــن التقـــادم حبيـــث ميكـــن مالحقـــة غـــري انـــه ينبغـــي اإلشـــارة اىل أن املشـــرع اجلزائـــري  -
مرتكبيها يف أي وقـ  و بغـض النظـر عـن زمـن ارتكاهبـا نظـرا خلطورهتـا علـى أمـن و اسـتقرار اجملتمـع  و اإلقتصـاد 

لــق األمــر بــبعض اجلــرائم و منهــا علــى اخلصــوص : الــوطين و مــا تشــكله مــن خطــورة ال تــزول بتقــادم الــزمن و يتع
 الجريمةةةة المنظمةةةة العةةةابرة للحةةةدود الوطنيةةةة، و  ال اإلرهابيةةةة و التخريبيةةةةباألفعةةةاجلنايـــات و اجلـــنح املتعلقـــة 

راءات مكــرر مــن قــانون اإلجــ 8ة و قــد نصــ  علــى هــذا اإلســتثناء املــادلرشةةوة و اخةةتالس األمةةوال العموميةةة ،ا
 . 2اجلزائية

 : ادمةتقآثار ال-
النيابـة العامـة يف حتريـك  الدعوى العمومية،وميتنع معهـا حـق ءاقضمّدة التقادم وجب التصريح بان  إذا حتقق    

ميكن للمحكمـة أثارتـه مـن تلقـاء نفسـها،   ةبصفة هنائية، ويعترب التقادم من النظام العام ومن مث الدعوى العمومية
. ومــىت 3ولــو ألول مــرّة أمــام احملكمــة العليــا مراحــل التقاضــي يف أي مرحلــة مــن كمــا جيــوز لألطــراف التمســك بــه

 وجتدر املالحظة أّن إذا اختذت .العمومية  ىضاء الدعو ـــــــــــــــــــــــــــقادم وجب احلكم بانقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحتقق وجود الت
 

                                                 
1

تقادم و  قانون اإلجراءات اجلزائية من  9، 8، 7به مبوجب املواد لتقادم الدعوى املنصوص ع و ينبغي عدم اخللط بني 
.حيث تتقادم العقوبة بالنسبة للجنايات  قانوننفس الو ما يليها من  612املنصوص عبه مبوجب املواد  وبة الجزائيةالعق

اليوم الذي يصبح فيه احلكم هنائيا ، و مخس سنوات بالنسبة للجنح ، و سنتني بالنسبة ملواد  مبضي عشرين سنة من
  املخالفات. 

حلصر و ليس على سبيل املثال و من مثة شرع هلذه اجلرائم جاء على سبيل امكرر ان ايراد امل 8يبدو من صياغة نص املادة  2
   .جلرائم األخرىا على يقه و متديد  تطب ينبغي عدم التوسع يف فهم هذا النص

3
ص  2/ 1989،اجمللة القضائية، 27404ملف  1983خ يف ؤر حدى قراراهتا :املإو هذا ما ذهب  اليه احملكمة العليا يف  

246 . 
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فإّن أمــر اإلحضــار مــر القــبض أو أمثــل حمضــر الشــرطة، أو الســلطات املختصــة باملتابعــة أو احلقيــق إجــراءات معينــة 
 .السالفة الذكر 7ادة املحسب ما نّص عليه ه اإلجراءات تعد قاطعة للتقادم، هذ

ضـــع لتقـــادم الـــدعوى اجلنائيـــة، بـــل ختضـــع للقـــانون املـــدين، إذ خيال  بالتبعيـــة املدنيـــة ىهنـــا كمـــا أّن تقـــادم الـــدعو  
و ال جيــوز رفــع الــدعوى  .(1)املدنيــة وفــق أحكــام القــانون املــدين"  ىلــدعو مــن ق إ ج:"تتقــادم ا 10ادة املــنّصــ  

   .تقادماء اجلزائي بعد انقضاء الدعوى العمومية بالاملدنية امام القض
اجلـــرائم وذلـــك يف الظـــروف السياســـية أو املناســـبات عـــن يكـــون العفـــو الشـــامل  : العفةةةو الشةةةامل - 1-3

مــن الدســتور اجلزائــري:".... لــه حــق إصــدار  77/7، فقــد نّصــ  املــادة الرمسيــة، ويعــود ذلــك عــادًة لــرئيس الدولــة
 العفو وحق ختفيض العقوبات أو استبداهلا" 

العفو حبيث ينـزع الصـفة اإلجراميـة  بشملها إّن العفو الشامل يعطل أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجرائم اليت
 عله كأن مل يكن.جيعن الفعل املرتكب و 
نــع علـــى النيابــة العامـــة تاجلزائـــري فإنّــه مي التشــريع مل مــن طـــرف رئــيس اجلمهوريـــة حســب تفــإذا أصــدر عفـــو شــا

، و إذا كانـــ  الـــدعوى قـــد رفعـــ  أمـــام احملكمـــة فعليهـــا التصـــريح بانقضـــاء الــــدعوى حتريـــك الـــدعوى العموميـــة
 عد احلكم النهائي امتنع تنفيذ العقوبة.ب عفوالعفو الشامل وإذ صدر ال العمومية لتوافر 

اجلرمية موضـوع  خلفتها األضرار اليت  ربالدعوى املدنية املرفوعة و اليت موضوعها ج على  يؤثر العفو الشامل وال
العموميــة، ويف هــذه  ىقضــاء الــدعو نإالّ انّــه قــد يــنص قــانون العفــو عــن رفــع الــدعوى املدنيــة إىل جانــب ا .العفــو
 نتج عن الدعوى املدنية. والعفو الشامل الدولة حتمل التعويضات اليت ت خزينةعلى عاتق  يقع احلالة

يف أي مرحلـة مـن إثارتـه من طرف احملكمـة تلقائيـا، وجيـوز األطراف. ثارته ا جيوزا حيث.يضهو من النظام العام أ
 العمومية. ىاحلكم بانقضاء الدعو  جبو   ىت حتققمو  ىمراحل الدعو 

غــــري متناســــبة مــــع ظــــروف  أصــــبح  إذا رأى املشــــرع أّن األفعــــال قــــد   :إلغةةةةاء قةةةةانون العقوبةةةةات -1-4
 ويضعها يف مصاف األفعال املباحة اليّت ال عقا  عليها، وهبا يتم رمية عنهان له نزع الصفة اجلكم، في2اجملتمع

 
 

                                                 
1
املـتهم    أنخلص عمليـاً مـن وثـائق اإلجـراءات جمموعـة قـرارات الفرقـة اجلزائيـة: حيـث يسـت 1981أفريـل  30يف ـ قرار احملكمة العليـا املؤرخـة  
منح له احلرية املؤقتـة ومل يسـتأنف التحقيـق ضـده إالّ مـن  7/9/1971و األمر الصادر يف شأنه يوم .4/9/1971يـوم  احلبسدع و أ

من ق إ ج  فـإن التقـادم مـن النظـام العـام ميكـن  8بعد فوات مّدة التقادم املنصوص عليها مبوجب  املادة  1/10/1974تاري  
 30/04/1981قـــرار مـــؤرخ يف  ســـري الـــدعوى ممـــا يســـتوجب التصـــريح بانقضـــاء الـــدعوى العموميـــة . إثارتـــه يف كافـــة مراحـــل

 .    92،جمموعة قرارات الغرفة اجلنائية ص 
املشرع اجلزائري بالنسبة جلنح الصحافة حيث أعلن السيد رئيس اجلمهورية عن  نيته  يف الغاء بعض  هو ماسيكرسهو  2

  146مكرر و   144اء املادتني اجتاه الغ م عمل الصحايف ، و يبدو ان املشرع سيسري  يفنصوص قانون العقوبات اليت جتر 
 . .ية الراي و التعبريمن قانون العقوبات اليت تعاقب على القذف . و هذا هبدف محاية حر 
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ن أســبا  انقضــاء الــدعوى العموميــة، و يف هــذه إلغــاء القــانون اجلزائــي يعــد ســبب مــ وإلغــاء قــانون العقوبــات. 
ـــة العامـــال متلـــك احلالـــة  ـــدعوى وجـــب الت حـــق ةالنياب ـــة، وإذا حركـــ  ال ـــدعوى العمومي ح بانقضـــاء يصـــر حتريـــك ال

ذا هبـــ يالـــدعوى إللغـــاء القـــانون اجلزائـــي، أّمـــا إذا صـــدر حكـــم هنـــائي يف املوضـــوع فـــإّن الـــدعوى العموميـــة تنقضـــ
طـــرف احلكـــم، ولـــيس بإلغـــاء العقوبـــات، غـــري أّن إلغـــاء القـــانون اجلزائـــي ال مينـــع مـــن إقامـــة الـــدعوى املدنيـــة مـــن 

احملكمة املدنية،أّما إذا كان  الدعوى املدنية مرفوعة بالتبعيـة أمـام احملكمـة اجلزائيـة فـإّن هـذه األخـرية  ماملتضّرر أّما
 تستمر يف الفصل فيها ويستفيد املتضّرر من الطريق اجلنائي.

ة الشـيء تنقضي الدعوى العمومية باحلكم احلائز لقـوّ      :الحكم الحائز لقّوة الشيء المقضي -1-5
ة الشـيء املقضـي هـو ذلـك احلكـم مـن ق إ ج، واحلكـم احلـائز لقـوّ  6املقضي وهذا مـا صـرح  بـه أحكـام املـادة 

هــائي الــّذي اســتنفذ طــرف الطعــن العادية)املعارضــة واالســتئناف( ومــن رتّ أصــبح قــابالً للتنفيــذ ويشــّكل عنوانــاً الن
أّي أنّـه فاصـالً   طعيـةم بالقسدر فيه حكم هنائي، ويتالدعوى العمومية ضد فعل ص كللحقيقة، وعليه مينع حتري

الــيّت ال حتــوز الوقتيــة يف املوضــوع بصــفة قاطعــة أو حامســة وهــذا علــى خــالف األحكــام  التمهيديــة والتحضــريية أو 
 خبري. تعينيحجية الشيء املقضي يه مثل األحكام اخلاصة ي

ـــة     ـــد، إذ ال جيـــوز إّن صـــدور احلكـــم الّنهـــائي مينـــع حتريـــك الـــدعوى العمومي للقاعـــدة  اتطبيقـــ ذلـــك  مـــن جدي
أن  ةعلـى احملكمـ و  د".فـذلك فإنّـه مـن النظـام العـاماحلكم على أحد مرّتني بسـبب فعـل واحالرومانية املعروفة:" 

 تقضي به من تلقاء نفسها ولو تنازل املتهم عن االنتفاع به.
مّســك هبــذه احلجيــة شــريطة تــوافر عناصــر  فيجــوز ملــن صــدر ضــده حكــم حــائز لقــّوة الشــيء املقضــي بــه التّ     

أساسية هي: وحدة اخلصوم)األطراف( ووحدة السبب ووحدة املوضوع، فإذا حتقق  هذه الشروط امتنـع حتريـك 
 الدعوى العمومية من جديد أمام القضاء.

لألفـــراد،  إن هـــذه احلجيـــة قـــّررت حلمايـــة مصـــلحة عامـــة داخـــل اجملتمـــع وهـــي محايـــة اســـتقرار املراكـــز القانونيـــة    
 وعدم تناقض األحكام واحملافظة على هبتها وقداستها.

الـــدعوى العموميـــة يف حالـــة تنفضـــي ق إ ج:"  7 املـــادة  مـــن الثانيـــة: نصـــ  الفقـــرة اب الخاصةةةةةاألسبةةة -2
كمــا جيــوز أن تنقضــي الــدعوى العموميــة باملصــاحلة إذا  .الشــكوى إذا كانــ  هــذه شــرطاً الزمــاً للمتابعــة  بســح

نقضـاء إ يـؤدي حتققهـا اىل  أسـبا  خاصـة بـبعض اجلـرائم ا هلذا الـّنص توجـدحيّيزها صراحة" فتطبيقكان القانون 
 القانوني. الصلح، سحب الشكوى: مهاو  الدعوى العمومية 

ـــع املشـــرع      :ىسةةةحب الشةةةكو   -2-1 ـــة يف بعـــض اجلزائـــري من ـــدعوى العمومي ـــة العامـــة مـــن حتريـــك ال النياب
ضــاء الــدعوى ّرر شخصــياً، وقــد نــّص أيضــاً علــى انقطــرف املتضــالشــكوى مــن ورود و علــق ذلــك علــى  اجلــرائم 

 العمومية يف حالة سحب الشكوى من طرف املتضّرر يف هذه اجلرائم اليّت ذكرناها آنفاً.
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وعـدم  ئهاضـاوى لتحريكهـا يـؤدي بالضـرورة إىل انقتقدمي الشكالقانون  فسحب الشكوى يف اجلرائم اليّت يتطلب
يـنص صـراحة علـى كيفيـة التنـازل عـن الشـكوى فإنّـه مل  ف النيابة العامة، وبالرغم من أّن املشـرع حتريكها من طر 

يصــح أن تــتم أّمــا كتابــة أو شــفهية، غــري أنّــه جيــب أن يكــون التنــازل واضــحاً ال غمــوض فيــه. وأهــم اجلــرائم الــيّت 
 جيوز فيها سحب الشكوى هي:

اإلجةةةراءات إلّ بنةةةاء علةةةى شةةةكوى الةةةزوج المضةةةرور، وإن عقوبةةةات:" ل تتخةةةا  339المةةةادة  ) جرميــة الزنـــا-
 ، (صةفح هاا األخير يضع حداا لكّل متابعة

ل يجةةةةوز اتخةةةةاذ :" 369املــــادة ) رابعــــةال واألصــــهار لغايــــة الدرجــــة احلواشــــي جرميــــة الســــرقة بــــني األقــــار  و -
ار لغايةة الدرجةة الرابعةة اإلجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التّةي تقةع بةين األقةارب والحواشةي  واألصةه

هجــرة (، "إلّ بنةةاء علةةى شةةكوى الشةةخص المضةةرور والتنةةازل علةةى الشةةكوى يقةةع حةةداا لهةةاه اإلجةةراءات
 .األسرة، خطف القاصرة و غري ها

الـدعوى العموميــة وال  يفيهـا وهلـذا تنقضـ دء التنـازل فإنّـه يضـع حـداً للمتابعـة يف اإلجـراءات أو البـمت تقـدمي وإذا 
 .الفعل ا مرّة ثانية عن ذاتجيوز حتريكه

 
مــــن ق إ ج ج:"...كمــــا جيــــوز أن تنقضــــي الــــدعوى  3/ف6نصــــ  املــــادة   ني:الصةةةةلح القةةةةانو  -2-2

 العمومية  باملصاحلة إذا كان القانون حييزها صراحة".
لـدعوى فاألصل أّن الدعوى العمومية ال تنقضي بالصلح الّذي قد يكون بني املتهم  والنيابة العامة، باعتبـار أّن ا

 ، ولكن ميكن بشأهنا  اجلنائية ملك للمجتمع فال جيوز للنيابة التنازل عنها وإهناء املتابعة القانونية
علـى  استثناء من هذا األصل إجراء الصـلح مـع املـتهم وذلـك يف احلـاالت الـيّت يـنص عليهـا القـانون حصـراً ومنهـا

 إدارة الضرائب غري املباشرة، وإدارة  ط الدعوى العمومية يف حالةو على سق نص  القانوناخلصوص ان 

إدارة الغابـات، يف متلــك الصـلح مـع املخـالفني، فالصـلح هنـا يســقط  و املاليـة  ( المصةالحة الجمركيةة) اجلمـارك
 .الدعوى العمومية

مــن ق إ ج ج الــيّت تقضــي  381املــادة النــيت نصــ  عليهــا  لغرامةةات الصةةلحو كمــا هــو عليــه الوضــع بالنســبة 
احملكمـــة يقـــوم عضـــو النيابـــة العامـــة احملـــال عليـــه حمضـــر مثبـــ  للمخالفـــة  كـــّل تكليـــف باحلضـــور أمـــامبأنـّــه:" قبـــل  

بإخطار املخالف بأنّه مصرّح له بدفع مبالغ على سبيل غرامـة صـلح مسـاوي للحـد األدن املنصـوص عليـه قانونـاً 
ونيــة فــان الــدعوى العموميــة تســقط يف فــاذا ســدد املخــالف فيمــة الغرامــة املاليــة يف آجاهلــا القان  لعقوبــة املخالفــة"

 (.  1)هذه احلالة امام اذا رفض تسديدها فانه حيال على احملكمة حملاكمته طبقا للقانون

 
 

 

                                                 
    اجلزائري.القسم األول من الفصل الثاين املعنون بـ: " يف غرامة الصلح يف املخالفات" من قانون العقوبات   ـ1
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 حق الخيار بين الطريق المدني والجنائي
 

فصـل دعـوى جنائيـة، يسـند ال نشـوء عنهـايرتتـب أّن األفعـال اجلرميـة الـيّت   األصل يف قواعد النظام القضـائي    
رفـع بكما أّن األفعـال الـيّت ترتـب ضـرراً األفـراد يتولـد عنهـا حـق يسـتوجب إقـراره وإثباتـه   اجلزائية ،فيها إىل احملاكم 

 دعوى مدنية أمام احملاكم املدنية.
اً مـــن ذلـــك ميكـــن للمحـــاكم اجلزائيـــة أن تفصـــل يف الـــدعاوى املدنيـــة الناشـــئة واملتولـــدة عـــن الوقـــائع ءولكـــن اســـتنا

 ون أن يسلب حق احملاكم املدنية سلطة اختصاصها يف الفصل فيها.اجلرمية، د
ع اجلزائـــري ميـــنح الشـــخص املتضـــّرر مـــن اجلرميـــة حريـــة االختيـــار بـــني أن يرفـــع دعـــواه املدنيـــة بطلـــب ر إّن املشـــ    

 (.1)التعويض عن الضّرر الّذي أصابه إّما أمام القضاء املدين باألصالة أو أمام اجلنائية بالتبعية
من ق  3يتأّكد حق اخليار مبقتضى املادة :   حق المّدعى في الخيار بين الطريق الجزائي أو المدني: أّوالً 

جيوز مباشرة الدعوى املدنية مع الدعوى العامة يف وق  واحد أمام اجلهة القضائية ... إ ج ج إذا جاء فيها:" 
 نفسها.

واء كان  مادية أو جسمانية أو أدبية مـا دامـ  نامجـة "...تقبل دعوى املسؤولية املدنية عن كافة أوجه الضّرر س
 عن الوقائع موضوع الدعوى اجلزائية".

من ق إ ج:" جيوز أيضًا مباشرة الدعوى املدنية منفصلة عن الدعوى العمومية غري أنّه  4كما نص  املادة 
ل هنائيًا يف الدعوى العمومية يتعنّي أن ترجئ احملكمة املدنية احلكم يف تلك الدعوى املرفوعة أمامها حلني الفص

 إذا كان  قد حرك ".
فــإذا اختــار املتضــّرر أحــد الطــريقني فــال ميكــن لــه حبســب األصــل الرجــوع إىل الطريــق اآلخــر، وهــذا اســتناداً لفكــرة 

دعــواه أمامهــا فإنّــه كقاعــدة عامــة ال يعــود فيســحب  عالعدالــة  واإلنســانية فــإذا اختــار املــدعى الطريــق املــدين ورفــ
 . 2يعةتمن جديد أمام احملكمة اجلزائية بالب حتريكهاعد ذلك أو بى الدعو 

 ان  ةأمــام احملكمــة املدنيــة املختصــ همــن ق إ ج ح:"ال يســوغ للخصــم الــذي يباشــر دعــوا اخلامســة املــاة  إذ نصــ
 يرفعها أمام احملكمة اجلزائية".

ث أجــازت للمــدعى أن حيــول أو حيــمــن ق إ ج   05ولكنــه  اســتثناء مــن ذلــك نصــ  الفقــرة الثانيــة مــن املــادة
يــة املختصــة للتبعيــة، وذلــك مــىت ة أصــالة إىل أيــدي احملكمــة اجلزائدى احملكمــة املدنيــيــينقــل دعــواه املدنيــة مــن بــني 

 حتقق شرطان:
                                                 

1
ـ وهلذا خالفاً للتشريعات اإلجنلو أمريكية اليّت تفصل فاصاًل تامـاً بـني الـدعويني املدنيـة واجلزائيـة، وال تسـمح إطالقـاً، مبمارسـة  

 الدعوى املدنية الناشئة عن اجلرمية إالّ أمام احملاكم املدنية.    
2

 249، ص 1991، املؤسسة الوطنية للكتا  ،اجلزائر ،  عبد العزيز سعد ، مذكرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية 
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 أن حترك النيابة العامة الدعوى اجلزائرية بعد توجه املدعى املدين إىل احملكمة املدنية. -
ا مـ  يف املوضـوع  و أصـدرت حكلصـفالدعوى قـد  أمامها دنية املختصة املرفوعةائية املضكون اجلهة القأال ت -

 ذلك. يف 
"... إالّ أنـه جيـوز ذلـك إذا كانـ  النيابـة العامـة قـد رفعـ  الـدعوى العموميـة قبـل املادة ذاهتـا  وهذا ما أكدته    

 أن يصدر من احملكمة املدنية حكم يف املوضوع".
س ق إ ج  247قررتـه املـادةاملـدين وهـذا مـا  الطريـق فيجـوز لـه الرجـوع عنـه و سـلوك يالطريق اجلزائـأما إذا اختار 

 ه ال حيول دون مباشرة الدعوى املدنية امام اجلهة القضائية املختصة".ءك املدعي املدين ادعان تر إ ح:"
 

:ثانيةةةا . ضـــاء اجلزائـــياإللتجاء اىل القةميـــاجلر  مـــناملتضـــرر  على : هنـــاك حـــاالت ميتنـــع فيهـــاتيارةغلةةةق حةةةق الخةةةًً
 من هذه احلاالت:،و ويبقى أمامه القضاء املدين مفتوحاً لوحده 

ــــل: وفــــاة املــــتهم أو  ــــة مث ــــدعوى اجلزائيــــة غــــري مقبول قضــــاء إنأو غريهــــا مــــن أســــبا   عفــــو  شــــامل* إذا كانــــ  ال
 .  1الدعوى

 * صدور حكم يف الدعوى العمومية.
   كمة العسكرية.كمة اجلزائرية حمكمة استثنائيةمثل احمل* إذا كان  احمل

   فصل  فيها حبكم. نية و ددعواه أمام احملكمة امل املدين * إذا رفع املدعى
  

:ثالثا أمـام  هتـدف الـدعوى املدنيـة املرفوعـة:   إجراءات رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائةي ًً
نظرهــا مــن طــرف القضــاء ة، كمــا أن ميــقــ  املــدى املــدين مــن ارتكــا  اجلر حلاألضــرار الــيت   جــربالقضــاء اجلنــائي 

حــدة. كمــا أّن طــرق اإلثبــات يف مــرًّة وا إلاجلنــائي يــوفر التخفيــف مــن األعبــاء القضــائية حيــث ال تنظــر الــدعوى إ
  :ني مهاي يتم بطريقتدعوى املدنية أمام القضاء اجلزائولذلك فإّن رفع ال اد اجلزائية أسهل من القضاء املدين.املو 
 
 
 
 

                                                 

حداها ما يلي : ) إن التعويض الذي ميكن ان جاء يف إ و مثاله ما قررته احملكمة العليا يف بعض قراراهتا اذ 1
اخلطأ اجلزائي ، فإن انعدام مثل هذا اخلطا جيعل وجود ز أساسا على رتكالب به أمام القضاء اجلزائي يطي

،اإلجتهاد 1981ماي  14زائي غري مؤهل من حيث اإلختصاص للفصل يف الدعوى املد نية .جنائيالقاضي اجل
 . 27ةالقضائي،ص 
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ة االنضـمام ميـللمتضـرر مـن اجلر  ميكـن حرك  النيابة العامـة الـدعوى العموميـة فإنّـه  إذا: بطريقة التدخل  -أ 

 املــادة نصــ  .إذإليهــا بــدعواه املدنيــة حيــث يتخــذ صــفه املــدعى ســواء أمــام جهــات التحقيــق أو جهــات احلكــم
 من هذا  72 لمادةلحيصل اإلدعاء املدين إما أمام قاضي التحقيق طبقاً  )من ق ا ج ح    240

الكاتــب أو بإبدائــه يف  يثبتــه بتقريــر مــا أثنــاء اجللســةإة و لســالثبــات قبــل احل قلم الكتــا  قــانون وأمــا بتقريــر لــد ال
 .(مذكرات

ة ميـاجلر  هيف تقريـر  يبـنيقلـم الكتـا ، وعلـى املـدعى أّن  ىاإلدعاء املدين قبل اجللسة فيكون بتقريـر لـد صلفإذا ح
و ،فعلـيدائرة اجلهـة القضـائية املنظـورة أمامهـا الـدعوى. مـامل لـه مـوطن خمتـاراً بـ طنـاً تابعـة و يتخـذ لـه مو املموضوع 

 . ن ق إ جم241 و 240هذا مأكدته املادة 
 يتم عن طريق تقدمي مـذكرات ،الكاتب أو يثبته تقرير  إلدعاء أثناء اجللسة فيكون ذلك عن طريقل اصأما إذا ح

مـن  242املـادة يف املوضـوع وإال كـان غـري مقبول.) هتـاطلباوجيب إبداء هذا اإلدعاء قبل أن تبدي النيابة العامة 
 ق إ ج ج(.

حتريــــك الــــدعوى العموميــــة، فــــإن املتضــــرر                يف  لــــ مهإذا تراخــــ  النيابــــة العامــــة أو : بطريقةةةةة الةةةةدعوى - 
ملــدعى ا ةباعتبــاره طرفــاً مــدنياً، حيــث تــتم دعــو  ضــور املباشــريــف باحللذلــك عــن طريــق التك لــىع جيربهــاأن  ميكنــه

فاحملكمــة تضــع يــدها علــى الــدعوى  اجلرميــة جنحــة أو خمالفــة ً أمــام احملكمــة مباشــرة. فــإذا كانــ  املثــول  عليــه إىل
 .1مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية  337و هذا ما تضمنته املادة  و املدنية معاً اجلزائية 

مةجناية أو جنحـًة تفـرض التحقيـق و هـذا يــوى أمـام قاضـي التحقيـق إذا كانـ  اجلر كبتقدمي شـتضرر قوم امليأو  
"جيـــوز كـــل شـــخص يـــدعى أّن مضـــار  رميـــة أن يـــدعى مـــدنياً بـــأن الـــيت جـــاء فيهـــا  مـــن ق ا ج 72وفقـــا للمـــادة 

 .و هذا مانسميه باإلدعاء املدين شكواه أمام قاضي التحقيق املختص"بيتقدم 
لـــدعوى العموميـــة وذلـــك بـــدون حضـــور لها يف اصـــة اجلنايـــات تفصـــل يف الـــدعوى املدنيـــة بعـــد فكمـــا أن حمكمـــ

 يف تفصـــلق إ ج. وهـــذا علـــى خـــالف حمكمـــة اجلـــنح و املخالفـــات وإىل  316 ادةطبقـــا ألحكـــام املـــاملخلفني.
 قرار واحد.ب الدعويني 

 
 
 

                                                 
1

 عدم تسليم، ترك األسرة حمددة هي :  و يستعمل هذا الطريق) التكليف باحلصور املباشر امام حمكمة اجلنح يف جرائم 
باحلضور يف شكل  حيث حيرر املدعي التكليف رصيد ( إصدار شيك بدون،  القاف،  حرمة المنزل نتهاكا، الطفل
و يقدمه للسيد وكيل اجلمهورية الذي بعد اإلطالع عليه حيدد مبلغ الكفالة ليتم ايداعها خزانة احملكمة و تتم جدولة  عريضة

 .ترخيض من النيابة العامة التكليف باحلصور اىل  القضية يف أقر  جلسة .أما يف اجلرائم األخري خيضع
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: رابعا :  يعود للمدعى املدين احلق يف رفع دعواه املدنيـة مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء المدنيًً

إذا مل تكـــن أنـــه ة أمـــام احملكمـــة املدنيـــة باعتبارهـــا اجلهـــة األصـــلية، ويرتتـــب علـــى اختيارهـــا هـــذا ميـــر الناجتـــة عـــن اجل
 :احملكمة املدنية قد أصدرت حكماً يف الدعوى املرفوعة أمامها فإهّنا تتقيد مبا يلي

 حيـث تتوقـف احملكمـة املدنيـة عـن متابعـة الفصـل  :المةدني )يقةةيد أو يعقةل(قاعدة الجنائي يوقف -1
ار  وتنــاقض ضــيف الــدعوى املدنيــة لغايــة الفصــل يف الــدعوى العموميــة مــن طــرف احملكمــة اجلزائيــة. وهــذا منعــاً لت

 من ق إ ج ج(. 5/2احلكم املدين)م معاحلكم اجلزائي 
 "  أثرين هامني مها:لجزائي يعقل المدني"ا ال قاعدةستعمتطبيق وإ و يرتتب على 

 .اًل عن متابعة إجراءات الفصل يف الدعوىإلزام احملكمة املدنية بالتوقف حا -
هـي قاعـدة شـرع  ملصـلحة القضـاء وحسـن  إذ، اعتبار القاعدة من النظام العام حبيث ال جيـوز التنـازل عنهـا  -

 سري العدالة، وليس ملصلحة أحد من األطراف.
رتض صــدور حكــم فــإّن هــذه القاعــدة ت : قاعةةدة حجيةةة الحكةةم الجنةةائي علةةى الحكةةم المةةدني -2
زائي سابق ضد شخص معني، وتفرتض وجود دعوى مدنية معروضة أمام القضـاء املـدين و مرفوعـة ضـد نفـس ج

املــدين ســيجد نفســه جمــرباً  ياجلزائــي، فالقاضــ مالشــخص و مصــدرها الوقــائع اجلرميــة ذاهتــا الــيت فصــل فيهــا احلكــ
للتعـارض فـال جيـوز للقاضـي املـدين  عـاو منبقوة القانون على مراعاة ما توصـل  إليـه احملكمـة اجلزائيـة قبلـه. ولـذلك

أن يثب  وقائع كان القاضي اجلزائي قد نفى وجودها، أو يقضي القاضي املدين بالتعويض عن خطـأ قـرر احلكـم 
مــن القــانون املدين:"القاضــي املــدين ال يتقيــد بــاحلكم اجلزائــي  339اجلزائــي نفيه.وهــذا مــا ذهبــ  إليــه نــص املــادة

فيهــا هــذا احلكــم كــان فصــله فيهــا ضــرورياً". وعليــه فالوقــائع الــيّت مل تســبق للمحكمــة إالّ يف الوقــائع الــيت فصــل 
 (.1)اجلزائية إثارهتا والفصل فيها، فال جتوز أيّة حجية جتاه احلكم املدين

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
ــ قــرار:" احلكــم اجلزائــي بادانــه الســابق ال مينــع القاضــي املــدين مــن تقســيم املســؤولية إذا تبــنّي لــه أّن الضــحية ارتكــب بعــض   ـ

 155ص  م.1982نشرة القضاة ،  1982/ 05/ 12بتاري   24771اخلطأ". اجمللس األعلى: الغرفة املدنية قرار رقم 
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 -الشةرطةةة القضائيةةة -
 :متهيد

مجع االستدالالت اليت   ر أواًل مبرحلةقضائي، ينبغي أن مت مقبل أن تصبح الّدعوى العمومية جاهزة للفصل حبك
ها أسبا  دال تقدم إىل احملكمة دعوى ال تسنأن  هوتقوم هبا الّضبطة القضائية. واألصل يف تقرير هذا النظام 

 (. 1)ومقبولة و جدية واضحة

 :وظيفة الّضبطة القضائية: أول    
 policeبطية القضائية" ـــوالضّ "  police administratifة" يبطة اإلدار ــالضّ  جيب أن منيز بني     

judiciaireواالحتياط.أما الثانية  اذ تدابري الوقايةــ"، حيث تعمل األوىل على منع ارتكا  اجلرمية وذلك باخت
 نهم.عالالزمة و املعلومات   الالت الستدا و مجع ها يمرتكب تتبعاجلرمية بعد ارتكاهبا و  تعقبهمة بـمفتكلف 

 : اء الّضبط القضائيأعض :ثانيا    
 القضائي:  ضبطشمل اليمن ق ا ج ح على مايلي:"  14املاّدة نص     

 ضباط الشُّرطة القضائية. -
 الضبط القضائيأعوان  -

 " الضبط القضائي وط هبم قانوناً بعض مهام ناملوظفون. األعوان امل -

 مهمن ق ا ج ح األشخاص الذين يلحق 13: حّددت املادة ضباط الشرطة القضائية - أ
 وصف ضباط الشرطة القضائية.

 اجملالس الّشعبية البلدية. ءارؤوس -1    
 ضباط الّدرك الوطين. -2    
 حمافظوا الشُّرطة  -3    

 
 
 
 

                                                 
1
ون اإلدراءات اجلزائيـة  اجلزائـري يتحـّدث خطـأ عـن النيابـة العامـة كسـلطة حتقيـق ـ  البعض من املراجع ال  تتناول بالشرح قـان 

 وهو متأثر يف ذلك بالتشريع املصري الذي يعتربها كذلك  و هذا خالفاً للتشريع اجلزائري الذي يعتربها سلطة اتـهام .
 عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطين، بعد مرافقة جلنة خاصة.   - 
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 ضباط الشُّرطة. -4    
الذين و  ال الّدرك الذين أمضوا يف سلك الّدرك  ثالث سنوات  على األقل ب يف الّدرك ورجذوو الرت -5    

 افقة جلنة خاصة.الدفاع الوطين بعد  مو وجب قرار مشرتك صادرعن وزير العدل ووزير مبينهم ي تعمت
وجب مبة ثالث سنوات على األقل وعينوا ففتشوا األمن الوطين الذي قضوا يف خدمتهم هبذه الصم -6    

 جلنة خاصة. ةقرار مشرتك صادر عن وزير العدل ووزير الّداخلية واجلماعات احمللية، بعد موافق
قرار  الذي مت تعيينهم خصيصا مبوجب ة لألمنالعسكري لمصاحل ف التابعني لصضباط وضباط ال -7    

 مشرتك صادر عن وزير الدفاع الوطين ووزير العدل.
فهـو لـه صـفة أصـلية وهـي  ذه الصـفةاالنتباه هنا أّن هنا ضابط الشُّرطة القضائية باإلضافة إىل ه يستدعي وما   

 ري وهبذا يهدف حتقيق األمن العام. أعمال الّضبط اإلدا
الـذين ووي الرتـب يف الـّدرك ورجـال الـّدرك ومفّتشـوا األمـن ذصفة الّضبطية القضـائية لـ نحكما أّن الّلجنة اليت مت   

ة تتكــون مــن ممثــل وزيــر العــدل رئيســاً وعضــوية كــل ممثــل لــوزير الداخليــة ووزيــر أمضــوا ثــالث ســنوات هبــذه الصــفّ 
الّلجنــة  يــنظم عمـل سـابقة هلــؤالء األشـخاص حـىت يــتم مـنحهم صــفة الّضـبطية القضـائية و الـّدفاع، حيـث جتــرى م

1966جوان  8املؤرخ يف  167/ 66املرسوم رقم 
(1.)  

 هم كاآليت:من ق إ ج ح أعوان الضبطية القضائية و  19حددت املادة  :الضبط القضائيأعوان  -ب     
 مصاحل الشرطة. واموظف -      
ذين ليســ  هلــم صــفة األمــن العســكري الــمصــاحل ا يف الــدرك الــوطين رجــال الــدرك ومســتخدمو الرتــب  وو ذ -    

 .  (.2)ضباط الشرطة القضائية
مـنح املشـرع بعـض املـوظفني    :بعض الموظفين و األعوان المكلفين بمهام الشةرطة القضةائية -جة

ف املـادة ننص  علـى هـؤالء الصـ حدود معينة يتعلق بوظائفهم وقد يف  واألعوان صفة الضبطية القضائية وذلك
 من ق أ ج ح ويتعلق األمر بكل من: 21

بـــات ومحايـــة يف الغا نعـــوان الفنيـــون والتقنيـــون املختصـــو ألرؤســـاء األقســـام واملهندســـون وا "... -
 .....".األراضي واستصالحها

 
 

                                                 
 .134، ص 1965مان، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اخلزائري، دار الشها ، باتنة بارش سلي  1
كــــأعوان للصــــبط ذوو الرتــــب يف الشــــرطة البلديــــة   يصــــنف 1994ديســــمرب  4املــــؤرخ يف  14/ 93كماكــــان القــــانون رقــــم    2

 القضائي.
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ــــى أنّه"يباشــــر املوظفــــون 27كمــــا نصــــ  املــــادة   لعموميــــة بعــــض عــــوان اإلدارات واملصــــاحل اأ و  م ق ا ج ح عل

 لك القوانني". تب دود املبينةاحليف وجب قوانني خاصة رفق األوضاع و مبهم بـاليت تناط  القضائيصبط سلطات ال
ألســعار و اإلحبــاث االقتصــادية،  ااإلدارة العموميــة و موظفــوا مصــلحة  ممثلــواويــدخل ضــمن هــؤالء املوظفــون     

 .ضريبيةرائب بالنسبة للجرائم الالضا مصلحة ارك، وكذلك موظفو مكذلك موظفو مصلحة اجل
 الـذين ميارسـون بعـض مهـام الّضـبط القضـائي نيمن ق ا ج ح أّن هؤالء املوظف  22 ويتفتح من نص املادة    

ــــرطة  فنيــــةألاخـــول املســـاكن واملعامــــل واملبـــاين أو ا دال جيـــوز هلـــم قانونــــ أو املســـاكن إال حبضـــور أحــــد ضـــباط الشُّ
 من ق إ ج ح.  15 ادةالقضائية اليت نص  عليهم امل

 د الساعة الثامنة مساءاً. عكما أنّه ال جيوز هلم إجراء املعانيات املذكورة قبل الساعة اخلامسة صباحاً وال ب  -    
ات يف الّضـــــبطة طمـــــن ق ا ج ح منحـــــ  لـــــوايل بعـــــض املهـــــام والّســـــل  28 هـــــذا باإلضـــــافة إىل املـــــادة

عـــ  جنايـــة أو جنحــة مرتكبـــة ضــد أمـــن الّدولـــة أن القضــائية، حيـــث ميكــن يف حالـــة االســتعجال إذا وق
 راعياً الُشروط اآلتية: مإلثبات اجلناية، و اجلنح متّبعاً و  ةيتخذ اإلجراءات الالزم

 كب جناية أو جنحة ضد أمن الدولة. تأن تر  -
 أن يربر ذلك حبالة االستعجال. -
 اذا مل يتقني أن اجلهاز الفضائي قد علم باحلادث . -
 بدء اإلجراءات.  سا اليت بلي 48يد وكيل اجلمهورية خاللإخطار الس -
 .    رفع يده عنها للسلطة القضائية -
  . المتام اإلجراءات وكيل اجلمهوريةلسيد عليهم لألشخاص املقبوض إرسال األوراق و ا -
تطبيقــا  و هــذا1كــل مــن وكيــل اجلمهوريــة و قاضــي التحقيــق مــن ضــباط الشــرطة القضــائية   الــبعض  عتــرباو قــد   

مـــن ق إج الـــيت تـــنص علـــى أنـــه ) يقـــوم مبهمـــة الضـــبط القضـــائي رجـــال القضـــاء و الضـــباط و  12لـــنص املـــادة 
و هــذا مل يعتــرب بعــض املختصــني قاضــي التحقيــق مــن أعضــاء األعــوان و املوظفــون املبينــون يف هــذا الفصــل ....(

   2الضبط القضائي
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 . 165.166موالي بغدادي ملياين ، املرجع السابق ، صص  

2
 Aissa Daoudi, le juge d'instruction .office national, Alger, 1993, p 7 
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 :القضائية اختصاصات الضبطية :ثالثا
القضائية اختصاصات وسلطات واسعة، سـواء يف احلـاالت العاديـة  بطيةضد قانون اإلجراءات اجلزائية للنأس    

القضــائية متــارس عملهــا رفــق االختصــاص  بطية ضــأنّــه يقتضــي، الّتنويــه علــى أّن الأو احلــاالت االســتثنائية، غــري 
 الضــبطية هبــا جهــات خمتصــة يف الختصــاص نــوعي الــذي حتــدد قضــايا معينــة ختــتصااإلقليمــي احملــدد هلــا، أو 

القضــائية، ولــذلك ســنتناول اختصاصــات الّضــبطية القضــائية يف احلــاالت العاديــة رت اختصاصــاهتا ففــي احلــاالت 
   -االستثنائية حلالة التلبس . وذلك كما يلي:

مــــن ق ا ج ح علـــــى  12املـــــادةنّصــــ  :   القضةةةةةائية بطيةضةةةةالالختصاصةةةةات العاديةةةةةة  -أ    
مهمـة البحـث والّتحـري عـن القضائي لضبطيناط با... و القضائية حيث جاء هبا:"  الضبطية اختصاص 

ــرطة  17كمــا نّصــ  املــاّدة  ....(اجلــرائم املقــررة يف قــانون العقوبــات مــن ق ا ج ح علــى أنّــه:" يباشــر ضــباط الشُّ
 و تدالالتمـع االسـ الشكاوى، البالغات ويقومـون  ونوتلق 13-12القضائية الّسلطات املوضحة يف املادتني

 إجراء التحقيقات االبتدائية". 
إذاً فاملهمــــة األساســــية للضــــبطية القضــــائية هــــي مالحقــــة ومتابعــــة اجلرميــــة بعــــد ارتكاهبــــا باإلضــــافة إىل قبوهلــــا     

 قـانوناجلرائم، وأن تبلغ عنها مباشرة الّسيد وكيل اجلمهورية. وقد منح بشأن رد إليها ليت تالشكاوى والبالغات ا
   -اجلزائية بعض الّصالحيات للّضبطة القضائية وذلك مايلي: اإلجراءات

مكن لضـابط الشُّـرطة القضـائية أن يتنقـل ملكـان اجلرميـة ملعاينتهــا و حيـث يــ: النتقةال لمكةان الجريمةة -1
  الـيت نصـ هبـا و  املتلـبس كان اجلرمية. خاصًة يف اجلـرائم مبالّتحفظ على اآلثار املوجودة وضبط األشياء املوجودة 

 . انون اإلجراءات اجلزائيةمن ق 41عليها املادة
نقـد : جيـوز لضـابط الُشـرطة القضـائية االنتقـال إىل مسـاكن األشـخاص الـذين قـد يكونواتفتيش المساكن -2

 من ق ا ج ح بذلك مع مراعاة بعض الشُّروط وهي:  64 سامهوا يف اجلرمية حيث مسح  املاة
  .خذ لديه اإلجراءاتمن الّشخص الذي ستتصريح  صدور رضاء  -
مــن صــاحب الّشــأن، فــإذا كــان ال يعــرف الكتابــة فلــه الســتعانة شــخص  ط اليةةدمكتوبةةا بةةةخصــدور الرضــاء  -

 .ارة إىل رضاهشاإلمع محضر ذكر ذلك يف  مع  خيتاره بنفسه.
 . 47-44واد امل أحكام * مراعاة

ضـائية سـؤال املـتهم  حيـث ميكـن لـه مواجهتـه بالتهمـة و طلبــه ميكـن لضـابط الشـرطة الق: ؤال المةتهمةسة -3
 مناقشة تفصيلية يف التهمة املسندة إليه. دون أن يتعدى ذلك إىل مناقشته الّرد عنها
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علـى  قويـة  أجاز القانون لضابط الشرطة القضائية حجز األشـخاص إذ قامـ  قـرائن: حجز األشخاص -4

 منه، إذ ميكن حجز   48 جراء فقد نص عليه الدستور يف املادةارتكاهبم جرائم. وخلطورة هذا اإل
وكيـل اجلمهوريـة. مـع بتصريح كتابيا من السيد  مع إمكانية جتديده ،ساعة 48 ( مّدةالتوقيف للنظرالشخص )

للتأكـد مـن  بأسرته، وإجراء فحص طيب إن طلب ذلك عند هناية التوقيف للنظراملوقوف للنظر اتصال   إمكانية
 65و قد نظم  أحكام التوقيف للنظـر املـادة . اجلسدية و عدم نعرضه الي شكل منأشكال التعذيب سالمته

 . 1من قانتون اإلجراءات اجلزائية
وإمنـا قبضـا يف أمره وال يعترب ذلك  تشتبه ميكن لضابط الشرطة القضائية إيقاف أي شخص :قافةالستي -5

 الشـــاهد  وإمنـــا أجـــاز لـــه القـــانون اســـتدعاء  علـــى األشـــخاص القـــبض لـــه ، إذ ال جيـــوزهويتـــه  لســـؤاله عـــن اإيقافـــ
     لألدالء  مبعلومات عن اجلرمية فقط.

عن تفتـيش األشـخاص، وبـالرجوع  قانون اإلجراءات اجلزائية  يفصريح مل ير د نص :تفتيش األشخاص -6
يش  األشــخاص. وقــد جــرى الــيت جتيــز تفتــيش املســاكن، فإنــه ميكــن اســتنتاج أهّنــا جتيــز تفتــ 44ادة املــإىل أحكــام 

وإذا قـــام ضــابط الشـــرطة خالفـــاً لــذلك فإنـّــه يرتتــب الـــبطالن كجـــزاء . أنثــى ش مبعرفـــةتفـــتاألنثــى  العمــل علـــى أنّ 
 إجرائي لذلك.

يقصد بالتسر   قيام ضابط او عون الشرطة القضائية حتـ  اشـراف و   (:INFILTRATION)التسرب  -7
ص املشـتبه يف ارتكـاهبم اجلرميـة سـواء كانـ  جنايـة أو جنحـة و ذلـك مسؤولية الضابط مبالحقة و مراقبـة األشـخا

 باإلنضمام اليهم و ايهامهم اهنم منهم سواء بصفته فاعال أصليا أو شريكا .
ثل يف كشف اجلرمية و مرتكبيهـا . مبلوغ اهلدف املقصود و املتل صابط الشرطة هوية غري حقيقية لحيث يستعم

  و مسبب و ذلك حت  طائلة البطالن و يكون صادرا من السـيد وكيـل و يسمح بالتسر  مبوجب اذن مكتو 
جــرائم املخــدرات و اجلرميــة املنظمــة التســر  يف اجلــرائم اآلتيــة :  يكــوناجلمهوريــة أو الســيد قاضــي التحقيــق .و 

اإلرهـا  و العابرة للحدود الوطنية و اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآلليـة للمعطيـات و جـرائم تبيـيض األمـوال و 
 . و ما يليها من قانون اإلجراءات اجلزائية 11مكرر 65و قد نص على هذا اإلجراء املادة . جرائم الصرف

 
 
 

                                                 

من ق إ ج ان ميدد هذا احلجز باذن كتايب من السيد وكيل اجلمهورية مرتني إذا تعلق األمر  رائم أمن الدولة ، و  65جيوز وفقا لنص املادة  اذ 1
اجلرائم االرهابية و تبييض األموال و جرائم  الصرف.و مخس مرات يف  ثالث مرات اذا تعلق األمر باجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية و جرائم

 التخريبية .
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:  خـــول قـــانون اإلجـــراءات اجلزائيـــة الختصاصةةةات السةةةتثنائية لضةةةابط الشةةةرطة القضةةةائية - 

عتـــــرب هــــــذه صـــــالحيات واســـــعة لضـــــابط الشـــــرطة القضـــــائية وذلـــــك يف حالـــــة التلـــــبس باجلرميـــــة، وت
تلبس املاجلرمية للضبطية القضائية استثنائياً يف حاليت  حيات يف أصلها إجراءات حتقيق منح الصال

 ذلك كما يلي : نابة القضائية و هبا و اإل
ية تتســع صــالحية الضــبط:  اختصاصةةات الشةةرطة القضةةائية فةةي حالةةة الجريمةةة المتلةةبس بهةةا -1

مــن ق إ ج ج علــى حــاالت التلــبس وذلــك   41 وقــد نّصــ  املــادةالقضــائية يف حالــة وقــوع جرميــة متلــبس هبــا، 
 .إذا كان  مرتبكًة يف احلال أو عقب ارتكاهبا في حالة تلبستوصف اجلناية أو اجلنحة مبا فيا  كما يلي:"

قريــب جـداً مــن  إياهــا يف وقـ  يف ارتكابـه املشــتبه  اجلنايــة أو اجلنحـة  متلبســاً هبـا إذا كــان الشـخص عتـربكمـا ت 
فـرتاض ت آثاراودالئـل تـدعوا إىل ادأشياء أو وجـحيازته  يف دت العامة بصياح أو وج ـهقوع اجلرمية قد تبعوق  و 

 يف اجلناية أو اجلنحة.مسامهته 
السـابقتني  الفقـرتني املنصـوص عليهـا يف فرو ظـكـل جنايـة أو جنحـة وقعـ  ولـو يف غـري ال  التلـبس وتتقسم بصفة

ب املنـــزل عنهـــا عقـــب وقوعهـــا وبـــادر يف احلـــال باســـتدعاء أحـــد إذا كانـــ  قـــد ارتكبـــ  يف منـــزل وكشـــف صـــاح
 .ثباهتا(ضابط الشرطة القضائية ال 

مـن ق إج ميكننـا اسـتخراج حـاالت التلـبس كمـا  41: مـن خـالل املـادة  التلةبس حالت -1-1
 يلي: 

ذا شـاهد اجملـرم وهـو يرتكـب اجلرميـة، فـإ تتحقق هذه احلالة إذا  شوهد : مشاهدة الجرعة حال ارتكابها -
يف حالــة تلــبس،   يف هــذه احلالــة  اجلرميــةفعليــه  اجملــين رق ســي، أو بســكني القتيــل  يطعــن   ضــابط الشــرطة اجملــرم

مــع  اجلــاين  ن فــمتنبعث مــع، فــإذا شــم الضــابط رائحــًة املخــدر مســالأو  الشــم  يف حالــة التلــبس   حقــقيتكمــا أنــه 
 .1قادماً من نفس اجلهة مشاهدة اجلاين لقات نارية و طع ، أو مسهبا  ايبلع مادًة فإّن الواقعة متلبسرؤيته 

ّضـابط بعـد ارتكاهبـا تعد يف حالة تلبس مشاهدة اجلرمية من طرف ال : مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها -
املوضـوع، ونتحقـق هـذه  حملكمـةيريـة قدللّسـلطة التّ  رتوك دد املشـرع قـدر هـذا الوقـ ، فهـو مـحيـ بوق  قصـري، ومل

ـــذ مـــّدة قصـــرية كمشـــاهدة احلالـــة إذا ارتك ـــة القتيـــل تنـــزف بـــ  اجلرميـــة من دمـــاً، أو مشـــاهدة الســـارق خارجـــاً  جث
 . من املنزل باملسروقاتا
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 و ما يليها  18، ص  1991عبد العزيز سعد ، مذكرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية ، املؤسسة الوطنية للكتا  ،اجلزائر ،  
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 لكـن العامـة تبعتـه  بالصـياح هـر  و   يمتـهاين جريإذا ارتكـب اجلـ: العامةة بالصةيا الجاني من تتبع  -   

اً حياهتامـاً صـر  اجلاين يعـد أّن الصياح وراء  رس. باعتباتلبالمن حاالت  ، اليه فإّن املشرع عّدها حالة ةأو باإلشار 
 له. 
  :ريمة في وقت قريب جّداا من وقت وقوعهافي الج حيازة الجاني ألشياء تدل على مساهمت  -   

حـــائز ألشـــياء تنبـــئ عـــن  واين بعـــد وقـــ  قصـــري مـــن ارتكـــا  اجلرميـــة وهـــحقـــق حالـــة التلـــبس إذا وجـــد اجلـــتوت  
أو الســـالح أو أي أشـــياء  أخـــرى و الـــيت ميكـــن أن يكـــون هلـــا احلـــادة اجلرميـــة مثـــل اآلالت  مشـــاركته يف ارتكـــا 

 وغريها. مثل بعض املسروقات للجاين باجلرمية املرتكبة عالقة 
فإذا وجـدت آثـار علـى املشـتبه    :وجود آثار بالمشتب  في  تدل على مساهمت  في الجريمة -  

حقـق أيضـاً حالـة التلـبس إذا كانـ  هـذه اآلثـار هلـا عالقـة تتفيه يف وق  قريب من ارتكا  اجلرميـة ف
اجملين شــعر ، أو وجــود جــروح علــى جســده، أو وجهــهدم علــى جســده أو  بقــعباجلرميــة، مثــل وجــود 

 عليه.....إخل. 
يعترب تلبسا ايضا او ما يسمى بـالتلبس اإلعتبـاري  و : إبالغ الشُّرطة القضائية بالجريمة بعد إثباتها - 

ف صــاحب كشــيال يهــم الوقــ  الــذي ارتكبــ  فيــه، بــل ينبغــي أن تقــع اجلرميــة يف منــزل و  اجلرميــة و أن ترتكــب 
ادر فـوراً باســتدعاء أحـد ضــباط الشُّـرطة القضــائية الثباهتـا. فهــذه اجلرميـة وقعــ  يف املنـزل عنهـا عقــب وقوعهـا ويبــ

 شروط : .مع قيام ال و تعد من حاالت التلبس وق  غري معلوم رت يكشفها صاحب املنزل ويبّلغ عنها
 ع اجلناية أو اجلنحة يف البي . أن تق -    
 أن يكشف صاحب املنزل عنها بعد وقوعها. -    
 أن يبادر فوراً باستدعاء أحد ضباط الشُّرطة القضائية يف احلال. -    
ره صــحيحاً مــن ثــأالتنلــبس  يقتضــي أن تتــوافر شــروط معينــة حــىت ينــتج  شةةروط التلةةبس: -1-2

القانونية وميكن ضباط الشُّرطة القضائية من االختصاصات االستثنائية وشـروط التلـبس هـي   الناحية
  كما يلي:

أن يكـون التلـبس سـابقاً زمنيـاً جيـب   : أن يكون التلبس سابقاا على إجراءات التحقيق :-1-2-1
ق حالـة التلـبس فـإّن هـذه قـمال احلـاالت االسـتثنائية دون حتذا أقام ضـباط الشُّـرطة باسـتعإعلى اجراء التحقيق، فّ 

 مد منها.رت يرتتب البطالن على الدليل املستاالجراءات تعد باطلة. وعن 
ينبغــي أن يتحقــق مــن وجــود   :أن يكتشةةف التلةةبس مةةن طةةرف ضةةابط الشُّةةرطة القضةةائية: 1-2-2

 ما إذا كان الحيات االستثنائية. أميكن له  ممارسة الصحالة التلبس ضابط الشُّرطة القضائية بنفسه. حىت 
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العامـة، أو مـن عامـة النـاس فـال تتحقـق حالـة اكتشاف حالة التلبس من طرف أشـخاص آخـرين مـن القـوة 

 الرواية أو السمع أو التلبس عن طريق البالغ فال تقوم حالة. من ق ج إ ح 41التلبس وفقاً للمادة
لشُّرطة القضائية جيب أن يكشف ضابط ا  أن يتم اكتشاف حالة التلبس بطريق مشروع: :1-2-3

رتتــب الــبطالن عــن يلة يف ذلــك غــري مشــروعة ة قانونــاً، فــإذا كانــ  الوســيلة الســتعمحالــة التلــبس بطريقــة مشــروع
 ط القيام حالة التلبس صحيحة: ة عنها فيما بعد. فيشرت جتاالجراءات النا

ة، رجــالً حيمــل ســالحاً الشُّـرطة القضــائي رضــية، كــأن يــرى ضــابط أن يـتم اكتشــاف حالــة التلــبس بطريقـة ع -   
فيضـبطه وتثبـ  حالـة  سـالح فتبـني عـدم وجودهـا عنـده ل المحـرخصة  فيسأله عن العام،  طريقنازياً ظاهراً يف ال

 املتلبس. 
أن يتم اكتشاف حالة التلبس باستخدام وسـيلة مشـروعة: كـأن يلجـأ ضـابطاً الشُّـرطة القضـائية إىل حيلـة  -    

ــ يشــرتي  ضــابطامشــروعة، كــأن  لــه يف زي مــدين  فيتنكــر رطة مــن شــخص معــروف باملتــاجرة باملخــدرات منــه الشُّ
 . و تقوم مبوجبها حالة التلبس ة مشروعةفتعترب هذه احليل يضبطه و 

إذا مت اكتشـافها أثنـاء القيـام بـاجراء صـحيح: كـأن يقــوم ضـابط الشُّـرطة القضـائية بـالتفتيش نبـاء علــى إذن  -    
  باملنزل. ات كشف خمّدر فيق يف جرمية معينة، يحقللتصادر من قاضي،لتحقيق، 

ــ د التلــبس بــاطالً إذا مت اكتشــافه عــنعــب :بطةةالن التلةةبس -1-3 مــن ق اجــراءات غــري ســليمة قانونــاً، إو طري
ش بيـــ  أحـــد يفتـــتســـس علـــى املنـــازل، أو لتجذلـــك اكتشـــافها مـــن خـــالل اســـتخدام وســـيلة غـــري مشـــروعة، كا

وتعسـف يف أأسـاء  ايطه متلـبس هبـا. أو إذضـجملـرم علـى ارتكابـه جرميتـه لا  يضاألماكن بـدون اذن قـانوين، أو حتـر 
ــرطة لتفتــيش ينتــد اســتعمال ســلطته. كــأن  تهم فــال يلتــزم حــدود اإلنابــة فيقــوم بتفتــيش املــ شــخص  ضــابط الشُّ

 مسكنه فيتكشف اجلرمية. 
 
لـنص  اطبقـ ةدالو را التلبس  حاالت  إذ حتقق :سلطة ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -2
ممارسـتها إال يف حالـة التلـبس إذ  اق يف بعض االختصاصات والسلطات االستثنائية، واليت ال ميكنهـحالقضائية م

 . وممارسة الصالحيات اآلتية:1رميةخطار وكيل اجلمهورية و االنتقال فوراً مبكان ارتكا  اجلإيتعني عليهم 
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الذي بلغ  ناية يف حالة تلبس أن خيطر هبا  من ق إج على مايلي : ) جيب على صابط الشرطة الفضائية 42تنص املادة  
 وكيل اجلمهورية على الفور رت ينتقل بدون متهل اىل مكان اجلناية و يتخذ مجيع التحريات الالزمة....( 
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قضـائية االسـتعانة بـاخلرباء يف حالـة التلـبس إلجـراء املعاينـات ميكن لضابط الشرطة ال: الخبراءتعيين  -2-1

ليـــه علـــيهم ا متمبــالالزمــة والـــيت ال ميكـــن تأخريهــا،و ينبغـــي علـــى اخلــرباء أداء اليمـــني كتابـــًة علــى أن يبـــدوا آراءهـــم 
مــن ق إ ج:"إذا اقــتض األمــر إجــراء معانيــات ال ميكــن تأخريهــا  49ضــمائرهم وشــرفهم. وهــذا مــا نصــ  املــادة 

سـتدعيهم هلــذا  لــذلك وعلـى هــؤالء األشـخاص الــذين فلضـابط الشـرطة القضــائية أن يسـتعني بأشــخاص مـؤهلني
                    األجراء أن حيلفوا اليمني كتابة على إبداء رأيهم مبا ميليه عليهم الشرف و الضمري".

ا  اجلرميــة لغايــة ارتكــ 1ميكــن لضــابط الشــرطة منــع أي شــخص مــن مغــادرة مكــان: الشةةهودسةةماع   2-2
مــن ق إ ج مــن التعــرف علــى هويــة األشــخاص املتواجــدين مبكــان  50االنتهــاء مــن التحريات.ومكنــ  لــه املــادة 

 . م وعلى هؤالء األشخاص االمتثال لتعليماته اجلرمية و التحقق من شخصيته
 
سـاعة إذا  48 من إيقاف أي شخص للنظر للمـدةمن ق إ ج   51أجازت املادة : التوقيف للنظر-2-3

يد وكيــل اجلمهوريــة فــوراً". مــع ســخطــار البعــد إاجلرميــة.  إرتكــا  قامــ  دالئــل قويــة علــى تــدل علــى مســامهة يف
  مــن ق إ ج وإىل تــنص علــى وجــو  1مكــرر 51ام املــادة كــى التوقيــف. مــع مراعــاة اخاعــتقــدمي تقريــر عــن دو 

هناية التوقيف إذا ما طلبه املعـين مباشـرًة أو د نمن االتصال بعائلته وإجراء الفحص الطيب ع املشتبه فيهمتكني فيه 
 . بواسطة حماميه أو عائلته

أمــا إذا تعلــق األمــر باجلرميــة ضــد أمــن  الســيد وكيــل اجلمهوريــة و ميكــ  جتديــد التوقيــف للنظــر  بــاذن كتــايب مــن  
و طبيعـة  حسـب نـوع ل، وجيـوز جتديـدها بـإذن مكتـو  مـن السـيد وكيـل اجلمهوريـةاهذه األج فتصاعف  الدولة

 يبية. تخر الاً باجلرائم اإلرهابية أو يوم إذا كان األمر متعلق مخس مراتل إىل صإىل أن ت اجلرائم املرتكبة 

 على أنه :) حيق لكل شخص ضبط املتهم إ ج ق من  61املادة    نص   ضبط المتهم :-2-4
ه إىل أقــر  بس، ضــبط الفاعــل واقتيــاديف حــاالت اجلنايــة أو اجلنحــة املتلــبس هبــا واملعاقــب عليهــا بعقوبــة احلــ    

مــــــــع الضــــــــبطية القضــــــــائية يف  راد اجملتمع حيث يسامهون . وهذا احلق مقّرر لكافة أفضابط الشرطة القضائية(
كما جيــوز لضــابط الشــرطة القضــائية اســتعمال القــوة العموميــة الحضــار األشــخاص الــذين ضــد اجلرميــة.الكفــاح 

صـول علـى تـرخيص بــذلك مـن السـيد وكيـل اجلمهوريـة و مـا اكـدت عليــه رفضـوا االمتثـال لإلسـتدعاءات بعـد احل
 من قانون اإلجراءات اجلزائية . 1-65املادة 
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 .من قانون اإلجراءات اجلزائية  51اجع املادة ر 
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ميكــن لضــابط الشــرطة القضــائية تفتــيش مســاكن األشــخاص الــّذين ميكــن أن يكونــوا قــد   :التفتةةيش -2-5

فعـال اإلجراميـة املرتكبـة، وختضـع تفتـيش ضـباط اً أو أشياء متعلقة باألقار أو  زون سامهوا يف ارتكا  اجلرمية. أو حي
 الشرطة للمساكن للشروط اآلتية:

حصول ضابط الشرطة على إذن مكتو  صادر من وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيـق يسـمح هلـم بتفتـيش  - 
 (.من ق إج  44ادة  املاملسكن مع ضرورة استظهاره قبل الشروع يف التفتيش)

، فــإذا تعــذر حضــوره فــإّن ضــابط الشــرطة القضــائية يكّلفــه بتعيــني حب المنةةزلبحضةةور صةةاأن يــتم التفتــيش   -
 ني يعدان مبثابة ، وإذا مل يقم بذلك، أو كان هارباً. يقوم ضابط الشرطة باستدعاء شخصشخص يمثل 

مـن ق أ  45ادة  املـلسلطته بإخطار الشرطة )اخلاضعني  حيضرون لعملية التفتيش من غري األشخاص شاهدين 
 (.ج 
 نفس اإلجراء يتم مع الشخص املشتبه فيه. -
الثامنــة لــياًل، إالّ إذا طلــب صــاحب املســكن ذلــك، أو  أن يــتم التفتــيش مــا بــني الســاعة اخلامســة صــباحاً و  -

 (.من ق أ ج  47ادة املوجه  نداءات من داخل املسكن أو يف احلاالت االستثنائية )
ألمـاكن يف أّي وقـ  مـن األوقـات دون التقيّـد باملواعيـد احملـّددة أباح قانون اإلجراءات اجلزائية تفتـيش بعـض ا -

ق إ ج، وذلــــــك يف جــــــرائم املخــــــدرات، ومجيــــــع اجلــــــرائم الــــــيّت نّصــــــ  عليهــــــا املــــــادة  47مبوجــــــب نــــــّص املــــــادة 
ق ع، إذا حــــدث  داخــــل الفنــــادق أو املنــــازل املفروشــــة أو يف الفنــــادق العائليــــة أو يف احملــــالت  348،و342

الــذي يرتــاده اجلمهــور، إذا تأكــد أهّنــم    املشــروبات أو النــوادي أو املــراقص وكــل األمــاكن العاّمــةاملخّصصــة لبيــع 
 ملمارسة الدعارة.يستقبلون فيه اشخاصا  عادة

تفتيش املساكن و كل األماكن يف اي وق  من األوقـات سـواء كـان ذلـك  اجلزائية  أباح قانون اإلجراءات كما 
و  المخةةدراتى اإلذن القــانوين مــن الســيد وكيــل اجلمهوريــة اذا تعلــق األمــر  ــرائم لــيال أو هنــارا بعــد احلصــول علــ

جةرائم ، و كـذا  الماسة بانظمةة المعالجةة اآلليةة للمعطيةاتو اجلرائم  عبر الحدود الوطنية الجريمة المنظمة
 . تبييض األموال و اإلرهاب و الجرائم الخاصة بالصرف

، حيـــث جتـــب يف مجيـــع الّسةةةر المهنةةةيملةةةزم  هبـــا شـــخصيقـــيم  اكن الـــيتاملســـ هـــذا و نشـــري انـــه ينبغـــي احـــرتام  
 اإلجراءات للحفاظ على ذلك قبل البدء يف التفتيش.

 إىل بطالن التفتيش. دي تؤ  سابقا ةارة إىل أّن عدم احرتام الشروط اخلاصة بالتفتيش واملذكور شوجتدر اإل
القضـــائية عنـــد التنقـــل إىل مكـــان  مـــن ق إ ج ضـــباط الشـــرطة 42 ا لزمـــ  املـــادة: ضةةةبط األشةةةياء -2-6

املشـتبه فـيهم  عـن اخلفيفـة و عرضـها علـىالكشف  إىل تؤدي ارتكا  اجلرمية، احلفاظ على كل األشياء اليت قد 
 ف عليها.تعر د الصق
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 65مســـح قـــانون اإلجـــراءات اجلزائيـــة و الســـيما املـــادة  اعتةةةرال المراسةةةالت و تسةةةجيل األصةةةوات: -2-7
املعـــدل و املـــتمم  2006ديســـمرب  20املـــؤرخ يف  06/23وجـــب القـــانون رقـــم :منـــه الـــيت كرســـ  مب 5مكـــرر 

لقــانون اإلجــراءات اجلزائيــة و يف حالــة اجلرميــة املتلــبس هبــا بــاإلذن بالكشــف و اعــرتاض املراســالت الــيت تــتم عــن 
ســـواء كـــان ذلـــك  يف و تســـجيل األصـــوات  طريـــق الوســـائل الالســـلكية و الســـلكية ، و كـــذا التفـــاط صـــور هلـــم 

   1ماكن عامة أو خاصةأ
 
نابـة القضـائية ذلـك األمـر اإليقصـد ب  :ابة القضائيةةناختصاصات الشرطة القضائية في حالة اإل -3

لـك الـدائرة القيـام تالذي يصدره قاضي التحقيق بتكليف أحد ضباط الشرطة القضائية املختص الـذي يعمـل يف 
اسـتنتاج شـروط األنابـة القضـائية  ميكننـا 2 إ جمـن ق   138 ببعض إجراءات التحقيق. ومـن خـالل نـص املـادة

 وذلك كما يلي:
 :الفضائية ابةةنشروط اإل -3-1  
 .أو اإلنابة من قاضي التحقيق املختص إقليمياً أن يصدر أمر الند   -
جيـوز النـد   ختصني إقليمياً فـالإىل أحد ضباط الشرطة القضائية امل أو اإلنابةأن يصدر أمر الند   -

 ط القضائي.ألعوان الضب
هتــدف إىل  ل أو أكثــر مــن أعمــال التحقيــق خاصــة تلــك الــيت جيــب أن ينصــب النــد  علــى عمــ -

 مجع األدلة أو مساع الشهود....
بـه    إجـراء خطـري سـيلزم أن يقـوم اال سـتجو اال جيوز إصدار أمر الند  ال سـتجاو  املـتهم، فـ -

جيـــوز لضـــابط الشـــرطة القضـــائية  وال..ق إ ج "..  139 املـــادة طبقا لـــنص قـــاض التحقيـــق بنفســـه
 استجوا  املتهم ....". 

 ة ومكتوبة كما هو احلال يف مجيع إجراءات التحقيق.حيجيب أن يصدر أمر الند  بصفة صر  -
 
 
 

                                                 
1

اجلرائم املاسة  وة املنظمة العابرة للحدود الوطنية كما يعمل هبذا اإلجراء يف التحقيسق اإلبتدائي يف جرائم املخدرات و اجلرمي 
 للمعطيات و جرائم تبييض األموال و اإلرها  و جرائم الصرف. عاجلة اآلليةبأنظمة امل

2
) جيوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق اإلنابة القضائية أي قاض من على ما يلي:  من ق إ ج 138تنص املادة حيبث   

بالعمل يف تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق  ابط من ضباط الشرطة القضائية المختصةأو أي ضقصاة احملكمة 
 بالقيام مبا يراه الزما من إجراءات التحقيق يف األماكن اخلاضعة للجهة القضائية اليت يتبعها كل منهم ...(
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جيــب أن يتضــمن أمــر النــد  البيانــات الالزمــة عنهــا اســم مصــدره و اســم املــتهم واإلجــراء املــراد   -

 (.1) مباشرته وحتديد تاري  الند .
إذا توفرت الشـروط اخلاصـة بالنـد  القضـائية فإهّنـا تنـتج آثارهـا صـحيحة :   آثار األنابة القضائية -3-2

الـذي حيـرره  رلقيام بإجراءات التحقيـق املطلوبـة، ويعتـرب احملضـلوخاصة منها منح سلطة لضباط الشرطة القضائية 
 وليس االستدالل.ر التحقيق حمض

 
طبقــــا للمــــادة  اليمــــني للشــــاهد  ليــــف.احلالــــة ســــلطة مســــاع الشـــهادة مــــع حت ولضـــابط الشــــرطة القضــــائية يف هــــذه

 .ق إ ج(من   141 ادةامل)النظر إ ج. كما حيوز له حجز الشخص حت . من ق  (140)
نابـة ، نابـة، والتقيـد باملـّدة احملـددة لـه، وإذا مل تكـن هنـاك حمـددة لإلحبدود اإل ضابط الشرطة االلتزام على  وجيب

مـن ق إج  141املادة اإلجـراءات املتخـذة.) التاليـة النقضـاء أيام 8قاض التحقيق باحملاضر خالل  ةافعليه مراف
 .الغري للقيام هبا  شارة إىل أّن اإلنابة هي شخصية فاله جيوز نداإل جتدر (.و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 فساد. الدعارة و الفسق.هي: جرائم حتريض القصر على ال348، 342ـ اجلرائم اليت تنص عليها املواد   

 اجلرائم اليت متس باألخالق و الفسق و امتهاهنا بصفة عادية......إخل. -
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 : قةةاضي التحقيةق

 
ام يف اجلـرائم املرتكبـة هبـدف مجـع غرفـه اإلهتـيقوم به قاضـي التحقيـق و التحقيق االبتدائي هو ذلك اإلجراء الذي 

األدلـة وتقـديرها قصـد تقـدميها للمحاكمـة. وهـذا حـىت ال يقـدم جلهـات احلكـم إال الـتهم الـيت ترتكـز علـى أســاس 
 العامة معاً.صلحة وامللألفراد  ضماناً يشكل  قوي من الوقائع و القانون وهذا

التحقيةةةق ) ن ق إ ج  66 ادةـاملـــحيـــث جـــاء يف نـــص ايـــات اجلن جـــرائم  يف اوبيـــوج د التحقيـــق االبتـــدائيويعـــ 
كمـا ،ا مـا مل يكـن مثـة نصـوص خاصـة اختياريـمواد اجلنح فيكـون  اما يف  البتدائي وجوبي في مواد الجنايات

 .(وكيل اجلمهورية جيوز إجراءه يف مراد املخالفات إذا طلبه
يعـود للنيابـة العامـة، أمـا التحقيـق  فاإلهتـام التحقيق،ام و فصـل بـني سـلطيت اإلهتـبدأ المبويأخذ التشريع اجلزائري  

شـريع اجلزائـري، تهامـة مـن الضـمانات الـيت أخـذ هبـا ال ضمانة  عترب هذا املبدأيو  .1اختصاص قاضي التحقيق من
 الدفاع. حبقوق ام والتحقيق يف شخص واحد قد تؤدي إىل األضرارإذ أّن اجلمع بني سلطيت اإلهت

اء احلكم خوفاً من تأثر قاضي احلكم مبا قـام بـه صل بني قضاء التحقيق وقضئري مببدأ الفكما أخذ املشرع اجلزا  
بقاضــي التحقيــق إجــراءات البحــث و تنــاط ق إ ج" 38ام املــاّدة:كــاح صــرح  بــه قاضــي التحقيــق، وهــذا مــا 

 احلكم باطاًل". التحري وال جيوز له أن يشرتك يف احلكم يف قضايا نظرها بصفته قاضياً للتحقيق وإال كان ذلك 
 

يتميــز التحقيــق االبتــدائي بــبعض اخلصــائص األساســية ميكــن ذكرهــا  : خصةةائص التحقيةةق البتةةدائي: أولا 
 كما يلي:

ه  حماضـر التحقيـق تـدون مبعرفـيعترب التدوين أمر الزم لصحة التحقيـق، ولـذلك فـإن كـل : تدوين التحقيق -1
حتــرر ق إ ج"... و  68رهــا. وهــذا مــا نصــ  عليــه املــادة آثاو تنــتج الرجــوع إليهــا و. ميكــنكاتــب التحقيــق حــىت 

حضـــور كاتـــب التحقيـــق ف مـــن هـــذه اإلجـــراءات عـــن مجيـــع األوراق ويؤشـــر عليهـــا كاتـــب التحقيـــق...." نســـخة 
 .ألعمال التحقيق واجب وإال كان اإلجراء املتخذ باطالً 

 
 
 
 
 

                                                 
1

 . 20،21، 2006اجلزائر الطبعة الرابعة ، احسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي ، دار هومة ، 
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 حبيـــث  تعـــدنســـبة للجمهور،تعـــّد إجـــراءات التحقيـــق ســـرية بال: بالنسةةةبة للجمهةةةور سةةةرية التحقيةةةق -2

يلتـــزم كـــل شـــخص ســـاهم يف  حبيـــث  اإلجـــراءات والنتـــائج املتوصـــل إليهـــا مـــن األســـرار الـــيت جتـــب عـــدم إفشـــائها
 اخلصـوم فـإهنم حيصـرون  ، أمـافقط غري أّن هذه السرية تكون يف مواجهة اجلمهورالسر املهين . كتمان التحقيق ب

 ق إ ج(. 11املادة و هذا ماشارت اليه  واسطة حمامينهمع عليها بو ميكنهم اإلطال إجراءات التحقيق
قانون اإلجراءات اجلزائية أن تتم إجـراءات التحقيـق حبضـور اوجب  :علنية التحقيق بالنسبة للخصوم -3

تشـاء.   اإلطالع على ملـف التحقيـق يف أي وقـ  ة العامة مجيع أعمال التحقيق و حيق هلاوحتضر النياباخلصوم 
حبقـه يف اختبـار ظهار حماميه أثناء التحقيق معه، بـل يقـع واجـب علـى قـاض التحقيـق إخباره.للمتهم إكما حيق 

 ق إ ج وذلك قبل استجوابه. 100  احملامي وذلك وفقاً ألحكام املادة و تعيني 
 : وخصائص  و كيفية اتصال  بالدعوى العمومية تعريف قاضي التحقيق: ثانياا 
نصــوص متتاليــة عمليــة تعيــني قاضــي التحقيــق ، حيــث كــان  تناولــ  عــدة : تعريةةف قاضةةي التحقيةةق -1

قاضي التحقيق يعني مبوجب قـرار مـن وزيـر العـدل مـن بـني قضـاة احملكمـة ملـدة ثـالث سـنوات  قابلـة للتجديـد و 
جــراءات اجلزائيــة .رت مت تعــديل هــذه املــادة مبوجــب القــانون املــؤرخ يف مــن قــانون اإل 39ذلــك طبقــا لــنص املــادة 

مـــــن قـــــانون   39 املـــــادة حيـــــث صـــــرح  ح يعـــــني مبوجـــــب مرســـــوم رئاســـــي و يـــــث أصـــــبح 26/06/2001
 .1(يعني قاضي التحقيق مبرسوم رئاسي وتنهي مهامه بنفس األشكال )اإلجراءات اجلزائية على أنّه:

 
ت اراءجـاملتضـمن تعـديل قـانون اإل 2006ديسـمرب 20املـؤرخ يف  06/22غري انـه و بـالرجوع اىل القـانون رقـم 

و أصبح قاصـي التحقيـق يعـيم مبوجـب قـرار مـن وزيـر العـدل و قد الغي  من القانون . 39جند ان املادة اجلزائية 
  مـن قضـاة احلكـم بطبيعتـه وظيفتـه انتـدفقاضـي التحقيـق إذا فهـو قـاض  هذا وفقا للقانون األساسـي للقضـاء .

 .ملهام التحقيق
 
 ية:باخلصائص اآلت : يتميز قاصي التحقيق قال التحقيق خصائص -2
يتميز قاض التحقيق باحلياد أثناء فصله يف الدعوى املعروضة أمامـه سـواء بالنسـبة   :حياد قال التحقيق -أ

و مـن مثـة فهـو  املتحقق األساسية هـي الوصـول إىل      احلقيقـة يللنيابة أو بالنسبة للمتهم. بل أّن مهمة القاض
 ،  من ق إ ج  68املادة  هما نص  علي يبحث عن أدلة النفي و أدلة اإلثبات يف نفس الوق  و هذا
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ويتحقــق هــذا احليــاد باســتقالل قاضــي التحقيــق عــن ســلطة االهتــام، فهــو لــيس خاضــعاً،أو تابعــاً للنيابــة العامــة، 

اضــي التحقيــق بالنيابــة فهــي وكيــل اجلمهوريــة، فعالقــة ق مــن الســيد  طلــبعلــى   إال بنــاء قبــالرغم مــن أنــه ال حيقــ
قاضـي التحقيـق مل يعـد مرتوكـاً لسـلطة وكيـل تنحيـة كمـا أّن   ةً سيامة وليس  عالقة تبعية ورئتنظي عالقة قانونية و

قاصـــي ب تتحيـــة لـــمـــن ق إ ج هـــذا أرجعـــ  أمـــر الفصـــل يف ط  71ن املـــادةبـــل إاجلمهوريـــة كمـــا كـــان ســـابقاً، 
 ة مسببة.بعد اتن يتتم رفع طلب التنحية من وكيل اجلمهورية مبوجب عريض.اإلهتام غرفةرئيس لالتحقيق 

الله  أيضـا عـن قاضـي احلكـم، فلـيس لقضـاه هذا باإلضافة فإن حيدة قاضي التحقيق تتجسد من خـالل اسـتقال
 .ا عن املتقاضنياحلكم أن يأمروا أو ينهوا قاضي التحقيق عن القيام يعمل معني. كما أنّه مستقل كلي

عـن قضـاة النيابـة  تحقيـق قاصـي اليتميـز حيـث  : عدم خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدريجية -ب
، فــإّن قضــاة التحقيــق مثــل كمــا مــر بنــا ســابقا   ضــعون لإلشــراف الفــين و اإلداري مــن رؤســائهمخيالعامــة الــذين 

 أعمـــاهلم إال لرقايـــة ضـــعون يفو ال خيهلـــم،  شـــفويةقضـــاة احلكـــم ال ميلـــك رؤســـائهم إصـــدار تعليمـــات كتابيـــة أو 
 ون.نلقاضمائرهم و ل

عـن األعمـال الـيت  جزائيـا و مـدنيا ال جيـوز مسـائلة قاضـي التحقيـق   :حقيةقعدم مسؤولية قاضي الت -ج
 يف هــذه احلالــة  فإنّــه غشــا أو تدليســايقــوم مبباشــرهتا. إال إذا جتــاوز احلــدود القانونيــة بــأن ارتكــب خطــأً جســيماً أو 

 لقانونية.ا صع للمساءلة خي
قاضــي احلكــم ك قاضــي التحقيــق  عكــس قضــاة النيابــة العامــة فــإن  :للةةرد قاضةةي التحقيةةق قابليةةة -د

التحقيـق قاصـي  ولـذلك أجـاز املشـرع طلـب تنحيـة ضي يفصل يف نزاع قائم بني اخلصـوم باعتبار أنّه قا هجيوز رد
 71ســواء مــن قبــل املــتهم أو املــدعى املــدين أو وكيــل اجلمهوريــة لفائــدة قاضــي حتقيــق آخر.وهــذا مــا أكدتــه املــادة

 . ات اجلزائيةواملتعلق بقانون اإلجراء 26/06/2001ؤرخ يف امل 01/08القانون رقم من  من ق إ ج
يعتــرب التحقيــق االبتــدائي وجــويب يف مــاّدة اجلنايــات، و  : ىاتصةةال قاضةةي التحقيةةق بالةةدعو  -3

اختيــاري يف مــواد اجلــنح، وميكــن إجــراؤه يف املخالفــات إذ طلبــه وكيــل اجلمهوريــة. وبــالرغم مــن ذلــك 
ولـــو كانـــ  جنايـــات إالّ بطـــريقتني حـــّددمها مـــن تلقـــاء نفســـه ائم فـــال ميلـــك قاضـــي التحقيـــق يف اجلـــر 

شــــكوى  - أو .1طلــــب افتتــــاحي مــــن وكيــــل اجلمهوريــــة -قــــانون اإلجــــراءات اجلزائيــــة ومهــــا:    أ
 مصحوبة بادعاء مدين.
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مــن ق إ ج"ال جيــوز لقاضــي التحقيــق أن  67تــنص املــاّدة : الطلةةب الفتتةةاحي مةةن وكيةةل الجمهوريةةة -أ

جنايـة أو جنحـة  دإالّ مبوجب طلب من وكيل اجلمهورية إلجـراء التحقيـق حـىت ولـو كـان ذلـك بصـدا حتقيقجيرى.
 متلبساً هبا".

من تلقاء نفسه صالحية التحقيق ولو يف اجلنايـات باعتبـار التحقيـق فيهـا إجبـاري،  إذاً فقاضي التحقيق ال ميلك
فاملتابعــة اجلزائيــة  يف  يف الــدعوى العموميــة للمــتهمالنيابــة العامــة لكوهنــا هــي اخلصــم  إرادة  بــل يعــود ذلــك ملطلــق

. بــل إنّــه  1التشــريع اجلزائــري حيكمهــا مبــدأ املالءمــة اذ يتملــك النيابــة حتريــك الــدعوى العموميــة أو حفــظ األوراق
إذا وصــل وكيــل اجلمهوريــة وقاضــي التحقيــق يف نفــس الوقــ  ملكــان ارتكــا  اجلرميــة فــال جيــوز لقاضــي التحقيــق 

ق إ ج تـــنّص علـــى أنّـــه:"إذا  60/3املـــاّدة  قيـــق إالّ بطلـــب مـــن وكيـــل اجلمهوريـــة وفقـــا ألحكـــام التحالشـــروع يف 
وصل وكيل اجلمهورية وقاضي التحقيق ملكان احلـادث يف آن  واحـد جـاز لوكيـل اجلمهوريـة أن يطلـب مـن قاضـي 

 التحقيق يف افتتاح حمضر حتقيق قانوين".
بصـفته فـاعالً أو شـريكاً يف الوقـائع اجلرميـة، وإذ وصـل  لعلـم  ولقاضي التحقيـق سـلطة اهتـام كـل شـخص سـاهم

 لتلقــي  قاضــي التحقيــق وقــائع مل يشــر إليهــا يف الطلــب االفتتــاحي تعــني عليــه إحالــة ذلــك فــوراً لوكيــل اجلمهوريــة
وميكـن أن يكـون الطلـب االفتتـاحي  ق إ ج(. 67حسـب املـادة الشكاوى و البالغات اليت تثبـ  تلـك الوقائع.

فـــاذا ارالتكبـــ  جرميـــة مـــن نـــوع جنايـــة فـــان وكيـــل  ضـــد شـــخص معـــني أو ضـــد شـــخص غـــري مســـمي.موجـــب 
اجلمهوريـــة جيـــد نفســـه مصـــطرا لتقـــدمي طلـــب افتتـــاحي للســـيد قاصـــي التحقيـــق للتحقيـــق يف اجلنايـــة لكـــون ذلـــك 

 ي التحقيــقوجوبيـا يف اجلنايــات ، امـا اذا كانــ  اجلرميــة مـن نــوع اجلنحــة فهـو لــه احلريـة إن شــاء أحاهلــا علـى قاضــ
او يــأمر باحالتهــا مباشــرة علــى حمكمــة اجلــنح اذا مل تكــن هنــاك نصــوص خاصــة تفــرض التحقيــق  للتحقيــق فيهــا 

فيهــا .أمــا بالنســبة للمخالفــات فيحيلهــا الســيد وكيــل اجلمهوريــة مباشــرة علــى حمكمــة اجلــنح باعتبــار ان التحقيــق 
 فيها جوازيا .
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شــــكوى طريــــق ضــــي التحقيــــق أيضــــاً بالــــدعوى العموميــــة عــــن يتصــــل قا   :الشةةةةكوى مةةةةن المتضةةةةرر - 

ق إ ج:"جيــوز لكــل شــخص يــدعى بأنّــه مضــار    72 وهنــا حســب مقتضــيات املــاّدة 1مصــحوبة بادعــاء مــدين
ًً بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق املختص".   رمية أن يدعي مدنيَا

ز لوكيـل اجلمهوريـة أن يطلـب مـن قاضـي التحقيـق وإذا تقدم املدعى املدين بشكواه أمـام قاضـي التحقيـق فـال جيـو 
عـــدم التحقيـــق يف الشـــكوى. وعليـــه إذا قـــدم  الشـــكوى لقاضـــي التحقيـــق فإنّـــه يعرضـــها علـــى وكيـــل اجلمهوريـــة 

ائع ألســبا  متــس بالــدعوى العموميــة نفســها ، مــا مل تكــن الوقــيف أجــل قــدره مخســة أيــام  إلبــداء طلبــات بشــأهنا
ادة مــو هــذا وفقــا لل حقيــق مــن أجلهــا.أو كانــ  الوقــائع ال تقبــل أي وصــف جزائــي غــري جــائز قانونــاً متابعــة الت

ميّكـن مسـببا . فإذا مل يوافق قاضي التحقيق على طلبات وكيـل اجلمهوريـة فيجـب إصـدار أمر من ق إ ج  73/2
 .فيه من قبل وكيل اجلمهورية أمام غرفة االهتام  طعن ال
 

االختصـــاص احمللـــي لقاضـــي لكيفيـــة حتديـــد أوالً  نتعـــرض : اختصاصةةةات قاضةةةي التحقيةةةق: ثالثةةةاا 
 رت لالختصاص الوظيفي و ذلك كما يلي :التحقيق 

يتحدد االختصاص احمللي أو اإلقليمي  للسيد قاصي التحقيـق وفقـا  الختصاص المحلي: -أ    
 من ق إ ج وذلك إما:  40املاّدة ألحكام 

 كان إلقاء القبض على املشتبه فيه.مب -
   اجلرمية.كان ارتكامب -
 حل إقامة أحد األشخاص املشتبه فيهم الرتكا  اجلرمية.مب -

كمــــا جيــــوز توســــيع االختصــــاص احمللــــي للســــيد قاصــــي التحقيــــق اىل خــــارج دائرتــــه األصــــلية و ذلــــك يف جــــرائم 
جــرائم املخــدرات و اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة و اجلــرائم املاســة بأنظمــة املعاجلــة اآلليــة للمعطيــات و 

 تبييض األموال و اإلرها  و جرائم الصرف.
على أنّه ميكن أن مييز هذا االختصاص يف حالة الضرورة بقرار من وزير العدل إىل دائرة اختصـاص حمـاكم أخـرى 

 من( ق إ ج.3، 40/2ويتم ذلك بتكليف من وكيل اجلمهورية املختص حملياً.)م
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اضـــي التحقيـــق بالـــدعوى حســـب الكيفيـــات احملـــددة إذا اتصــل ق   :اختصاصةةةات قاضةةةي التحقيةةةق -  

للوصــول إىل احلقيقــة وكشــف  الــيت  يراهــا مناســبة  ســلطة واســعة يف اختــاذ اإلجــراءاتلديــه  ســابقاً. فإنــه تصــبح 
بهـا. حيـث مـنح لـه القـانون صـالحيات هتـدف لـذلك وميكـن تقسـمها إىل نـوعني مـن و مرتكيالستار عن اجلرميـة 

 اإلجراءات:
) أدلـة النفـي و سـاحة املـتهم البحـث  عـن احلقيقـة سـواء الدانـة أو تربئـة ع األدلـة، و دف إىل مجـهتـإجراءات  -1

ـــــات (  ـــــة اإلثب ، الشـــــهود  وتتمثـــــل يف االنتقـــــال ملكـــــان اجلرميـــــة، ضـــــبط األشـــــياء، احلجـــــز، التفتـــــيش، مســـــاع أدل
 االستجوا ....إخل.

القبض، احلـبس املؤقـ ، أمر اإلحضار أمـر حرية)املتهم مثل  ضدشكل أوامر تتخذ احتياطيا  تأخذ إجراءات -2
 باجياز وفقا ملا يلي : فراج، أمر التصرف يف التحقيق،..... وستنادل ذلك باإل
 

ميكــن التطــرق اىل هــذه اإلجــراءات بالشـــكل : جمع الةةةدليلبةةةإجةةراءات التحقيةةق الخاّصةةة  -أوال
 اآليت :

ألنّـه يسـهل  ال  يـيمكن اللجـوء اليهـا  تد هذا اإلجراء من أهم اإلجراءايع: النتقال لمكان الحادث -أ
وكيـل  و يعلـم  خطريــ، حيث ينتقل إلجراء املعانيات الضرورية و القيـام بـالتفتيش، و 1من مهمة القاضي املتحقق

رر حمضـراً مبـا يقـوم حيـاجلمهورية بذلك الـذي جيـوز لـه مرافقتـه، ويسـتعني قاضـي التحقيـق دائمـاً بكاتـب التحقيـق و 
مــن ف إ ج ج.وإذا قــام قاضــي  79 عليــه الكاتــب و القاضــي. وهــذا مــا قضــ  بــه املــادة بــه مــن إجــراءات يوقــع

 .2من ق إ ج 47و45التحقيق بالتفتيش فعليه مراعاة الشروط اليت فّص  عليها املواد 
م إ ج، شــرطية   47غــري أنـّـه يف مــواد اجلنايــات جيــوز إجــرار التفتــيش ولــو خــارج الســاعات احملــددة مبوجــب املــادة 

لتفتــيش م إ ج. ويكــون ا   82طبقــا لـنص املــادة  حضةةور وكيةةل الجمهوريةةةبو  يقةةوم بةةالتفتيش بنفسةة ن أن يكـو 
 .منصباً على مسكن املتهم فقطً 

ــــيش  ــــى مســــكن أشــــخاص آخــــرين كمــــا ميكــــن إجــــراء التفت ــــد بإقــــام   شــــحص غــــري عل ــــاً جيــــب التقي املــــتهم رهن
 من م إ ج. 47و 45املادتني

بإحــدى املســائل الفنيــة الــيت يســتدعى رأيــاً متخصصــاً، جــاز لقاضــي  إذا تعلــق األمــر : دب الخبةةراءةنةة -ب
و املقيـدين  ـدول  املعتمدين لدى احملكمـةو ذلك من اخلرباء  التحقيق أن يند  خبري إلجراء املعانيات الالزمة 

 (.م إ ج 143حسب املادة  ، أما يف احلاالت االستثنائية فيجوز له االحتيار من خارج هذا اجلدولاخلرباء 
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 من ق إ ج  47و  45عليها املادة  نص  الشروط املتعلقة باحرتام إجراءات التفتيش و اوقات التفتيش اليتو يقصد هنا ب2-
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يـث تنصــب علـى املسـائل الفنيـة فقــط دد قاضـي التحقيـق املهمــة للخبـري و الـذي ال جيـوز لــه اخلـروج عليهـا، ححيـ

ع إمكانيــة متديــدها الــيت يقــدم فيهــا تقريــر اخلــربة، مــحيــدد لــه املهلــة ، كمــا أنّــه مــن ق إج  146تطبيقــا الحكــام 
و التقريـــر  . يتعـــني علـــى اخلبـــري  إرجـــاع األوراقاحملـــدد قـــدم اخلـــربة يف امليعـــادذا مل تلـــب مـــن اخلبـــري، غـــري أنّـــه إبط

ـاعة دون اإلخالل بالغقوبات التأديبية الـ  يتنجـر عـن ذلـك و الـيت ميكـن ان س  48 لقاضي التحقيق يف ظرف
 ( ق إ ج.148املادة )تصل اىل حد شطب أمسائهم من جدول اخلرباء 

ــــه خ ــــأداء اليمــــني قبــــل إجنــــاز خربت اصــــة إذا كــــان مــــن اخلــــرباء غــــري املقيــــدين يف جــــدول يشــــار أّن اخلبــــري ملــــزم ب
 (.من ق إ ج  145املادة اخلرباء:)

األشخاص وذلك بالبحث عن األدلة الـيت  األماكن و وساكن تفيش امل لقاضي التحقيق حق : التفتيش -ج
وجـب و نظرا خلطورة عملية التفتنـيش علـى حرمـة املسـكن الـذي قـرر لـه الدسـتور محايـة خاصـة مبتكشف اجلرمية.

منــه فــان القــانون نظــم عمليــة التفتــيش و احاطهــا  ملــة مــن اإلجــراءات و رتــب الــبطالن كــإجراء يف  40املــادة 
 حالة خمالفتها . 

 ميــع اإلجــراءات املتخــذة الــذي حتــرر حمضــراً كاتبه األصــل أّن قاضــي التحقيــق ال يباشــر التفتــيش إالّ بصــحبة -
 (.من ق إ ج  79/2ادة امل)

 (. 1/ 79املادة  الذي له احلق يف مرافقته.) وكميل اجلمهورية للتفتيش خيطر عند انتقاله  -
أخطــار وكيــل اجلمهوريــة حملكمتــه، بعــد  ميكــن لقاضــي التحقيــق إال دوائــر اختصــاص حمــاكم أخــرى للتفتــيش، -

 اإلجراء.    ته هلذا عيف حمضر التفتيش إىل األسبا  اليت  دف يشري ووكيل اجلمهورية الدائرة اإلفتصاص الخرى، و 
 طبقـا لـنص املـادة تارخيها على أشياء تفيـد احلقيقـة   القاضي التحقيق حق تفتيش مجيع األماكن اليت عليه القو  -
 .من ف إ ج  (81)

 من ق إ ج . 47إىل45ع عليه احرتام املواد منقتفتيش مسكن املتهم، يبإذا باشر قاضي التحقيق  -
ه مباشــرة التفتـيش يف غـري األوقاتاحملــددة مبوجـب املــادة  قاضـي التحقيــق وحـداسـتثناء، ويف مـواد اجلنايــات، ميكـن ل -

 ت إ ج(. 82املادة ضور وكيل اجلمهورية.)حبالتفتيش بنفسه و ن يباشر ، شرط أمن ق إ ج  47
تعــد الشــهادة مــن بــني أهــم األدلــة الــيت يلجــأ قاصــي التحقيــق للبحــث عــن احلقيقــة و    سةةماع الشةةهود: -د

احلقيقـة و قـد كرسـ  املـادة  يف الوصـول اىلون اإلجراءات مساع أي شـخص ميكنـه ان يسـاعد لذلك خول له قان
و مايليها من قانون اإلجراءات اجلزائية هذا األمر ، بل و اعتربت انه جيوز لقاضي التحقيق اسـتعمال القـوة   88

 يكل شخص استدعى للشهادة يؤد  ، و عليه فإنالعمومية يف سبيل احضار شاهد لسماعه 
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ن أقةةول كةةل أوِف و د ول خةةم بغيةةر حقةةلةةأقسةةم بةةاع العظةةيم أن تكاآلتيــة:"  لصــيغةاليمــني رافعــاً يــده اليمــىن با 

 .الحق ول شيء غير الحق"
 

(. 1)احلكم الذي مل يشر إىل أداء اليمني  مـن طـرف الشـهودبنقض العليا يف إحدى قراراهتا،  ةوقد قض  احملكم 

يف ذلـك هـو قـول احلـق وهـو املهـم سـابقاً بأكملهـا بـل الصيغة املبينـة   يشرتط ذكرأنّه ال ركما قض  يف قرار آخ
 (.  2) األمر اجلوهري يف حلف اليمني.

 ق إ ج.(  93دون أداء اليمني)املادة  اىل سن السادسة عشرة  اع شهادة القصرمس ميكن -
اره طلـب مـن وكيـل اجلمهوريـة احضـاء علـى جيوز القاضي لتحقيق بنـاحلضور ألداء الشهادة  هداإذا رفض الشّ  -

اعـذاراً  قـدمغـري إذا حضـر فيمـا بعـد و  دج.  2000إىل  200حرياً بالقوة العمومية مـع احلكـم عليـه بغرامـة مـن 
حيضـر و ال يــؤدي بالنسـبة للشــاهد الـذي  كـذلك. و منهــااعفـاؤه منهـا أو جـزء  لتحقيــق القاضـي  ميكـن مقبولـة 
 والشهادة.  اليمني

 ألسبا  مقبولة قانوناً. هضور حر عذد الذي تهاسسماع شهادة اللل ققيق أن ينتلقاضي التح ميكن -
قــع علــى كــل صــفحة مــن يو و املــتهم يــؤدي الشــاهد شــهادته أمــام قاضــي التحقيــق مبســاعدة الكاتــب دون حضــور  -

   ق ا ج.( 94صفحات التحقيق كل من القاضي وكاتب التحقيق والشاهد واملرتجم إن وجد أثناء التحقيق)م 
توضــع لــه أســئلة كتابيــة و جييــب عنهــا بالكتابــة ، و اذا كــان الشــخص ال يعــرف اذا كــان الشــاهد أصــم أو أبكــم  -

 .الكتابة عني القاضي له مرتمجا يكمنه احلديث نيابة عنه و يشار اىل ذلك يف احملضر
ة الــيت يقــوم مـــهجهــة إحــدى االجــراءات األساســية وامليعــد االســتجوا  واملوا   السةةتجواب والمواجهةةة:  -د

 هبا قاضي التحقيق إلظهار احلقيقة، ونفرق بني نوعني من االستجوا : 
ألول مــرة أمـــام  ميثــل املـــتهم عنـــدما االســتجوا   هـــذا ويكــون : السةةتجواب األولةةةي) المثةةةول األول( -1

وا  اســتجب  أن يقــوم لقاصــي التحقيــق  ميكــنوفيــه ال  حيــث يكتفــي بــالتعرف علــى هويــة املــتهم  قاضــي التحقيــق
و قـــد ااعتـــرب الـــبعض أن احلضـــور األول ســـالح قضـــائي خطـــري و مناقشـــته فيهـــا  ة مباشـــرة مــــهتيف موضـــوع الاملـــتهم 

 االستجوا  بالنقاط اآلتية: اهذاإلجرائي أغراض  املشرع  حدد و قد 3جيب استعماله حبذر منن طرف صاحبه
ل كجهــة لــه قانونــاً والــيت تشــهمــة املو إســناد  الت ةيقــع علــى قاضــي التحقيــق مســؤولي :إسةةناد التهمةةة -1-1  

 كما توجيه التهمة للمتهم يف احلضور األول من بني احلقوق  العقوبات. حسب مقتصيات أحكام قانون جرمية 
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و   الــيت كرســها قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة اذ ال جيــوز تــأخري التهمــة و هــذا حــيت يأخــذ املــتهم علمــا مبركــزه القــانوين 

ن التهمــة املتــاخرة يــد مــن التشــريعات اجلزائيــة علــى بطــالو قــد نصــ  العد عــهيــتمكن مــن حتضــري دفا
(inculpation tardive )   مـن قـانون اإلجـراءات اجلزائيـة مـن  89/2و يف هـذا الشـان منعـ  املـادة

مســاع أشــخاص توجــد دالئــل قويــة ضــدهم الرتكــا  اجلرميــة بوصــفهم شــهودا ألن هــذا ســيحرمهم مــن 
 حق الدفاع .

ـــ: فةةةي الصةةةمتحةةةق ال -1-2 ـــأن لـــه احلـــق يف عـــدم اإلريخـب ح يف يبـــأي تصـــر  ءالد قاضـــي التحقيـــق املـــتهم ب
. غـــري أنّـــه إذا أراد املـــتهم 1و يعـــد هـــذا اإلجـــراء اجـــراء جوهريـــا يرتتـــب علـــى عـــدم مراعاتـــه الـــبطالن  األويل احلضـــور

  على الفور منه . تلقاها فإّن قاضي التحقيق سي تح مبعلوماير عية التصطوا
اختيـار قاضـي التحقيـق املـتهم بأنّـه لـه احلـق يف  ينبـه   ::هم بحقة  فةي اإلسةتعانة بمحةامية  المةتتنب -1-3

و هو ما يصـطلح عليـه بنظـام  مكانيات مادية الختيار حمامي، فإّن القاضي يعني له حماميإ احملامي، فإذا مل تبني له
م فـــإن فاضـــي التحقيـــق سيشـــرع يف مناقشـــته أما إذا تنـــازل املـــتهم عـــن حقـــه يف اإلســـتعانة مبحـــااملســـاعدة القضـــائية.

 مناقشة تفصلية يف موصوع التهمة .
للمـتهم اختيـار مـوطن لـه يف  ميكـن بـري علـى عنوانـه كمـا إعالمـه بكـل تغقاضي التحقيق املتهم إىل ضرورة  ينبهكما 

. وبـالّرغم مـن من قـانون اإلجـراءات اجلزائريـة100 دة على هذه األحكام املا   ره اختصاص احملكمة، وقد نصئدا
ذلـك،  وعيا إذا دعـ  حالـة اإلسـتعجال أن جيـري اسـتجواباً موضـ 100ذلك جيوز لقاضي التحقيق خـالًف املـادة 

 وفقـا لـنص  مع ذكـر ذلـك يف حمفـر التحقيـق ءك االختفاشالئل على و وجود در املوت أو خطمثل وجود شاهد يف 
 ق ا ج.  101

 ةلــدمناقشــة تفصــيلية يف التهمــة املنســوبة إليــه خاصــًة باأل هــو مناقشــة املــتهم  :يالسةةتجواب الموضةةوع -2
األســـئلة الـــيت يطرحهـــا قاضـــي التحقيـــق. خاصـــًة إذا  علـــى  ول علـــى جـــوا  صـــاحل يملوضـــوعااالســـتجوا   فويهـــد

 حمل التحقيق.  دعوىة يف اللاصفقد يؤدي معه إىل نتائج  ا مم حمكمةفيقة و دكان  
ولقاضــــي التحقيــــق منعــــه مــــن   مبحاميــــه  ه ألول مــــرة االتصــــالباســــتجوا  جــــردمبالقــــانون املــــتهم احملبــــوس  ميكــــن و 

 102و ال يتعلـق هـذا املنـع بتاتـا مبحاميـه و هـذا مـا أكدتـه املـادة  مـع بـاقي األشـخاص    االتصال ملدة عشرة أيـام
 . من ق إ ج 

جهـــة املـــتهم موا وفهـــ،  و هـــو إجـــراء جـــوازي خيضـــع اللجـــوء اليـــه لســـطلة قاضـــي التحقيـــق : هةةأمةةةا المواجةةة-3
 اء ر جإبالشهود. وال جيوز أو  عليه  أو مواجهة  املتهم باجملين، ني اآلخرين يف نفس اجلرميةباخلصوم أو باملتهم
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ل يــومني مــن االســتجوا  علــى بــقاملــدين إال حبضــور حماميــه أو بعــد دعوتــه قانونــا و ذلــك  املــتهم واملــدعي جهــةاو م

وريــــة احلــــق يف حضــــور اســــتجوا  املــــتهم أو مواجهتــــه مــــع األطــــراف وكيــــل اجلمهولإ ج(. ق  405 ادة املــــل.)قاأل
 إ ج( ق  108  يف مواد اجلنايات قبل التحقيق)املادة األخرى،ميكن لقاضي التحقيق القيام باستجوا  إمجايل

ميكـن لقاصـي النحقيـق مـن حجـز مجيـع األشـياء و األوراق الـيت يراهـا مفيـدة يف إظهـار احلقيقـة : جز ةالح– 4
ان  موجودة لدى املتهم او أي شخص أخر ، و يتم أحصاء األشياء احملجوزة ويـتم وصـعها يف أحـراز و سواء ك

ـــارة عـــن أمـــوال منقولـــة أو ذهـــب و غريهـــا فيـــتم اياعهـــا اخلزينـــة .و ال يـــتم قانونـــا فـــتح خمتومـــة  .و اذا األحـــراز عب
 األحراز املختومىة أال حبصور املتهم و حمامتيه أوة بعد دعوته قانونا . 

خوفــاً مــن هــرو  املــتهم واختفائــه واتصــاله بالشــهود  :اإلجةةراءات الحتياطيةةة ضةةد المةةّتهم  -ثانيةةا 
التحقيــق  ســلطة اختــاذ بعــض   اجلرميــة.منح القــانون لقاضــيملاعــوالتــأثري علــيهم أو خوفــاً مــن طمســه مل

املؤقـــ ، بـــالقبض ،األمـــر بـــاحلبس  ، األمـــررصـــدرها ضـــد املـــتهم ومنهـــا األمـــر باإلحضـــااألوامـــر الـــيت ي
 فراج وذلك كما يلي:اإل
مـــن إجـــراءات التحقيـــق حيـــث يـــأمر قاضـــي التحقيـــق املـــتهم  األمـــر باإلحضـــار  ديعـــ: األمةةةر باإلحضةةةار -أ

باحلضور أمامه يف املواقي  احملددة.إذا يصدر هـذا األمـر إىل القـوة العموميـة الـيت تقـوم باقتيـاد املـتهم للمثـول أمـام 
الـذي يعـد جمـرد  ليـف باحلضـورعـن التك راحضـلـف األمـر باالتخيو  ق إ ج( 110)طبقـا للمـادة  قاضي التحقيـق

. وجتــب أن يشــمل أمــر اإلحضــار علــى البيانــات 1أمــر غــري ملــزم بــدون قــوة أو قهــرللحضــور فهــو  دعــوة للمــتهم
 األساسية اآلتية:

 جهة للمتهم.و نوع التهمة امل -
 .التهمة  على تلك  طبقةنصوص املواد القانونية امل -
 ل إقامته.نه وحمنواعاملتهم و  هوية -
 تاري  األمر والتوقيع من القاضي. -
 .   مبعرفته وكيل اجلمهورية وإرساله  ةتأشري  -

اسـتعمال القـوة يف تنفيـذ أمـر  ضـباط أو اعـوان الضـبطية القضـائية .و جيـوز هلـاو يقـوم بتنفيـذ أمـر اإلحضـار أحـد 
 .  2اإلحصار اذا مل ميتثل املتهم له طواعية 

 
 

                                                 
1

  48، ص  1985عبدالعزيز سعد ،إجراءات احلبس اإلحتياطي و االفراج املؤق  ، املؤسسة الوطنية للكتا  ،اجلزائر ، 

2
أو حاول اهلر  بعد إاقراره انه مستعد  ارمتثال ألمر اإلحضمن ق إج على أنه ) اذا رفض املتهم اإل 116تنص املادة  

 لإلمتثال اليه تعني إحضاره جربا بطريق القوة (.
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هو ذلك األمر الذي يصدر إىل القّوة العمومية بالبحث عن املتهم وسـوقه إىل املؤسسـة : ألمر بالقيضا -ب

، فـــــــاألمر بـــــــالقبض ضـــــــد املـــــــتهم الفـــــــار أو املوجـــــــود خـــــــارج الـــــــرتا  حبســـــــهســـــــليمه و ترى ة حيـــــــث جيـــــــبيـــــــالعقا
عيــة أمــام ور طواضــق إ ج(. فقاضــي التحقيــق يصــدر األمــر بــالقبض ضــد املــتهم الــذي رفــض احل119الــوطين.)

  عالطبعـــد اســـت  نحــة عقوبتهـــا احلـــبس أو أشــد ا قاضــي التحقيـــق أو كــان هاربـــاً أو خـــارج الــوطن، وكـــان متهمـــ
 .1و عليه ال جيوز اصدار أمرالقبض يف اجلرائم اليت تكون عقوبتها الغرامة املالية فقط  وكيل اجلمهورية

 جيـب أن يتضـمنن هـذا األمـر للمـتهم. و نسـخة مـ أعـوان القـّوة العموميـة الـذي يسـلم ويقوم تنفيذ األمـر بـالقبص
مـن النصـوص القانونيـة الـيت حتكمهـا  للمتهم، وكـذااملتعلقة بطبيعة التهمة املوجهة  أمر القيض البيانات األساسية

ض أو أمـر اإلحضـار خـالل   بعليـه أمـر القـاضي التحقيـق اسـتجوا  املـتهم الـذي نفـذ على ق . و يقع قانون إ ج
 ميثل أمام وكيل اجلمهورية الذي يطا   ة دّ خالل هذه املاله، فإذا مل يستوجب اعتق ساعة من 48

مـن قاصــي التحقيـق اتلمكلــق بــامللف باسـتجوابه أو مــن أي قاصــي آخـر مــن قضــاة احلكـم و إال أخلــي ســبيله.و 
و  سـاعة دون اسـتجوا  48ا تعسفيا  كل متهم ضبط مبوجب أمر بالقبض و بقي أكثر من حمبوس حسب يعد 
و   2006ديســمرب  20املــؤرخ يف  06/22مــن ق ا ج املصــافة مبوجــب القــانون  121ا مــا كرســته املــادة هــذ

 يسأل  جزائا كل شخص أمر باحلبس التعسفي أو تساهل فيه .
لكـي  :هو األمر الـذي يصـدره قاضـي التحقيـق إىل رئـيس مؤسسـة املـادة الرتبيـة.عاألمر باإليدا  -ج

و كانــ  اجلرميــة  اســتجوا  املــتهم بعــدوز إصــدار أمــر اإليــداع إالّ وال جيــيســتلم  املــتهم  و يعتقلــه  
مـــن قـــانون  118و  117املتـــابع هبـــا معاقـــب عليهـــا بعقوبـــة احلـــبس أو عقوبـــة أشـــد طبقـــا للمـــادة 

س املؤقـ  املنصـوص بذ ألمـر احلـيـوال جيوز اصدار أمر  االيداع  إال مبناسـبة تنفاإلجراءات اجلزائية .
 . الذي يكون مسببا  ا جق  123عليه يف املادة 

 ق ا ج 123بــنص املــادة  ىس املؤقــ  و اكتفــبأمــر احلــ اجلزائــري  مل يعــرف املشــرعس المؤقةةت: الحةةب -د
و ميكـن تعريفـه بأنـه )سـلب حريـة املـتهم فـرتة مؤقتـة مـن  "س المؤقةت إجةراء اسةتثنائيحةبال" هصّرح  بأنّ  اليت 

س املؤقــــ  أحــــد ب. ويعــــد احلــــ 2قررهــــا القــــانون( الــــزمن حتــــددها مقتضــــيات التحقيــــق و مصــــلحته وفــــق ضــــوابط
املوضـوعية  الشُّروط الّشكلية و بعض  حدد املشرع  ربيء ولذلك ال الشخص حبرية  املاسة االجراءات اخلطرية و 

 .   3الصداره
 

                                                 
1

 49عبدالعزيز سعد،المرجع السابق، ص  

2
دالة اجلنائية ، اجمللة اجلنائية ة دراسة يف اإلجتاهات احلديثة للعرؤية نقدي–أمحد وهدان ، اإلسراف يف احلبس اإلحتياطي  

 .111، ص  2000،نوفمرب  03، العدد :43مي للبحوث اإلجتماعية و اجلنائية ،القاهرة اجمللد القومية ، املركز القو 

3
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 و يصـدر امـر احلـبس املؤقـ  مـن.بعقوبة أشـد  س أوذا كان  اجلرمية معاقب عليها باحلبفال جيوز صدوره إال إ  

السيد قاضـي التحقيـق اسـتثناء و لضـرورات التحقيـق اذا كانـ  التزمـات الرقابـة القضـائية ال تكفـي لتحقيـق هـذه 
الضـــرورات .ذلـــك ان األصـــل يف اإلنســـان الـــرباءة و مـــن مثـــة فـــال جيـــوز حبســـب األصـــل تقييـــد حريـــة االنســـان إال 

أ عـن تـرك املـتهم حـرا ددة اليت ميكن ان تنشـمبوجب أحكاما هنائية تقضي باإلدانه .غري انه و نظرا للمخاطر املتع
. فانـــه جيـــوز لقاصـــي التحقيـــق إصـــدار أمـــر 1مـــن ق إج  123خمـــاطر كثـــرية نصـــ  عليهـــا املـــادة  طليبقـــا و هـــي

 أيام من تاي  التبليغ . 3احلبس املؤق  مسببا و يبلغ للمتهم الذي ميكنه استئنافة خالل 
 ب قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري كما يلي : اما بالنسبة ملدة احلبس املؤق  فاهنا تكون حس

فــال جيــوز     :حةةبس  س المؤقةةت فةةي مةةواد الجةةنح التةةي ل تزيةةد عقوبتهةةا عةةن سةةنينالحةةب  -1
 ر من عشرين يوماً إذا توافرت الشروط اآلتية:كثحبس املّتهم الذي له موطن باجلزائر حسباً مؤقتاً أ

 تساويهما. سنني أو للعقوبة هي احلبس أقل من قصىاحلّد األ -
 له موطن معروف باجلزائر.ان يكون   -
أشـهر بـدون وقـف التنفيـذ  (3)منثالثـة  احلبس مّدة أشهر  بعقوبةأو  جناية مل يكن قد حكم عليه من أجل  -

   2العام. القانونالرتكابه جنحة من جنح 
فــان  يةةد عةةن ثةةالث سةةنواتامةةا بالنسةةبة للجةةنح التةةي تكةةون عقوبتهةةا الحةةبس لمةةدة  تفةةو  سةةنتين و ل تز  -

و كــذلك احلــال يف اجلــرائم الــيت تكــون عقوبتهــا احلــبس ملــدة   أربعةةة أشةةهر غيةةر قابلةةة للتجديةةدمــدة احلــبس هــي 
 .السابق الذكر 124شروط املادة  ى سنتني  على األكثر و أربعة أشهر على األقل و مل يتوافر احد

 
مـدة تكـون   :حةبسثةالث سةنوات  نالحبس المؤقت في مواد الجنح التي تزيد عقوبتها ع -2

أربعةةة هــي  و الــيت تزيــد عقوبتهــا عــن ثــالث ســنوات حــبس  ةجنحــيف اجلــرائم ذات الوصــف  يفاملؤقــ   احلــبس 
مـدة  . أي أن أقصـى  3مبوجب قرار مسبب مـن  السـيد قاضـي النحقيـق رة واحدةمقابلة للتجديد ( 04) أشهر

 .إ ج( من ق   125وفقا للمادة   و هذا ( 8)أشهر مثانية  هي اجلنح  للحبس يف هذه
 
 

 

                                                 

شهود أو الضحايا أو الطرف املدين ، او خشية و منها على اخلصوص احلفاظ على األدلة من التلف ، أو التأثري على ال 1
  هرو  املتهم من يد العدالة ،أو احلفاظ على املتهم نفسة من إنتفام الصحايا و غريه....خل

 من ق إ ج . 124راجع املادة  2
3

 و يعين أن يكون القرار مسببا  انه خيصع للطعن باإلستئناف أمام غرفة االهتام . 
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أربعــــة  يهــــ اجلنايــــاتيف احلــــبس املؤقــــ  تكــــون مــــدة     :الحةةةةبس المؤقةةةةت فةةةةي مةةةةواد الجنايةةةةات -3
 من قاصي التحقيق  قرار مسبب بوذلك ملدة أربعة أشهر مرتني  اجيوز جتديده ( و 04)أشهر

احلــبس مــرة واحــدة  غرفــه االهتــام جتديــدب مــن جيــوز  لقاضــي التحقيــق أن يطلــ شــهراً. كمــا12ل إىل  صــوعليــه ت
  .شهراً  (16 يف مـادة  اجلنايات هي ستة عشرة  ) وعليه فإّن أقص مّدة للحبس املؤق  

(  أو 20السةةجن المؤقةةت لمةةدة عشةةرين سةةنة )ب عليهةةا قةةباعمأمــا اذا كانــ  اجلنايــات املتــابع هبــا املــتهم  -
مــرات و مــن مثــة (3)ق أن جيــدد احلــبس املؤقــ  ثــالث ي التحقيــفانــه جيــوز لقاضــ بالسةةجن المؤبةةد أو اإلعةةدام

 .1أيضا شهرا  16تصل اىل 
ي التحقيــق ميكنــة جتديــد ضــفــإن قا جةةرائم إرهابيةةة أو تخريبيةةةواذا كانــ  اجلنايــات املالحــق هبــا املــتهم هــي  -

 ( شهرا . 20ن )( مرات أي يصل اىل مدة قدرها عشري05مخس ) بشأهنا  احلبس املؤق 
إلنــه ميكــن لقاصــي التحقيــق جتديــد و متديــد احلــبس  جنايةةة عةةابرة للحةةدود الوطنيةةةاجلرميــة هــي امــا اذا كانــ   -

و ي التحقيـق أن يطلـب مـن غرفـة اإلهتـام متديـد احلـبس املؤقـ  و ميكـن لقاضـ ( مـرة 11)إحدى عشةرة املؤق  
إثــىن عشــرة مــرة ميكـن جتديــد هــذا الطلــب مــرتني .علــى أن ال يتجــاوز مــدة احلـبس املؤقــ  هبــذا الشــكل أكثــر مــن 

 ( شهرا . 36) ستة و ثالثون أي يصل اىل مدة قدرها 
يف حالــة  كــم  علــى املــتهمحياملؤقــ  ختصــم مــن مــّدة العقوبــة األصــلية الــيت احلــبس األخــري إىل أّن مــّدة نشــري يف و 

 .و عقابه بالسجن أو احلبس ادانته مبا نسب اليه من هتم 
هــذه املــّدة أمــام  مــايل عــن مؤقتــاً فإنّــه ميكــن لــه أن يطلــب تعــويض  املــتهم احملبــوس حبســاً  راءةبةةةبحكــم  أمــا اذا 

 تعـــويض األشـــخاص ضـــحايا احلـــبسل ا خصيصـــعلـــى مســـتوى احملكمـــة العليـــا  الـــيت  أنشـــئ    ة التعةةةويضةّ لجنةةة
مكــرر مــن قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة  137 املؤقــ  غــري املــربر  و هــو مــا كرســه املشــرع اجلزائــري مبوجــب املــادة

2001جوان  29املؤرخ يف  01/08مبوجب القانون رقم: املنشأة 
2  . 

عــن احملبــوس  اإلفراج املؤقــ  بــ يتعلــق قاضــي التحقيــق لطلــب تقــدمي  اميــه ميكــن للمــتهم أو حمل : راجةةةةإلفا -هـــ
ز لقاضــي . كمــا جيــو مــن ق إ ج   126 االلتزامــات املطلوبــة عــن املــتهم يف املــاّدةإحــرتام مــع مــرة  يف كــّل مؤقتــا 
  املؤق  عن املتهم مع ضرورة تقيده باحلضور يف مجيع إجـراءات التحقيـق جأن يصدر أمر باإلفرا  يق تلقائياً التحق

 .  3تنقالته بكل التحقيق إعالم قاضي  ،و جملرد استدعائه
 

                                                 
1

 . قانون اإلجراءات اجلزائيةمن  1-125راجع املادة  

امام جلنة التعويض املوجودة عاى مستوى احملكمة العليا طبقا لنص املادة  عن الخطأ القضائيكما ميكن طلب التعويض  2
 .مكرر من ق إ ج   531

3
  185ص ،  1985عبدالعزيز سعد ،إجراءات احلبس اإلحتياطي و االفراج املؤق  ، املؤسسة الوطنية للكتا  ،اجلزائر ، 
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ميكـن أيضـاً لوكيـل اجلمهوريـة طلـب  و ق إ ج( 126وكيل اجلمهورية.) صدر أمر اإلفراج بعد استطالع راييو 

ســاعة مــن تارخيــه، وعنــد انتهــاء هــذه  48 يف هــذا الطلــب خــالل يفصــل يف أن   ج وعلــى قاضــي التحقيــقاإلفــرا 
 على املتهم فوراً. يفرج طلب اليف  التحقيق يفصل قاضي  املهلة و مل 

ال  األجــين فقـط يف مجيــع احلــاالت الــيت ى احملبــوس  علــاجلزائـري  قصــره املشــرع بكفالـة  فقــد  فــراجأمـا بالنســبة لإل
 . و تضمن الكفالة :فراج بقوة القانونون فيها اإليك
 مثول املتهم يف مجيع إجراءات الدعوى لتنفيذ احلكم. -
 املصاريف ايت دفعها املدعى املدين.  -
 املصاريف اليت أنفقها القائم بالدعوى العمومية. -
 الغرامات. -
 املبالغ احملكوم برّدها -
 .دنيةالتعويضات امل-
املثــال امامــه مــنح قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة قاصــي التحقيــق ســلطة إخضــاع  املــتهم :  ائيةةابة القضةةةالرقةة -و

يكــون هــذا اإلجــراء كافيــا لتحقيــق  ، و يلجــأ قاضــي التحقيــق اىل هــذا اإلجــراء عنــدما 1إلجــراء الرقابــة القضــائية
الــذي يعــد إجــراء   اهــداف التحقيــق و مصــلحة املــتهم علــى حــد ســواء  و يتفــادى بــذلك إجــراء احلــبس املؤقــ  

ريــة التامــة .حيــث احلــبس و احل اســتثنائيا وخطــريا علــى احلريــات الفرديــة .فالرقابــة القضــاية هــي إجــراء وســط بــني
و مــا   1مكــرر 125خيضــع املــتهم اىل احــد التزامــات الرقابــة القضــائية املنصــوص عليهــا مبوجــب احكــام املــادة 

 قيودا عاى حريته يف التنقل و احلركة.و من بني هذه اإللتزامات يليها من قانون اإلجراءات اجلزئية  و اليت تعد 
  الــيت  تســلط علــى املــتهم  املثــول دوريــا أمــام املصــاحل و الســلطات الــ  ييعينهــا قاصــي التحقيــق ، تســليم وثــائق

السفر و خاصـة جـواز السـفر و نضـمن عـدم هـرو  املـتهم خـارج الـوطن ، عـدم مغـادرة حـدود إقليميـة معيينـة ، 
اخلضـوع اىل بعـض إجـراءات الفحـص الطـيب  غن ممارسة بعصضاألنشطة ، االمتناع عن إصدار شـيكات  الكف

 و ما يتبعها من نصوص من قانون اإلجراءات اجلزائية . 1مكرر  125و غريها من اإللتزامات اليت أوردهتا 
 
 
 

                                                 
1
اجع : بوكحيل األخضر ، احلبس اإلحتياطي و املراقبة القضائية يف التشريع اجلزائري و املقارن ، ديوان املطبوعات اجلامعية ر 
ة القضائية يف التشريع اجلزائري ، رسالة ماجستري ، كلية احلقوق ، جامعة بغانة عبدالسالم ، الرقاب -، 1992الجزائر، ،

مت تعديل هذا القانون باضافة بعض اإللتزامات اخلاصة  باجلرائم اإلرهابية و التخريبية  و منها على و قد . 2001قسنطينة ،
و  23/02/2011املؤرخ يف  11/02اخلصوص اإلقامة يف إقامة حممية يعينها قاضي التحقيق.و ذلك مبوجب األمر رقم :

 املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية.
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اف مجيـــع األوامـــر الـــيت و قـــد كفـــل قـــانون اإلجـــراءات حـــق الطعـــن يف أوامـــر قاضـــي التحقيـــق حيـــث جيـــوز اســـتئن
، كمـا ميكــن للنائــب  1يصـدرها  مــن  طـرف  الســيد وكيــل اجلمهوريـة و ذلــك خــالل ثالثـة أيــام مـن تــاري  التبيلــغ
. و قـد مكـن القـانون 2العام لدى اجمللس من استئنافها خالل العشـرين يومـا التاليـة لصـدور أمـر قاضـي التحقيـق 

حقيـق أمـام غرفـة االهتـام بـاجمللس القضـائي خـالل ثالثـة أيـام مـن األطراف األخـرى مـن إسـتنئاف أوامـر قاضـي الت
من ق إج األوامـر الـيت ميكـن لالطـراف  سـواء املـتهم أو املـدعي  173و   172تاري  التبيلغ و قد بين  املادة 

 . 3املدين من استئنافها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

اى أنه ) لوكيل اجلمهورية احلق يف استئناف أمام غرفة االهتام مجيع أوامر قاضي التحقيق من ق إج ع 170تنص املادة  
....) 
من ق إج ) حيق االستئناف أيضا للنائب العام يف مجيع األحوال و جيب أن يبلغ استئنافة للخصوم  171تنص املادة  2

 خالل العشرين يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق ....(

من  طبيعة األوامر اليت ميكن استئنافها حمن قانون اإلجراءات اجلزائة اليت توض 173و  172بالتفصيل املادة راجع  3
 . األطراف 
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 ( chambre d'accusation)  هامرفة التةةةةغ

 
ائي اجلزائي اجلزائري على أساس وجود غرقة االهتام يف كل جملس قضائي على األقل .و يرتكز النظام القض

تتشكل من رئيس و مستشارين يتم تعيينهم مبوجب قرار صادر عن وزير العدل حامل األختام ملدة ثالث 
 من قانون اإلجراءات اجلزائية. 176سنوات و هذا ما أفصح  عنه املادة 

 غرفة االهتام النائب العام أو مساعديه و يتوىل أحد كتا  اجمللس كتابة الضبط هبا وفقا و ميثل النيابة العامة يف
 من ق إج . 177لنص املادة 

، و 1و تعترب غرفة االهتام مبثابة قضاء حتقيق درجة ثانية حيث تتمثل مهمتها يف مراقبة أعمال قاضي التحقيق 
عف من خالل اجراء حتقيق تكميلي أو إضايف أو اعادة اها الضرت عأو اامتام هذه األعمال ان كان  ناقضة 
.كما تعترب غرفة االهتام إضافة اىل مهمتها كدرجة ثانية للتحقيق ، فاهنا  2التحقيق يف بعض اجلوانب األخرى

تعد كدرجة استئناف بالنسبة لألوامر اليت يصدرها قاضي التحقيق و بقوم أطراف اخلصومة بالطعن فيها 
غرفة االهتام حيث تتوىل هذه األخرية فحص هذه الطعون و تقدير مدى شرعيتها من عدمة باإلستئناف امام 

 و تصدر قرارات يف ذلك إما بقبوهلا أو برفضها .
وكما متلك غرفة االهتام حق ممارسة الرقابة على مجيع التحقيقات اليت أجري  يف دائرة اختصاصها .فهي 

الدرجة الثانية و ليس كرئيس اداري أعلى لقلضي التحقيق كجهة قضائية من   –كما أسبق القول -تتصرق 
و للتديل على ذلك فإن غرفة االهتام مثال يف حالة رفض قاضي التحقيق ميكنها الذي يظل مستقال اجتاهها .

عن طريق االستئناف أن تأمر بنفسها بايداع املتهم احلبس املؤق  غري ان ليس هلا احلق يف أن تلزم قاضي 
 ار أمر احلبس فهي تعدل و ال تصدر أوامر .التحقيق باصد

كما متلك غرفة االهتام بعض الصالحيات األخرى مثل الفصل يف تنازع االختصاص بني القضاة أي بني قضاة 
، أو بني حمكمتني للجنح و املخالفات تابعيتني لنفس من ق إ ج  547و  545طبقا للمواد  التحقيق 

ببيان الوقائع مووضغ االهتام وتكييفها القانوين و تصدر قرارات باإلحالة   اجمللس القضائي ، كما ميكن ان تقوم
على حمكمة اجلنايات يف  مواد اجلنايات او باإلحالة على حمكمة اجلنح يف حالة جرائم اجلنح .و تنظر غرفة 

 كما تبث يف من قانون اإلجراءات اجلزائية . 191االهتام يف صحة اإلجراءات طبقا لنص املادة 
 

                                                 
1

 و ما يليها . 195ص املرجع السابق ،بوكحيل األخضر ،  

2
طبعة الثانية  ، اجلزائر حممد صبحي  حممد جنم ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، ال 
 . 297، موالي ملياين بغدادي ، اإلجراءات اجلزائة يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق ، ص  91، ص  1988،
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طلبات اإلفراج اذا مل يبث فيه قاضي التحقيق خالل امليعاد القانوين املقرر له و ذلك بعد اإلطالع على 

يوما من تاري  الطلب .و تلعب غرفة االهتام دورا رئيسيا يف مواد اجلنايات  30طلبات النيابة بشأنه خالل 
االبتدائي الختاذ اإلجراءات اليت تراها  باعتبار التحقيق فيها إجباري ،اذ تعرض عليها مجيع حماضر التحقيق

 مالئمة .
و فضال عن الدور الكبري الذي تقوم به غرفة االهتام بصفتها درجة ثانية للتحقيق و كدرجة أستئناف فإن 

رئيس غرفة االهتام أيضا له العديدمن اإلختصاصات حيث يراقب و يشرف على جمريات التحقيق اليت تتخذ 
دائرة اجمللس القضائي .حيث خول له القانون طلب أي توصيحات من قضاة يف كل مكاتب التحقيق ل

التحقيق بشان امللفات اليت بني ؟أيديهم .و جيوز لرئيس غرفة االهتام زيارة املؤسسات العفابية التابعة لدائرة 
ق مصدر و اذا وقف على حاالت حبس غري مربرة وجه لقاضي التحقياجمللس للتأكد من حالة احملبوسني مؤقتا 

 ليت يقوم هبا رئيس غرفة االهتام األمر املالحظات الالزمة ....و غريها من اإلجراءات و الصالحيات ا
خاضو الضباط و هلا أن  هذا و ينبغي التذكري أن غرفة االهتام هلا دور يتعلق مبراقبة أعمال الضبيطية القضائية 

من ق إج .كما تقصل يف طلبات رد  207و   206و ذلك طبقا للمادة تصدر ضدهم جزاءات تأدبيبة 
 من ق إج . 693و  679االعتبار القضائي طبقا للمةواد 
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 جهةات الحةكم الجةةزائية 

 
تعترب مرحلة احملاكمة هي احللقة األخرية يف سيل اإلجراءات اليت متر هبا الدعوى العمومية  بصدور حكم 

تتشكل أثر ، و تسمى عادة مبرحلة التحقيق النهائي .و أي ح هلا و ال يصب مبوجبه قضائي فيها تنقضي
اجلهات اجلزائية للحكم من حمكمة اجلنايات ، و حمكمة اجلنح و املخالفات ، الغرفة اجلزائية ) غرفة االستئناف 

 اجلنحية ( باجمللس و حمكمة األحداث .ميكن التعرف هبا باجيار كما يلي : 
فعال اليت يعتربها القانون جناية وفقا أليف كل ا لفصل حمكمة اجلنايات باختتص :  محكمة الجنايات -1

للنطق بالعقوبات املقررة من قانون العقوبات اجلزائري .حبيث يكون هلا كامل الوالية  27و  05ألحكام املادة 
 يف القانون.

طة هبا املخالفات املرتب و توجد حمكمة اجلنايات يف كل جملس قضائي و ختتص بالنظر يف اجلنايات و اجلنح و
 248و التخريبية اليت حتال عليها من طرف غرفة االهتام و هذا ما كرسته املادة  فضال عن اجلرائم االرهابية 

 من قانون اإلجراءات اجلزائية .
مامل يصدر اقرتاح من النائب العام و تنعقد جلسات حمكمة اجلنايات يف شكل دورات و ذلك كل ثالثة أشهر 

من ق إ ج . و يقوم رئيس حمكممة اجلنايات بضبط جدول قضايا  253دورات إضافية طبقا للمادة  ةافبإض
 من ق إ ج . 255و  253الدورة بناء على اقرتاح من النيابة العامة .و هذا ما قررته أحكام املواد 

كمة اجلنايات و تتشكل حمكمة اجلنايات  من قضاة أحدهم  رئيسا و اثنني من  املستشارين  كما تعرف حم
عاىل خالف جهات احلكم األخري تشكيلة غري قضائية تتمثل يف حملفني إثنني أو ما يسميه البعض بالقضاة 

 .1الشعبيني 
كما ميثل النائب العام بنفسه أو عن طريق مساعدية النيابة العامة داخل حمكمة اجلنايات .باإلضافة اىل كاتب 

 . 2سري احملاكمة اجللسة .و عناك إجراءات خاضة تعتمد يف
: يعتمد النظام الفضائي اجلزائري على أساس وجود حمكمة للفصل يف  محكمة الجنح و المخالفات -2

املهمة و يساعده يف أداء  هذهاجلرائم اليت تقع  و تكون جنحا أم خمالفات حيث يتوىل قاضي واحد فقط 
 ثيل النيابة العامة يف اجللسة .. وفقا لنص كاتب اجللسة و يقوم وكيل اجلمهورية أو أحد مساعديه بتمه  مهام

 من ق إ ج . 34املادة 
 
 

                                                 

 . و ما يليها من قانون اإلجراءات على كيفية تعيني احمللفني و طرق اختيارهم 264و قد نص  املواد  1

2
 اليت تتكلم عن االجراءات التحصريية لدورات حمكمة اجلنايات . من ق إ ج و ما يليها 268راجع املواد  



 63 

 
حية و النيابة العامة و نحة أو خمالفة بعد مساع أقوال الضو تفصل هذه احملكمة يف كل فعل يعتربه القانون ج 

 . 1املتهم و دفاعه
صر او ما نسيمهم خصص املشرع اجلزائري حماكم خاصة حملاكمة األطفال الق:    محكمة األحداث -3

داث بعض اجلرائم حسب قانون ية عشرة سنة ،فإذا ارتكب هؤالء األحالذين يقل سنهم عن مثانباألحداث 
اليت تشبه اىل حد كبري املؤسسات الرتبوية و اإلصالحية و يتضح العقوبات فإهنم حياكمون امام هذه احملكمة 

ستشارين يكونون من االخصائيني النفاسيني أو ذلك من تشكيلتها اخلاصة حيث تتشكل من قاضي رئيسا و م
اإلجتماعيني و بعد حتليل اسبا  االحنراف و عوامله تسلط هذه احملكمة احكاما تكون يف غالبها األعم عبارة 

عن إجراءات تأدبيية هتدف اىل األخذ بيد اجملرم احلدث  و حتاول تأدبيه مرة ثانية باحتاطته  ملة من 
 .  2من قانون اإلجراءات اجلزائية و ما يليها 442ملواد ليت نص  عليها أحكام االتأدبية ا اإلجراءات

توجد على مستوى كل جملس قضائي غرفة جزائية يتلخص عملها يف :   ة الجزائية بالمجلسالغرفة -4
الفصل يف االستئنافات ايل يقدمها األطراف خبصوص األحكام القضائية اليت تصدرها حمكمة اجلنح و 

من ق إ ج  . و تتشكل هذه الغرفة من رئيس و مستشارين  و ميثل  429فات و هذا طبقا لنص املادة املخال
ير ر النائب العام أو احد مساعديه النيابة العامة يف اجللسة إضافة اىل كاتب اجللسة الذي يتوىل مهمنة حت

 . احملاضر و الكتابية
ة بالفصل يف الطعون الواردة باإلستئناف ضد هتتم هذه الغرف   غرفة األحداث بالمجلس القضائي: -5

يف جرائم  الطعون يف قرارات قاصي التحقيق   أحكام حمكمة األحداث اليت تصدر بصفة ابتدائية .كما تنظر
ني من ـاثن ـة من مستشار و يساعده هذه الغرف و تتشكل من ق إ ج . 472األحداث وفقا للمادة 

 من ق إ ج . 473العامة و كاتب اجللسة حسب ما نص  عليه املادة  املستشارين املساعدين و ممثل النيابة
حيث تفصل يف نوع معني من  قضائية جزائية استثنائيةهذا و نشري اىل أنه توجد هيئات  -

اجلرائم  أو بالنظر اىل صفة مرتكبيها كما هو حال احملاكم العسكرية اليت تفصل يف اجلرائم 
 . 3اجلزائر قبل إلغائهاالعسكرية و حمكمة أمن الدولة يف 

 
                  

 

                                                 

 ق إ ج ) ختتص احملكمة بالنظر يف اجلنح و املخالفات (  328انظر نص املادة  1

2
ذه اإلجراءات التأديبية تسليم احلدث لوالديه، وضعه يف منظمة عامة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو هو  

 .....الغرض ، وضعه يف مؤسسة طبية تربوية مؤهلة لذلك . التكوين املهين هلذا
3

 340موالي ملياين بغدادي ، املرجع السابق ، ص  


