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 مقدمـة    
 
العدالة ولتحقيق التوازن يف اجملتمع, واقامةة  ادانة املتهم ليست غاية يف حد ذاهتا وامنا هي وسيلة القامةإن  

العدالة تعين حتقيق دليل االهتام بنفس القةد  الة ي يةتم بةي حتقيةق دملةام املةتهم, حتمةا ان حتقيةق التةوازن يف اجملتمةع 
يعين خضوم اجلميع للقةانون  ولة لف ملقةد تنيةت الة ةلية تلة  ستلةهت مسةتواهتا  العامليةة والورتنيةة   التة ا  

لد حتونةةي انسةةاه اقوقةةي اكساسةةية, حتمةةا اهتمةةت بتحديةةد اسةةس معاملتةةي اذا ا ةةة  يف موقةةهت اهتةةام او للفةةلد جملةة
 ادانة 

والواقع ان املتهم هو الطل  الضعيهت خةل  امللاحةل امللتلفةة القامةة العدالةة, ابتةداة الحلةة الةحة  االو  
احلكةةم اذا مةةا قضةي مليةةي  دانتةةي, وذلةةف  ملقابلةةة مث ملحلةة التحقيةةق ومةةلو ا الحلةةة اااحتمةةة وانتهةاة الحلةةة تنفيةة  

مةةع رتةةل  اقةةويف احةةل يف احةةديف السةةلطال العامةةة رتةةوا  هةة ه امللاحةةل اال بعةةة, ملهةةو اوال امةةام سةةلطة الضةةابطة 
العدليةةةة احلةةةة يف واحةةةد  او احتحةةةل مةةةا اجلهةةةال االمنيةةةة الةةةط تتعةةةدد وتتنةةةوم اسةةة  الن ةةةا  ا  لامةةةي املنسةةةو  

ام سةةلطة التحقيةةق, مث هةةو  لحةةا امةةام سةةلطة االهتةةام الةةط حتةةتكم يف خ ةةومتها معةةةي ا  للمةةتهم, مث هةةو  نيةةا امةة
 القضاة, مث هو اخريا امام سلطة التنفي  العقايب الط تنفلد بي لتنفي  ما قضي بي تليي 

ولةة لف حتةةان املةةتهم خةةل  هةة ه امللاحةةل ايعهةةا احابةةة الطةةل  الضةةعيهت يف موا هةةة السةةلطة, وهةةو رتةةوا  هةة ه 
احل حمل ال لاةال  زائية تنطوي تل  مسةا  اليتةي او تلة  االقةل تعليضةها لللطةل, اةا اديف للقةو  اةق املل 

ان : " اال ةةلاةال اجلزائيةةة يف دولةةة مةةا, هةةي ال ةةو   الدقيقةةة للحةةلال يف هةة ا الةلةةد " وهةةي ال هتةةد  اال ا   
 حت هت احلقيقة واقامة العدالة بطليق م لوم 

ال لائيةةة امتةةداد رتةيعةةي لل ةةلتية اجلنائيةةة بةةل هةةي  يف الواقةةع احتحةةل خطةةو   منهةةا وتةعةةا لةة لف ملةةان ال ةةلتية ا
ال  لميةة وال تقوبةة اال بنةاة تلة  نةو قةانو  سةابق الو ةع, واتظم شأه, ملاذا حتانت ال ةلتية اجلنائيةة تعةين ان 

  ينطةوان تلة  ملةالترل  والعقةا، ملاهنا تق د ب لف محاية احللية الفلديةة مةا شةطال االدا   او تعسةهت القا ةي
لمسةةا  هةة ه احلليةةة واالدا  يلسةةم حةةدودا لان قةةانو  احابةةة  ةةم قةةد  حتةةةري مةةا املسةةا  اليةةة الفةةلد ولةة لف حتةةان

  املستلدمة يف ذلف
هو ما يعرب تنةي  ل ةلتية اال لائيةة ،غري ان ه ا الضمان القانو  املو وتي ال بد لي ما  مان قانو  ا لائي 

ا  ي الة ي ال يكةون الو ةو  ا  تطةيةق القاتةد  املو ةوتية  ةحيحا اال تةا رتليقةي, الط هي احابة االرتا  اخل
وما منامل ه الط شلتها القانون, ملالقةانون هةو م ةد  حتةل ا ةلاة  نةائي, حتمةا ان  اال ةلاةال اجلزائيةة  ة  ان 

 تتل  حتت اشلا  القضاة 
ا   انة  مةةدا املسةاوا  امةام  لينةة الةرباة ق تد  مةةاد  اههةا مةةدا واللحتيز  االساسية لل لتية اال لائية هي

ملكةةةان لزومةةةا مسةةةايل  اال ةةةلاةال املتلةةة   حيةةةا  اجللميةةةة وملتكةهةةةا عاتةةةي املةةةةاد  الةةةط حتلسةةةتها معظةةةم , القةةةانون



الت ةليعال يف سةنها للقةوانال اال لائيةة ،خا ةة مةا تعلملةي هةة ه اكخةري  مةا تعقيةد ورتةو  االمةد الة ي حتمةا مليةةي 
 حقوقي و مسا  الية املتهم 

املو هةةةة إ  القضةةةاة و إذقةةةا  هةةة ا اكخةةةري ىرتنةةةان مةةةا الةةةدتاويف ، و بعةةةدما دخلنةةةا  االنتقةةةادالو يف ظةةةل 
املنةةةةةازتال و  ازدادلاللقميةةةة   االت ةةةاالل انت ةةةا و  االقت ةةةاديت ةةةل العوملةةةة و اخل ل ةةةة و مو ةةةة التحةةةل  

ق اسةةالي  ووسةةائل مةةا شةةاهنا ظهةةلل حتميةةة الةحةة  تةةا حلةةو  بديلةةة وخلةة انواتهةةا ،  ةةع طةةو  اجللميةةة وتت
 تكليس مةاد  القانون وحقوق االنسان وحتقيق العمل اال لائي يف ذال الوقت 

ذا اهيةةةة تلةةة  املسةةةتويال اال لائةةةي  اسةةةالي  التيسةةةري والسةةةلتة يف اال ةةةلاةال اجلزائيةةةةلةةة لف حتةةةان مو ةةةوم 
ةةةةاد  القةةةانون وا تةارتةةةي حتةةة لف اواحلليةةةة الفلديةةةة واملو ةةةوتي وا تةارتةةةي  لعديةةةد مةةةا املفةةةاهيم حتحقةةةوق االنسةةةان 

 املاد  اجلزائية ب فة تامة  إب لاةالوتلقتها 
 حتعنوان ع ه الد اسة و يل ع ذلف لعد  اسةا  : حتان اختيا  ه ا املو وم  وتةعا ل لف  

 
خا ة و ان امل لم  و يتعلق اداذة املو وم و ال ي ا ة  مو وتا مهما يف الوقت احلا ل السة  اكو  :

 إ  احلد ما املنازتال الط ا ةحت تحقل حتاهل القضا    حماولتي ه هيهد  ما خل  
 

 الط يطلحها املو وم وهي : ة االساسية واالشكاالل الحانوية يتعلق   شكالي السة  الحا  :
 

قا نة م 51/20اكملي يف اتتماد آليال واسالي  التيسري املستحدذة او   توملق امل لم اجلزائل  هل -
 القد  ؟  ظل القانونيفاجلا ي العمل ها تلف و 

 وه ه االشكالية تتفلم تنها االشكاالل اآلتية:
 مىت ظهلل احلا ة ا  اتتماد اسالي  بديلة للحد ما تضلم القضاة وازمة العدالة؟ -

 ؟  ملةاد  القانونمديف تعا  ها او مسايلهتا ؟ ماهو مفهومها ؟ خ ائ ها ؟ و ائلماذا نق د ه ه الوس -

 ؟اجلزائية  لاةال اسالي  التيسري والسلتة يف ا حتيهت نظم امل لم  -

هي املستحدذة الطلق الةديلة اكسالي  و و يف اكخري جني  تل  السؤا  التا  : هل ملعل ت ة  ه ه   -
 اكسا  حلل النزاتال مستقةل ؟

 ما  ي  التيسري والسلتة يف اال لاةال اجلزائيةاسالسنحاو  ا  ابة تل  حتل ه ه التساؤالل و د اسة مو وم 
 :  وذلف تل  ال كل التا ، يتقدمهما مل ل متهيدي مل لال  ئيسيال 
تاجلنا ما  نة   ات خيية تا اسالي  التيسري والسلتة يف اال لاةال اجلزائية والتعليهت هايتضما مل ل متهيدي : 

 خللي:
 مللتلفةااملةح  االو : مرب ال ظهو  احلا ة ا  السلتة يف ا  لاةال اجلزائية وتطو ها ترب النظم والت ليعال 

 املةح  الحا : ماهيةة اسالي  التيسري والسلتة يف اال لاةال اجلزائية



ة يف اال لاةال اسالي  التيسري املقل   لضمان السلت: نتناو  ب ية ما التف يل و التحليل شلح  الف ل االو 
 ، و نعاجل مليي النقا  التالية : 51/20اجلزائية قةل  دو  اكمل ما ما  اة يف قانون ا  لاةال اجلزائية  

 املةح  االو : اكسةالي  الكفيلة إبهناة املتابعة يف مد  معقولة
 وميةاملةح  الحا : اسالي  التيسري والسلتة يف ا  لاةال اجلزائية الةديلة للدتويف العم

 

واستعلاض ما  51/20االملاسالي  التيسري والسلتة اجلزائية املستحدذة يف ظل  لد اسة الف ل الحا وخ  نا 
 اال لاةال اجلزائية ما خل  مايلي: نادخلي امل لم ما مستردال تل  قانو 

 املةح  االو : الوسارتة اجلزائية وا ةةةلاة اكمةةل اجلزائةةةي
 ةةةةةةةو يةةةةةاملحةو  الفةاملةح  الحا  : ا ةةلاة 

 
تس  ان نكون قد وملقنا يف إجناز ه ا  اق احالو خنتم تل نا الةسيال إ  ما تو لنا إليي ما نتائج متوا عة و 

 العلض  
ة حتما ال يفوتنا ان ننوه  ل عو ل الط تلقيناها اذناة إتداد ه ه الد اسة  ، و لعل اهها و يف مقدمتها نقو  

امللا ع الط تتحدث تا املو وم  إذا مل نقل انعدامها يف ه ا اجملا  ،  و ان اكمل ال يتعديف بعض املساهال 
متفلقة يف بعض الدو ال ، و تدم و ود حتت  متل  ة ،   القليلة املتوا عة و اات مة هنا و هناك ، و دهها

التعليهت الكايف ه ه و لعل اكمل يعود هنا  كسا  إ  حداذة املو وم ما  هة  ،و ما  هة اخليف تدم 
  االسالي  الةديلة 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 



ئية الجزا فصل تمهيدي: نبذة تاريخية عن أساليب التيسير و السرعة في االجراءات

 والتعريف بها
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 ت اجلزائية والتعريف هبا انبذة اترخيية عن أساليب التيسري والسرعة يف االجراء: فصل متهيدي

هبدف تفادي طول االجراءات من جهة وختفيف العبء على كاهل القضاء من جهة أخرى جلأت التشريعات 
املختلفة، القدمية منها واملعاصرة اىل السرعة والتيسري يف االجراءات اجلزائية، وهذا ما سنبينه على اجلنائية 

 النحو التايل:

املبحث االول: مربرات ظهور احلاجة اىل السرعة يف اإلجراءات اجلزائية وتطورها عرب النظم 
 والتشريعات املختلفة

و  اءالفقهنظرة  اعتماد كفيي ال دقيقا حتديدا اجلزائية اإلجراءات يف السرعة مفهوم حتديد إىل نصل حىت      
 و ابلنظم دفعت اليت املربرات و ظهورها دعتاست اليت الضرورات إىل التطرقمن  البد بل هم هلاتعاريف

وكذا القاء ومضة عن تطور هذه احلاجة القانونية عرب خمتلف  تبنيها بضرورة االقتناع إىل املعاصرة التشريعات
 جهاز أداء على سلبا أّثر نوعي واتساع كمي تطور من اجلرمية تشهده ألن ما ،االنظمة القانونية والتشريعات

 فيه تتسع وقت يف إجراءاهتا وتعقيد احملاكمة إجراءات طول يف تتمثل ابملتهم أضرارا أحلق الذي الشيء القضاء
 :يلي وهو ما سنوضحه فيما عادلة حماكمة يف احلق السيما حقوقه دائرة

 

 املطلب األول: مربرات ظهور احلاجة اىل السرعة يف االجراءات اجلزائية

 إلجراءاتا  قانون يقرره ما كل يف خاصة عادلة، حماكمة املتهم حماكمة يف اإلسراع تقتضي العدالة كانت إذا
 هلا اجلزائية اإلجراءات يف السرعة هذه فإن مثال، املؤقت كاحلبس املتهم مواجهة يف إجراءات من اجلزائية

 :التايل يف تتمثل تربرها ضرورات
 .اجلرمية وطبيعة اإلجرامية الظاهرة تطور -أوال
 .املتهم حقوق دائرة اتساع -اثنيا
 .احملاكمة فرتة طول جراء من املتهم له يتعرض أن ميكن الذي الضرر -اثلثا

 

 :الفرع األول: تطور الظاهرة االجرامية وطبيعة اجلرمية

 الشيء االجتماعية، احلياة بتطور متطورة و التاريخ قدم قدمية اجملتمع، يف حتمية اجتماعية ظاهرة اجلرمية إن
 حتقيق عن وعاجز ابحلماية اجلديرة االجتماعية املصاحل محاية على قادر غري أحياان العقوابت قانون جعل الذي
 الظاهرة تطور أن كما واضحة، اجلرمية إىل والعودة مستمر تزايد يف اجلرائم فعدد اخلاص، أو العام الردع

 كاهل على عبئا شكل مما القضاء، أمام املعروضة القضااي عدد يف كبرية زايدة عنه نتج اإلجرامية
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 كثري منها تعاين مشكلة اجلزائية اإلجراءات يف البطء وأصبح ،1معقولة مدد يف الدعاوى يف الفصل يف احملاكم
 ما الفرتة يف التأخري فأصبح إفريقيا، يف احلال هو كما النمو طريق يف السائرة تلك خصوصا ، 2العامل دول من
  حقوق جلنه أكدته ما وهذا اجلنائية، العدالة يف األوىل الضعف نقطة أو األمل منطقة احملاكمة قبل

 توجيه بني سنوات عدة متضي قد أبنه القضااي من كبري عدد يف كشفت  حيث املتحدة لألمم التابعة اإلنسان
 على فرض ذلك كل ، 3الدعوى ظروف من مربر أدىن هناك يكون أن دون احملاكمة وبدء االهتام

 يف الفصل احملاكم على تسهل ومتطورة انجحة مكافحة وسائل إقرار يف التدخل املعاصرة اجلزائية التشريعات
 أو متهمني أكانوا سواء واألفراد للمجتمع العامة املصلحة لتحقيق بذلك ساعية 4 معقولة مدد خالل القضااي
 حيث األمهية القليلة اجلرائم يف خاصة اجلزائية اإلجراءات يف السرعة سبيل سلوك من مفر ال فكان ضحااي،

 تكون قد ذاهتا حد يف اجلرمية طبيعة أن كما 5 هائال القضاء أمام املعروض اجلرائم من النوع هذا كم أصبح
 اللجوء دون فيها البت للقاضي ميكن ال معقدة قضااي فهناك التقاضي، إجراءات يف البطء أسباب من سببا
 القضية عرض وحتما فنية، أو تقنية مسائل يف للفصل االختصاص و اخلربة أبهل واالستعانة فيها التحقيق إىل

 .النزاع أمد يف يطيل خبري على
 ال بضرورهتا إميانه يعكس الذي الشيء اجلزائية اإلجراءات يف للسرعة كبرية أمهية اجلزائري املشرع أوىل قد و

 اجلزائية اإلجراءات قانون من 148 املادة يف احلال هو كما أطول، مدة كشفها يتطلب اليت اجلرائم يف سيما
 متد أن وجيوز مهمتهم إلجناز مهلة فيه حتدد أن جيب خرباء بندب يصدر قرار كل" :كالتايل نصها جاء إذ

 القاضي يصدره مسبب بقرار ذلك ويكون خاصة أسباب ذلك اقتضت إذا اخلرباء طلب على بناء املهلة هذه
 هبم يستبدل أن احلال يف جاز هلم احملدد امليعاد يف تقاريرهم اخلرباء يودع مل وإذا ندبتهم اليت اجلهة أو

 ".....غريهم
 للحضور، كافية ضماانت هبا املتلبس اجلنحة مرتكب يقدم مل إذا:" تنص حيث القانون نفس من 59 واملادة 

 حببس أمرا اجلمهورية وكيل يصدر اخطر، قد التحقيق قاضي يكن ومل احلبس، بعقوبة عليه معاقبا الفعل وكان
 .".إليه املنسوبة األفعال وعن هويته عن استجوابه بعد املتهم

 

                                                           

 . 47ص ،  2006سنة ، 1الطبعة العربية، النهضة دار ، ( مقارنة دراسة )الرباءة قرينة أصل يف للحق اجلنائية احلماية :الشيباين شرف املنعم عبد سامل -1 
 . 9ص ،  2005سنة العربية، النهضة دار ،(مقارنة دراسة ) اجلنائية اإلجراءات سرعة يف احلق  :لامك سيد شريف -2 

  .بعدها ما و  12ص السابق، املرجع آمل، سيد شريف :أنظر ثركأ للتفصيل ـ1

 .اجلزائية اإلجراءات قانون و العقوابت قانون املوضع هذا يف املكافحة بوسائل يقصدـ 4 
 
 . 561ص ،  1980سنة احلقوق، آلية القاهرة، جامعة احلقوق، يف توراكد  لنيل رسالة املوجزة، اجلنائية اإلجراءات :تيبكا خزنة عادل هللا عبدـ 5 
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 وق املتهمـدائرة حقاع ــاين: اتســالفرع الث

 للحد عرضة اإلنسان هذا كان  إذا خصوصا منازع، بدون الساعة حديث هو اإلنسان حقوق عن احلديث إن
 أكثر عادلة حماكمة يف املتهم حق من جعل الذي الشيء ، 1نياملتهم حال هو كما وحرايته حقوقه من

 الدولية املواثيق جل أكدته الذي احلق وهو قصرية، مدة يف احملاكمة يف احلق سيما ال اتساعا، و جتددا احلقوق
 ةــاملدني للحقوق الدويل العهد من 14 املادة يف جاء حيث املعاصرة اجلزائية والتشريعات

 ."فيه مبالغ أتخري دون حياكم أن يف احلق له جنائية جرمية يف متهم كل " :أن 2 لإلنسان والسياسية 
 سريعا جزائية بتهمة املعتقل أو املوقوف يقدم " : الرابعة و الثالثة فقرتيها يف منه التاسعة املادة نصتكما     
 خالل حياكم أن حقه من يكون و قضائية، وظائف مباشرة قانوان املخولني املوظفني أحد أو القضاة، أحد إىل

 إىل الرجوع حق االعتقال أو ابلتوقيف حريته من حرم شخص ولكل ...عليه يفرج أن أو معقولة مهلة
 واإلقليمية الدولية القانونية املصادر جل نصت كما ،"اعتقاله قانونية يف إبطاء دون تفصل كي حمكمة،
 املبادئ جمموعة يف تتمثل احملاكمة مراحل كافة خالل الضماانت من مجلة يف املتهم حق على والوطنية
 . 3وإنسانية عادلة حماكمة يف حقه له تكفل اليت والفنية واإلجرائية والقانونية القضائية

 أهم من هي احملاكمة يف السرعة أن على أكد منه  14املادة يف 4 اإلنسان حلقوق العريب امليثاق أن كما    
 شخص كل :" أن على نصت اإلنسان حلقوق األوربية االتفاقية من 3 املادة أيضا العادلة، احملاكمة ضماانت

 ." ضمان يغري أو بضمان عنه اإلفراج يتم أو معقولة مدة يف حياكم أن يف احلق له عليه قبض أو حبس
 وعلى املتهم حقوق من كحق احملاكمة بسرعة متسكها اجلزائية التشريعات خمتلف أكدت فقد داخليا أما

 و احملاكمة سرعة قانون أمساه قانون يف تفصيليي بشكل احلق هذا بتنظيم قام الذي األمريكي القانون رأسها
 .  47915سنة  ذلك

 

 اليت احلقوق من جمموعة على 1 األربعة اجلزائرية الدساتري يف الدستوري املؤسس أكد فقد اجلزائر يف أما    
 األصل، حيث من إايه تبنيها اتضاح رغم وصرحية مباشرة بصفة احلق هذا إىل تشر مل أهنا إال املتهم هبا يتمتع

                                                           

 . اجلزائري اإلجراءات اجلزائية قانون من يليها وما  123واملادة يليها وما 119والمادة 77،75،74،54،44املواد املثال سبيل على أنظر ـ1 
 
 .41/35/4747 يف اجلزائر عليه تصادقو  42/32/4741 يف يذنفتال حيز دخل و    1966سنة اعتماده متـ 2 

 . 561ص السابق، املرجع تيب،كا خزنة عادل هللا عبد ـ3 
 
 . 2006فيفري  15يوم 08 :رقم الرمسية اجلريدة يف وصدر ،  2006فيفري  11يف اجلزائر عليه صادقتـ 4 

  :أنظر التفصيل من ملزيدـ 5 
 .472،742 ص السابق، املرجع الشيباين، شرف سامل املنعم عبد -

 .444 إىل 442 ص ، 2003 سنة العربية النهضة دار ،( مقارنة دراسة ) اجلنائية اإلجراءات قانون يف الدستورية احلقوق :عوض رايض رمزي -
 



ئية الجزا فصل تمهيدي: نبذة تاريخية عن أساليب التيسير و السرعة في االجراءات

 والتعريف بها
 

4 
 

 وعدم للنظر التوقيف مدة حتديد ضرورة على 52 مادته يف نص الذي 76لدستور ابلنسبة احلال هو كما
 دستور من 48 املادة و 89 دستور من 56 املادة تقابلها حصرية، حاالت ويف استثناءا إال متديدها جواز

4771. 

 القانون رأسها على قوانني  عدة يف أساسها اجلزائية اإلجراءات يف السرعة جتد الدستور غرار وعلى  
 2004 سبتمرب3 6ل املوافق 1425 رجب 21 :يف املؤرخ 37/44 رقم ابلقانون الصادر للقضاء األساسي

 يف املطروحة القضااي يف الفصل جيب أنه (القاضي واجبات  عنوان حتت) منه 10 املادة يف نص والذي ،
 .اآلجال أقرب

 أو األويل ابلتحقيق األمر تعلق سواء واآلجال املواعيد حدد والذي اجلزائري اجلزائية اإلجراءات قانون ويف 
 واإلجراءات2 ،والطعن واالستئناف املعارضة ، آجال حدد كما احملكمة، أمام اإلحالة أو القضائي ابلتحقيق

 .اجلنائية اخلصومة مراحل كل يف أخرى بعبارة كثري، وغريها 3هبا املتلبس اجلنحة حالة يف املتبعة
 

 الفرع الثالث: طول أمد احملاكمة وضررها على املتهم

 أو اجلرمية وقائع أو الدعوى، أطراف بسبب أكانت سواء أسبابه، اختلفت مهما النزاع أمد طول عن يتولد
 ذمة على مؤقتا حمبوسا كان إذا خاصة واعتباره، شخصه يف املتهم متس وخيمة نتائج ذاهتا حد يف طبيعتها

 اإلجراءات، أمد يف زايدة عنه يتولد منه بد ال شر 4 الفقهاء بعض يرى كما املؤقت فاحلبس التحقيق،
 معنوي ضرر و وظيفته، عن املتهم كتوقيف مادي ضرر عنه ينتج احملاكمة قبل ما فرتة طول فإن وابلتايل
 إجراءات عن البحث استلزم مما مسعته، خدش و إرهاقه عن انهيك االجتماعية، مبكانته املساس يف يتمثل
 اليت الضرر فرتة واختصار معقولة، مدة يف النزاعات يف البت على اجلنائية العدالة تساعد وسريعة بسيطة
 اهتامه نتيجة به تلحق اليت العار وصمة جراء من يعانيها  اليت واملعاانة مصريه على خوفا املتهم، تصيب

  5اجلرمية ابرتكاب
 بسيطة سهلة، تكون بديلة وسائل عن البحث استلزمت الضرورات هذه كل أن إىل األخري يف وخنلص
 .وسريعة

                                                                                                                                                                                     

 .4771 دستور ،  1989دستور ،  1976دستور ،  1963ورتدسـ راجع :1 
 
 . 34ص ،  2005سنة اجلزائر، للنشر، هومة دار العادلة، مةكاحملا  ضماانت يف الوجيز :دالندة يوسفـ 2 

  .اجلزائية اإلجراءات قانون من  412و  411املادتني راجعـ 3 

 . 4ص ، 2004سنة لبنان، ، 1طبعة احلقوقية، احلليب منشورات ،( مقارنة دراسة ) االحتياطي التوقيف يف العامة النظرية :عالية مسري ـ4 
 
 .742 ص ،  2006سنة ، 1الطبعة .العربية، النهضة دار ، -مقارنة دراسة – الرباءة قرينة أصل يف للحق اجلنائية احلماية :الشيباين شرف املنعم عبد ساملـ 5 
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السرعة يف اإلجراءات اجلزائية عرب االنظمة والتشريعات و  أساليب التيسريتطور  الثاين: املطلب
 املختلفة

 

يف التشريع اجلزائري فانه يتحتم علينا وأساليب التيسري السرعة  إلجراءاتاذا كان موضوعنا هو دراسة قانونية     
البحث يف املصادر التشريعية واألنظمة اليت استمد منها التشريع اجلزائري نظامه فيما خيص االجراءات، وابلرجوع 

 والتشريعات الالتينية التشريعات :كبريتني جمموعتني إىل عموما نقسم جندها  املعاصرة اجلزائية التشريعاتاىل 
 إىل الدول هذه خضوع بسبب بذاهتا قائمة جمموعة اعتبارها ميكن ال اليت العربية والتشريعات نية،األجنلوساكسو 

 جاءت قوانينها أن جند لذلك اترخيها، من حقب يف اجملموعتني هاتني إحدى إىل تنتمي اليت البلدان نفوذ
  1اجملموعتني يف السائدة القوانني نفس على
 )النظام الكربى التشريعية النظم هذه جممل هبا قامت اليت اجلهود على إبطاللة نقوم أن ارأتينا لذا

 القضاء أمام املعروضة العمومية الدعاوي حجم يف الكبرية الزايدة مواجهة يف األجنلوسكسوين والنظام الالتيين(
  :بياهنا اآليت الثالثة الفروع وفق دراستنا ستكون لذلك اجلزائية، اإلجراءات يف السرعة وحتقيق أاثرها من واحلد
 األجنلوساكسوين النظام يف اجلزائية اإلجراءات يف السرعةأساليب التيسري و تطور  :األول الفرع

 

 يف السرعة سبيل هنج يف األجنلوساكسونية التشريعات يف الرائدة الدول من األمريكية املتحدة الوالايت تعترب   
 ويف له، وضمانة للمتهم حقا اإلجراءات يف السرعة األمريكي الدستوري املشرع جعل إذ اجلزائية، اإلجراءات

 على فرض حيث ضده، املقامة الدعوى إهناء للمتهم تكفل أبن الدولة، عاتق على يقع التزام الوقت نفس
 واملناسبة الشرعية العقوبة وتوقيع اهتامه أو براءته إبقرار سواء الدعوى، يف بسرعة تتحرك أن القضائية السلطة

 . 2إدانته ثبتت إذا عليه
 اجلزائية اإلجراءات يف السرعة فعالية تدعيم جمال يف واضحة األمريكية املتحدة الوالايت حماوالت وبدت     
 اجلزائية اإلجراءات يف البطء خالهلا من حماربة الشأن، هذا يف املتالحقة واإلصالحات التعديالت إثر على
 رستهاك اليت احملاكمة سرعة قاعدة ذلك عن ونتج العمومية، الدعاوي يف الفصل يف التأخري عنه ينتج الذي

 لسرعة كأداة مضبوطة قواعد تضع مل األمريكية العليا احملكمة ولكن ، 1972 سنة العليا األمريكية احملكمة
 احملاكمة رعةس قانون إقرار مت ذلك إثر وعلى التشريعية، السلطة اختصاص من ذلك أن وقالت احملاكمة،

 3  "أريزوان "، "كاليفورنيا " ، "فلوريدا "والايت يف اتهعرف اول تطبيق والذي ، 1974سنة

                                                           

 .43 ص ،  2002سنة اجلزائر، الرتبوية، لألشغال الوطين الديوان العام، اجلزائي القانون يف الوجيز سقيعة، بو أحسن ـ1 

 "سريعة مةكحما  يف حق للمتهم فيه يكون جنائي االدعاء":السادس الدستوري التعديل يف سريعة مةكحما  يف املتهم حق على النص وردـ 2 
 
 .بعدها وما  442ص السابق، املرجع عوض، رايض رمزي :أنظر التفصيل من ملزيدـ 3 
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 سلك وقد الوالايت من العديد على يطبق مستمرا و اثبتا وأصبح كبريا جناحا القانون هذا أثبت ولقد      
 :يلي كما  احملكمة إىل فيها اإلحالة جيب اليت اآلجال حدد حيث تدرجييا منهجا
 1976 سنة األوىل املرحلة

 أجل حددت و يوما،( 16) بستني االهتام حىت ابحلضور التكليف أو القبض إلقاء بني األجل حددت     
 من األجل وحددت أايم،( 46)  بعشرة للمتهم املوجهة التهمة على لإلجابة االستدعاء حىت االهتام

 .يوما (486)ومثانني مبائة واحملاكمة إليه املوجهة التهمة على لإلجابة االستدعاء
 1977 سنة الثانية املرحلة 

 وحددت يوما، (14)وأربعني مخسة االهتام حىت ابحلضور التكليف أو القبض إلقاء بني األجل حددت    
 من األجل وحددت أايم،( 46)  بعشرة للمتهم املوجهة التهمة على لإلجابة االستدعاء حىت االهتام أجل

 .يوما (426) وعشرين مبائة واحملاكمة إليه املوجهة التهمة على لإلجابة االستدعاء
 1978 سنة الثالثة املرحلة

 وحددت يوما، (54) ثالثني و خبمسة االهتام حىت ابحلضور التكليف أو القبض إلقاء بني األجل حددت   
 من األجل وحددت أايم، (46)بعشرة للمتهم املوجهة التهمة على لإلجابة االستدعاء حىت االهتام أجل

 .يوما( 86)  بثمانني واحملاكمة إليه املوجهة التهمة على لإلجابة االستدعاء
 1979 سنة الرابعة املرحلة

 أجل وحددت يوما، (56)بثالثني االهتام حىت ابحلضور التكليف أو القبض إلقاء بني األجل حددت     
 االستدعاء من األجل وحددت أايم،(46)  بعشرة للمتهم املوجهة التهمة على لإلجابة االستدعاء حىت االهتام

 .يوما( 16) بستني واحملاكمة إليه املوجهة التهمة على لإلجابة
 .1االهتام هذا يرفض املدة هذه خالل واإلحالة االهتام يتم مل إذا أنه على القانون هذا نص و

 خالل احملاكمة تبدأ أن وجوب على األمريكية املتحدة الوالايت يف احمللية القوانني من العديد تنص كما
  وسبعني مخسة بني ما ترتاوح اآلجال وهذه املتهم، على القبض أو الرمسي االهتام اتريخ من معني أجل 
 .األحوال مجيع يف تتجاوزها أن ميكن وال أشهر (61)ستة إىل يوما( 94) 
 
 

                                                           

 .بعدها وما 774 ص السابق، املرجع عوض، رايض رمزي :أنظر التفصيل من ملزيدـ 1 
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 الالتيين النظام يف اجلزائية اإلجراءات يف السرعةأساليب التيسري و تطور  :الثاين الفرع
 هنج إتباع يف الرائدة الالتينية التشريعات ذات الدول من فرنسا تعد إذ الفرنسي، القانون تنابدراسص خن       
 بدائل شأن يف - الفرنسي التشريع يعرف إذ ملخالفته، اإلدارية التسوية و القضائية التسوية بني املخالف ختيري

 . 1926 سنة منذ املصاحلة وغرامة اجلزافية الغرامة نظامي - العمومية الدعوى
 املصاحلة نظام أما فقط، ابلغرامة عليها املعاقب املرور خمالفات على اجلزافية الغرامة نظام تطبيق وينحصر 

 1القانون يف حمددة جرائم على تطبيقه فينحصر
 اجلزائية اإلجراءات قانون على  وإصالحات تعديالت عدة األخرية السنوات يف الفرنسي املشرع أحلق ولقد   

 اإلجراءات فعالية وتدعيم العمومية الدعوى ببدائلاملتعلق  77/444 :رقم القانون أمهها العقوابت، وقانون
 الدعوى انقضاء أسباب من كسبب وصورها املصاحلة على نص التعديالت هذه خالل ومن اجلزائية،

 جرائم يف املصاحلة املمكن من أصبح حىت اجلزائية، اإلجراءات بقانون هبا اخلاصة األحكام وضمن العمومية،
 عليها تنص اليت اجلمركية أو االقتصادية أو املالية اجلرائم يف جائزة املصاحلة كانت أن بعد العقوابت قانون
 .فقط اخلاصة القوانني عادة

 تعود اجلزائية األوامر أن قاعدة على واستقر اجلزائية، األوامر نظام التعديالت هذه مبوجب أيضا مس كما      
 اجلزائية الوساطة نظام أحكام تطوير إىل ابإلضافة هذا.2العامة للنيابة وليس احلكم لقضاء إصدارها  سلطة
 . 3 1993عام يف اجلزائية اإلجراءات  قانون على أدخله الذي

 

 نظام وتطوير اجلزائي واألمر اجلزائية املصاحلة نظامي يف ابلتوسع الفرنسي املشرع تدخل فإن وابلتأكيد    
 الشيء العمومية، للدعوى سريعة حلول إجياد يف رغبته يعكس األمهية، قليلة اجلرائم بعض يف اجلزائية الوساطة

 .القضاء كاهل  عن العبء ختفيف معه يرتتب الذي
 العربية التشريعات يف اجلزائية اإلجراءات يف السرعةأساليب التيسري و تطور  :الثالث لفرعا
 

 اجلزائية، اإلجراءات سرعة تدعيم على اآلخر هو حرص الذي املصري القانون تنا علىدراسنركز           
 هذا لتحقيق اجلزائية اإلجراءات قانون على أدخلها اليت املتالحقة واإلصالحات التعديالت خالل من وذلك
  مبوجب اجلزائية اإلجراءات قانون أحكام بعض تعديل ملشروع اإليضاحية املذكرة يف جاء حيث ، 4الغرض

                                                           

 . 39ص السابق، املرجع ، ...اجلزائية املواد يف املصاحلة بوسقيعة، أحسنـ 1 

  39ص السابق، املرجع ،...اجلزائية املواد يف املصاحلة بوسقيعة، أحسنـ 2 
 
  18ص ،  2000سنة القاهرة، العربية، النهضة دار ،( مقارنة دراسة ) اجلنائية الدعوى إلهناء املوجزة اإلجراءات :رمضان احلليم عبد مدحتـ 3 

 . 18ص السابق، املرجع امل،ك سيد شريفـ 4 
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 مايلي: 491/4778رقم  القانون مشروع
 املباشر، االدعاء كحق اجلنائية، القضااي أعداد يف ومطردة ضخمة زايدة عن األخرية السنوات كشفت   "

 من اإلجراءات تلك يف والتالعب احملاكم هذه أحكام يف الطعن وحق اجلنائية، احملاكم أمام املدين واالدعاء
 .وتعداي امتهاان حق، دون ابلربآء والتنكيل للكيد سبيال واختاذها كثريين قبل

 القضاة كاهل أرهق أن احملاكم، هذه أمام التداعي حقوق استعمال يف والتعدي الزايدة تلك إثر من كان و
 .األضرار أبلغ ابلعدالة يلحق وما هلا، التابعة املدنية والدعاوي اجلنائية الدعوى يف السري إجراءات وتعقدت

 اجلنائية احملاكمات سياق عن الضرر دفع مستهدفا للمشكلة عالج بوضع املرفق القانون مشروع يعين و    
 للعدل وتقريبا القضاة، عن ختفيفا احملاكمات  هذه جمال إىل التيسري وجلب وسريعة، انجحة عدالة لتحقيق

 1" ...الدستور ألحكام وتلبية مستحقيه، من
والقانون رقم بفرنسا  4777الصادر سنة  77/545 :رقم القانون بني التوافق من نوعا هناك أن يبدو و   

 كسبب وصورها املصاحلة على ركزا القانونني من كال أن حيث مبصر، 1998 سنة الصادر  447/4774
 واليت العقوابت قانون جرائم بعض جمال يف املصاحلة املمكن من وصار العمومية، الدعوى انقضاء أسباب من
 .عادة اخلاصة القوانني عليها تنص اليت اجلمركية أو االقتصادية أو املالية اجلرائم من تعد ال
 سلطة العامة النيابة منح يف اجتاهه عن يعدل مل املصري املشرع أن إال اجلزائية، األوامر نظام يف توسع كما  

 2. احلكم قضاء جانب إىل اجلزائية األوامر إصدار
 السرعة يف االجراءات اجلزائيةأساليب التيسري و املبحث الثاين: ماهية 

 الوسيلة العمومية الدعوى وتعترب ،3العقاب توقيع يف للدولة عام حق عنها ينشأ اجلرمية وقعت إذا         
 تسعى أن عليها إذ مباشرة العقاب يف حقها ممارسة تستطيع ال الدولة أن مبعىن احلق، هذا القتضاء القانونية
 عن يكشف ابت قضائي حكم إلصدار إجراءات عدة يتخذ الذي القضاء جهاز على اجلرمية مرتكب لعرض
  إال إدانة ال وريــالدست للمبدأ تطبيقا اجلرمية، مرتكب هلا خيضع اليت العقوبة وحيدد احلق هذا وجود
 :اجلزائري الدستور من 45 املادة تنص حيث ومستقلة، خمتصة قضائية جهة عن صادر قضائي حبكم

 ."القانون يتطلبها اليت الضماانت كل مع إدانته، نظامية قضائية جهة تثبت حىت بريئا يعترب شخص كل"

                                                           

 . 19ص نفسه، املرجع امل،ك سيد شريفـ 1 
 
 .32 ص السابق، املرجع رمضان، احلليم عبد مدحتـ 2 

 . 18ص اإلسكندرية، اجلامعية، املطبوعات دار اجلنائية، اإلجرائية للقاعدة العامة النظرية :الصيفي مصطفى الفتاح عبدـ 3 
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 االستدالل، سلطات) املختصة السلطات هبا تقوم اليت اإلجراءات تلك اجلزائية ابإلجراءات نقصد و     
 حائزا ابت حكم صدور غاية وإىل اجلرمية، ارتكاب وقت منذ (احملاكمة وسلطات القضائي التحقيق سلطات

 .العمومية الدعوى يف فيه املقضي الشيء لقوة
 يف ابلسرعة املقصود فما خمتصرة، أو موجزة إجراءات تكون أن وإما عادية تكون أن إما اجلزائية واإلجراءات   

 اجلزائية؟ اإلجراءات
لى مبادئ قانون وأثرها علسرعة يف االجراءات اجلزائية اأساليب التيسري و املطلب االول: تعريف 

 االجراءات اجلزائية

سنحاول من خالل دراستنا هذه اعطاء مفهوم للسرعة وأساليب التيسري يف اإلجراءات اجلزائية أوال مث التعرض اىل 
  تفرضها السرعة يف اإلجراءات اجلزائية. مدى أتثر مبادئ اإلجراءات اجلزائية ابآلليات اليت

 السرعة يف اإلجراءات اجلزائيةأساليب التيسري و الفرع االول: تعريف 

 التشريعات أقرهتا تشريعية لوسائل فقهي وصف جمرد األمر حقيقة يف هي اجلزائية اإلجراءات يف السرعة إن
 . 1اجلزائية الدعاوى يف الفصل سرعة إىل هتدف املعاصرة اجلنائية

 إذ ذلك، يف اختلف بل اجلزائية اإلجراءات يف للسرعة مانعا جامعا تعريفا يضع مل انه الفقه على يالحظ وما
 : من الفقه البعض يرى
 اإلجراءات يف تبسيطا يتطلب ما وهو فيها، واإلسراع االختصار يعين اجلزائية اإلجراءات يف اإلجياز أن    

 .2أتخري وبدون بسرعة األحكام وإصدار العمومية الدعوى يف الفصل يف اإلسراع وحتقيق الشكليات لتجنب
 : اآلخر البعض يعتربها كما

 دون وذلك كن،ــمم وقت أسرع يف اجلرائم شأن يف تتخذ اليت اجلزائية اإلجراءات إهناء يتم أن ضرورة"
 حقوق احرتام لضمان واملقررة املعاصرة، اإلجرائية اجلزائية التشريعات يف الراسخة اجلوهرية ابلضماانت اإلخالل 

 فيها، التسرع تعين ال اإلجراءات يف فالسرعة ...الدفاع وحقوق الرباءة أصل :ومنها األساسية وحرايته اإلنسان
 سري حبسن متس أن شأهنا من واليت للمتهم املقررة الضماانت يف انتقاص على تنطوي أن أبدا جيوز ال إذ

 ".3اجلنائية العدالة
 : جانب آخر من الفقه ويرى

                                                           

 . 21ص السابق، املرجع سامل، عمرـ 1 
 
 . 6ص السابق، املرجع اتيب،ك خزنة عادل هللا عبدـ 2 

 
 . 1ص السابق، املرجع امل،ك سيد شريفـ 3 
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 األمر اقتضى كلما التبسيط طريق عن فيها، واإلسراع االختصار تعين اجلزائية اإلجراءات يف السرعة أن" 
 الدعوى يف الفصل يتسىن حىت العادية، احلاالت يف املطلوبة والطويلة املعقدة اإلجراءات جتنب بغية ذلك،

 يف السرعة هي حمددة غاية إىل تتجه وسيلة إذن فالتيسري أتخري، وبدون بسرعة األحكام وإصدار العمومية
 ".1عليه اجملين و اجملتمع و للمتهم نفعية أغراض من حتققه ملا نظرا اجلزائية اإلجراءات

 األول اعتربها حيث املغزى يف جمتمعة التعبري يف خمتلفة جاءت السابقة التعاريف هذه كل أن يالحظ وما
 التعريف اعتربها بينما ممكن وقت أسرع يف اجلزائية اإلجراءات إلهناء ضرورة الثاين واعتربها لإلجراءات تبسيطا
 .السرعة لتحقيق وسيلة الثالث

 فرتة خالل احملاكمة وإهناء اإلجراءات اجناز يف السرعة هي اجلزائية اإلجراءات يف السرعة أنالقول  خالصةو  
 أو االهتام يف التسرع دون و األساسية واحلرايت احلقوق الحرتام املقررة ابلضماانت اإلخالل دون ،2 معقولة

 .القضائية احلقيقة إىل الوصول هبدف العقاب،
فهذا جيعلها تتشابه مع  اجلزائية املتابعة إجراءات إجناز يف السرعة تعين اإلجراءات يف السرعة كانت إذاف      

 وتيسري البسيطة، أو املوجزة اجلزائية اإلجراءات التاليني: املفهومني اكثرها تشاهبا معهاالعديد من املفاهيم من بني 
 .اإلجراءات

 يف أهنا اإلجراءات يف للسرعة السابقة الفقهية التعاريف من إليه توصلنا ما خالل من لنا يتضحكما      
 إهناء إىل هتدف واليت املعاصرة اجلنائية اإلجرائية التشريعات أقرهتا اليت التشريعية الوسائل جمموع األمر حقيقة

 عدم مع ابلعمل الالزمة اإلجراءات ابختاذ املختصة السلطات كافة قيام طريق عن معقولة فرتة خالل احملاكمة
  راءاتــاإلج بعض إغفال أو األساسية وحرايهتم األفراد حبقوق اإلخالل ودون التباطؤ أو الرتاخي
 .للحقيقة املوصلة

 يستغرقها اليت التشريعية الوسائل تلك هي:" 3اءالفقه بعض من نظر املوجزة اجلنائية ابإلجراءات يقصد بينما 
 أو اجلزائية الوساطة أو اجلزائي كاألمر العمومية الدعوى بدائل احد إىل كاللجوء العادية القواعد تطبيق

   4.الدعوى هبا متر اليت املراحل من مرحلة إلغاء أو اجلزائية املصاحلة
 املوجزة، اجلزائية اإلجراءات مدلول من أوسع اجلزائية اإلجراءات يف السرعة مدلول أن إىل األخري يف ونلخص

 غاية إىل األولية التحرايت مرحلة من ابتداء اجلنائية اخلصومة مراحل كافة على السرعة مدلول ينصب حيث
                                                           

  8إىل  4ص من ابق،سال املرجع امل،ك سيد شريف -  :راجع يف  ذلكـ 1 

 .447ص  4774 -1991 سنة ،1 طبعة للنشر، هومة دار ،3 اجلزء التحقيق، أثناء املتهم ضماانت : حمدة أمحد-                      
 
 .ابحلقوق ماس أتخري أو خمل تسرع دون الدعوى يف للفصل الكافية تكون أن البد و اجلزائية لإلجراءات املعقولة املدة بذلك قصدي و ـ2 

  

  6ص السابق، املرجع امل،ك سيد شريفـ 3 
 
 .بعدها ما و 133  ص ، السابق املرجع  :سامل عمر :"أنظر أآثر للتفصيل التحقيق، مراحل من ملرحلة اجلزئي أو الكلي اإللغاء مثالـ 4 
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 كل مستوى على اإلجرائي املشرع وضعها اليت التشريعية الوسائل كافة ويشمل الدعوى يف ابت حكم صدور
 يف الفصل إىل وهتدف اجلزائية اإلجراءات تبسيط يف مباشرة غري أو مباشرة بطريقة تساعد اليت و مرحلة،

 .معقولة مدة يف الدعاوي
 تؤدي اليت التشريعية الوسائل إىل يوحي ضيق مدلوهلا البسيطة أو املوجزة اجلزائية اإلجراءات أن جند بينما    
 صح إن فهي العادية، القواعد تطبيق تستغرقها اليت املدة من اقصر مدة خالل العمومية الدعوى انقضاء إىل

 -.... اجلزائية والتسوية اجلزائي واألمر اجلزائية كاملصاحلة - الدعوى ببدائل فقط توحي القول
 اإلجراءات يف السرعة حتقيق إىل تتجه وسيلة هو اجلزائية اإلجراءات تيسري أن 1الفقه من جانب يرى كما    

 اجلزائية اإلجراءات سواء الفقه يف املستعملة املصطلحات اختلفت مهما انه القول ميكن ذلك وعلى اجلزائية،
 يف السرعة حتقيق هي وغايتها واحدا منها اهلدف يبقى انه إال اجلزائية اإلجراءات تسيري أو البسيطة أو املوجزة

 .اإلجراءات
 

لى مبادئ قانون االجراءات اجلزائية ع اإلجراءاتالسرعة يف أساليب التيسري و  أثرالفرع الثاين: 
 اجلزائية

 محاية بني التوازن إحداث إىل (اجلزائية اإلجراءات وقانون العقوابت قانون ) بفرعيه اجلنائي القانون يهدف
 من بد ال متضاربة مصاحل وهي ، 2ابألفراد اخلاصة واملصاحل واحلرايت احلقوق محاية وبني العامة املصلحة
 بتحديد وذلك وسريعة موجزة أو عادية أكانت سواء إجرائية قواعد من القانون يضعه ما خالل من موازنتها

 عليه، واجملين املتهم من كال حقوق محاية مع العقاب يف الدولة حق استعمال بواسطتها يتم اليت اإلجراءات
 حدث كلما املتهم مصلحة على للمجتمع العامة املصلحة تغلب إذ، املوازنة هذه إحداث لصعوبة ونظرا

 العامة املبادئ من جمموعة تقررت لذلك وحرايته، حقوقه ببعض للمساس عرضة الفرد فيكون بينهما، تعارض
 من وغريها  القانون أمام املساواة مبدأالرباءة، قرينة مبدأ الشرعية، كمبدأ  احلماية من األدىن احلد توفري هبدف
 .املبادئ

 وأتثريها عليها بادئهباته امل السرعةأساليب التيسري و  أتثرمدى  عن الصدد هذا يف نطرحه الذي التساؤل و
 ؟ اجلزائية اإلجراءات يف اذا نظران اليها كمبدأ جديد 

 : وهي اجلزائية اإلجراءات يف السرعة مع قليال لو و تتعارض قد اليت املبادئ تلك ابلدراسة سنخص

                                                           

 .بعدها وما  5ص السابق، املرجع امل،ك سيد شريف-   :راجع ـ 1 

 .18 ص ، السابق املرجع سامل، عمر-              
  

 . 09ص ،  2006سنة ، 4طبعة للنشر، الشروق دار الدستوري، اجلنائي القانون :سرور فتحي أمحد ـ2 
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 الرباءة قرينة مبدأ -
 القانون أمام املساواة مبدأ -
 :الرباءة قرينة ومبدأ اجلزائية اإلجراءات يف السرعةأساليب التيسري و  :أوال

 

الركيزة االساسية للشرعية االجرائية هي قرينة الرباءة, وهي قرينة طبيعية اقرها القانون, وهي ترتب آاثرا خطرية يف 
فال جيوز  (أي املتهم  )االثبات اجلنائي, فعلى سلطة االهتام اثبات وقوع اجلرمية واسنادها اىل املتهم, اما هو 

كما ال جيوز اكراهه على االعرتاف جبرميته, الن االصل انه له احلق   براءته الن االصل هو انه برئ, إبثباتتكليفه 
يف االدالء أبقواله حبرية لذلك كان موضوع سكوت املتهم وقرينة الرباءة ذا أمهية على املستويني االجرائي 

 املادة اجلزائية يف ابإلثباتواملوضوعي وارتباطه ابلعديد من املفاهيم كحقوق االنسان واحلرية الفردية وارتباطه كذلك 
 بصفة عامة.

 حىت العادلة احملاكمة مقتضيات من ومقتضى لإلنسان األساسية احلقوق من حقا الرباءة قرينة مبدأ يعدلذلك 
 ".1اجلنائي القانون ثوب نسيج يف ذهيب خيط :"أبنه وصفه الربيطاين اللوردات جملس أن

 موضوع منها جعل ما ،3للمتهم الضماانت أهم من وهو 2 اجلنائية العدالة يف البداية نقطة هي الرباءة وقرينة
 أصل أن مؤداها متشاهبة تعاريف كلها نقل مل إن الدراسات هذه اغلب فقدمت الكثريين، قبل من دراسة
 يف و هبا، اهتم اليت اجلرمية جسامة كانت مهما الصفة هبذه ومعاملته املتهم يف الرباءة ابفرتاض يقضي الرباءة
 .الدعوى نشوء قبل االستدالل، مرحلة عن فضال العمومية، الدعوى مراحل مجيع
 اـقرره اليت للضماانت وفقا ابت قضائي حبكم إدانته تثبت حىت بريء انه على الشخص يعامل أن أي

 التحقيق أثناء كافية أدلة تتوفر مل ،فإذا اإلهتامات من األشخاص محاية هو املبدأ هذا من والغاية القانون،
 .األحوال حسب ابلرباءة احلكم أو الدعوى وجه ابنتفاء األمر يتعني احملاكمة، أثناء يف أو

 معه. من تعارضها املبدألذلك سنتطرق اىل تعريف قرينة الرباءة حىت نتمكن من حتديد مدى مسايرة السرعة هلذا 
 تعريف قرينة الرباءة

االمارة الدالة على حتقيق امر من االمور او عدم حتققه وهو تعريف ابملرادف ذلك الن هي  ا:والقرينة اصطالح
 يف كوهنا غري واضحة متاما وليست خمتفية هنائيا.ذلك القرينة ليس هلا تعريف حمدد, وتكمن حقيقة 

                                                           

 . 279ص السابق، املرجع سرور، فتحي أمحدـ 1 
 
 . 105ص ،  2006القاهرة العربية، النهضة دار الواقع، و القانون بني مصر يف اإلنسان حقوق :زيد أبو الناصر عبدـ 2 

 
 ومابعدها.424،ص1992،سنة ،  01ط اجلزائر، مليلة، عني التوزيع، و للنشر اهلدى دار التحقيق، أثناء املتهم ضماانت :حمدة محدـ 3 
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 هي كل القرائنو   فهي  ما يستنبطه املشرع او القاضي من أمر معلوم للداللة على أمر جمهول :اما القرينة قانوان
 ما يستدل به القانون او احلاكم على اشياء جمهولة.

يف مجيع مراحل االجراءات  (مشتبها فيه كان ام متهما )كما عرفها حممد حمده هي : " معاملة الشخص   الرباءة
ماانت على انه برئ حىت تثبت ادانته حبكم قضائي ابت وفقا للض ومهما كانت جسامة اجلرمية اليت نسبت اليه,
 .اليت قررها القانون للشخص يف كل مراحله "
من الدستور التونسي الذي اعترب ان " كل متهم جبرمية يعترب بريئا  11وهذا التعريف يتماشى وما جاء به الفصل 

 اىل أن تثبت ادانته يف حماكمة تكفل له فيها الضماانت الضرورية للدفاع عن نفسه "

عرفتها اجملتمعات البشرية القدمية كالشرائع اليت ظهرت يف جمتمع وادي الرافدين ابعتباره والرباءة من املبادئ اليت 
مث شريعة لبت  4وأقدم هذه الشرائع هي شريعة اورمنو 3اقدم اجملتمعات  اليت عرفت القانون كأداة لتنظيم حياهتا

 . 7واخريا شريعة محورايب  6وتشريع ايشنوان  5عشتار

االسالمي الرباءة منذ اكثر من اربعة عشر قران ومت تطبيقها  عمال منذ  القدمي لدرجة انه صار كما عرف الفقه    
قاعدة من قواعد الفقه اجلنائي االسالمي اليت تراعى يف احملاكم اجلنائية بصفة خاصة ويف نسبة الشيء اىل شخص 

 معني بصفة عامة.

ليت تضمنتها التشريعات الداخلية الوطنية وكذلك االعالن العاملي وتعترب الرباءة يف وقتنا احلايل من أهم املبادئ ا   
 1871الصادر سنة حقوق االنسان حلقوق االنسان واالتفاقات الدولية ونذكر منها ابخلصوص اعالن 

 .1191واالتفاقية االوروبية حلماية حقوق االنسان واحلرايت االساسية الصادرة سنة 

 اإلنسان حقوق إعالن ويعترب احمللية، والقوانني الدولية املواثيق يف القانوين ساسهأ الرباءة قرينة مبدأ جيد و     
 هذا على النص يف واالتفاقيات اإلعالانت من غريه على السباق الفرنسية الثورة إابن 1789 سنة الصادر

 العاملي اإلعالن عليه وأكد إدانته، تقرر حىت الرباءة اإلنسان يف األصل أن منه 9 املادة يف جاء حيث املبدأ
 نسانمن اإلتفاقية االوروبية حلماية حقوق اإل 1/4واملادة منه، 141 واملادة 1/11 يف املادة اإلنسان حلقوق

                                                           

  .17ص  1181القاهرة  –دار اهلنا للطباعة  –, دار النهضة العربية 1حممود سالم زانيت : اتريخ النظم االجتماعية والقانونية ج - 3 

 .11ص  1181بغداد  -مطبعة اجلمهورية –الشرائع العراقية القدمية, دار احلرية للطباعة  فوزي رشيد : - 4 
 .59ص  1181 -مطبعة االزهر -ابراهيم عبد الكرمي الغازي : اتريخ القانون يف وادي الرافدين والدولة الرومانية - 5 
 .81ابراهيم عبد الكرمي الغازي : املرجع السابق ص .- 6 
 .119-111ص  1181بغداد  -افظ : اتريخ القانون، مطبعة العاينهشام احل - 7 
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 وكذا ،1والسياسة املدنية ابحلقوق املتعلق الدويل العهد من  14املادة و 4753واحلرايت األساسية الصادر سنة 
 .اإلنسان حلقوق العريب امليثاق من 12 املادة

  من بعدها وما 45 املادة جند إذ ، 2صراحة الرباءة قرينة مبدأ على العامل دساتري اغلب نصت قد و     
 كل مع إدانته، نظامية قضائية جهة تثبت حىت بريئا يعترب شخص كل ":أنه على تنص اجلزائري الدستور

 ."القانون يتطلبها اليت الضماانت
 حتريك مبجرد و الرباءة اإلنسان يف فاألصل للمتهم، ابلنسبة ضماانت عدة الرباءة قرينة مبدأ على ويرتتب
 الوصول إىل هتدف إجراءات ابختاذ هبا املساس ويبدأ جزئيا التقلص يف املتهم حرية تبدأ العمومية الدعوى

 حبقوقه املساس هلا املخول السلطات على قيودا يضع أو ضماانت القانون له يقرر ذلك مقابل ويف للحقيقة،
ت خال هذه الفرتة له دور فعال يف تقليص مدة هذه الفرتة او متديدها، اولعل ما يتم اختاذه من اجراء، وحرايته

 ل الذي يفر نفسه هاهنا هو: وهذا ما قد يقلص من حجم هذه الضماانت املخولة للمتهم او يزيد منها، والسؤا
 جراءات اجلزائية؟السرعة يف االو  التيسري أبساليباتثر مبدأ قرينة الرباءة ما مدى     

 

 والتأخري املطولة اإلجراءات آاثر من حتد معينة آليات وضع يقتضي  اجلزائية اإلجراءات يفمفهوم السرعة ان 
 مثال اجلزائية والوساطة كاملصاحلة  اجلزائية اإلجراءات عن التحول : أمهها العمومية، الدعاوي يف املربر غري

 العادية اجلزائية اإلجراءات عن واخلروج القضائي، التحقيق نطاق كتضييق اجلزائية اإلجراءات بعض واستبعاد
  .3ابلتلبس اخلاصة كاإلجراءات

 ؟ لبا ام اجاابس الرباءة قرينة مبدأ على اآلليات هذه تؤثر هل  :يثار الذي والتساؤل
قسمني منه من يطري على اجيابيات هذه ناسبة دراسة هذه االشكالية انقسم الفقه ورجال القانون اىل مب   

رأي توفيقي هناك و ه اهتا ومدى تعارضها معيومنه من يركز على سلب ،ا لهقرينة الرباءة ومسايرهت أاآلليات على مبد
 :بينهما

 سرعة لضمان املقررة اآلليات من ابعتبارمها اجلزائية والوساطة اجلزائية املصاحلة أن 4املؤلفني بعض يرى: والأ
 القضاء عن بعيدا يعقد الذي االتفاق أن واعترب الرباءة، قرينة مبدأ على اعتداء مبثابة تعد اجلزائية اإلجراءات

 اعرتاف وجدية صحة من القاضي أتكد بعد إال يتم ال أن جيب الصلح ألن الرباءة قرينة مبدأ مع يتناقض

                                                           

من  11، املادة1191من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية الصادر سنة  5/1املادة  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 11/1ـ راجع املواد1 
 من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان. 11ادة العهد الدويل املتعلق ابحلقوق املدنية والسياسية، امل

 ...مثال املصري والدستور الفرنسي الدستورك ـ 2
 . 105ص ،  2006سنة القاهرة، العربية، النهضة دار الواقع، و القانون بني مصر يف اإلنسان حقوق :زيد أبو الناصر عبدـ 3
 
 .مابعدها و  472ص ،4331،سنة4طبعةالعربية، النهضة دار ، -مقارنة دراسة – الرباءة قرينة أصل يف للحق اجلنائية احلماية :الشيباين شرف املنعم عبد ساملـ 4
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 أقرب هو اجلزائية الوساطة أو املصاحلة نظام نأ االجتاهرى اصحاب هذا ، وابلتايل يإليه املنسوبة ابجلرمية املتهم
 .1العدالة حتقيق إىل

 

 اإلجراءات، يف السرعة وحيقق العملية، الناحية من مهم اجلزائية املصاحلة نظام أن 2اآلخر البعض ويرى: اثنيا
 اجلرمية، عن الضحية وتعويض وقت أقرب يف اخلصوم بني النزاع حل إىل الوصول خالله من ميكن حيث
 ينحصر أو نسبيا يتضاءل وإمنا هنائيا، خيتفي ال املبدأ هذا أن غري الرباءة قرينة مبدأ من يستفيد ال فاملتهم
 .وتسريعها اجلزائية اإلجراءات يف التبسيط جلانب مراعاة نطاقه

 

 للمتهم تكفل اليت اهلامة املبادئ أهم من كان وإن الرباءة قرينة مبدأ هناك نوع من االتفاق على أن  :اثلثا 
 الضماانت كانت مىت املبدأ هبذا ختل ال اجلزائية املصاحلة فإن ابإلدانة، صادر قضائي حكم دون معاقبته عدم
 يف ة منهرغبب عليه، اجملين مع املصاحلة إىل اللجوء املتهم مصلحة من كان مىت ،3متوافرة األصل هذا حتمي اليت

 .والوقت واملال اجلهد يوفر الذي املصاحلة بنظام األخذيمكن ف عليه ضغط أي دون لذنباب هفاواعرت  ذلك،
 اعتداء مبثابة تعد التلبس حالة يف املشرع وضعها اليت اإلجراءات أن 4املؤلفني بعض يرى السياق ذات ويف    
 فاملشرع الرباءة، قرينة مببدأ متس التلبس إجراءات أن اعتبار ميكن ال احلقيقة يف أنه إال الرباءة، قرينة مبدأ على
 أن اعتبار على كان وسريعة خاصة إجراءات ووضع التلبس حالة يف العادية اإلجرائية القواعد عن خرج حني

 واخلطأ إليه املنسوبة ابلتهمة معرتفا يكون ما عادة املتهم أن كما املتهم، على اثبتة تكون ما عادة الوقائع
  .5العدالة حتقيق فعالية حتقق احلالة هذه يف اجلزائية اإلجراءات يف فالسرعة وبذلك ،مستبعد القضائي

 أمام القانون املساواة ومبدأ اجلزائية اإلجراءات يف السرعةأساليب التيسري و   ـااثني 
 ولو اإلشارة علينايفرض  املساواة، مبدأ على اجلزائية اإلجراءات يف السرعةآليات ثري أت مدى دراسة إن   

 .وشرعيته املبدأ هذا من املقصود إىل زإبجيا
 :املساواة مبدأهوم فم : (_1

 أحكام و قواعد بكل ومتساوية موحدة بصورة اجملتمع أبناء كافة خماطبة القانون أمام املساواة مبدأ يعين
 اعتبارات أو أوجه أية عن النظر بغض و عليهم تطبيقها شروط توافر عند جملتمعهم الداخلية القوانني

                                                           
 .بعدها وما  94،ص السابق املرجع امل،ك سيد شريف ـ 1
 
 .بعدها ما و  30ص السابق، املرجع رمضان، احلليم عبد مدحت:  ـ أنظرـ 2

 .بعدها ما و 38 ص السابق، املرجع سامل، عمر ـ          

 . بعدها ما و 93 ص سابق،ال رجعامل امل،ك سيد شريف ـ         
 . 105ص ،  2006القاهرة العربية، النهضة دار ، الواقع و القانون بني مصر يف اإلنسان حقوق  :زيد أبو الناصر عبدـ 3 

 
 .نفسه املرجع زيد، أبو الناصر عبدـ 4 

 
 . 42ص السابق، املرجع سامل، عمرـ 5 
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 خالف العامة املصلحة اقتضت إذا إال ،2للدولة الثالثة السلطات أمام 1بينهم فيما االختالف أو للتفرقة
 املتماثلة، القانونية املراكز أصحاب بني املعاملة يف التناسب خالل من تتم القانون أمام فاملساواة ، 3ذلك
 والشخصية املوضوعية الظروف إىل ابلنظر القانون أمام املتهمني حظوظ تتفاوت أن دون ذلك حيول وال

 .4منهم واحد لكل
عرف هذا املبدأ أصوله يف النظام اإلسالمي حبيث دعا اإلسالم احلنيف اىل مساواة االفراد يف احلقوق      

واحلرايت، ومساواة األب بني أبنائه، ومساواة الزوج بني زوجاته، ومساواة القاضي بني اخلصوم، ومساواة القانون 
 ا له شواهد من القرآن الكرمي والسنة نعرض منها ماتيسر.بني األفراد، وكل هذ

 .5<< إمنا املؤمنون إخوة   >>مصدر حجيته من القرآن لقوله تعاىل :  املبدأيستمد هذا 

إن اكرمكم عند  وقبائل لتعارفوا  لقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوابخان إاي أيها الناس    >> وقوله تعاىل:
 6.<< هللا أتقاكم

ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن    >> وقوله تعاىل:
 7.<< خلقنا تفضيال

الناس سواسية كأسنان املشط، ال    >> و يستمد حجية مصدره كذلك من السنة النبوية الشريفة بقوله )ص(:
 8.<< فضل لعريب على أعجمي إال ابلتقوى

  أرسى سيدان عمر بن اخلطاب )رضي هللا عنه( مبدا املساواة يف رسالته أليب موسى األشعري بقوله: وقد

واس بني الناس ويف وجهك وعدلك وجملسك حىت ال يطمع الشريف يف حيفك وال ييأس ضعيف من   >>
 9.<< عدلك

 م أحراراالناس وقد ولدهتم أمهاهتتعبدمت سمنذ كم ايعمرو ا  >> وكذا يف قولته الشهرية لعمرو بن العاص بقوله:
>>.10 

                                                           

 .44،ص 1990سنة القاهرة، العريب، الفكر دار ، 1ط التطبيق، و النظرية بني لإلنسان املعنوية احلقوق :عفيفي حممود مصطفى ـ1 
 
 .77 ص السابق، املرجع زيد، أبو الناصر عبدـ 2 

  448ص السابق، املرجع سرور، فتحي أمحدـ 3 

 .اجلزائري العقوابت قانون من مكرر  53املادة راجعـ 4 
 
 .11سورة احلجرات اآليةـ 5 
 .11سورة احلجرات اآلية ـ 6 

 .81سورة اإلسراء اآلية ـ 7 

على احكام القضاء اإلداري)دراسة مقارنة(،جملة الشريعة والقانون، ا مصطفى موسى شحادة، حبث حول مبدأ املساواة أمام تويل الوظائف العامة وتطبيقاهتـ 8 
 .191،ص 1111،جانفي 15العدد

 . 191موسى شحادة، نفس املرجع، ص مصطفى ـ 9 
 .17،ص19،جملد11يخ املرحوم حممد ابو زهرة، التشريع اإلسالمي خواصه ومراحله، مقالة نشرت يف جملة املسلمون، عددشفضيلة الـ 10 
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 عليه نص حيث احمللية والقوانني الدولية واإلعالانت املواثيق منكذلك  شرعيته املساواة مبدأ يستمد و     
 الصادر والسياسية املدنية للحقوق الدويل العهد عليه وأكد ،منه 10 املادة يف اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن

 يف احلق إليه منسوبة جنائية هتمة أي إليه توجه فرد كل " فيه جاء حيث منه14/1املادة يف 1966 سنة يف
 ."التامة املساواة سبيل على الضماانت من أدىن حد
 متييز دون ويتمتعون القانون أمام سواء مجيعا الناس ":بنصها العهد نفس من 26 املادة أكدته ما هو و   

 اليت منه 11 املادة يف اإلنسان حلقوق العريب امليثاق أيضا ذلك على كد ّّ  وأ ،"...احلماية يف يمتساو  حبق
 "متييز دون حبمايته التمتع يف احلق هلم و القانون أمام متساوون األشخاص مجيع " :نصت

 حيث الدساتري، مجيع يف املساواة مبدأ على أكد الدويل والعهد املواثيق غرار على اجلزائري الدستور أن كما    
 سببه يعود متييز أبي يتذرع أن ميكن وال القانون، أمام سواسية املواطنني كل " الدستور من 29 املادة يف جاء
 نص وكذلك ".اجتماعي أو شخصي .آخر ظرف أو شرط أي أو الرأي، اجلنس،أو أو العرق، أو املولد، إىل

 ."واملساواة الشرعية مبادئ القضاء أساس ":فيها جاء اليتمنه  140 املادة
 :املساواة مبدأعلى  اجلزائية اإلجراءات يف ثري أساليب التيسري والسرعةأت مدى :اثنيا

راء واالجتاهات فيما خيص مدى أتثري خاصية السرعة وأساليب التيسري يف اإلجراءات اجلزائية على تضاربت اآل 
راء املساواة مما جيعلنا نتطرق هلذه اآل مبدا املساواة يف القانون فهناك راي مرحب هبا بينما يندد راي مبعارضتها ملبدا

 يلي: ودراستها إبجياز من خالل ما
 

 ارض ــاملع االجتاهاوال:   
 معتمدين املساواة مبدأ على ااعتداء متثل اجلزائية اإلجراءات يف السرعة أساليب التيسري و نالفقهاء أ بعض يرى
 تكون قد تشريعية، وسائل أو قواعد وضع وفق دائما تكون اجلزائية اإلجراءات يف السرعة أن على ذلك يف

 مدة خالل العمومية الدعوى إهناء إىل هتدف واملصاحلة اجلزائية والتسوية والوساطة اجلزائي كاألمر مباشرة
 .معقولة
 االقتصادية حالتهم أساس على األفراد بني املساواة عدم إىل يؤدي اجلزائي األمر أن الفقه هذا يرى  يلوابلتا
 عليهم  تفرضها اليت للغرامات الفوري ابلدفع وذلك احملاكمة عبء من التخلصمنهم   لميسورينل يكفل حيث
 يف الضابط أن كون املساواة مبدأ على اعتداء مبثابة وهذا الدفع، عن املعسرون يعجز بينما العامة، النيابة
 .1بدقيق وليس مبوحد ليس النظام هذا وتطبيق اختيار

 
                                                           

 .بعدها ما و  39ص ،  2000سنة العربية،القاهرة، النهضة دار ،( مقارنة دراسة ) اجلنائية الدعوى إلهناء املوجزة اإلجراءات :رمضان احلليم عبد مدحتـ 1 
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 املؤيد ـــاهاالجتاثنيا: 
 على اعتداء متثل أن ميكن ال اجلزائية اإلجراءات يف السرعة أن الفقه من 1االجتاهأصحاب هذا  ويرى      
 تطبيق نطاق أن ذلك لألثرايء امتياز يعطي ال اجلزائي األمر أن ذلك يف معتربين القانون أمام املساواة مبدأ
 كما بسيط، للغرامة األدىن احلد فيها يكون اليت والبسيطة األمهية قليلة جرائم يف القانون حدده اجلزائي األثر

 املساواة أن يرون كما الشأن، لصاحب االقتصادية ابحلالة االعتبار بعني األخذ دون حيول ال النظام هذا أن
 ال اجلزائية اإلجراءات يف والسرعة متييز، أدىن دون خمالفيها مجيع على القانونية القاعدة نفس تطبيق تفرتض

 .هلا اخلاضعني مجيع على تطبق أهنا طاملا املساواة مببدأ ختل
 القواعد يف نطاقها حتدد القانون، أمام املساواة أن ابعتبار األرجح، هو الثاين الرأي أبن سبق مما يتضح و    

 تطبيق ألن املطلقة، بصورته النظري معناه حيمل ال أن جيب املساواة مبدأ أن واملعلوم أقرهتا، اليت القانونية
 . 2الشروط و الظروف بتماثل مقيد املساواة

 املطلب الثاين : مزااي أساليب التيسري والسرعة يف االجراءات اجلزائية وأهدافها 

 يتصور ال إذ القضاء، كاهل على العبء ختفيف إىل اجلزائية اإلجراءات يف السرعة تسعى أساليب التيسري و
 بديلة طرق إبتباع ذلك، املصاحل تطلبت كلما  العادية اإلجراءات عن العدول دون اإلجراءات يف البطء معاجلة
 عنها يرتتب وما اجلزائية واملصاحلة اجلزائي األمر ونظام االعرتاف على كاملساومة احملاكمات، إلهناء

 .3عليه املعروضة القضااي يف مطردا تزايدا يشهد ابت الذي ئيالقضا التضخم ختفيف من 
اإلجراءات اجلزائية فاننا جندها  فاذا كانت هذه من بني الغرض الذي تسعى اىل حتقيقه اساليب التيسري والسرعة يف

ال ختلوا من ميزات اساسية وخصائص تساعدها على حتقيق هذه االهداف لذلك سنحاول التطرق اىل مزااي 
من هذا املطلب خمصصني الفرع الثاين منه اىل  يف الفرع االولاساليب التيسري والسرعة يف اإلجراءات اجلزائية 

  .االهداف والغاية اليت حتققها
  اساليب التيسري والسرعة يف االجراءات اجلزائية الفرع االول: مزايـا

 املتهم حقوق احرتام بني حققت توافقاإذا ما  اجلزائية اإلجراءات يف السرعةأساليب التيسري جيدر القول ان 
فإهنا  أخرى جهة من لألفراد األساسية احلقوق حبماية املتعلقة الدستورية املبادئ واحرتام ،جهة من وحرايته

 اجملتمع، مصلحة :هي حماور هامة و ثالثة يف الفقه هاحصر  معتربة ومزااي فوائد طياهتا بنيتتضمن  حتما

                                                           

 .بعدها وما  40ص السابق، املرجع سامل، عمرـ 1 
  103ص السابق، املرجع زيد، أبو الناصر عبدـ 2 

  38ص السابق، املرجع خاص، بوجه يةكاجلمر  املادة ويف عام بوجه اجلزائية املواد يف املصاحلة :بوسقيعة أحسنـ 3 
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 . 1الضحية ومصلحة املتهم، مصلحة

 للمجتمع اجلزائية ابلنسبة اإلجراءات يف السرعةأساليب التيسري و  حتققها اليت املزااي :أوال

 اجملتمع أفراد أن وذلك اجملتمع، حياة يف حتمية األفراد حياة يف احتمالية طبيعية، إنسانية ظاهرة اجلرمية تعترب 
 القواعد هذه انتهاك عن يقال بقواعده، وااللتزام للقانون احرتامهم عن يقال ما و واحدة، درجة على ليسوا

 .2عنها واخلروج
 القيم يف التوازن حتقيق بغية به العقاب إنزال بضرورة اجملتمع يتمسك القواعد، هذه الفرد انتهاك ومبجرد

 القضاء جهاز على املتهم عرض بداية يتعني حيث ، 3املقرتفة اجلرمية بتوازهنا أخلت اليت القانونية و االجتماعية
 مركز الدولة فيها تشغل قانونية رابطة ضمن ، "4العقاب يف الدولة حق "عنه والكشف احلق هذا لتقرير

 غالبية يرى الذي ، اجلنائي للجزاء اخلضوع هو خاص بواجب ملتزما أو مكلفا املتهم فيها ويكون السلطة
 االبتعاد لوجوب األفراد تنبيه و ، 5العدالة حتقيق بغرض ابلعدالة الشعور إلرضاء اجلاين على يفرض أنه الفقه
 .العدالة حتقيق منهما كل يف هدفه صوراتن، يتخذ و ابلردع يعرف ما هو و اجلرمية، عن

 أغراض حتقيق هي جملتمعاليت تثريها أساليب التيسري والسرعة يف االجراءات اجلزائية لفائدة ا األساسية إذن املزية
 يلي: ثلة فيمامواملت العقوبة،

 :العقوبة أغراض من كغرض العام الردع -(4
 فال العقوبة، من املتواخاة الغاية على استثناء مبثابة تعد اجلزائية اإلجراءات يف السرعة أن 6الفقه بعض يرى
 بل عقوبة، (اجلزائية اإلجراءات يف السرعة وسائل بني من وسيلة تعترب واليت )املصاحلة غرامة اعتبار مثال ميكن 

 .العمومية الدعوى ابنقضاء احلكم عنه يرتتب قانوين تصرف جمرد هي
 أغراضها، حتقيق و العقوبة إجناح يف كبري بدور تساهم اجلزائية اإلجراءات يف السرعة أن 1اآلخر البعض ويرى
 هؤالء نظر يف العام فالردع اخلطرية، اجلرائم يف سيما ال العقوبة توقيع سرعة يتطلب العام الرأي أن كون

 .اإلدانة ثبوت حالة يف املناسبة العقوبة وتوقيع اإلجراءات اختاذ يف السرعة يقتضي
                                                           
 ,PRADEL (jean) : La célérité de la procédure pénale en droit comparé, R.I.D.P, 1995, P 323ـ  1

CASORLA (Francis): La célérité du procès pénal en droit Français, R.I.D.P, 1995, P 522.  
 . 03ص ،  2007سنة احلقوق، آلية القاهرة، جامعة اإلجرام، علم يف دروس :إمام شحاته هشامـ 2 

 
  735ص السابق، املرجع العام، القسم حسين، جنيب حممودـ 3 

 
 . 143ص ،4745 اإلسكندرية ، 2طبعة للنشر، اإلسكندرية دار العقاب، يف الدولة حق الصيفي، مصطفى الفتاح عبدـ 4 

 
 RAYMOND GUILLIEN, et ( jean) VINCENT : Lexique des termes juridiques, 12 eme édition dalloz, Paris ـ 5

1999, p 386.  
 .744،ص 1989سنة اإلسكندرية، املعارف، منشأة املصري، العقوابت قانون يف العام القسم نظم  :ثروت جالل: ـ راجع يف ذلكـ 6 

 .444،ص1995سنة معدلة، طبعة اجلنائية، اإلجراءات و اإلنسان حقوق و الدستورية الشرعية : سرور فتحي أمحد-                    



ئية الجزا فصل تمهيدي: نبذة تاريخية عن أساليب التيسير و السرعة في االجراءات

 والتعريف بها
 

20 
 

 

 حتقيق يف العقوبة دور إلغاء إىل ابلضرورة تؤدي ال اجلزائية اإلجراءات يف السرعة أن منطقية األكثر لكن       
 األمهية، قليلة جرائم يف جماله ينحصر العامة، القواعد عن خروج و األصل من استثناء أهنا ذلك العام الردع

 أو فقط الغرامة يف تتمثل ما غالبا فإهنا األنظمة، هذه مبوجب تطبيقها ميكن اليت العقوابت حيث من أما
 .املدة قصرية للحرية السالبة والعقوابت الغرامة

 وإعادة املتهم أتهيل إعادة يف جدواها وعدم املدة قصرية للحرية السالبة للعقوابت السلبية لآلاثر ونظرا     
 عن البحث إىل هبا دفع مما أاثرها، جتنب األقل على أو جتنبها التشريعات كل حاولت اجملتمع يف إدماجه
 الرأي انفعال شدة من تقلل حبيث االجتماعي املستوى على التوازن إحداث من متكنها بديلة أخرى وسائل
 من نوعا حتدث كما ارتكاهبا، جراء من بضرر أصيب الذي الضحية هتدئة على وتعمل اجلرمية هول جتاه العام

 .ونفسه اجلاين بني أي الفردي املستوى على املصاحلة
 املناسبة العقوبة وتوقيع اجلزائية اإلجراءات اختاذ يف السرعة يقتضي العام الردع أن القول ميكن كنتيجة و    
 لصاحل املساواة نظام:) أمهها أنظمة مبوجب تتقرر اجلزائية اإلجراءات يف فالسرعة اإلدانة، ثبوت حالة يف

 الدولة حق اقتضاء عليها يرتتب ،(اجلزائي الصلح ونظام اجلزائية الوساطة نظام اجلزائي، األمر نظام االعرتاف،
  ةــــاإلجرائي املراحل بعض ابختصار أو القضاء إىل اللجوء بعدم سواء العقاب يف واجملتمع

 توقيع إىل تؤدي إذ املدة، قصرية للحرية السالبة العقوابت عن بديلة فهي ، 2(املؤقت احلبس مدة حتديد )
 .ممكن وقت أسرع يف اجلزاء

 1764 سنة "والعقوابت اجلرائم شرح" الشهري كتابه يف الفكرة هذه إىل بيكاراي االيطايل العامل ارشأ وقد 

 كانت كلما اجلرمية، ارتكاب من قريب وقت يف توقع أي التطبيق، سريعة العقوبة كانت كلما" : بقوله
 املدة وطالت النزاع أمد طال كلما تتناقص العام الردع حتقيق يف العقوبة ففعالية ،"3 اكرب بصورة وانفعة عادلة

 يف العقوبة توقيع فعالية حتقق اجلنائية اإلجراءات يف والسرعة ،4العقوبة وتوقيع اجلرمية ارتكاب بني الفاصلة
 .5العام الردع سيما وال أغراضها حتقيق

 
 

                                                                                                                                                                                     
 .PRADEL (Jean): La Célérité de la procédure pénale, op.cit, P 145ـ  1

 . 32ص السابق، املرجع امل،ك سيد شريف ـ2 
 ,GREBING (Gerhard): La Procédure Accélérée Dans Les Procès Pénal En République Fédérale D’Allemagne ـ 3

Archives De Politique Criminelle, N° 05, 1982, P 152.  
 . 7ص ،  1993سنة القاهرة، العربية، النهضة دار األول، اجلزء اجلزائية، اإلجراءات قانون مبادئ :رمضان السعيد عمرـ 4 

 

 . 200ص ،  2002سنة اجلزائر، الرتبوية، لألشغال الوطين الديوان العام، اجلزائي القانون يف الوجيز :بوسقيعة أحسنـ 5 
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 كغرض من اغراض العقوبةالردع اخلاص   -(2
 ألن رميةاجل  ارتكاب إىل العودة يف تفكري من مينعه الذي الالزم ابلقدر اجلاين إيالم اخلاص، لردعاب يقصد 

 يف إمجاهلا ميكن متعددة صور حتقيقه وأيخذ اإلجرام، على االعتياد منع هو اخلاص للردع األساسي اهلدف
 إصالح من فيها ييئس اليت حالة يف وتكون اثنية اجملتمع إىل العودة وبني اجلاين بني للحيلولة صور ثالثة

  نـــع أو, للحرية سالبة عقوابت فرض طريق عن وذلك واإلنذار التخويف طريق عن أو عليه احملكوم
 .(العقوبة أغراض أهم األخرية هذه وتعترب) وإصالحه عليه احملكوم أتهيل إعادة طريق

 املصاحلة  العمومية الدعوى انقضاء عنها يرتتب إما اجلزائية اإلجراءات يف السرعة حتقق اليت الوسائل فأغلب
 اجلزائية الوساطة و اجلزائي األمر يف احلال هو كما  التزامات أو مالية غرامات بفرض تكون وإما 15 اجلزائية

 

 اخلاص؟ الردع مع اجلزائية اإلجراءات يف السرعة أساليب التيسري و تتعارض أن ميكن فهل
وهو  وإصالحهم عليهم احملكوم أتهيل إعادة إىل هتدف العقوبة أصبحت وقد ةصاخيطرح هذا االشكال نفسه 

 حتقيق أن ذلك املتهم، بشخصية تعتد ال اجلزائية اإلجراءات يف السرعة أن يرى 2ما جعل جانبا من الفقه
 إجراءات اجناز يف ابلسرعة اجلرمية، ارتكاب إىل ابملتهم دفعت اليت العوامل دراسة يتطلب اخلاص للردع العقوبة
 .إدانته ثبوت حالة يف املتهم على العقوبة وإنزال

 

 املتهم على املناسبة العقوبة وتوقيع اإلجراءات اختاذ يف السرعة أن للقول يذهب 3لكن اجلانب اآلخر من الفقه
 شخصية يف الكامنة اإلجرامية اخلطورة على ابلقضاء وذلك اخلاص الردع حتقيق يف تنجح إدانته ثبوت عند

 توقيع يف والتأخري اجلزائية اإلجراءات يف البطء أن يرون كما اثنية، مرة اجلرمية إىل العودة من ومنعه اجلاين
 .اثنية جرمية ارتكاب إىل اجملرم يدفع أن ميكن العقوبة
 إيالم هي أساسية فكرة إىل يهدف اخلاص للردع العقوبة حتقيق أن ذلك منطقية، األكثر هو الثاين والرأي
 .اجلرمية ارتكاب إىل العودة يف التفكري من مينعه الذي الالزم ابلقدر اجلاين
 :العقوبة أغراض من كغرض العدالة حتقيق( 3
 على تنزل اليت العقوبة وبني بينه مقاصة إجراء يستوجب الشر هذا وان اجملتمع، على ينزل شر اجلرمية إن  

 ،4اجلرمية ارتكاب قبل عليه كان ما إىل احلال وإرجاع االجتماعي التوازن إحداث يتحقق وبذلك مرتكبه،
 اليت االجتماعية القواعد خيالف من كل على تفرض اليت العقوبة من املتوخى الغرض العدالة تكون وبذلك

                                                           

 من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري. 15أنظر املادة  ـ1 

 ,GREBING (Gerhard): La Procédure Accélérée Dans Les Procès Pénal En République Fédérale D’Allemagne ـ2

op. cit, P 158.  
 .بعدها ما و  33ص السابق، املرجع امل،ك سيد شريفـ 3 

  86ص السابق، املرجع سامل، عمرـ 4 
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 . 1للقانون ابلنسبة ومناسبة شرعية العقوبة هذه تكون أن وجيب القانون، حيميها 
 من قصري وقت يف اجملرم على العقوبة لتوقيع اجلزائية اإلجراءات يف السرعة أن 2 الفقه اغلب يرى لذلك    

 أن كما اجلرمية، ارتكاب بسبب اجملرم به اخل الذي االجتماعي التوازن إعادة و العدالة، حتقق اجلرمية ارتكاب
 3هبا احملكوم والعقوبة اجلرمية بني االرتباط فتربز بسرعة املتهم على العقوبة بتوقيع تتحقق العامة املصلحة

 

 للمتهم ابلنسبة اجلزائية اإلجراءات يف السرعةأساليب التيسري و  حتققها اليت املزااي اثنيـا:
 مرحلة هي و فيه مشتبها الشخص فيها يكون مرحلة مرحلتني، بني يف هذا اخلصوص اجلزائري املشرع ميز 

 حتريك تلي اليت تلك وهي متهم، إىل األخري هذا فيها يتحول ومرحلة االستدالالت، ومجع األولية التحرايت
 يف املتهم يصنف ما املزااي من حتقق ألهنا اجلزائية، اإلجراءات يف ابلسرعة مشمول كالمها و العمومية، الدعوى
 .اجلزائية اإلجراءات يف السرعة من املستفيدين ترتيب ضمن األوىل الدرجة

 فهل تشكل أساليب التيسري والسرعة يف االجرءات اجلزائية عامال إجيابيا للمتهم ام العكس؟  
 وهذا ما سنجيب عنه يف احملورين التالني:

 .للمتهم ابلنسبة اجلزائية اإلجراءات يف السرعة و ريألساليب التيس اإلجيايب اجلانب :-(1
 :يلي فيما إمجاهلا ميكن واإلجيابيات املزااي من جمموعة للمتهم ابلنسبة اجلزائية اإلجراءات يف السرعة حتقق

 للمتهم ابلنسبة مشروعة مصلحة حتقق إذ ،4ابإلدانة أو ابلرباءة عليه ابحلكم سواء املتهم، مصلحة حتقق -أ
 ثبوت حالة يف ممكن وقت أسرع يف عليه اجلزاء بتوقيع إما ومعقولة قصرية مدة يف مصريه حتديد يف تتمثل
  مما خطيئته، عن تكفري ويعتربها العقوبة فيتقبل ونفسه املتهم بني التصاحل من نوع حيدث ما وهذا إدانته،
 إذا إليه املنسوبة التهمة من بتربئته أو اجملتمع، يف التأهيل وإعادة اإلصالح لربامج إراداي اخلضوع يسهل

  5إدانته إثبات عن االهتام جهة عجزت 
 حق تدعم بذلك وهي ممكن، زمين قدر وأقل فرصة أقرب يف ،6براءته أدلة تقدمي على املتهم تساعد -ب

 املتهم فيها يكون اليت احلالة يف خاصة ،7النفي أدلة تالشي عنه يرتتب املربر غري التأخري أن كون الدفاع
 .ِمؤقتا أوحمبوسا موقوفا

                                                           
1 JEAN LARGUIER: Criminologie et science pénitentiaire, 9 Edition, DALLOZ , 2001, P 127. ـ 

 .بعدها وما  16ص السابق، املرجع غنام، حممد غنامـ 2 
 

 .CASORLA (Francis): La célérité du procès pénal en droit Français, op. cit , P 522ـ 3

 .537 ص السابق، املرجع الدستوري، اجلنائي القانون سرور، فتحي أمحدـ 4 

 . 278ص السابق، املرجع التحقيق، أثناء املتهم ضماانت حمدة، أمحدـ 5 
 
 .اإلدانة دليل إقامة -العامة النيابة – ذلك عكس يدعي من وعلى الرباءة فيه األصل أن وذلك براءته، إبثبات ملزم املتهم أن يعين ال وهذاـ 6 
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 فرتة وطول زايدة جراء وذويه وأهله املتهم إليه يتعرض قد الذي الضرر ختفف اجلزائية اإلجراءات يف فالسرعة 
  1األدلة عن والبحث التحقيق . إجراءات طول عن املرتتبة املؤقت احلبس

 املتهم قبل من املقدمة سواء األدلة انداثر إىل احلال بطبيعة يؤدي اختاذها يف والبطء اإلجراءات طول أن كما
 .النفي أو اإلثبات شهود احد ميوت كان النفي أو اإلثبات أدلة كاختفاء ضده أو
 ممكن، وقت اقرب يف عليه واملناسبة الشرعية العقوبة وتوقيع إدانته ثبوت حالة يف املتهم مصلحة حتقق -ج

 ما هو و خطيئة عن تكفريا ويعتربها العقوبة فيتقبل ونفسه، املتهم بني التصاحل من نوع إحداث يف وتتمثل
 بني املصاحلة  من نوعا حتدث أخرى انحية ومن اإلدماج، وإعادة التأهيل لربامج إراداي للخضوع نفسيا يطمئنه
 هدأت مدة أقل ويف بسرعة جزاءه اخذ قد املتهم ابن أحسوا لو عليه اجملين أهل أن وذلك عليه، واجملين املتهم

 .للمتهم محاية ذلك ويف ابلثأر، األخذ عن أنفسهم

 ال مت إذا الصلح أن على عالوة ابإلدانة حكم من ذلك على يرتتب وما اجلزائية احملاكمة من ملتهمجتنب ا -د
 . 2ابلرباءة  كاحلكم فهو للمتهم العدلية السوابق بصحيفة يسجل

 .للمتهم ابلنسبة اجلزائية اإلجراءات يف السرعة و ريألساليب التيس السليباجلانب  -(2
 من عنها، املرتتبة السلبيات بعض السطح على تطفو أن متنع مل اجلزائية اإلجراءات يف السرعة إجيابيات إن    
 :التايل يف إجيازها ميكن السلبيات هذه لإلدارة، املمنوحة السلطة جمال توسيع أمهها

 :القضاء تدخل عدم -أ
  نـم املتهم حترم مثال اجلزائية كاملصاحلة اجلزائية اإلجراءات يف السرعة وسائل أن 3جانب من الفقه يرى 

 كمبدأ له، القانون يوفرها اليت الضماانت من وحترمه إليه توجه أن ميكن اليت التهمة يف للفصل القضاء تدخل
 .الدفاع وحق الرباءة، قرينة
 :العقوبة تفريد صعوبة -ب

 أدلة، من للدعوى، املختلفة العناصر تقدير يف واسعة سلطة للقاضي العقوبة لتفريد اجلنائية السياسة تتيح
 ضوابط اقرتاح يف البحث ضرورة إىل يتجه أن احلديث الفقه على لزاما كان لذلك ،4العقوبة وحتديد وإدانة

 تكوين يف تساهم اليت والظروف العوامل حتديد: مثال الضوابط هذه بني ومن للقاضي، التقديرية للسلطة

                                                           

  50ص السابق، املرجع سامل، عمر -   :أنظرـ 1 

 .38 ص السابق، املرجع امل،ك سيد شريف -            
 
 . 88ص السابق، املرجع رمضان، احلليم عبد مدحتـ 2 

 
  92ص نفسه، املرجع رمضان، احلليم عبد مدحتـ 3 

 
 . 1975أثينا -العقايب للتشريع السابع الدويل املؤمتر -   :الدوليني املؤمترين قرارات تضمنتها اليت التوصيات أنظرـ 4 
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 ُوخلق اجلرمية ارتكاب دوافع تبيان تتطلب واليت خطورهتا ملدى الكاشفة األمور وتبني اإلجرامية، الشخصية
 .1االجتماعية اجملرم وظروف اجلرم ارتكاب وقت وسلوكه اجلرمية، ارتكاب قبل وسريته اجملرم سوابق اجملرم؛
 لتحديد هبا واالعتداد اجملرم، شخصية يف متعمقة دراسة اجلزائي القاضي على حيتم إذن العقوبة تفريد فمبدأ
 برامج من االستفادة مدى يف يؤثر احلال بطبيعة وهذا هبا، ويرضى املتهم فيتقبلها ومناسبة شرعية عقوبة

 .اجملتمع يف املتهم إدماج وإعادة التأهيل
 يف التأخري تستوجب اجلزائي القاضي قبل من هبا واالعتداء املتهم شخصية دراسة أن 2الفقه بعض يرى لذلك 

 .اجلزائية اإلجراءات يف السرعة حتققه ال ما وهذا اجلزائية، اإلجراءات
 :لإلدارة املمنوحة السلطات توسيع -ج

 مرتكب)اآلخر الطرف إزاء إمتياز وضعية يف فهي األقوى، الطرف اجلزائية املصاحلة يف اجلمارك إدارة تكون
 إمكانية له تكون أن دون عليه املفروضة للشروط االنصياع إال غالبا ميلك ال الذي ( اجلمركية املخالفة

 .اإلذعان بعقد الفقه بعض شبهها لذلك مناقشتها
 بضماانت خيل مبا هلواهم وفقا احملاضر حيرروا أن القضائية الشرطة لضباط يسمح الفورية الغرامة نظام أن كما

  3املتهم وحقوق
 : الدفاع حتضري يف ابحلق املساس -د

 الدفاع، بتحضري األمر تعلق ما إذا خصوصا املتهم، مصلحة على سلبا اجلزائية اإلجراءات يف السرعة تؤثر قد
 بعض يعترب لذلك العقوبة، تفريد مبدأ مع اجلزائية اإلجراءات يف السرعة تتعارض أن ميكن كما

 .4ابحلقوق ميس اجلزائية اإلجراءات اختاذ يف السرعة أن الفقه 
 حبق املساس األحوال من حال أبية ميكنها ال اجلزائية اإلجراءات يف السرعة أن 5اآلخر البعض يرى بينما

 إذ الرضائية، العدالة صور من صورة متثل اجلزائية اإلجراءات يف السرعة أن على ذلك يف ويستندون الدفاع،
 سرعة من تستلزمه وما التلبس حالة ففي العادية، اإلجراءات إىل واللجوء عليها االعرتاض للمتهم ميكن

 ونــقان من 412 و 411 واملادتني 59 املادة من الثالثة الفقرة ألحكام طبقا وذلك اجلزائية اإلجراءات
 أن ذلك دفاعه وحتضري حمام اختيار يف املتهم حق على سلبا تؤثر أن ميكن ال، 6اجلزائري اجلزائية اإلجراءات

                                                           

 .473 ص السابق، املرجع خاص، بوجه يةكاجلمر  املادة ويف عام بوجه اجلزائية املواد يف املصاحلة بوسقيعة، أحسنـ 1 

  .بعدها وما  240ص السابق، املرجع بوسقيعة، أحسن ـ2 
 
  54ص السابق، ،املرجع سامل عمرـ 3 

 
 .بعدها وما  472ص السابق، املرجع الشيباين، شرف سامل املنعم عبدـ 4 

 
  . 40ص السابق، املرجع امل،ك سيد شريفـ 5 
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 :نصت حيث والسادسة اخلامسة فقرهتا يف 358املادة نص مبوجب وعاجله األمر هذا إىل تفطن املشرع 
 القضية تنظر أن 412 و 411 املادتني يف عليها املنصوص للشروط طبقا للحكم املعارضة حالة يف ويتعني"

   ، "لقائيات املتهم عن أفرج وإال املعارضة يوم من األكثر على أايم 8 خالل يف أو جلسة أول يف احملكمة أمام
 أو ابلقبض األمر إلغاء أو أتييد يف مسبب بقرار تبت أن احملكمة فعلى الدعوى أتجيل األمر اقتضى وإذا

 مؤقت إفراج طلب تقدمي يف حق من للمتهم مبا إخالل بغري كله وذلك العامة النيابة أقوال مساع بعد اإليداع
 "130 و 124 و 128 املواد يف عليها املنصوص ابألوضاع

 اجلرمية أدلة أن التلبس حالة يف اجلزائية اإلجراءات يف السرعة مرجع فإن أخرى جهة ومن جهة من هذا     
 التأجيل املتهم طلب إذا األحوال مجيع ويف ، مستبعد خطأ يف الوقوع وخطر شك أي يسودها وال اثبتة

 عن الدفاع يف املتهم حبق املساس شأنه من الرفض هذا كان إذا الطلب هذا رفض جيوز فال دفاعه لتحضري
 من نوع إحداث جيب فإنه العادلة للمحاكمة ضماان تعد اجلزائية اإلجراءات يف السرعة كانت فإذا نفسه،
  1اآلخر حساب على أحدمها يف التفريط جيوز ال إذ الدفاع، حق واحرتام الضمان هذا بني التوازن

 ضحيةلل اجلزائية ابلنسبة اإلجراءات يف أساليب التيسري والسرعة حتققها اليت املزااي :لثااث
 

 الشخص هذا كان  سواء اجلاين ارتكبها اليت اجلرمية نتيجة ضرر حلقه الذي الشخص ابلضحية يقصد    
 .2معنواي أو طبيعيا

 قام الذي اإلجرائي النظام يف حاله عليه كان مثلما اجلزائية لإلجراءات السليب املوضوع الضحية يعد ومل  
 العمومية الدعوى يف الضحية دور إىل ينظر كان حيث العشرين، القرن من األول والنصف 19 القرن خالل 

 حبقوقه ليطالب الدعوى يف مدين كمدعي التأسيسأو  شكوى تقدمي على يقتصر سليب انه على
 .الدعوى يف املنسي الطرف تعبري  3الفقه بعض عليه أطلق حىت 
 ،(جملتمعا  ممثلة) العامة النيابة :مها أساسيني طرفني  بني تدور أهنا العمومية الدعوى إىل أنذلك ينظر وكان 

 أطراف لتصبح العمومية، الدعوى أطراف أحد الضحية فأصبح اجلرمية،  ارتكب الذي اجلاين أو واملتهم
 من تضرر الذي والضحية اجلرمية ارتكب الذي املتهم اجملتمع، عن ممثلة العامة النيابة ثالثة؛ العمومية الدعوى
 الضحية أو عليه اجملين علم :اسم عليه يطلق جديد علم وظهور االجتماعية العلوم تطور نتيجة وذلك اجلرمية،

 عدة وأجريت العمومية الدعوى يف الضحااي بدور املعاصرة اجلزائية التشريعات اهتمت ذلك إثر وعلى4 
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 .اجلرمية من املتضررين لصاحل هامة تعديالت 
 

 ما و املدنية؟ لألطراف القانونية راكزعلى امل ريثأت اجلزائية اإلجراءاتآلليات التيسري والسرعة يف  فهل
 التأثر؟ هذا طبيعة

 يف الفصل إىل توصلنا إذ للضحية مصاحل حتقق اجلزائية اإلجراءات يف السرعة أن 1الفقه غالبية يرى   
  ابشرها اليت املدنية الدعوى يف الفصل يف السرعة عنه يرتتب ما وهذا اآلجال، أحسن يف العمومية الدعاوي
 .بينهما القائم لالرتباط الوقت، ذات يف 2العمومية الدعوى مع الضحية

 التعويضات لتحصيل اجلرمية جراء به حلق الذي الضرر عن التعويض يف الضحية حبق تقضي بذلك فهي    
 ضد العقوبة توقيع سرعة إىل تؤدي اجلزائية اإلجراءات يف السرعة أن كما ممكن، وقت أسرع يف له املستحقة

 من وتقلل ابلقانون ثقته وتعزز شعوره، وإرضاء الضحية وهتدئة العدالة لتحقيق فعالية أكثر بذلك وهي اجلاين،
 .اجلاين ارتكبها اليت اجلرمية هول من انفعاله شدة

 اجلزائري التشريع من مثال خالل من اجلزائية اإلجراءات يف ابلسرعة الضحية أتثر طبيعة نوضح أن ميكن و
 بديال األحيان بعض يف وجيعلها اجلزائية، إلجراءاتا قانون من 1/4املادة يف املصاحلة فنظام الضحية دور عن

 .3 القضائية للمتابعات
 : زاويتني من العمومية الدعوى يف الضحية بدور خالله من املشرع اهتمولقد 

  ممكن وقت أسرع يف التعويض يف الضحية حق ضمان :ألوىلا
 ارتكبها اليت اجلرمية جراء به حلق الذي الضرر عنممكن  وقت أسرع يف التعويض يف الضحية حق ضمان يعترب

 اجلزائية اإلجراءات كانت فكلما حتقيقها، إىل اإلجراءات يف السرعة تسعى اليت األهداف أهم بني من ،اجلاين
 أن ابعتبار وذلك وقت، أقصر يف حقه على الضحية حتصل كلما وسريعة وبسيطة سهلة

 اجلزائية اإلجراءات قانون من األوىل املادة من الثانية الفقرة ألحكام وفقا اجلزائية الدعوى تتبع املدنية الدعوى
 هذا يف احملددة للشروط طبقا الدعوى هذه حيرك أن املضرور للطرف أيضا جيوز كما ":فيها جاء حيث

 ".القانون
 بتعويض للمطالبة املدنية الدعوى يف احلق يتعلق:"فيها جاء حيث الثالثة املادة من األوىل الفقرة ونص    

 .".اجلرمية عن تسبب مباشر ضرر شخصيا أصاهبم من بكل خمالفة أو جنحة أو جناية عن الناجم الضرر
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 تفرتض اليت التلبس حالة وخاصة القضائية شبه املرحلة يف اإلجراءات يف السرعة أن فيه شك ال فمما   
 الذي الشيء العمومية، الدعاوى يف الفصل يف السرعة عنها يرتتب واختاذها، اإلجراءات إجناز يف السرعة
 .اآلجال أقصر يف (تعويضاته ) املدنية مستحقاته على احلصول يف الضحية يساعد

 اجلزائية املصاحلة أن 1 الفقه غالبية يرى إذ للضحية، ابلنسبة اجلزائية املصاحلة حتققه فيما الشأن وكذلك    
 ممكن وقت أسرع يف حلقوقها (مثال اجلمارك كإدارة ) الضحية حتصيل جناعة حتقق اجلمركي اجملال يف وخاصة
 املصاحلة فتكون واملعقدة، الطويلة القضائية اإلجراءات بطء من املتقاضي فيها يتخبط اليت املشاكل وجينبها
 .أمواهلا على واحملافظة العامة اخلزينة دخل على للحصول وسيلة

 ابلضرورة يؤدي العمومية الدعاوى يف الفصل يف السرعة حيقق أن شأنه من إلجراءا أن القول ميكن األخري ويف  

 .ممكن وقت أسرع يف التعويض يف الضحية حق ضمان إىل
 

 اجلنائية العدالة إدارة يف الضحية دور تدعيم :ةالثاني
 مباشرهتا ومتت العمومية الدعوى حتركت إذا ما حالة يف اجلنائية العدالة إدارة يف الضحية دور تدعيم يظهر  

 تتعلق طلبات وتقدمي حقوقه عن الدفاع يف احلق للضحية خول القانون فإنهنا و  العامة، النيابة طرف من
ممثلة  العامة النيابة جانب إىل) كّلفه كما اجلاين، ارتكبها اليت اجلرمية جراء أصابه الذي الضرر عن بتعويضه

 .يدعيه ما بصحة  القاضي إقناع من هبا يتمكن اليت الوسائل بكافة الدليل إبقامة (لمجتمعل
 ، 2"الذمة وبراءة الظاهر الوضع احرتام  "الفقهية القاعدة ألحكام وفقا اإلثبات عبء التكليف هذا ويسمى  

 النظرة وتغريت العمومية، الدعوى يف أساسيا طرفا اجلاين ارتكبها اليت اجلرمية من املتضرر الضحية أصبح وبذلك
 .اجلنائية العدالة حتقيق يف دوره إىل
 عن الكشف يف القضائية الضبطية رجال مساعدة يف القضائية شبه املرحلة يف "الضحية" الشاكي دور يربز إذ

 أقرب يف الدعوى هذه يف الفصل يف القضاء مهمة يسهل الذي الشيء األدلة، ومجع فاعليها وعن اجلرمية
 .القضاء على تعرض اليت القضية فيها هتيأ اليت املرحلة هي القضائية الشبه املرحلة أن ابعتبار اآلجال،
 املخالف تقدمي بعدم وذلك نتيجة، إىل اجلمركي اجملال يف اجلزائية املصاحلة توصل عدم حالة يف كذلك ويكون
 ويف املخالف، قدمه الذي املصاحلة طلب اجلمارك إدارة رفض أو املصاحلة، طلب مجركية جرمية ارتكب الذي
 املشرع مكن احلالة هذه ويف مستحقاهتا، لتحصيل العادية اإلجراءات إىل اجلمارك إدارة تلجأ احلالتني كلتا
  أطراف إىل نظرته غري قد اجلزائري املشرع يكون وبذلك حقوقها، عن الدفاع يف احلق من اجلمارك إدارة

                                                           

 .بعدها ما و  88ص السابق، املرجع رمضان، احلليم عبد مدحت -  :راجع ـ 1 

 .45 ص السابق، املرجع اجلزائية، املصاحلة بوسقيعة، أحسن -             
 
 . 58ص ،  2006 ،سنة -اجلزائر –مليلة عني اهلدى، دار اجلزائية، املواد يف اإلثبات :صقر نبيل األستاذ القادر، عبد شحط العريب توركالد  ـ2 
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 .فيها طرفا اجلمارك إدارة وجعل العمومية الدعوى
 

 اجلزائية اإلجراءات يف السرعة أساليب التيسري و أهداف :الفرع الثاين
 ال أنه مببدأ عمال قضائي حكم على بناء يكون العقوابت توقيع أن اجلزائي القانون يف األصل كان إذا  

 بدائل إىل اللجوء املعاصرة اجلزائية اإلجرائية التشريعات على فرضت اعتبارات هناك فإن ، 1حكم بغري عقوبة
 2 العام النظام على اخلطورة قليلة اجلرائم بعض يف املختصرة اإلجراءات إىل االجتاه و املألوفة اجلنائية للعدالة
 يف بطء من عنه يرتتب وما وتعقيدها اإلجراءات طول وتفادي القضاء، كاهل عن األعباء ختفيف إىل هادفني
 .احملاكمة

 والسرعة يف اإلجراءات اجلزائية ومها:نركز على هدفني اساسني آلليات التيسري س ذلك ضوء وعلى
 .القضاء أعباء من التخفيف -
 .وتعقيدها اإلجراءات طول تفادي -
 القضاء أعباء من التخفيف :أوال

 إىل املعاصرة، اجملتمعات يف اإلنسان حقوق وترقية االجتماعي والرقي االقتصادي التطور أدى لقد       
 التطور أفرزها اليت السلبية اآلاثر بني من اإلجرامية الظاهرة تطور ويعد التشريعي، التضخم ظاهرة انتشار

 مثل قبل من معروفة تكن مل جديدة جرائم ظهرت حيث احلديث، العصر يف جمتمعنا يشهده الذي االقتصادي
 .للحدود العابرة واجلرائم املنظمة واجلرائم املعلوماتية اجلرائم
 ذلك تساير وانجحة متطورة مكافحة وسائل فرض يستلزم اإلجرامية الظاهرة تطور أن الطبيعي ومن      

 مكافحة وسائل بفرض الظاهرة، هذه مواجهة املعاصرة اجلزائية التشريعات على لزاما كان وبذلك التطور،
 االجتماعية املصاحل محاية على قادر غري العقوابت قانون وأصبح التشريع، يف تضخم عنه نتج مما متطورة
 إىل والعودة مستمر ازدايد يف اجلرائم فعدد اخلاص، أو العام الردع حتقيق على عجز حيث ابحلماية اجلديرة
 مل املتهمني فملفات اإلجرامية، الظاهرة مكافحة عن الدول عجز واضحا وابت واضحة ظاهرة أصبح اجلرمية
 تكاد والسجون كاهله، على امللقى العبء وطأة من يئن والقضاء فيه، للجلوس الشرطة لرجال مكاان ترتك

 3.فيها احملبوسني كثرة من تنفجر

    العمومية للدعوى بديلة أخرى وسائل عن البحث إىل املعاصرة اجلزائية ابلتشريعات وهو السبب الذي دفع

                                                           

 . 1996لسنة اجلزائري الدستور من  45املادة راجعـ 1 
 
 .24،صالسابق املرجع ،...اجلزائية املصاحلة بوسقيعة، أحسنـ 2 

 .بعدها ما و  12ص السابق، املرجع سامل، عمرـ 3 
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 بتخيري وإما اجلنائي، القانون نطاق من األمهية قليلة اجلرائم إبخراج إما وذلك 1) كما مت التطرق اليه سابقا( 
 .فتهملخال اإلدارية والتسوية لقضائيةا  التسوية بني املخالف

وعليه ساعدت آليات التيسري والسرعة يف اإلجراءات اجلزائية من خالل الوسائل اليت تعتمدها ملواجهة التطور 
 ة التضخم التشريعي والقضائي معا اىل حد ما.أالكمي والنوعي للجرائم من التخفيف من وط

 وتعقيدها اإلجراءات طول تفادي :اثنيا 
 من كثري يف كبرية مشكلة ميثل وأصبح اجلزائية، العدالة سري يف سلبا اجلزائية اإلجراءات يف البطء أثر لقد    

 ختتلف وخمتصرة بسيطة إجراءات إىل اجتهت قد احلديثة اجلزائية التشريعات أغلب أن جند لذا ، 2العامل دول
 اإلجراءات طول آاثر من للحد املبتكرة والوسائل النظم تعدد االختالف هذا عن وترتب آخر، إىل تشريع من

 . 3وتعقيدها

  :أمهها نذكر املشكلة هذه تعاجل كثرية أنظمة ظهرت وهكذا

 اجلزائية اإلجراءات عن التحول نظام -(1
 إخضاع يتم مبوجبه اخلطورة، متوسطة اجلرائم على طبقو  األمريكية، املتحدة الوالايت يف النظام هذا ظهر

 .ملعاجلته املتخصصة املؤسسات إبحدى إبحلاقه وذلك وتدريبية، أتهيلية لربامج اجلرمية مرتكب
 الدعوى تشطب ،بنجاح التدريب رتةف أمت فإذا اجلرمية، مرتكب قدرة مدى على النظام هذا تطبيق ويتوقف
  4العادية ابلطرق للمحاكمة قدم ذلك يف فشل إذا أما سبيله، وخيلى
 والبحث العادية اجلزائية اإلجراءات إتباع عدم هو دراستنا يف اجلزائية اإلجراءات عن ابلتحول املقصود ولكن

 الغرض هذا ولتحقيق عنها، والتحول العمومية للدعوى بدائل عن البحث أدق مبعىن أو أخرى بدائل عن
 أو العقاب، من احلد سياسة إبتباع يف أمهها تتجلى وسائل عدة فرض إىل املختلفة اجلزائية التشريعات جلأت
 ونظام اجلزائي، األمر نظام اجلزائية، املصاحلة نظام مثل بدايتها منذ اجلزائية اخلصومة تنهي أنظمة إبتباع

 الوسائل ابقي ونرتك اجلزائية، الوساطة ونظام العقاب من احلد سياسة على دراستنا وسنركز ، 5اجلزائية الوساطة
 يف الفصل املوايل. اجلزائري التشريع يف إليها التطرق حني إىل األخرى

 على إبجياز ولو اإلطاللة علينا يستوجب اجلزائية اإلجراءات عن التحول نظام دراسة فإن ذلك ضوء وعلى
 :األنظمة هذه

                                                           

 راجع املطلب الثاين من املبحث االول للفصل التمهيدي.ـ 1 
 . 09ص السابق، املرجع امل،ك سيد شريفـ 2 

 .73ص السابق، املرجع بوسقيعة، أحسنـ 3 

 .نفسه املرجع بوسقيعة، أحسنـ 4 

 . 92ص السابق، املرجع سامل، عمرـ 5 
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 والعقاب التجرمي من احلد سياسة إتباع أوال:-
 يف الفصل يف بطء من عنه يرتتب وما القضاء أمام املعروضة القضااي عدد يف املطرد التزايد أن البيان سبق

 هذه ومبوجب والعقاب، التجرمي من احلد سياسة اعتماد إىل املعاصرة اجلزائية التشريعات دفع العمومية الدعاوي
 قانون نطاق من األفعال هذه إخراج أي مباحة، هاوجعل التجرمي، دائرة من األفعال بعض إخراج يتم السياسة

 :صور ثالثة العقاب من احلد سياسة وتتخذ ، 1إدارية جلزاءات وإخضاعها العقوابت
 تنتزع ولكن جمرما الفعل يبقى حيث ، (مثال اإلابحة كأسباب) التجرمي نص على قيود بوضع إما01-
 .الفعل هذا من اجلزائية الصبغة
 التجرمي دائرة من األفعال بعض خيرج قانون مبوجب يصدر أن يفرتض الذي الشامل العفو طريق عن أو 02-

 تطبيقه ينتهي مؤقتا، يكون ما عادة الشامل العفو قانون تطبيق أن أي ،2معينة ظروف ويف معينة مدة يف
 ألحكام وفقا الربملان يصدره اجلزائر يف الشامل والعفو إصداره، يف سببا كانت اليت الظروف أو املدة ابنتهاء

 له خيصصها اليت امليادين يف الربملان يشرع" : فيها جاء حيث السابع، البند يف 122 املادة يف الدستور
 اجلناايت حتديد السيما اجلزائية، واإلجراءات العقوابت، قانون قواعد …اآلتية اجملاالت يف وكذلك الدستور،
 ."…الشامل والعفو هلا، املطابقة املختلفة والعقوابت واجلنح،

 وإخضاعها التجرمي دائرة من وإخراجها العقوابت قانون نطاق من األفعال بعض إخراج طريق عن أو :32-
املؤرخ  64/62التجاري اجلزائري مبوجب لقانون رقم  للقانون األخري التعديل خالل من يظهر و إدارية جلزاءات

 6 مكرر 4 ،526 مكرر 3 ،526 مكرر 526 و 2 مكرر 526 املواد يف سيماوال  61/62/2664يف 

 ببعض القيام وجوب تقضي ، 3الشيك جرائم يف واجلزاء املتابعة إجراءات مست واليت
 اإلجراءات هذه احرتام وعدم القضائية، املتابعات مباشرة قبل الذكر السالفة املواد نظمتها األولية اإلجراءات

 .العمومية الدعوى قبول عدم عنه يرتتب
 .التجاري القانون إىل العقوابت قانون دائرة من الشيك جرائم إخراج إىل يتوجه اجلزائري املشرع أن مبعىن
 اجلزائية والوساطة اجلزائية املصاحلة نظام اثنيا:-
 املتهم بني اتفاق تفرتض اليت الرضائية العدالة صور من صورتني اجلزائية والوساطة اجلزائية املصاحلة متثل   

                                                           

 . 108ص السابق، املرجع ، ...عام بوجه اجلزائية املواد يف املصاحلة بوسقيعة، أحسنـ 1 
 
  108ص نفسه، املرجع بوسقيعة، أحسن:للتفصيل أنظر مراحلها، أحد يعد و اجلزائية، املصاحلة نظام من ثرياك  يقرتب اجلزائية الوساطة نظام أن البعض يرى وـ 2 

 .بعدها وما
 
 .بعدها وما 345ص ،  2007سنة اجلزائر، للنشر، هومة دار األول، اجلزء اخلاص، اجلزائي القانون يف الوجيز  :بوسقيعة أحسنـ 3 
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 ويعد اجلزائية املصاحلة نظام من كثريا يقرتب اجلزائية الوساطة نظام أن 1 الفقه بعض يرى، لذلك والضحية 
 .مراحلها إحدى
 النظام هبذا ويقصد العمومية، الدعوى إلهناء املوجزة األنظمة من اجلزائية املصاحلة أو الوساطة نظام ويعد

 .بينهما القائم النزاع حل إىل للوصول والضحية املتهم بني الوسيط هو شخص تدخل
 عنه ينجم والضحية اجلرمية مرتكب بني العامة النيابة به تقوم توفيق عن عبارة أهنا 2 الفقه بعض يرى لذلك
 لنيابةل  القانون خوهلا سلطة اجلزائية فالوساطة العمومية، الدعوى حفظ بقرار النهاية يف ويرتجم بينهما، صلح
 ، 3األطراف على الوساطة األخرية هذه تعرض مبوجبها العمومية، الدعوى حتريك مالئمة تقدير قبل العامة
 إرادة على بناء تتم اليت العام القانون جرائم يف اجلزائية املصاحلة نظام عن اجلزائية الوساطة نظام مييز ما وهذا
 .العامة النيابة تدخل دون والضحية املتهم

 الوالايت يف احلال هو كما األجنلوساكسونية األنظمة قوانني إىل نشأهتا أصل يف ترجع اجلزائية والوساطة
  4وكندا وإجنلرتا، األمريكية، املتحدة

 يف املتهم مع املصاحلة أجاز وإمنا ات،التشريعابقي  يف احلال هو كما نصا اجلزائري التشريع يف يوجد وال
 قانون من 339املادة من األخرية الفقرة اأجازهت حيث الزان، جرمية يف احلال هو كما ، 5العام القانون جرائم 
 جاء إذ العمومية، الدعوى انقضاء أسباب من سببا املضرور الزوج صفح وجعلت الزان، جرمية يف لعقوابتا

 لكل حد يضع األخري هذا صفح وإن املضرور، الزوج شكوى على بناء إال اإلجراءات تتخذ وال:"....فيها
 .".متابعة

 يف الشكوى عن املضرور الشخص تنازل أن على العقوابت قانون من 369 املادةنصت  السرقة جرميةيف و 
 .القضائية للتابعات حدا يضع الرابعة الدرجة لغاية واألصهار واحلواشي األقارب بني تقع اليت لسرقاتا
 الدعوى مبباشرة اخلاصة والقيود اإلعفاءات تطبيق العقوابت قانون من 373 املادة كرست النصب جرميةيف و 

 من 217و214 املادتني  " الرابعة الدرجة غاية إىل واحلواشي واألصهار األقارب بني السرقة جلرمية املقررة
  .النصب جنحة على القانون نفس

                                                           

 .42ص السابق، املرجع امل،ك سيد ريفشـ 1 

 . 28ص السابق، املرجع رمضان، احلليم عبد مدحت -  :راجع يف ذلكـ 2 

 .132 ص السابق، املرجع امل،ك سيد شريف -                     
 

 BLANC Gérard: La médiation pénale (commentaire de l’article 31de la loi n°72-2 du 04 jan 1993 portantـ 3

réforme de la procédure pénale), J C P, 1994, I, 3760, P 211-215. ـ 
4

 PRADEL (Jean): la rapidité de l'instance pénale, Aspects de droit compare, Revue pénitentiaire et de droitـ

pénal, 1995, P 216.  
 .بعدها وما  37ص السابق، املرجع ،...اجلزائية املواد يف املصاحلة بوسقيعة، أحسنـ 5 
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 مبباشرة اخلاصة والقيود اإلعفاءات العقوابت قانون من 377 املادة طبقت األقارب، بني األمانة خيانة وجرمية
 517و518 املادتني " الرابعة الدرجة غاية إىل واحلواشي واألصهار األقارب بني السرقة جلرمية املقررة الدعوى

 .األمانة خيانة جنحة على "القانونمن نفس 
 قانون من 330 املادة من األخرية الفقرة عليها نصت واليت احلامل الزوجة عن والتخلي األسرة ترك وجرمية

 شكوى على بناء إال املتابعة إجراءات تتخذ ال املادة هذه من 2 و 1 احلالتني ويف" :فيها جاء إذ العقوابت،
 ."اجلزائية للمتابعة حدا يضع الضحية صفح املرتوك، الزوج

 .االول الفصل يف اجلزائية املصاحلة دراسة نتناول عندماابلتفصيل  ذلك وسنبني
 اجلزائية والتسوية االعرتاف على املساومة نظام _( 22

 من يقرتب األجنلوساكسونية، الدول بعض يف طبق الذي االعرتاف على املساومة نظام أن 1الفقه بعض يرى  
 .الالتيين للنظام التابعة الدول يف طبق الذي اجلزائية التسوية نظام
 املتهم مع تفاوض يف الدخول على األمريكية، املتحدة الوالايت يف املطبق االعرتاف على املساومة نظام ويقوم

 يعرتف أن على واملتهم االهتام ممثل بني التفاوض يتم حيث عنه، التخفيف مقابل إليه املنسوبة ابلتهمة ليعرتف
 وصفها، من التخفيف أو عنه األخرى التهم ابقي إسقاط االهتام ممثل يقوم أن نظري إليه، املوجهة ابلتهمة
 أو عمدي قتل إىل والرتصد اإلصرار سبق مع عمدي قتل من التهمة وصف تغيري يف التخفيف هذا ويتمثل

 .2اخلطأ القتل إىل العمد القتل من

  وجسامتها طبيعتها اختالف على اجلرائم مجيع يف يطبق األمريكي القانون يف مستقرا النظام هذا أصبح ولقد
 بناء احلكم فيها يصدر القضااي من ابملائة تسعني من يقرب ما أن حىت كبريا، جناحا النظام هذا أثبت أن بعد
  .3املساومة طريق عن تتم اليت االعرتافات على

 اآلاثر حيث من الالتينية الدول يف املعتمد اجلزائية التسوية نظام عن االعرتاف لصاحل املساومة نظام وخيتلف
 املنسوبة التهم وصف من التخفيض هو االعرتاف نظام على املرتتبة اآلاثر كانت فإذا نظام، كل يرتبها اليت
 حد إىل تتشابه كانت  وإن اجلزائية التسوية فإن إليه، املنسوب ابلفعل اعرتافه لقاء بعضها إسقاط أو املتهم إىل

 اليت ابألعمال املتهم قيام على يرتتب إذ النظام، هذا آاثر عن ختتلف آاثرها أن إال املساومة نظام مع كبري
 .4العمومية الدعوى انقضاء التسوية إطار يف العامة النيابة عليه تقرتحها

                                                           

 .بعدها وما  41ص املرجع، نفس بوسقيعة أحسنـ 1 

 .بعدها وما  241ص ، املرجع نفس عوض، رايض رمزيـ 2 

 . 41ص السابق، املرجع بوسقيعة، أحسنـ 3 
 
 . 43ص السابق، املرجع رمضان، احلليم عبد مدحتـ 4 
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جويلة 25الصادر يف  77/444رقم القانون مبوجب اجلزائية التسوية نظام الفرنسي املشرع استحدث ولقد -
 من صورة النظام هذا ويعد 2661مارس 67الصادر يف  261/2661رقم  ابلقانون عدله مث ، 4777

 املادتني يف املشرع حددها اليت واملخالفات اجلنح يف لعموميةاالدعوى  بدائل من وبديال اجلزائية، املصاحلة صور
 الذي الشخص على العامة النيابة ممثل يقرتح حيث الفرنسي، اجلزائية اإلجراءاتمن قانون  74/2، 74/4

 ويرتتب معينة، تدابري ينفذ أبن الذكر السالفتني املادتني يف عليها املنصوص اجلرائم من جرمية ابرتكابه يعرتف
 .1العمومية الدعوى انقضاء وتنفيذها التدابري تلك املتهم قبول على

 اجلزائية املصاحلة اجلنائية اإلجراءات قانون من (أ)مكرر 18 املادة يف أجاز حيث املصري التشريع به أخذ كما
 عرض القضائي الضبط ملأمور أوكل وقد فقط، ابلغرامة القانون عليها يعاقب اليت واملخالفات اجلنح يف

 قبل من فيكون اجلنح يف املصاحلة عرض أما فقط، املخلفات حالة يف وكيله أو املتهم على املصاحلة
 . 2العامة النيابة ممثل 

 الودية التسوية احلالة، حسب القضائية، الشرطة لضابط أو اجلمهورية  لوكيل اجلزائري املشرع أجاز ماك
من  14من قانون اإلجراءات اجلزائية، واملادة 584 املواد يف املرور قانون خمالفات وبعض البسيطة للمخالفات
 ما وهذا ،3وأمنها وسالمتها الطرقات عرب املرور بتنظيم املتعلق 2664اوت 47يف  املؤرخ 34/47القانون رقم 

 ينياملوال نييف الفصلوالوساطة اجلزائية  اجلزائية املصاحلة إىل التطرق عند ابلتفصيل سنتناوله

                                                           

 .بعدها وما  131ص السابق، املرجع امل،ك سيد شريف-  :راجعـ 1 

 .بعدها وما 42 ص السابق، املرجع رمضان، احلليم عبد مدحت -           
 
 .بعدها وما  82ص املرجع، نفس رمضان، احلليم عبد مدحتـ 2 

 
 .وأمنها وسالمتها الطرقات عرباملتعلق بتنظيم املرور  34/47 قانون من  118واملادة اجلزائية اإلجراءات قانون من  393إىل  381من :املواد راجعـ 3 
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ت اجلزائية قبل صدور االمر افصل االول: أساليب التيسري املقررة لضمان السرعة يف االجراءال
51/20 

ان التشريع اجلزائري على غرار التشريعات املختلفة أقر عدة وسائل لتحقيق السرعة يف االجراءات اجلزائية واليت 
تعترب نقطة حتول يف تقسيم هذه الوسائل تبعا للمرحلة اليت تكون عليها اخلصومة اجلزائية بدءا من مرحلة قبل 

 ، وهذا ما سنتطرق له من خالل مايلي:51/20صدور االمر 
 

 املبحث االول: األســـــاليب الكفيلة إبهناء املتابعة يف مدة معقولة
 يف املربر غري والتأخري البطء مشكلة مواجهة يف اجلزائية اإلجراءات يف السرعة حتققها اليت لألهداف نظرا    
  طول آاثر من للحد وسائلأساليب و  وضع املختلفة اجلزائية التشريعات حاولت العمومية، ىالدعو  يف الفصل

 بكل اخلاصة الظروف الختالف وذلك آخر، إىل تشريع من الوسائل هذه واختلفت وتعقيدها، اإلجراءات
 العمومية، الدعوى عليها تكون اليت للمرحلة وتبعا فيها، اجلزائية للسياسية املرسومة األهداف واختالف دولة
 اجلزائية اإلجراءات يف السرعة لتحقيق أساليب عدة أقرتغالبيتها  أن إال االختالف، هذا من الرغم وعلى

 وجه ال أبن األمر أو املالئمة، ملبدأ وفقا العامة النيابة تصدره الذي األوراق حفظ وقرار اجلزائية، كاملصاحلة
 حديثا اجتاها متثل الوسائل هذه ذلك؛ القانون هلا خيول اليت احلاالت يف التحقيق جهة تصدره الذي للمتابعة

 إرادة االعتبار بعني آخذة وسرعتها، اجلزائية اإلجراءات تبسيط على تعمل املعاصرة اإلجرائية التشريعات يف
 .للمجتمع هلم و حتققها اليت الكبرية املزااي إىل ابلنظر اجلنائية العدالة إدارة عند عليه اجملين وإرادة املتهم

 و اجلزائية، اإلجراءات يف السرعة لتحقيق وسائل عدة أقر املختلفة التشريعات غرار على اجلزائري التشريع 
 تعاين اليت الضعف أو األمل نقطة تعترب واليت العمومية الدعوى يف الفصل يف التأخري أو البطء مشكلة تفادي
 .اجلنائية العدالة منها
 عليها تكون اليت للمرحلة تبعا اجلزائية اإلجراءات يف السرعةأساليب التيسري و  تقسيم ميكن عامة وبصفة   

  :التايل النحو على نبينه ما القضائية،وهذا املرحلة إىل وصوال القضائية شبه ابملرحلة بدءا اجلزائية اخلصومة
 

 مدة اجراءات التحرايت األولية وعالقتها ابلسرعةول: املطلب األ
 

 وقعت جرمية عن التقصي بغرض القضائية الضبطية رجال يباشرها اليت األولية التحرايت مرحلةترب تع ال   
 هلا وهتيأ متهد اليت األولية اإلجراءات من بل العمومية، الدعوى إجراءات من ،آاثر من عنها تولد ما وإثبات
 التخلي ميكن ال و احلركة حالة إىل السكون حالة من انتقاهلا على سابقة ضرورة وتكون لتحريكها، القضية
 اجلزائية اإلجراءات يف السرعة لتحقيق املقررة الوسائل األساليب و إىل التطرق الضروري من كان لذا عنها،
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 سلطات " املختصة السلطات هبا تقوم اليت اإلجراءات كافة دراسة واليت حتيلنا إىل املرحلة هذه مستوى على
 صدور غاية إىل اجلرمية وقوع حلظة من ،" احملاكمة وسلطات القضائي التحقيق وسلطات القضائي الضبط

 :مرحلتني إىل اجلزائية اإلجراءات 2 اجلزائري الفقه قسم ولقد،1العمومية الدعوى  يف ابت حكم 
 من جمموعة على املرحلة هذه وتقوم قضائية، شبه مرحلة أبهنا وتوصف األولية التحرايت مرحلة األوىل

 فيها يكشف اليت املرحلة هي إذ احلقيقة، إىل الوصول على تساعد القضائي الضبط جهاز هبا يقوم اإلجراءات
 العامة النيابة إىل وتقدم القضية هتيأ املرحلة هذه على وبناء األدلة، فيها وجتمع فاعليها، وعن اجلرمية عن

 فهي 3مناسبا تراه الذي اإلجراء بشأهنا لتتخذ القضائية الضبطية جهاز على واإلشراف اإلدارة جهة ابعتبارها
 :وهي الثانية للمرحلة مقدمة بذلك

 أمر إبصدار إما األخرى هي وتنتهي 4األدلة فيها تفحص اليت القضائي التحقيق كمرحلة ،"القضائية املرحلة "
 النهائي، التحقيق جهة ابعتبارها احملكمة إىل ابإلحالة أو شروطه، توافرت إذا ما حالة يف للمتابعة وجه ال أبن

 .إدانته ثبتت إذا عليه والشرعية املناسبة العقوبة توقيع أو املتهم بتربئة يقضي الذي احلكم ليصدر
 اعتربها حىت العدالة، جهاز على وعرضها القضية هتيئة يف هاما دورا القضائية شبه املرحلة تلعبلذلك    

 القضااي يف خاصة عنها، االستغناء ميكن ال العمومية الدعاوي مجيع عليه تقوم الذي األساس أهنا 5الفقه بعض
 قانون من 66 املادة ألحكام وفق وذلك واملخالفات عموما كاجلنح فيها التحقيق القانون يوجب ال اليت

 . 6اجلزائية اإلجراءات
 مدة حتديد حماولة هي السرعة هذه مثل إلقرار اجلزائي اإلجرائي املشرع أقرها اليت األساليب أهم من ولعل 

 .االستدالالت حمضر على بناء اجلمهورية وكيل يصدره الذي احلفظ وقرار األولية التحرايت إجراءات

                                                           

 . 78ص السابق، املرجع امل،ك  سيد شريفـ 1 
      
 . 78ص ،  2005سنة اجلزائر، للنشر، هومة دار ،( والتحقيق التحري ) اجلزائري اجلزائية اإلجراءات قانون شرح  ، أوهايبية هللا عبدـ 2 

 
 القضائي الضبط على العام النائب ويشرف القضائي الضبط إدارة *اجلمهورية وآيل ويتوىل ":اجلزائية اإلجراءات قانون من  12املادة من الثانية الفقرة تنصـ 3 

 : اجلمهورية وآيل يقوم " :القانون نفس من 36 املادة وتنص ،"....قضائي جملس آل اختصاص بدائرة

 قابال يكون مبقرر حبفظها أيمر أو فيها للنظر مةكاحملا  أو ابلتحقيق املختصة القضائية اجلهات وخيطر بشأهنا يتخذ ما يقرر و البالغات و الشكاوى و احملاضر بتلقي -

 ...احملكمة اختصاص دائرة يف القضائية الشرطة وأعوان ضباط نشاط يدير -...اآلجال، أقرب يف معروفا انك إذا الضحية أو /و يكالشا  به يعلم و للمراجعة دائما

.".  
 احلقيقة، عن للكشف ضرورية يراها اليت التحقيق إجراءات مجيع ابختاذ للقانون، وفقا التحقيق قاضي يقوم ":على ج.إ.ق من  68املادة من األوىل الفقرة تنصـ 4 

 .".النفي وأدلة االهتام أدلة عن ابلتحري
 
  186ص السابق، املرجع ، أوهايبية هللا عبدـ 5 

 .اجلناايت مواد يف وجويب االبتدائي التحقيق  ":اجلزائية اإلجراءات قانون من  66املادة تنصـ 6 



 صدور قبل الجزائية االجراءات في السرعة لضمان المقررة التيسير أساليب:  األول الفصل
51/20االمر  

 

36 
 

 لضمان التشريعات إليها جلأت وسيلة أهم األولية التحرايت مرحلة إجراءات إلمتام معقولة مدة حتديد ويعترب
 هل أخرى بعبارة أو اإلجراءات لتشريع األسلوب نفس اجلزائري املشرع اعتمد فهل ، 1اإلجراءات يف السرعة
 ؟ األولية التحرايت مرحلة يف اإلجراءات يف السرعة اجلزائري التشريع راعى
ساليب أب عالقتها مث األولية التحرايت إجراءات إلمتام املعقولة املدة حتديد ماهية بدراسة نقوم سوف لذلك

 اجلزائي من خالل الفرع املوايل: اإلجراءات يف لسرعةالتيسري وا
 

 األولية التحرايت إجراءات إلمتام معقولة مدة حتديد :األول الفرع
 هي إذ احلقيقة، عن للكشف القضائية الضبطية جهاز هبا يقوم اليت اإلجراءات كافة هي األولية التحرايت    

 ويناط" : الثالثة فقرهتا يف 12 املادة فتنص األدلة، فيها وجتمع فاعليها وعن اجلرمية عن تكشف األولية مرحلة
 عن والبحث عنها األدلة ومجع العقوابت قانون يف املقررة اجلرائم عن والتحري البحث مهمة القضائي ابلضبط
 ".قضائي حتقيق فيها يبدأ مل دام ما مرتكبيها
 القضائية، للمراحل مقدمة هي األولية التحرايت مرحلة أو القضائية شبه املرحلة أن 2املؤلفني بعض اعترب لذلك

 الضبط جهاز على واإلشراف اإلدارة جهة ابعتبارها العامة النيابة إىل وتقدم القضية هتيأ خالهلا من إذ
 أوراق حتفظ أن إما صور ثالثة يف حصره ميكن والذي مناسبا، تراه الذي اإلجراء بشأهنا لتتخذ القضائي
 4حتقيق فتح تطلب أن أو ، 3( العامة النيابة ) األخرية هذه تصدره الذي احلفظ رارق على بناء القضية
 البحث إجراءات تتميز عامة وكقاعدة املتهم، إدانة رجحت إذا احملكمة إىل القضية حتيل أن أو قضائي
 5.التنفيذية للسلطة األخرية هذه تبعية العتبارات وذلك الفردية، واحلقوق للحرايت التعرض بعدم والتحري
 هبا تقوم اجلرمية من وقاية إجراءات تكون ما غالبا واليت عادية إجراءات تكون قد األولية التحرايت إجراءات
 مبدة املشرع حيددها مل اجلرمية وقوع على سابقة وقائية إجراءات تعترب احلالة هذه ويف القضائية، الضبطية
 .حمددة

 القيام القضائية الشرطة لضباط القانون فيها خول استثنائية أهنا القول ميكن عادية غري إجراءات تكون وقد 
 اجلرمية ارتكاهبم يف املشتبه مساكن وتفتيش للنظر، كالتوقيف وحرايهتم األفراد حبقوق متس اإلجراءات ببعض

                                                           

 .بعدها ما و  472ص ، السابق املرجع ، الشيباين شرف سامل املنعم عبد  :أنظرـ 1 

 

 .بعدها ما و  183ص السابق، املرجع ، أوهايبية هللا عبد  :أنظر ـ2 
 
  .اجلزائية اإلجراءات قانون من  36املادة راجعـ 3 

 
 املادة هذه نص من يستفاد و ،".اجلمهورية يلكو  طلبه إذا املخالفات مواد يف إجراؤه جيوز . وخاصة نصوص مثة يكن مل ما اختياراي يكون اجلنح مواد يف التحقيقـ 4 

 .ذلك اجلمهورية وآيل طلب إذا املخالفات يف احلال ذلككو  مثال األحداث جنحك فيها التحقيق القانون يوجب اجلنح بعض هناك أنه
 
  189ص ، السابق املرجع ، أوهايبية هللا عبد -  :راجع يف ذلك ـ 5 

 .78 ص ، 4002-4002 القاهرة العربية، النهضة دار األول، اجلزء املصري، التشريع يف اجلنائية اإلجراءات :سالمة حممد مأمون  -                  
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 العامة للقاعدة خالفا معينة أحوال يف التحقيق إجراءات بعض مبباشرة هلم مسح إذ ، 1اإلجراءات من وغريها
 يف احلال وكذلك التلبس، حالة يف احلال هو كما القضائية، السلطة اختصاص من التحقيق أن تقرر اليت

 .آبجال وحددها تنظيمها على حرص اجلزائري املشرع أن جند لذلك القضائية، اإلانبة
 . القضائية واإلانبة التلبس حالة : يلي ما وفق دراستنا تكون سوف ذلك ضوء وعلى
 :ســـالتلب الةـــــح-أوال

 وقد ،2"واكتشافها اجلرمية ارتكاب حلظيت بني املقاربة أو املعاصرة على أهنا" املؤلفني بعض هاعرف              
 : تنص حيث اجلزائية اإلجراءات قانون من 41 املادة يف دقيقا حتديدا التلبس واقعة اجلزائري املشرع حدد

 ،".ارتكاهبا عقب أو احلال يف مرتكبة كانت  إذا تلبس حالة يف أبهنا اجلناية توصف"
 من جدا قريب وقت يف إايها ارتكابه يف املشتبه الشخص كان  إذا هبا متلبسا اجلنحة أو اجلناية تعترب كما 

 إىل تدعو دالئل أو أاثر وجدت أو أشياء حيازته يف وجدت أو ابلصياح العامة تبعه قد أو اجلرمية وقوع
 .اجلنحة أو اجلناية يف مسامهته افرتاض
 الفقرتني يف عليها املنصوص الظروف غري يف ولو وقعت جنحة أو جناية كل التلبس بصفة وتتسم     

 احلال يف وابدر وقوعها عقب عنها املنزل صاحب وكشف منزل يف ارتكبت قد كانت إذا السابقتني،
 .3إلثباهتا القضائية  الشرطة ضباط أحد ابستدعاء

 حاال، اجلمهورية وكيل إخطار القضائية الشرطة ضابط على يتعني فإنه التلبس صور من صورة توافرت إذا    
 من األوىل فقرهتا يف 42 املادة فتنص الالزمة التحرايت مجيع واختاذ اجلرمية مكان إىل متهل بدون واالنتقال

  حالة يف جبناية بلغ الذي القضائية الشرطة ضابط على جيبالذكر :"  السالف القانون نفس
 التحرايت مجيع ويتخذ اجلناية مكان إىل متهل بدون ينتقل مث الفور على اجلمهورية وكيل هبا خيطر أن تلبس
 ." الالزمة

                                                           

 . 179ص ،4002ناألرد التوزيع، و للنشر الريع دار األويل، التحقيق يف العامة النيابة تواجه اليت العملية لكاملشا   :الكردي أجمد-   :راجع يف ذلكـ 1 

 .بعدها ما و 221 ص السابق، املرجع ، أوهايبية هللا عبد -                    

 .بعدها وما 333 ص، 2000  القاهرة ، 10 طبعة للنشر، اجلامعية الثقافة دار األول، اجلزء اجلنائية، اإلجراءات قانون شرح : سامل مدحت نبيل-
 
 :راجع يف ذلكـ 2 

 .بعدها ما و 137 ص ، 2005 اجلزائر للنشر، هومة دار األولية، التحرايت أثناء فيه املشتبه ضماانت : غاي أمحد -

 .بعدها وما 278 ص السابق، املرجع التحقيق، مرحلة أثناء املتهم ضماانت :حمدة أمحد -
 
 .بعدها وما  78ص السابق، املرجع ، سالمة حممد مأمونـ 3 

 .بعدها ما و 178 ص السابق، املرجع الثاين، اجلزء اجلزائري، التشريع يف اجلزائية اإلجراءات مبادئ : الشلقاين شوقي أمحد -

-PIERRE BOUZAT et JEAN PENATEL: Traité de droit pénal et de criminologie, Tom 2, DALLOZ , Paris, 

1970, P1253. 

 CORINNE RENAULT-BRAHINSKY : Procédure pénale, 7 e, Gualino éditeur, Paris,2006, P 134ـ 
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 اليت اإلجراءات قيد اجلزائري املشرع فإن األولية التحرايت إجراءات إلهناء معقولة مدة حتديد ملبدأ وأتكيدا
 الشرطة ضابط هبا يقوم اليت اإلجراءات لكل مدة حدد حيث املدة، بضابط القضائية الضبطية هبا تقوم

 هبا، متلبس جلرمية ارتكابه يف املشتبه كإيقاف ومرتكبيها، اجلرائم عن التحري و البحث إطار يف القضائية
 .ذلك األويل التحقيق ضرورة اقتضت إذا للنظر توقيفه و شرطة مركز أقرب إىل واقتياده

 مدة تتجاوز أن جيوز من قانون اإلجراءات اجلزائية :" ال 15/2التوقيف للنظر يف نص املادة مدة حدد إذ  
 املادة هذه يف عليها املنصوص اآلجال هذه تضاعف أن ميكن وال ،" ساعة 48 وأربعني مثان للنظر التوقيف

 ال الذين األشخاص أن غري يوما، 12 عشر اثين تتجاوز أن دون الدولة امن على ابعتداء األمر تعلق إذا إال
 . 1أقواهلم ألخذ الالزمة املدة سوى للنظر توقيفهم جيوز ال للجرمية، ارتكاهبم على تفيد قوية دالئل أية توجد
 شخص كل مساع حمضر تضمني القضائية الشرطة ضباط وألزم فيه املشتبه أقوال مساع فرتات نظم كما   

 الشرطة ضابط القانون وألزم ، 2ج.إ من 2،1، 3الفقرات يف  52املادة يف استجوابه مدة للنظر موقوف
 سراح إطالق وساعة يوم ومدته، للنظر التوقيف أسباب فيه حيدد للنظر، التوقيف حمضر بتحرير القضائية
 . 3املختصة القضائية للجهة تقدميه أو للنظر املوقوف

 املادة فتنص جزائية، مسؤولية للنظر التوقيف مدة لضابط القضائية الشرطة ضابط احرتام عدم على ويرتتب    
 الفقرات يف مبني هو كما للنظر التوقيف آبجال املتعلقة األحكام انتهاك إن"  :األخرية فقرهتا يف ج.إ 51

       ." تعسفيا شخص حبس من هلا يتعرض اليت للعقوابت القضائية الشرطة ضابط يعرض السابقة
 الشرطة لضابط يسمح ال إذ مدة املشرع حدد القضائية، الشرطة لضابط املخول القبض حالة يف كذلك      

 وكيل إىل  ابقتياده وألزمه ساعة، 48 عن تزيد مدة الوطين الدرك أو الشرطة مركز يف للنظر فيه املشتبه توقيف
  4انقضائها قبل اجلمهورية

                                                           

 جيوز ال مرجحا، للجرمية ارتكاهبم أو حماولة ارتكاهبم جتعل دالئل أية توجد ال الذين األشخاص أن غري  " :على يليها وما الثالثة فقرهتا يف  51املادة تنصـ 1 

 :املختص اجلمهورية وآيل من مكتوب إبذن للنظر التوقيف آجال متديد وميكن" ، ".أقواهلم ألخذ الالزمة املدة سوى توقيفهم

 .للمعطيات اآللية املعاجلة أنظمة على االعتداء جبرائم األمر يتعلق عندما (1 ) واحدة مرة -

 .الدولة أمن على ابالعتداء األمر تعلق إذا (2 ) مرتني -

 .ابلصرف اخلاص ابلتشريع املتعلقة واجلرائم األموال تبييض جرائم و الوطنية احلدود عرب املنظمة واجلرمية راتداملخ جبرائم األمر تعلق إذا مرات (3 ) ثالث -

 .".ختريبية أو إرهابية أبفعال موصوفة جبرائم األمر تعلق إذا مرات (5 ) مخس -
 
  .اجلزائية اإلجراءات قانون من  52املادة راجع ـ 2 

 
 . القضائية اإلانبة تنفيذ إطار يف التحقيق قاضي ،أو اجلمهورية يلكو  املختصة القضائية ابجلهة يقصدـ 3 
 .244 ص السابق، املرجع ، أوهايبية هللا عبد الشأن  هذا يف أنظر    
 
 املرجع أوهايبية، هللا عبد  :أنظر ثركأ للتفصيل ، اجلزائية اإلجراءات قانون من  51املادة نص من الرابعة الفقرة هي للقبض القانوين املصدر أن اجلزائري الفقه يرىـ 4 

 . بعدها ما و 247 ص السابق،
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 :ةـالقضائي ابةــاإلن -اـنياث
 ببعض القيام يف غريه إانبة التحقيق لقاضي خول بسرعة، التحقيق اجناز على اجلزائري املشرع من حرصا   

 بنفسه يقوم أن التحقيق قاضي على املتعذر من كان وإذا"  : ج.إ 86/8فتنص املادة التحقيق إجراءات
 التحقيق إجراءات بعض بتنفيذ للقيام القضائية الشرطة ضابط يندب أن له جاز التحقيق إجراءات جبميع
 ".142 إىل 130 من املواد يف عليها املنصوص الشروط ضمن الالزمة

 اإلجراءات قانون من 141 املادة تنص األولية، التحرايت إجراءات إلهناء املعقولة املدة حتديد ملبدأ وأتكيدا
 القضائية الشرطة ضابط على فيها يتعني اليت املهلة التحقيق قاضي وحيدد: "األخريتني فقرتيها يف اجلزائية
 الثمانية خالل احملاضر هذه إليه ترسل أن فيتعني لذلك أجال حيدد مل فإن " ، ".حيرروهنا اليت ابحملاضر موافاته
 .".القضائية اإلانبة مبوجب املتخذة اإلجراءات النتهاء التالية أايم

 

 امللف إبرسال الضابط فيها يقوم اليت اآلجال حتديد على حرص قد اجلزائري املشرع كان إذا األخري يف    
 مثانية ( 08 ) ألجل القانون بتحديد أو نفسه القاضي من بتحديد إما احلالة حسب أانبه الذي للقاضي

 حبيث مفتوحا األمر ترك حيث األولية التحرايت يف كذلك يكن مل األمر فإن ، 142 للمادة طبقا أايم
 18 املادة فتنص اجلمهورية وكيل إدارة حتت األولية التحرايت جيري الذي القضائية الشرطة ضابط يتصرف

 وكيل خطارإ  إىل متهل بغري يبادروا وأن أبعماهلم حماضر حيرروا أن القضائية الشرطة ضباط على يتعني: " ج.إ
 .علمهم إىل تصل اليت واجلنح ابجلناايت اجلمهورية
 عليها مؤشر منها بنسخة مصحوبة حيرروهنا اليت احملاضر أبصول مباشرة يوافوه أن أعماهلم إجناز مبجرد وعليهم
 األشياء وكذلك هبا املتعلقة والواثئق املستندات مجيع وكذا حرروها اليت احملاضر تلك ألصول مطابقة أبهنا

 .املضبوطة
 .املختصة احملكمة لدى اجلمهورية وكيل إىل هبا املرفقة واألوراق ابملخالفات اخلاصة احملاضر وترسل
 ".مبحرريها اخلاصة القضائي الضبط صفة عن احملاضر تلك يف ينوه أن وجيب
 وعبارة "متهل بغري" مصطلح ابستعمال واكتفى املدة، حتديد يف دقيقا يكن مل اجلزائري املشرع أن يالحظ ومما
 ."عملهم إجناز مبجرد"
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جعل مدة اجراءات التحرايت معقولة وعالقتها أبساليب التيسري والسرعة يف االجراءات  :الثاين الفرع
  اجلزائية

  سرعة اعنه ويرتتب القضاء، مهمة يسهل القضائية شبه املرحلة يفاالجراءات  سرعة أن فيه شك ال مما     
 بينا وأن سبق كما األولية التحرايت مرحلة أو القضائية شبه املرحلة وأن خاصة العمومية، الدعاوى يف الفصل
 األدلة، فيها وجتمع فاعليها وعن اجلرمية عن فيها يكشف اليت املرحلة فهي القضائية، للمرحلة مقدمة تعترب
 مستوى على اإلجراءات يف السرعة حتقق ويظهر القضاء، على وتعرض املرحلة هذه مستوى على القضية فتهيأ
 :زاويتني من املرحلة هذه

 :األوىل الزاوية
 احلاالت يف خاصة املدة، لضابط األولية التحرايت إجراءات اجلزائري اإلجرائي املشرع أخضع لقد      

 على جيب" : ج.إ قانون من  42 املادة من األوىل الفقرة يف جاء حيث مثال، التلبس كحالة االستثنائية
 بدون ينتقل مث الفور على اجلمهورية وكيل خيطر أن تلبس حالة يف جبناية بلغ الذي القضائية الشرطة ضابط
  ".الالزمة التحرايت مجيع ويتخذ اجلناية مكان إىل متهل
 حاال اجلمهورية وكيل السيد إخطار هبا املتلبس اجلرمية حالة يف القضائية الشرطة ضابط على فيتوجب   

 السرعة وجه على إجراءات من مناسبا يراه ما إختاذ و اجلرمية مكان إىل " السرعة وجه على " فورا واالنتقال
 عن الكشف يف يفيد ما وكل واألماكن، األشخاص حالة ويثبت ختتفي، أن خيشى اليت اآلاثر على واحملافظة
 فتحقيقا احلقيقة، إظهار إىل يؤدي مما فيه يوجد ما وضبط اجلرمية مكان ومعاينة احلقيقة
 :يلي ما القضائية الشرطة ضابط على يتعني  1السرعة هلذه

 اجلرمية ومادايت معامل تغيري يف أثر له الزمن عامل ألن اجلرمية مكان إىل االنتقال سرعة . 
 املدة طول نتيجة الوقائع بعض الشاهد ينسى ال كي الشهود، إحضار سرعة. 
 ويعمد واالختفاء، اهلروب يف اجلرمية ارتكاب بعد اجلاين يفكر ال لكي مساعه و املتهم ضبط سرعة 

 .ومادايهتا أدلتها وإخفاء اجلرمية مبعامل املساس إىل
 من ويوهن الوخيمة عواقبه له سريه يف التأخري ألن بعناصره، اإلخالل دون األويل التحقيق إجناز سرعة 

 .الدليل قوة
 فاعليها وعن اجلرمية عن للكشف ضروراي أمرا تعد الكيفية، تلك حسب اإلجراءات اجناز يف والسرعة 

 غالبية يرى اليت التلبس حالة يف خاصة القضائية، السلطة إىل وتقدم القضية فتهيأ األدلة، ومجع
                                                           

 .بعدها وما  96ص السابق، املرجع اجلنائي، التحقيق مراد، الفتاح عبد  :أنظرـ 1 
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 تفرتض واليت اجلرمية، املتهم ارتكاب على القوية الدالئل من متثله مبا خاصة طبيعة هلا أن 1الفقه
 ودليل اثبتة، الوقائع تكون ما فغالبا اجلزائية، اإلجراءات لفعالية حتقيقا اإلجراءاتاختاذ  يف السرعة
 السرعة أن القول إىل ذهبوا حىت مستبعد القضائي واخلطأ متوفرا، للمتهم قانوان اجملرمة الوقائع نسب
 .التلبس حالة طبيعة فرضتها ضرورة اإلجراءات اختاذ يف

 :الثانية زاويةــال
 التحقيق سلطات بعض األولية التحرايت مرحلة أثناء القضائي الضبط جلهاز خول حني فاملشرع           
 التحقيق لقاضي مسح كما ، 2بسرعة القضائي التحقيق اجناز على حرص قد يكون القضائية ابلسلطة اللصيقة

 3التحقيق إجراءات من إجراء مبباشرة عنه بدال يقوم لكي القضائية الشرطة لضباط صالحياته بعض ينيب أن
 بطريقة يكلف أن التحقيق لقاضي جيوز :"اجلزائية اإلجراءات قانون من 138 املادة نص يف جاء حيث ،

 يف ابلعمل املختص القضائية الشرطة ضباط من ضابط أي أو حمكمته قضاة من قاض أي القضائية اإلانبة
 اخلاضعة األماكن يف التحقيق إجراءات من الزما يراه مبا ابلقيام التحقيق قضاة من قاض أي أو الدائرة تلك

 عامل ديكوأت معقولة مدة يف اإلجراءات هذه إهناء على وأكد".4 منهم كل يتبعها اليت القضائية للجهة
 .اإلجراءات اختاذ يف السرعة
 كبرية مزية تعد الكيفية، تلك حسب اإلجراءات اجناز يف فالسرعة ج،.إ.ق من 141املادة عليه تنص ماإن 

 مرحلة أن ابعتبار عنه االستغناء ميكن ال ضروراي أمرا الوقت ذات ويف اجلنائي التحقيقهبا  يتصف
 احلصول إىل تؤدي السرعة وهذه ، 5هنائيا حكما عليه واحلكم املتهم براءة بني االنتقالية املرحلة هي التحقيق
 املتهم بتقدمي التحقيق جهة إسراع عنه يرتتب ما وهذا انداثرها، قبل اآلجال أقرب يف ومجعها األدلة على

 به وقع الذي االجتماعي الوسط يف التوازن إحداث إىل تؤدي أخرى جهة ومن جهة، من هذا للمحاكمة
 هول من ويهدأ العدالة حيقق ممكن وقت أسرع يف اجلاين على العقاب توقيع أن ذلك اجلرمية، جراء اختالل

                                                           

 .بعدها وما  36ص السابق، املرجع سامل، عمر :أنظرـ 1 
 
  217ص ، السابق املرجع سامل، مدحت نبيل -  :أنظرـ 2 

 78 ص السابق، املرجع سالمة، حممد مأمون  -           

 273 ص السابق، املرجع أوهايبية، هللا عبد -            
 
 القضائية الشرطة ضباط يندب أن له جاز التحقيق إجراءات جبميع بنفسه يقوم أن التحقيق قاضي على املتعذر من انك وإذا من ق.إ.ج: " 86/8 ادةملتنص اـ 3 

 ". 824إىل831 املواد يف عليها املنصوص الشروط ضمن الالزمة التحقيق أعمال مجيع بتنفيذ للقيام

 املادة دتهأك ما وهذا التحقيق موضوع ابجلرمية تتعلق أعمال الغالب يف وهي القانون حددها اإلجراءات ببعض ابلقيام التفويض أو القضائية اإلانبة تتعلق أن جيبـ 4 

 ".املتابعة عليها تنصب اليت جرمية على ابملعاقبة مباشرة املتعلقة التحقيق إجراءات ابختاذ إال فيها أيمر أن جيوز وال"  :فتنص ج.إ الثالثة فقرهتا يف 138
 املدين، املدعي أقوال مساع أو مواجهته أو املتهم الستجواب غريه تفويض له جيوز ال إذ عاما، تفويضا القضائية اإلانبة بطريق يعطي أن التحقيق لقاضي ليس أنه غري

 .".املدين املدعي أقوال مساع أو مبواجهته  القيام أو املتهم استجواب القضائية الشرطة لضابط جيوز وال : " الثانية فقرهتا يف 139 املادة فتنص
 
 . 278ص السابق، املرجع التحقيق، مرحلة أثناء املتهم ضماانت حمدة، أمحدـ 5 
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 حقوق حساب على أو واإلنصاف العدالة مببادئ التضحية إىل السرعة هذه تؤدي ال أن شريطة اجملتمع،
  .1دفاعه وأوجه املتهم

 يف معينة مبدة القضائية الضبطية رجال به يقوم إجراء كل حدد اجلزائري املشرع أن املالحظ ومن         
 حالة يف أو وغريها، املساكن وتفتيش للنظر التوقيف يف هبا املتلبس اجلرمية يف احلال هو كما معينة حاالت
 إال وسرعتها، اجلزائية اإلجراءات فعالية حتقيق يف مباشرة غري بطريقة يساعد هذا كان وإن القضائية، اإلانبة
 يف مبهامهم القيام أثناء املدة بضابط القضائية الضبطية رجال يقيد مل أنه اجلزائري املشرع على يؤخذ أنه

 يوجد ال إذ اإلثبات، أدلة ومجع مسامهني أو أصليني فاعلني بصفتهم فاعليها وعن اجلرائم عن والتحري البحث
"  :الثانية فقرهتا يف ج.إ 18 املادة نص سوى ذلك، يقرر قانوين نص اجلزائري اجلزائية اإلجراءات قانون يف

 احملاضر أبصول مباشرة اجلمهورية وكيل  ايوافو  أن أعماهلم إجناز مبجرد( القضائية الشرطة ضباط أي) وعليهم
 .."..حيرروهنا اليت
 وكيل وموافاة ممكن وقت أسرع يف لعمله الضابط إهناء على حريصا كان وإن اجلزائري املشرع أن حيث      

 مما لذلك، الواجبة اآلجال ضبط أو حتديد عدم عليه يؤخذ أنه إال الشأن، هبذا احملررة ابحملاضر اجلمهورية
 ممثلة اإلدارية اجلهة رقابة من القانون يقرره ما رغم اآلجال هذه حتديد يف واسعة تقديرية سلطة للضابط يعطي
 اجلمهورية. وكيل يف
 وكيل الشرطة ضابط وموافاة عملها آجال هلا حدد فقد البلدية الشرطة بعمل املتعلق اجملال يف املشرع أن إال

  33/82 رقم شريعيتال املرسوم مبوجب واملتممة املعدلة ج.إ 26 املادة فتنص ابحملاضر املختص اجلمهورية
 ريقط عن اجلمهورية وكالء إىل حماضرهم البلدية الشرطة يف الرتب ذوو يرسل": 1993 ديسمرب 4 يف املؤرخ
 معاينة لتاريخ املوالية اخلمسة األايم خالل احملاضر ترسل أن جيب و " ، ".األقرب القضائية الشرطة ضابط
  ".األكثر على املخالفة

 مصلحة معها وتضيع احلقيقة تضيع ال حىت سليما تطبيقا القانون تطبيق يتطلبها اإلجراءات يف والسرعة    
  2العمومية الدعوى مبوجبها وتنقضي اجلرمية فيها تتقادم مدة يقرر القانون أن ذلك العقاب، توقيع يف اجلماعة

 جيوز ال معني زمن يف العمومية الدعوى يف الفصل ضرورة يفرض التقادم أن 3الفقه من جانب يرى لذلك ،
 .اجلزائية اإلجراءات يف السرعة املختصة السلطات كافة على يستوجب مما جتاوزه،
 

                                                           

 .بعدها وما  138ص ،578 رقم ، 1986 اجلنائية، اإلجراءات قانون شرح :الستار عبد فوزيةـ 1 

 .بعدها وما  126ص ، السابق املرجع ، أوهايبية هللا عبد-  :راجع ومددها اجلرائم تقادم يف ثركأ للتفصيلـ 2 
 
 .432، 234ص ،  109رقم ،  1981سنة ، اجلنائية اإلجراءات يف الوسيط ، سرور فتحي أمحد-  :راجع ثركأ للتفصيل ـ 3 
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 ظــــاحلف رارـــــق :الثاين املطلب
 هذا عن ونتج العمومية، الدعوى بتحريك العامة النيابة إلزام مدى حول املعاصرة اإلجرائية األنظمة اختلفت   

 . 1املالئمة بنظام يعرف والثاين الشرعية، بنظام يعرف األول نظامني، ظهور االختالف
  بتدخل إال تتحقق ال الشرعية أن ويرى الشرعية، فكرة على " الشرعية نظام " األول النظام يقوم    

 فالنيابة فيها، للسري حمل ال أنه رأت ما إذا حىت العمومية الدعوى بتحريك العامة النيابة ألزام وبذلك القاضي،
 إحالتها أو التحقيق جهة إىل األمر رفع عليها ويتعني األوراق، حفظ قرار إصدار سلطة متلك ال بذلك العامة
  .القضاء بتدخل إال تتحقق ال الشرعية ألن مناسبا، تراه ما بشأهنا تتخذ لكي احملكمة إىل

 يف التقديرية السلطة العامة للنيابة مينح "العمومية الدعوى حتريك يف املالئمة نظام " الثاين النظام بينما     
 النيابة أن ذلك ومعىن الدعوى، هذه بتحريك ملزمة ليست العامة النيابة أن أي العمومية، الدعوى حتريك
 حتريكها عدم وبني فيها، والسري العمومية الدعوى حتريك بني تالءم أن عليها ابجلرمية أخطرت ما إذا العامة
 .بشأهنا األوراق وحفظ
 املختلط ابلنظام فأخذ املالئمة، وبني للدعوى اإللزامي التحريك بني وسطا مسلكا اجلزائري املشرع سلك وقد
 فيها أخذ احملاكمة ومرحلة املالئمة، بنظام أخذ وفيها التحقيق، مرحلة :مرحلتني إىل الدعوى قسم حني

 التحقيق، مرحلة يف إطالقه على املالئمة بنظام أيخذ مل اجلزائري املشرع أن إال ، "2اإللزامي "اإلهتامي ابلنظام
 اليت اهلامة اجلنح بعض يف أو جناية للجرمية اجلزائي الوصف كان إذا األوراق حفظ العامة للنيابة ميكن ال إذ

 تنص حيث املالئمة، بنظام صراحة اخذ فاملشرع واملخالفات األخرى للجنح ابلنسبة أما ، 3حتقيقا تتطلب
 فيها للنظر احملاكمة أو ابلتحقيق املختصة القضائية اجلهات وخيطر:"......ج.إ 36 املادة من اخلامسة الفقرة
 ....".للمراجعة قابال دائما يكون مبقرر حبفظها أيمر أو
 اإلجراءات يف للسرعة العامة النيابة تصدره الذي األوراق حفظ قرار حتقيق مدى حول  4الفقه واختلف   

 .القضاء كاهل على العبء وختفيف اجلزائية،

                                                           

 . 78ص ،  2005_ 2004القاهرة العربية، النهضة دار األول، اجلزء املصري، التشريع يف اجلنائية اإلجراءات ،سالمة حممد مأمونـ 1 
 
  94ص ، السابق ،املرجع حمدة أمحد راجع يف ذلك:ـ 2 

 .اجلناايت مواد يف وجويب االبتدائي التحقيق  ":ج.إ.ق من  66املادة تنصـ 3 

 ".اجلمهورية يلكو  طلبه إذا املخالفات مواد يف إجراؤه جيوز آما خاصة، نصوص مثة يكن مل ما اختياراي فيكون اجلنح مواد يف أما
 
  :أنظرـ 4 

-RASSAT MICHELLE :Le Ministère Publique entre son passé et son avenir, Thèse, Paris,1967,P 233. 

 .بعدها وما 79 ،ص السابق املرجع ، سالمة حممد مأمون و. بعدها وما 86 ص السابق، املرجع امل،ك سيد شريف -
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 يف السرعة حتقق اليت األساليب بني من األوراق حفظ قرار أن الفقه يعترب ملاذا :هو يثار الذي والتساؤل
 ؟ اجلزائية اإلجراءات

 وأسباب األوراق، حفظ قرار ماهية يف البحث علينا تستوجب السؤال هذا على اإلجابة أن احلقيقة     
 :كمايلي تنامن خالل دراس اجلزائية اإلجراءات يف ابلسرعة احلفظ قرار عالقة مث عليه املرتتبة والنتائج إصداره
 األوراق حبفظ األمر ماهية :األول الفرع

 أواًل : تفرقة اصطالحية :
سـلطة التحقيـق يف أعقـاب مـا  يشيع استعمال مصطلح "أمر احلفظ" للداللة على ذلك التصرف الذي يصدر مـن  

قامت به من حتقيق ابتدائي يف شأن جرمية ما. ولعل هذا قد حيدث خلطاً بني هذا النوع من أوامر احلفـظ، وبـني مـا 
 .1قد يصدر من أوامر أخرى ابحلفظ يف شأن جرمية ما للتصرف فيما قام بشأن تلك األخرية من أعمال استدالل

ايز بــني أوامــر احلفــظ ــــن النــوعني مــن أوامــر احلفــظ مردهــا إىل الفقــه الفرنســي الــذي ميواحلــق أن التفرقــة بــني هــذي      
الـيت تصـدر عـن سـلطة االهتـام ، و  2Le classement sans suite   ابملعـىن الـدقيق ، واملسـماة ابللغـة الفرنسـية

 Parquet ou  )النيابة العامة        Opportunité des poursuites   مالئمة املالحقة اجلنائيةاملخول هلا 

ministère public وكيل اجلمهورية(    ، وممثلها يسمى مدعي اجلمهورية ( 
 (Le Procureur de la République ) اوى ـــشك، بغية التصرف فيما قدم إليها منPlaintes  

 Procédure d’enquêteع االستدالالت ـــر مجــــأو فيما مت حتريره من حماض   Dénonciations  أو تبليغات
3préliminaire. 
 Instruction préliminaireوبـني تلـك األوامـر الـيت تصـدر عـن السـلطة الـيت ينـاط هبـا التحقيـق االبتـدائي     

للتعبري عـن منـع السـري يف الـدعوى يف أعقـاب مـا قامـت بـه تلـك  ( ،Le juge d’instruction)قاضي التحقيق 
  إلقامة الدعوى" هالسلطة من إجراءات حتقيق ، ويسمى أمر احلفظ يف تلك احلالة "األمر أبال وج

4lieu-L’ordonnance de non . 
الفقـرة األوىل . فقـد جـاء يف 8596وقد اعتمـده املشـرع الفرنسـي هـذه التفرقـة يف قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة لعـام    
"يتلقــى مـدعي اجلمهوريـة الشــكاوى والتبليغـات ويقـدر مــا  ه: مـن هــذا القـانون األخـري الــنص علـى أنـ 04املـادة مـن 

 اجملين عليه بذلك إذا كان معلوماً". يراه بشأهنا. وعليه أن خيطر الشاكي حبفظ الدعوى ، وخيطر 

                                                           

 .قانون اإلجراءات اجلنائية املصريمن  88املادة ، و  من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي 04راجع املادة ـ 1 
   .S. Guincha rd et J. Buisson, Procédure pénale, éd. Litec, 2000, p. 495 ـ 2

هتام أو التحقيق يف السائد عماًل أن الشكاوى والتبليغات تقدم مسبقًا إىل رجال الشرطة حبسباهنم من رجال الضبط القضائي ، وتتم من مث إحالتها إىل جهة االـ 3 
ة ما حتيلها إىل جهات الضبط القضائي الستيفاء صورة حماضر مجع استدالالت. وإذا ما قدمت الشكوى أو البالغ مباشرة إىل سلطة االهتام أو التحقيق فإهنا عاد

 املعلومات بشأهنا.   
   S. Guinchard et J. Buisson, Op. cit., p. 580 et s., n°1055 ـ4



 صدور قبل الجزائية االجراءات في السرعة لضمان المقررة التيسير أساليب:  األول الفصل
51/20االمر  

 

45 
 

ويبدو أن املشرع الفرنسي مل يبني األسباب اليت ميكن أن يصدر من أجلها أمـر احلفـظ مـن النيابـة العامـة ، كمـا مل    
 .1يلزم هذه األخرية ببيان األسباب اليت دفعتها حلفظ األوراق )الشكوى أو التبليغات(

 042لنيابة العامة هبذا التسـبيب يف احلالـة الـيت أشـارت هلـا الفقـرة الثانيـة مـن املـادة إال أن املشرع الفرنسي قد ألزم ا  
إذا تعلـق األمـر بفعـل وقـع علـى حـدث وكـان مـن بـني ويـتم إعالنـه كتابـة بقوهلا "جيب أن يكون األمر ابحلفظ مسبباً 

ـــــانون  22-222إىل  22-222واملـــــواد  22-222إىل  22-222اجلـــــرائم املنصـــــوص عليهـــــا يف املـــــواد  مـــــن ق
  . 3العقوابت"

"األوامــر أبال وجــه إلقامــة والــيت يســميها الفقــه الفرنســي مــا يصــدر عــن ســلطة التحقيــق مــن أوامــر ابحلفــظ ، أمــا      
مـن  822، فقد أوردها املشـرع الفرنسـي يف الفقـرة األوىل مـن املـادة   Ordonnances de non-lieuالدعوى" 

 Il (le              وىــــاضي التحقيــق أبن ال وجــه للســري يف الدعــــ"أيمــر ق :بقولــه   4قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة

juge d’instruction) déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre  

 si le juge d’instruction estime que les إذا قـدر أن الوقـائع ال َتكنـون ال جنايـة وال جنحـة وال  الفـة

faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention،  والً ـــــاجلـاين جمهإذا ظـل أوsi 

l’auteur est resté inconnu ـــ، أو إذا ك  s’ilل التحقيــق حمــانت ال توجــد أدلــة كافيــة قبــل الشــخص ــ

n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen"5.       يقابل
مـن قـانون اإلجـراءات اجلزائيـة اجلزائـري بقوهلـا:" اذا رأى قاضـي التحقيـق ان الوقـائع  882هذا النص القانوين املـادة 

جمهـوال،  مـا يـزالال تكون جناية أو جنحة او  الفة أو أنـه ال توجـد دالئـل كافيـة ضـد املـتهم او كـان مقـرتف اجلرميـة 
 ....".أصدر أمرا أبن ال وجه ملتابعة املتهم..

 والبني أن النص القانوين قد حصر األسباب اليت قد يبىن عليها األمر أبال وجه إلقامة الدعوى. 

 وإذا كانت التفرقة بني هذين النوعني من أوامر احلفظ يف النظام اإلجرائي الفرنسي أتيت متوافقة مع ما يسود     

 

                                                           

 1
مـا يوجـب تسـبيب والنياابت  إلعادة تنظيم العالقات بني وزير العدل 0222-9111هذا وقد تضمن مشروع القانون الذي طرح أمام الربملان الفرنسي بني عامي  ـ

 من املشروع( ، غري أن هذا املشروع مل يرى النور بعد. 9-02األمر حبفظ األوراق الصادر من النيابة العامة يف مجيع األحوال )م.
S. Guinchard et J. Buisson, Op. cit., p. 496, note 9. 

2
 .9119يونيو  91الصادر يف  069-19عدلت تلك املادة ابلقانون  ـ
  

 Article 40 (al.1 et 2) : Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite ـ3

à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l’affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. 

Lorsqu’il s’agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-

22 à 227-42 du code pénal, l’avis de classement doit être motivé et notifier é par écrit. 

 .8595مارس عام  2دأ سرايهنا يف ، وقد ب 8596ديسمرب  22صدرت مدونة اإلجراءات اجلنائية الفرنسية يف ـ 4 
 

 Article 177 (al.1) : Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni ـ5

contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise 

en examen, il déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre.  
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 إال أهنا صادفت قبوالً أيضاً يف الدول اليت خيول فيها، 1هذا النظام من فصل واضح بني سلطيت االهتام والتحقيق

   واجلزائري(.جلهة واحدة اجلمع بني سلطيت االهتام والتحقيق )كالنيابة العامة يف النظام املصري  
 

مــن  49فقــرة28مبــا اعتمــده املشــرع الفرنســي يف هــذا الصــدد ، فــنص يف املــادة  اجلزائــري وهكــذا أتســى املشــرع    
 ".....أو أيمر حبفظها مبقرر يكون قابال دئما للمراجعة.....ائية على أنه "ز قانون اإلجراءات اجل

وهذا هو أمر احلفظ الذي يصدر عن النيابة كسلطة مهيمنة على أعمال االستدالل هبدف التصرف فيمـا قـدم مـن  
 القضائي.  األفراد من شكاوى أو تبليغات أو حترر من حماضر مبعرفة مأموري الضبط

 

 وعليه ميكن التفرقة بني أمر احلفظ واالمر ابنتفاء وجه الدعوى كالتايل:
  يصدر بناءا على حمضر حتقيق وال يكون على أساس حمضر االستدالالت أن األمر ابنتفاء وجه الدعوى

بعكس أمر احلفظ الصادر عن النيابة فهو يصدر على اساس  حمضر املعلومات  وهو اجراء قضائي
 ستدالالت.واال

 .أمر انتفاء وجه الدعوى مينع اللجوء اىل االدعاء املدين يف نفس املوضوع عكس امر احلفظ 
  أمر انتفاء وجه الدعوى الصادر عن قاضي التحقيق جيوز الطعن فيه ،ولقد حدد قانون االجراءات اجلزائية

 هلم حق الطعن فيه. نطرق لطعن فيه وم
  عن قاضي التحقيق يقطع التقادم بعكس أمر احلفظ الصادر عن األمر ابنتفاء وجه الدعوى الصادر

 النيابة العامة الذي ال يقطع التقادم.
  األمر ابنتفاء وجه الدعوى مىت أصبح هنائيا يكتسب حجية خاصة متنع العودة او الرجوع اىل التحقيق أو

ود واألوراق واحملاضر طرح الدعوى على حمكمة املوضوع مامل تظهر ادلة جديدة، وتعد ادلة أقوال الشه
اليت مل يكن يف االمكان عرضها على قاضي احملقق لتمحيصها واليت من شاهنا ان تعزز االدلة اليت سبق 
وأن وجدها ضعيفة او من شان هذه األدلة ان تعطي توضيحا دقيقا وواسعا ملوضوع االفعال املنسوبة 

 رر ما اذا كانت مثة حمل لطلب اعادة للمتهم، وتكون انفعة إلظهار احلقيقة، والنيابة وحدها تق
 من قانون االجراءات اجلزائية( 571) املادة التحقيق بناءا على االدلة اجلديدة

 
                                                           

juge Le قاضـي التحقيـق  يعتمد النظـام القـانوين الفرنسـي فكـرة الفصـل بـني سـلطي االهتـام والتحقيـق. ويسـند إىل النيابـة العامـة يف فرنسـا أمـر تقريـر االهتـام ، أمـاـ 1 

d’instruction واجلزائــريصــري فهــو اجلهــة املخــول هلــا القيــام ابلتحقيــق االبتــدائي يف الــدعوى اجلنائيــة. وهــذا يغــاير الــدور الــذي تقــوم بــه النيابــة العامــة يف النظــام امل ،
 .والدور الذي تقوم به هيئة التحقيق واالدعاء العام يف النظام السعودي ، إذ جتمع هاتني اجلهتني بني سلطيت االهتام والتحقيق

 راجع ملزيد من التفصيل حول النظام الفرنسي وأنظمة أخرى مقارنة :
P. Chambon, Le juge d’instruction, Dalloz, 2èmeéd. 1996, A. Perrodiet, Etude comparée des ministère publics 

anglais et gallois, écossais, français et italiens, vers un ministère public de type européen, th. Paris 1, 1997.   
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 :األوراق حفظ قرار ماهية -اـاثني
 كانت سواءا عليها، يبىن اليت لألسباب لنخلص القانونية وطبيعته ابحلفظ األمر ملاهية نتعرض صدد ال هذا يف

 .موضوعية أو قانونية أسبااب
 :امر احلفظ تعريف -(5

 االستدالالت إجراء بعد أو بدايتها منذ اجلزائية الوقائع يف التحقيقات على اإلشراف سلطة العامة النيابة تتوىل
   املختصة اجلهة إىل الدعوى رفع إىل حتقيقها من العامة النيابة تنتهي احلالتني كلتا ويف فيها،

 .1أسبابه حتققت إذا األوراق حفظ قرار إبصدار أو اإلدانة، ترجيع رأت إذا
 التشريعات أن العامة،كما النيابة تصدره الذي األوراق حفظ لقرار مانع جامع تعريف على 2الفقه يتفق مل

 اإلجراءات قانون من 36 املادة من اخلامسة الفقرة) صرحية بصورة عليه ابلنص اكتفت بل تعرفه، مل اإلجرائية
 :منها البعض نورد فقهية تعريفات عدة ظهرت وبذلك ،(اجلزائري اجلزائية
 العامة، النيابة تقدرها اليت لالعتبارات اجلزائية املالحقة بعدم أمر " :أبنه احلفظ قرار الفرنسي الفقه عرف     

 وكيل نفس من عليه العدول جيوز إذ حجية، حيوز وال حقا، يكسب ال وهو اهتام سلطة بصفتها منها ويصدر
 " 3الرؤساء  أوامر على بناء أو أصدره، الذي اجلمهورية

 ، العامة النيابة تصدره الذي األوراق حفظ قرار تعريف يف الفرنسي الفقه مع اتفق فقد املصري الفقه أما
 بوصفها العامة النيابة عن ويصدر اجلنائية، الدعوى حتريك بعدم أمرا يعد" : أبنه احلفظ قرار عرف حيث
 حلني (مؤقتا) اجلزائية الدعوى حتريك منع صدوره على يرتتب ألنه،  4حتقيق سلطة وليست استدالالت سلطة
  "5إلغائه

                                                           

 طلب أوال عليه يتعني إذ احملكمة إىل مباشرة القضية رفع اجلمهورية يلكلو  جيوز فال اجلنح، وبعض اجلناايت يف التحقيق توجب واليت ج.إ  66املادة تقرره ملا تبعاـ 1 

 .احملكمة إىل مباشرة األمر رفع له جيوز - ركالذ  السالفة املادة مبوجب عليها املنصوص احلاالت– ذلك وماعدا التحقيق، لقاضي يقدمه حتقيق فتح
 
 راجع يف ذلك: ـ 2 
 .20ص،القاهرة ،1 الطبعة ،(مقارنة دراسة.)اجلنائية الدعوى إلقامة وجه ال أبن واألمر األوراق حفظ يف العامة النيابة سلطة :حجازي بيومي الفتاح عبد -
 .445،446 ص ،ة،اإلسكندري احلديث اجلامعي املكتب املتهم، : الروس أبو بسيوين أمحد -
 وما 51 ،ص 2008 سنة ، عكنون بن احلقوق آلية اجلزائر جامعة -توراكد  رسالة - ، العمومية الدعوى حتريك يف العامة للنيابة التقديرية السلطة :مشالل علي -

 .بعدها
 
 وما بعدها. 52ص ي، املرجع السابق،حجاز  بيومي الفتاح عبدـ 3 

 
 طابع إضفاء عليه يرتتب مما اجلزائية للمتابعة وجه ال أبن أمر يعترب حتقيق سلطة ابعتبارها املصري للقانون طبقا العامة النيابة تصدره الذي ابحلفظ األمر أن نالحظـ 4

 .مصلحة له ممن فيه الطعن وجيوز حجية له وتكون حقا املتهم فيكسب عليه، القضاء
  
 .224، 445ص ، ،اإلسكندرية احلديث اجلامعي املكتب املتهم،  :الروس أبو بسيوين أمحد راجع يف ذلك:ـ 5 

 .50 ص السابق، املرجع  حجازي بيومي الفتاح عبد -  
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 فيه تعلن اهتام سلطة ابعتبارها العامة النيابة تصدره إداري قرار " أبنه احلفظ قرار اجلزائري الفقه عرف ولقد
 تقادم قبل عنه العدول وجيوز فيه، املقضي الشيء قوة على حيوز ال وهو االستدالالت، مرحلة انتهاء عن

   "1االستدالل  مبحضر أو ابلشكوى املثبتة الواقعة
 تصدره الذي األوراق حفظ قرار تعريف تناولت تعددها من ابلرغم التعريفات هذه كل أن يالحظ وما    
 بوضع القضاء، كاهل على العبء ختفيف على تساعد وسيلة ابعتباره أمهيته يف الولوج دون العامة، النيابة
 اجلزائية اإلجراءات يف السرعة وحتقيق جهة، من اجلزائي القضاء أمام رفعها من طائل ال جزائية لقضااي حد

 .اجلزائي القضاء أمام إبقامتها العادية اإلجراءات إتباع دون إبهنائها
 تصدره ،( مؤقتا )العمومية الدعوى حتريك بعدم إداري قرار أنه : األوراق حفظ قرار تعريف ميكن وبذلك    
 الوقت ذات يف وهو املوضوعية، أو القانونية أسبابه إحدى حتققت مىت املالئمة سلطة على بناء العامة النيابة
 الدعوى حتريك بدون أي حماكمة بدون العمومية الدعوى إهناء سلطة العامة للنيابة املشرع خول مبوجبها وسيلة
 .اجلزائي القضاء كاهل على كبري عبء ختفيف عنه يرتتب مما ،(احلكم جهة أو التحقيق جهة) احملكمة أمام
 :القانونية ة أمر احلفظطبيع -(2

 مىت العمومية الدعوى حتريك بعدم النيابة تصدره الذي اإلداري القرار ذلك هو احلفظ قرار أن أسلفنا كما      

 على حتملها اليت املوضوعية أو القانونية األسباب هلا تتوافر ال عليها املعروضة االستدالالت نتائج أن هلا تبني

 . 2االهتام توجيه

 حركت قد تكون أن دون العامة النيابة من يصدر ألنه نظرا إداراي إجراء وليس إداري قرار هو احلفظ قرار و    

 الذي األوراق حفظ قرار أن ومصر فرنسا من كل  يف 3الفقه أمجع لذلك اإلجراءات، من إجراء أبي الدعوى

 .قضائية قيمة أي من جمرد العامة النيابة تصدره
 املادة نص خالل من جليا ذلك ويظهر احلفظ، لقرار القانونية الطبيعة صريح وبشكل اجلزائري التشريع حدد وقد

 أو ابلتحقيق املختصة القضائية اجلهات وخيطر ...: " اخلامسة فقرهتا يف اجلزائية اإلجراءات قانون من 36

 " . ...للمراجعة دائما قابال يكون مبقرر حبفظها أيمر أو فيها للنظر احملاكمة
 هو العامة النيابة تصدره الذي احلفظ قرار أن على تفيد " للمراجعة دائما قابال يكون مقرر ..." فعبارة    

  ذو احلفظ قرار أن اعتبار على ويرتتب، 4الطعن أو لالستئناف قابل قضائي قرار وليس للمراجعة قابل إداري قرار 

                                                           

 51ص ،  2008سنة عكنون، بن احلقوق ليةك اجلزائر، جامعة ،-توراكد  رسالة - العمومية، الدعوى حتريك يف العامة للنيابة التقديرية السلطة :مشالل عليـ 1 
 
 . 67ص السابق، املرجع مشالل، عليـ 2 

 
 . 604ص السابق، املرجع ، سالمة حممد مأمون -   :راجع يف ذلك ـ 3 

 .67 ص السابق، املرجع مشالل، علي  -                     
 
 . 68ص نفسه، املرجع  :مشالل عليـ 4 
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 :التالية النتائج إدارية طبيعة
 تقادم قبل وقت أي يف عنه العدول العامة للنيابة وجيوز فيه، املقضي الشيء قوة على حيوز ال احلفظ قرار أن -

  1ةالعمومي الدعوى

 أمام فيه التظلم جيوز وإمنا القضائية اجلهات أمام فيه الطعن جيوز ال فإنه إداري قرار هو احلفظ قرار أن مبا  -

  .2العام النائب أو اجلمهورية وكيل

 مطالبا اجلرمية من تضرره فيها يدعي شكوى تقدمي إىل املضرور التجاء دون حيول ال احلفظ قرار صدور أن -

 . 4العمومية الدعوى  حتريك تلقائيا عليه ويرتتب ،3ضرر من أصابه عما ابلتعويض
 مواجهة يف اختذ إذا إال التقادم يقطع ال االستدالل، إجراءات ضمن يدخل إداري قرار هو احلفظ قرار أن -

 .5بعد تنقضي مل التقادم مدة ان طاملا قائمة تظل وإمنا العمومية الدعوى به تنقضي وال رمسيا، به واخطر املتهم
 
 أسباب أمر احلفظ :(3

 أسباب على بناء أو العمومية الدعوى يف السري دون حتول قانونية، أسباب على بناء احلفظ قرار يصدر      
  6ثبوهتا ومدى ابلوقائع تتعلق موضوعية

 املختصة القضائية اجلهات وخيطر ...": اخلامسة فقرهتا يف اجلزائية اإلجراءات قانون من 36 املادة تنص     
 ."...للمراجعة دائما قابال يكون مبقرر حبفظها أيمر أو فيها للنظر احملاكمة أو ابلتحقيق

 وإمنا األوراق، حفظ قرار عليها يبىن اليت األسباب حيدد مل اجلزائري املشرع أن النص، هذا خالل من يتضح  
 الوجه أبن األمر أسباب على ينص جنده حني يف ، 7أسبابه حتديد دون فقط عليه ابلنص فقط اكتفى

 :تنص اليت ج.إ 163 املادة يف للمتابعة 

                                                           

 . 68ص نفسه، املرجع مشالل، عليـ راجع في ذلك:    ـ 1 
 499 ص ، 2006 مصر القانونية، الكتب دار اجلنائي، اإلثبات و التحرايت : الدغيدي حممد مصطفى ـ                      

 
 . 605ص السابق، املرجع سالمة، حممد مأمون -  :راجع يف ذلكـ 2 

 .447 ص السابق، املرجع املتهم، الروس، أبو بسيوين أمحد  -                   
 
 . 91إىل  89ص من السابق، املرجع أوهابية، هللا عبد :أنظر املباشر اإلدعاء يف التفصيل من ملزيدـ 3 

 
 لكل جيوز :ج.إ  72ملادةالقانون" كما تنص ا هذا يف احملددة للشروط طبقا الدعوى هذه حيرك أن املضرور للطرف أيضا جيوز ماك  :"48/42ـ تنص المادة4 

 .".املختص التحقيق قاضي أمام بشكواه يتقدم أبن مدنيا يدعي أن جبرمية مضار أبنه يدعي شخص
 
 . 222ص ،  2003اإلسكندرية ، احلديث اجلامعي املكتب مة،كحما  بدون اجلنائية الدعوى إهناء يف وسلطتها العمومية النيابة :الفتاح عبد مسري حممودـ 5 

 
 : بعدها ما و  145ص ، السابق املرجع ، حجازي بيوم الفتاح عبد ـ :راجع يف ذلكـ 6 

 .بعدها ما و 56 ص ، السابق املرجع ، مشالل علي ـ                                                                            
  

  .اجلزائية اإلجراءات قانون من اخلامسة فقرهتا يف  36املادةراجع  ـ 7 
 



 صدور قبل الجزائية االجراءات في السرعة لضمان المقررة التيسير أساليب:  األول الفصل
51/20االمر  

 

50 
 

 ضد كافية دالئل توجد ال أنه أو  الفة أو جنحة أو جناية تكون ال الوقائع أن التحقيق قاضي رأى إذا"
  ".املتهم ملتابعة وجه ال أبن أمرا أصدر جمهوال، يزال ما اجلرمية مقرتف كان أو املتهم
  الفة أو جنحة أو جناية تكون ال الوقائع أن االهتام غرفة رأت إذا" :القانون نفس من 195 املادة وتنص

 وجه ال أبن أمرا أصدرت جمهوال، يزال ال اجلرمية مرتكب كان أو املتهم إلدانة كافية دالئل تتوفر ال أو
 األحكام بتطبيق اجلزائية، اإلجراءات قانون يف والقياس التفسري قواعد إعمال إىل يدعو ما وهو  للمتابعة"
 .احلفظ قرار يف للمتابعة وجه ال أبن لألمر املقررة

 

 ألمر احلفظ ةـــونيالقانـ ابـــاألسب :أوال 
 ابإلدانة، املتهم على احلكم دون حالت توافرت مىت اليت القانونية املوانع تلك هي القانونية األسباب     
 دون حيول منها أي توفر إذا اجلزائية اإلجراءات بقانون أو العقوابت بقانون تتعلق أسباب هي أخرى وبعبارة
 بقانون املتعلقة األسباب و العقوابت بقانون املتعلقة األسباب يف إمجاهلا وميكن املتهم على العقوبة توقيع

 .اجلزائية اإلجراءات
 : العقوابت بقانون املتعلقة األسباب 01-

 

 :اجلرمية أركان توفر لعدم احلفظ  -أ
 قرار تصدر العامة النيابة أن بذلك واملقصود اجلرمية، أركان كل فيها تنعدم اليت احلالة يف إما ذلك يكون    
 فيه تتوافر ال مدين نزاع جمرد األمر كان لو كما  قانوان، تتوافر مل اجلرمية أركان أن هلا تبني إذا األوراق حفظ
 على تنطبق ال أو أصال، جمرمة ليست املتهم قام اليت األفعال تكون عندما أخرى بعبارة أو التجرمي، شروط
 مرحلة يف الشرعية مبدأ فاعلية مدى تظهر وهنا ، 1العقوابت قانون يف الواردة التجرمي نصوص من نص أي

 أمام القضية إبحالة سواء اإلجراءات تطويل أمام حائل املبدأ هذا أن حيث االهتام،
 . 2األخري يف ابلنهاية عليها حمكوم قضية على املوضوع حمكمة على اإلحالة أو التحقيق جهة
 أركان أحد فيها خيتل اليت احلالة يف ذلك يكون اجلرمية أركان من ركنا فيها يتخلف اليت احلالة يف أو   
 مثال املادي فالركن معنوي، واألخري مادي وآخر شرعي ركن ثالث اجلرمية أركان أن البيان عن فغين اجلرمية، 

 السببية والعالقة السلوك ذلك على املرتتبة والنتيجة املتهم أيتيه الذي اإلجيايب السلوك عناصر ثالثة من يتكون
 .عليه املرتتبة والنتيجة املتهم أاته الذي السلوك بني
  

                                                           

 . 720ص السابق، املرجع سالمة، مأمونـ 1 

 . 454ص السابق، املرجع التحقيق، مرحلة أثناء املتهم ضماانت حمدة، أمحدـ 2 
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 قرار العامة النيابة جيوز احلالة هذه ويف للجرمية، املادي الركن انعدام السببية العالقة عنصر انعدام على ويرتتب
 . 1األوراق حفظ
 :العقاب موانع من مانع أو اإلابحة أسباب من سبباحلفظ لتوفر  -ب
 اإلابحة أسباب اجلزائري املشرع نظم ولقد اإلابحة، أسباب من سبب توافر احلفظ لقرار القانونية األسباب من
 :الجرمية ":فيها جاء حيث العقوابت، قانون من 39 املادة يف
 القانون؛ به أذن أو أمر قد الفعل كان إذا ـ
 مملوك مال عن أو الغري عن أو النفس عن املشروع للدفاع احلالة الضرورة إليه دفعت قد الفعل كان إذا ـ

 .".االعتداء جسامة مع متناسبا الدفاع يكون أن بشرط للغري أو للشخص
 : العقاب أو املسؤولية موانع من مانع من املتهم ستفادةا الةاحلفظ حل -ج
 لقرار القانونية األسباب من سبب العقاب، أو املسؤولية موانع من مانع من املتهم استفادة يعد كذلك    

 وإخفاء السرقة جرائم يف الفاعل يف الزوجية عالقة أو الفرع أو األصل صفة تتوافر اليت احلالة يف كما احلفظ
 يف أو العقوابت، قانون من 866،877،878،886 للمواد طبقا األمانة وخيانة والنصب املسروقة األشياء
 وفقا وذلك اجلرمية رتكابها أثناء سكر حالة يف املتهم كان إذا أو اإلكراه أو اجلنون أو السن صغر حالة

  2.اجلزائري العقوابت قانون من 94،96،97 املواد ألحكام
 

 :اجلزائية اإلجراءات بقانون املتعلقة األسباب 02-
 إىل السبيل ولكن متوافرة اجلرمية فأركان العمومية، الدعوى حتريك يف العامة النيابة سلطة تعرتض قيود هي     
 قد العمومية الدعوى فيها تكون اليت كاحلالة عارضة، إجرائية عقبة لوجود ينغلق عنها الناشئة الدعوى رفع

 املشرع نظم وقد ، 3خاصة وأخرى عامة أسباب إىل العمومية الدعوى انقضاء أسباب تقسيم وميكن انقضت،
 848اىل  865واملواد 64اىل  68من  املواد يف العمومية الدعوى النقضاء واخلاصة العامة األسباب اجلزائري

 الدعوى حتريك يف العامة النيابة سلطة تعرتض اليت العقبات إمجال وميكن اجلزائية، اإلجراءات قانون من
 :كاآليت ومباشرهتا العمومية

  

                                                           

  12ص ،  1998اجلزائر اجلامعية، املطبوعات ديوان األول، اجلزء العام، القسم العقوابت قانون شرح :سليمان هللا عبدـ 1 
 
 2

 من قانون العقوابت. 05،06،02راجع املواد: ـ
 .بعدها وما  416ص السابق، املرجع ، أوهايبية هللا عبد-  :أنظرـ 3 

 .بعدها وما 222 ص ، السابق املرجع ، سامل مدحت نبيل -          
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 سباب العامة النقضاء الدعو  العمومية:األ-أ
 نص العمومية، حصرها املشرع اجلزائري يف الدعوى حتريك يف العامة النيابة سلطة عرتضت عقباتوهي تتمثل يف 

 وفاة :كالتايل العمومية الدعوى إلنقضاء العامة األسباب حدد حبيث اجلزائية اإلجراءات قانون من 6 املادة
 .به املقضي الشيء لقوة حائزة حكم وبصدور العقوابت قانون وإبلغاء الشامل والعفو التقادم املتهم،
 :املتهم وفاة 1-
 املستحيل من فإنه ، 1 592مادته يف اجلزائري الدستور رسخه الذي وتفريدها العقوبة شخصية ملبدأ تطبيقا
 تويف إذا وابلتايل العمومية، الدعوى حتريك أوبعد قبل الوفاة حدثت سواء متوىف، شخص على عقوبة توقيع

 اليت االهتام جهة على وتعني  2اجلزائية اخلصومة عناصر من عنصر اختل األويل التحقيق مرحلة أثناء الشخص
 .3األوراق حفظ قرار تصدر أن الدعوى يف التصرف سلطة متلك
 :التقادم 2-

 خالل من ويتضح اجلزائية، اإلجراءات قانون من 6، 7، 8، 9 املواد يف التقادم اجلزائري املشرع نظم      
 املقررة املدة أن إال و الفات، وجنح جناايت اجلرائم أنواع مجيع يشمل التقادم أن املواد هذه نصوص استقراء

 بثالث اجلنح أما كاملة، سنوات عشرة مبضي يكون اجلناايت فتقادم املرتكبة، اجلرمية نوع حسب ختتلف له
 آخر اتريخ من أو اجلرمية ارتكاب يوم من عام كأصل التقادم مدة وحتسب بسنتني، واملخالفات سنوات
 أما االستمرار، حالة انتهاء اتريخ من حتسب املستمرة اجلرمية يف التقادم مدة فإن القاعدة هلذه وخالفا إجراء،
 األسباب من سببا التقادم ويعترب ، 4ارتكابه يوم من ال اكتشافه اتريخ من ابتداء التقادم حيسب التزوير جرائم

 .احلفظ قرار إلصدار القانونية
 :به املقتضي الشيء لقوة احلائز احلكم ـ 3
 من قانوين سبب العادية، غري أو العادية الطعن طرق من طريق أبي فيه الطعن جيوز ال الذي احلكم يعد    

 إذا وابلتايل األشخاص ونفس املوضوع، لنفس العودة وجوده مع جيوز ال إذ العمومية، الدعوى انقضاء أسباب
 تعني به، املقتضي الشيء لقوة حائزا حكم فيه صدر وأن سبق اجلمهورية وكيل أمام قضية ملف أحيل

 .5املوضوع يف الفصل لسبق األوراق حبفظ قرار إصدار األخري هذا على 
                                                           

 ".الشخصية و الشرعية مبدأي إىل اجلزائية العقوابت ختضع  " :احلايل اجلزائري الدستور من  142املادة تنصـ 1 
  
 .اخلصومة هذه قيام عدم العناصر هذه أحد اختالل على يرتتب واملتهم العامة النيابة و القضاء يف تتمثل أساسية عناصر ثالثة على اجلزائية اخلصومة تقومـ 2 

 
  .اجلزائري اجلزائية اإلجراءات قانون من  36املادة راجعـ 3 

 
 .بعدها وما  126ص السابق، املرجع أوهايبية، هللا عبد-  :نظرأـ 4

 . بعدها وما 76 ص ، 1999 اجلزائر اجلامعية، املطبوعات ديوان األول، اجلزء اجلزائري، التشريع يف اجلزائية اإلجراءات مبادئ ، الشلقاين شوقي أمحد-        
 
 .بعدها وما  87ص ، السابق املرجع الشلقاين، شوقي أمحد ـ5 
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 : الشامل العفو -4
 " انه على اجلزائري الدستور من السابع بندها يف 122 املادة فتنص الشامل، ابلعفو العمومية الدعوى تنقضي
 العقوابت، قانون قواعد.....،  :اآلتية اجملاالت يف وكذلك الدستور، له خيصصها اليت امليادين يف الربملان يشرع

 صدر شامال عفوا الوطين الشعيب اجمللس أصدر وقد ، ....." الشامل ،والعفو...السيما اجلزائية، واإلجراءات
 واجلنح اجلناايت على الشامل العفو إجراءات تطبق " :منه 02 حيث جاء يف املادة  46/64 القانون مبوجب
 واتريخ 1980 يناير أول ما بني املدة يف الدولة امن جملس قبل من متابعة أو حماكمة موضوع كانت اليت
 من يستفيد" :فيها جاء حيث تطبيقه جمال من وسعت منه 3 واملادة ،"  1989 جوان القانون نشر

 الشامل العفو كان إذاف،...." متابعهم املتمثل أو واملتابعني عليهم احملكوم املواطنون الشامل العفو إجراءات
 .قانوين سبب لتوافر األوراق حبفظ قرارا تصدر العامة النيابة فإن العمومية الدعوى حتريك قبل صدر
 سباب ااخاصة النقضاء الدعو  العمومية:األ-أ

 لقرار اخلاصة فاألسباب ، العمومية الدعوى مباشرة يف العامة النيابة سلطة تعرتض اليت عقباتومتثل تلك ال
 من  333_318واملواد اجلزائية اإلجراءات قانون من 6 املادة من والرابعة الثالثة الفقرة عليها نصت احلفظ
  :اجلزائية واملصاحلة الشكوى سحب يف وتتمثل القانون نفس

 :الشكو  سحب 1-
 ، ليهع اجملين قبل من شكوى تقدمي وجوب على مقيدا العامة النيابة قبل من العمومية الدعوى حتريك كان إذا
 فإذا ، 1العمومية الدعوى إلنقضاء سببا يعد األولية التحرايت مرحلة أثناء سحبها أو الشكوى عن التنازل فإن
 قيدةم  الدعوى هذه وكانت العامة النيابة قبل من الدعوى حتريك قبل سحبها أو الشكوى عن التنازل مت

 .للدعوى املسقط السبب لظهور وذلك احلفظ قرار إصدار اجلمهورية وكيل على هفإن شكوى، على
 :اجلزائية املصاحلة 2-
  عليها تكون مرحلة أي يف ألثره ومنتجا العمومية، الدعوى النقضاء قانونيا سببا اجلزائية املصاحلة تعد

 األخري هذا على تعني اجلمهورية وكيل طرف من العمومية الدعوى حتريك قبل متت فإذا اجلزائية، اخلصومة
 .األوراق حبفظ قرارا إصدار 
 
 
 

                                                           

 ."املضرور الزوج شكوى على بناء إال اإلجراءات تتخذ وال:" 3فقرة  339املادة اشرتطت حيث اجلزائري العقوابت قانون من  339املادة عليه نصت ما وهذاـ 1 
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 ألمر احلفظ ةـاملوضوعي ابـــاألسب اثنيــا:
 

 88صراحة فقط يف املادة  عليه ابلنص اكتفى إمنا و أسبابه حيدد مل اجلزائري املشرع أبن القول سبق لقد     
 أن تقرر واليت القضائي التحقيق حلةمبر  املتعلقة ج.إ 588،195 املادتني أحكام إبعمال و لذلك اج.ج ،
 يزال ال اجلرمية مرتكب كان أو املتهم ضد كافية دالئل توافر عدم على بناء يصدر للمتابعة وجه ال أبن األمر

 :وهي صور ثالث يف  احلفظ قرار رضياتومنه ميكن امجال ف جمهوال،
 :الفاعل معرفة عدم -1

 الفاعل يكون حيث معني، شخص إىل املدعاة الواقعة نسب احلالة هذه يف العامة النيابة على يتعذر حيث
 أي الفاعل معرفة لعدم احلفظ قرار يثري وال ، 1االستدالالت مرحلة يف هويته عن الكشف وتعذر جمهوال
 لغرض 2التحقيق قاضي على حيال أو مباشرة احملاكمة إىل فيقدم الفاعل يكتشف أن يكفي ألنه إشكال
 . 3العامة النيابة طلب على بناءا معه التحقيق

 :الشخص إىل املسندة اجلرمية صحة عدم ثبوت -2
 حتدث مل الواقعة تكون أن كما املتهم إىل املنسوب االهتام صحة عدم احلالة هذه يف العامة للنيابة يثبت حيث
 .القضية حبفظ فيه تقضي قرارا فتصدر مدين، نزاع جمرد األمر حقيقة يف هي الوقائع تكون أو ، 4أصال
 :الشخص اهتام على وقوية كافية دالئل توافر عدم -8
 أن األخرية فلهذه ، 5إدانته يرجح ما يوجد ال و املتهم حق يف اثبتة غري التهمة أن العامة للنيابة تبني إذا

 .إليه املنسوبة اجلرمية املتهم إرتكاب على قوية جديدة أدلة ظهور غاية إىل القضية أوراق حبفظ قرارا تصدر
 اترة فإهنا موضوعية، أو كانت قانونية احلفظ قرار صدور أسباب كانت مهما أنه إىل األخري يف وخنلص
 صحة كعدم القانون حددها اليت ابلشروط إال الدعوى موضوع إىل للعودة حدا تضع قطعية أسبااب تكون
 دالئل توفر كعدم مؤقتة أسباب واترة سلفا، قدمنا كما اجلرمية وتقادم اجلناية وعدم للمتهم املنسوبة الوقائع
 حدا تضع ال األسباب وهذه ، جمهوال اجلرمية مرتكب فيها يبقى اليت احلالة يف أو املتهم ضد ومتماسكة قوية

 من التحقيق وتفتح 6احلفظ قرار عن العامة النيابة تعدل املتهم ظهور أو جديدة أدلة ظهور فبمجرد ،للمتابعة

                                                           

 . 447ص السابق، املرجع الروس، أبو بسيوين أمحدـ 1 
 
 .اجلزائية اإلجراءات قانون من  67املادة راجع  ـ 2 

 

 . 200ص السابق، املرجع الفتاح، عبد مسري حممودـ 3 
 
 . 185ص ،  2000بريوت اجلامعية، الدار العام، القسم العقوابت قانون القهوجي، القادر عبد عليـ 4 

  .بعدها ما و  59ص السابق، املرجع مشالل، عليـ 5 
 
 . 185ص السابق، املرجع حجازي، بيومي الفتاح عبدـ 6 
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  .1احلقيقة إىل الوصول شأهنا من اليت اإلجراءات كل وتتخذ جديد 
 

 اجلزائية اإلجراءات يف السرعةو  عالقته أبساليب التيسريو  ابحلفظ األمر :الثاين الفرع
 جلرائما  يف مناسبة تراها اليت اإلجراءات ابختاذ فتبادر القانون، بتطبيق املطالبة يف اجملتمع العامة النيابة متثل    
 العمومية الدعوى إقامة يف عنه اجملتمع أانهبا فقد مرتكبها، على العقوبة توقيع غاية إىل ارتكاهبا حلظة منذ

 االستدالالت إجراء بعد أو بدايتها منذ اجلنائية الوقائع يف التحقيقات على اإلشراف تتوىل إذ فيها، والسري
 88/1املالئمة "املادة سلطة على بناءا ابحلفظ قرار إصدار إىل إما العامة النيابة تنتهي احلالتني كلتا ويف فيها،

 .ج.إ 66 املادة أحكام على بناءا وذلك حتقيق، فتح طلب أو مباشرة احملكمة إىل الدعوى برفع أو إج.ج" 
 .فيها والسري العمومية الدعوى حتريك عدم أي ابحلفظ، قرار إصدار سلطة هلا املمنوحة السلطات بني من  
 ؟ اجلزائية اإلجراءات يف السرعةساليب التيسري و أب احلفظ قرار عالقة مدى حول هنا يثار والتساؤل   

 :يلي ما إىل الفقه انقسملالجابة على هذا التساؤل 
 العامة للنيابة ميكن إذ حجية، كل من جمرد إداري قرار هو احلفظ قرار أن : 2الفقه جانب من يرى_ 5

 تقادم مدة أن طاملا أخرى، مرة العمومية الدعوى مباشرة إىل والعودة شرط أي ودون وقت أي يف عنه العدول
 قاضي أمام املدين االدعاء إىل االلتجاء سلطة ميلك املدين املدعي أن كما بعد، تنقض مل اإلجرامية الواقعة
 من سببا احلفظ قرار اعتبار ميكن ال وابلتايل احملكمة، أمام ابحلضور املباشر التكليف طريق عن أو التحقيق
 .حكم بدون العمومية الدعوى إهناء وسائل بني من وسيلة أو العمومية، الدعوى انقضاء أسباب

 أهم من يعد العامة النيابة تصدره الذي األوراق حفظ قرار أن : 3الفقه من األخر البعض يرى بينما -2
 القضااي من احلد شأهنا من اليت اهلامة الوسائل إحدى ويعترب السرعة، لتحقيق املباشرة اجلزائية اإلجراءات
  األكثر القضااي حل يف للرتكيز فرصة وإعطائها جهة، من القضاء كاهل على كبريا عبئا تشكل اليت البسيطة
  يف السرعة حيقق وابلتايل حماكمة دون الدعاوى إهناء يف كبريا دورا ويلعب أخرى، جهة من أمهية

 .اجلزائية إلجراءاتا
 :ثالث زوااي من اجلزائية اإلجراءات يف السرعة حيقق احلفظ قرار أن  4آخرون ويعترب -8

                                                           

 .اجلزائية اإلجراءات قانون من  36املادة من اخلامسة الفقرة راجع يف ذلكـ 1 
 
 . 224ص السابق، املرجع الفتاح، عبد مسري حممودـ 2 

 
 .بعدها وما  86ص السابق، املرجع امل،ك سيد شريف-  :أنظرـ 3 

 .بعدها وما 103 ص السابق، املرجع سامل، عمر -          
 
 .بعدها وما  373ص السابق، املرجع :حجازي بيومي الفتاح عبدـ 4 
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 سلطة العامة للنيابة منح حني فاملشرع  :العمومية الدعوى إقامة يف للسري مؤقت مانع احلفظ قرار أن 1-
 حمكوم عمومية دعوى إقامة يف السري عن االمتناع سلطة األخرية هلذه خول قد يكون احلفظ قرار إصدار
 .األخري يف ابلنهاية عليها
 العامة للنيابة متنح وسيلة احلفظ قرار أن الفقه من اجلانب هذا يعترب إذا :مصلحة حيقق احلفظ قرار أن 2-
 نتجي  الذي الضرر إزاء شيئا يساوي ال وراءها من النفع أن هلا ثبت إذا العمومية الدعوى حتريك عدم سلطة
 احلقيقة إىل والوصول العدالة حتقيق هو العمومية الدعوى حتريك وراء من يرجى الذي والنفع حتريكها، عن

 .القانون خيالف شخصكل   على العقاب وتوقيع القضائية
 كاهل تثقل ليت القضااي من كثري إبعاد طريق عن وذلك :اجلنائية العدالة إدارة يف يساهم احلفظ قرار 3-
 .والقضاء احملاكم
 إداري قرار املالئمة لسلطة وفقا العامة النيابة تصدره الذي احلفظ قرار أن اعتبار من الرغم على األخري ويف
 العمومية الدعوى سري وقف ) جديدة أدلة طرأت مىت وقت أي يف عنه العدول وميكن حجة كل من جمرد
 كاهل  على العبء خيفف أنه ذلك اجلزائية، اإلجراءات يف السرعة حتقيق يف يساهم أنه إال ،(مؤقتة بصفة ولو

 يف السرعة تسعى اليت الغاية وهي القضاء أمام املعروضة القضااي من هائال عددا من ابحلد وذلك القضاء
 .لتحقيقها اجلزائية اإلجراءات
 العمومية للدعو  البديلةالتيسري والسرعة يف اإلجراءات اجلزائية أساليب  :الثاين املبحث

 

 يف احلبس عقوبة من التخلص حنو وتتجه العقوبة، إىل نظرهتا تغري احلديثة العقابية السياسة بدأت لقد    
 التجرمي دائرة من األفعال هذه إخراج حنو حديثا يسود بدأ االجتاه هذا أن بل األمهية، قليلة اجلرائم بعض جمال

 السالبة لعقوابتا  سيما العقوابت، هذه تطبيق خيلفها اليت اآلاثر من احلد هبدف إدارية، لعقوابت وإخضاعها
  عـــدف مما ، 1عليهم للمحكوم مجة مفاسد من حتققه ملا وذلك املدة، قصرية للحرية

 العقابية السياسة تلك عن بديلة جديدة عقابية سياسات عن البحث إىل ابللجوء املعاصرة احلنائية التشريعات
 . 2القدمية

                                                           

 :راجع يف ذلكـ 1 

 .73 ص ، 1998 القاهرة العريب، الفكر دار اجلديد، الفرنسي العقوابت قانون يف احلديثة االجتاهات :عقيدة العال أبو حممد - .

 .255 ص ، 2008 عكنون، بن  احلقوق ليةك اجلزائر، جامعة تورا،كد  لنيل رسالة ،(مقارنة دراسة) اجلزائري القانون يف العقابية السياسة :خوري عمر -
 

 :أنظر ـ 2 

- DELMAS (Marty) : Les grands systèmes de Politique Criminelle, Duchemin, Paris, 1992, N° 31, P 25.  
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 عن للبحث بوادر فيه ظهرت حيث اجلزائية، اإلجراءات قانون يف احلديثة العقابية السياسة تطور أثر وقد   
 اليت املقرتحة البدائل و تتماشى " اجلزائية اخلصومة عن ابلتحول يعرف ما أو " العمومية للدعوى بدائل

 العقاب، يف الدولة لسلطة التقليدي املفهوم تغري ذلك عن ونتج احلديثة، العقابية السياسات إليها توصلت
 جديد مفهوم وظهر ارتكبه، الذي الفعل جسامة بقدر جرمية ارتكب الذي الشخص إيالم يقتضي والذي
 ومعقدة طويلة إجراءات  اختاذ ودون عمومية دعوى بغري العقاب يف حقها ممارسة من الدولة بتمكني يقضي
  1والضحية واملتهم اجملتمع ترهق
 .اجلزائي واألمر اجلزائية املصاحلةهي   العمومية الدعوى عن البديلة الوسائل األساليب و أهم منلعل و     

 

 زائيةـــــاجل احلةــــاملص :األول املطلب
 

جاء يف كلمة القاضي األول يف البـالد , رئـيس اجلمـهورية , مبـــناسبة إفـتتاحه للســنة القــضائية         
فــعلى القــاضي أن يكون واعيا  و مدركا ملسئوليته , وميكــنكم برتجــيح الصـلح ... ﴿قولــه :  2442/2442

 . ﴾على املقـاضاة أن ختفـفوا من اكتظاظ املـحاكم و تيســـروا حـياة املواطنــني الذين يلجــؤون إليكم ... 
فبعد أن غفل عنه اجملتمع  ها هو  اليوم  يعود   فهذا املوضوع اليوم أصبح مطلب ملح و أكثر من ضرورة ,      

 دورمن  اجلزائية املصاحلةنظرا ملا تلعبه  إليه بقوة , و حيتاج إىل دراسات معمقة و متخصصة و إىل وقفات ميدانية
 يف السرعة حتقق اليت البديلة الوسائل أهم بني من وتعد حماكمة، بدون العمومية الدعاوى إهناء يف هام

 :كاآليت دراستها يتعني مما اجلزائية، االجراءات
 

 :اجلزائية املصاحلة ماهية :األول الفرع
يثري الكثري من  كما انهطبق يف حدود ضيقة  ي ااستثنائي أسلواب يعتربيف املواد اجلزائية ,  الصلح او املصاحلة     

إىل تكييفها القانوين , فالطابع التعاقدي للمصاحلة اجلزائية ال  يعين  أوال, و رمبا مرد ذلك ,  تاجلدل و اإلشكاليا
ابلضرورة أهنا عقد فأوجه اخلالف بني املصاحلة يف املسائل اجلزائية و الصلح املدين أقوى من أوجه الشبه بينهما 

 اثنياو  ،ل إهنا ذات طبيعة خاصة و قال إجراء مث إهنا اقرب ما تكون إىل اجلزاء اإلداري أو :فهي ابلدرجة األوىل
 . 2وهو عدم قابلية الدعوى العمومية للتنازل عنها ،الصطدامها مببدأ راسخ يف القانون اجلنائي 

 :اجلزائية املصاحلة تعريف - أوال
 يف صراحة عليها ابلنص اكتفى وإمنا اجلزائية، املصاحلة يعرف نص أي اجلزائري اجلنائي التشريع يتضمن مل     

                                                           

 . 597ص ،  1995القاهرة العربية، النهضة دار األول، اجلزء اجلنائية، لإلجراءات العامة القواعد :مهدي الرؤوف عبدـ 1 

 الدعوى قابلية عدم ملبدأ تبعا وهذا حتريكها أوبعدم عنها، ابلتنازل فيها التصرف متلك ال أهنا إال العمومية، الدعوى حتريك يف عنه وتتوب اجملتمع متثل العامة النيابةـ 2 

 02 .ص القاهرة، العربية، النهضة دار ،(مقارنة دراسة ) اجلنائي، الصلح :طنطاوي حامد إبراهيم - . :أنظر فيها للتصرف العمومية
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من القانون رقم  86قانون اجلمارك، واملادة  من 256 واملادة اجلزائية اإلجراءات قانون من 06 املادة 
 09 واملادة التجارية املمارسات على املطبقة القواعد حتديد املتضمن 28/68/2669يف املؤرخ  69/62

 لصرفاب اخلاصني والتنظيم التشريع  الفة بقمع املتعلق 03/02/8334 يف ملؤرخا 34/44 رقم األمر من
 .83/04/4003 يف املؤرخ 03/08 رقم ابألمر واملتمم املعدل اخلارج وإىل من األموال رؤوس وحركة

  من السابع الباب من اخلامس الفصل أحكام اجلزائري القانون يف حتكمها العام القانون يف واملصاحلة     
 :كاآليت 1املصاحلة املدين القانون من  459املادة عرفت حيث املدين، لقانونا
 وجه على منهما كل يتنازل أبن وذلك حمتمال، نزاعا به يتوقيان أو قائما نزاعا الطرفان به ينهي عقد الصلح"

 ."حقه عن التبادل
 االجتماعية النزاعات مثل النزاعات اغلب إىل انتقل مث البحتة املدنية النزاعات يف املصاحلة نظام ظهر ولقد    

الفردية يف العمل يف املواد  نزاعاتاملتعلق بتسوية ال ،68/62/5446املؤرخ يف  46/69رقم  القانون مبوجب
 واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون من 993 املادة إىل 990 املادة من 1داريةاال النزاعات ، و26اىل  54من 

 .األخرى املدنية النزاعات من وغريها "األسرة قانون من 49 املادة" األسرة ونزاعات ،"
 أطراف بني املصاحلة جيوز ال إذ اجلزائية، غري النزاعات يف جائزة املصاحلة أن القاعدة كانت وإذا      

 يف استثنائية وبصفة املصاحلة اجلزائري املشرع أجاز كاستثناء انه إال 2للمجتمع ملك هي اليت العمومية الدعوى
 .سلفا حمددة شروط ووفق القانون، حددها اليت اجلرائم بعض
 منها: البعض نورد فقهية تعريفات عدة ظهرت اجلزائية للمصاحلة والقضائي القانوين التعريف غياب ويف

 تنازل مبوجبه واملتهم، اإلدارية اجلهة بني مربم رضائي عقد أبهنا اجلزائية املصاحلة  : 3الفقه بعض عرف حيث
 .العامة للخزينة املخالف يدفعه القانون، حيدده تعويض مقابل العمومية الدعوى إقامة طلب عن اجلهة هذه
 الرتاضي طريق عن يتم إجراء أو ودية، بطريقة املنازعات إلهناء وسيلة أو أسلوب أبهنا  :4اآلخر البعض وعرفه
 .والضحية املتهم بني

                                                           

 ويظهر املصاحلة مصطلح يستعمل اترة جنده اجلزائية املواد يف أما ، املدنية املسائل يف الصلح مصطلح استعمل اجلزائري املشرع أن جند العام القانون إىل ابلرجوعـ 1 

 381 املواد يف الصلح إلجراءات تنظيمه عند الصلح مصطلح يستعمل أخرى واترة ، اجلزائية اإلجراءات قانون من اخلامسة فقرهتا يف 06 املادة نص خالل من ذلك

 استعمال على املصري الفقه أمجع بينما املصاحلة مصطلح استعمال املستحسن من انه الشأن هذا يف بوسقيعة أحسن الفقيه ،ويرى القانون نفس من 393 إىل

 .بعدها وما 3 ص السابق، املرجع ،...اجلزائية املواد يف املصاحلة بوسقيعة، أحسن -: السياق هذا يف أنظر الصلح، مصطلح

                                                                                                       .بعدها وما 7 ص السابق، املرجع رمضان، احلليم عبد مدحت -                                                   
 . 02ص القاهرة، .العربية، النهضة دار ،( مقارنة دراسة ) اجلنائية الدعوى إلهناء املوجزة اجلنائية اإلجراءات :رمضان احلليم عبد مدحتـ 2 

 
 . 326ص ،  1992القاهرة ، الشرطة ادمييةكأ ،- توراكد  رسالة – ومكافحتها النقد هتريب جرائم  :بباوي لوقا نبيلـ 3 

 
 . 01ص ،  1989القاهرة - توراكد  رسالة – اجلنائي القانون يف للصلح العامة ،النظرية إدريس عثمان اخلامت سرـ 4 
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 اجلاين بني اتفاق تفرتض الرضائية العدالة صور من صورة ابعتبارها اجلزائية املصاحلة   : 1آخرون وعرف
 املتهم يلتزم املصاحلة هذه ومبقتضى القانون، رمسها اليت املدة ويف العامة النيابة من مببادرة وذلك والضحية،
 .حمددة أبعمال ابلقيام
 إلهناء أسلوب آخر مبعىن أو ودية، بطريقة لنزاع تسوية أبهنا اجلزائية املصاحلة عرف فقد  : 2اجلزائري الفقه أما

 3ودية بطريقة املنازعات

 املعيار حيث من اختلفت ولكن واملضمون، املعىن يف متشاهبة جاءت التعريفات هذه كل أن القول وميكن
 اإلدارية اجلهة بني مربم رضائي عقد أبهنا اجلزائية املصاحلة عرف الذي األول التعريف أن جند حيث املعتمد،
 وسيلة أو أسلوب أبهنا عرفها الذي الثاين التعريف بينما للمصاحلة، القانونية الطبيعة معيار على اعتمد واملتهم
 التعريف أن جند بينما العمومية، الدعوى عن البديلة الوسائل معيار على اعتمد العمومية املنازعات إلهناء
 من صورة واعتربها العامة النيابة من مببادرة يتم والضحية اجلاين بني اتفاق أبهنا املصاحلة عرف الذي الثالث
 .العمومية الدعوى ببدائل يعرف ما أو اجلزائية اخلصومة عن التحول معيار على اعتمدوا الرضائية العدالة صور
 ودية بطريقة املنازعات إلهناء ووسيلة الرضائية العدالة صور احد املصاحلة اعترب الذي الثاين التعريف يعترب    
 املصاحلة حتققها اليت املزااي أمهل أنه التعريف هذا على أيخذ ذلك ومع اجلزائية، للمصاحلة السديد التعريف هو

 :كالتايل اجلزائية املصاحلة تعريف يكون وعليه اجلزائية اإلجراءات يف السرعة لضمان كوسيلة
 ودية، بطريقة املنازعات إلهناء وسيلة أو أسلوب هي الرضائية، العدالة صور أحد ابعتبارها اجلزائية املصاحلة "

 الدعوى إهناء عنها يرتتب القانون، حددها اجلرائم من معني منط يف ، 4والضحية املتهم بني اتفاق تفرتض
 العبء وختفيف وتعقيدها، اجلزائية اإلجراءات طول تفادي هبدف اجلزائية التشريعات إليها جلأت العمومية،

  "5القضاء كاهل على

 :اجلزائية للمصاحلة القانونية الطبيعة -اثنيا
 خالف اثر ولقد لقانونية، أاثرها ترتيب يف قصوى أمهية اجلزائية للمصاحلة القانونية الطبيعة حتديد يلعب    
 نذكر منه: هلا القانونية الطبيعة حتديد حول فقهي

                                                           

 . 109ص ، السابق املرجع  :سامل عمرـ 1 

 . 03ص السابق، املرجع ،...املواد يف اجلزائية املصاحلة :بوسقيعة أحسنـ 2 
 
 .30ص ،  2005مصر القانونية، الكتب دار اجلزائية، املواد يف وتطبيقاهتا للصلح العامة النظرية :احلكيم حسني حكيم حممدـ 3 

 
 :أنظر املعنوي الشخص أو الطبيعي الشخص الواسع، ابملفهوم ابلضحية نقصدـ 4 

-WILFRID (Jean didier) : Droit pénale des affaires, 5 Ed, DALLOZ, 2005, P246-247. 

 .اجلزائية اإلجراءات يف السرعة حتققها اليت األهداف نفس القضاء اهلك على العبء وختفيف وتعقيدها اإلجراءات طول تفادي يعدـ 5 
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 إرادة مها، إرادتني بتالقي انعقاده يف املدين الصلح مع تشرتك اجلزائية املصاحلة أن : 1الفقه جانب من يرى -
 إلهناء األطراف ثنائية إدارية وسيلة إال هي ما اجلزائية املصاحلة أن القول إىل دفع مما املتهم، وإرادة عليه اجملين

 .املدين ابلصلح الشبه قريبة بذلك وهي القضائية، املالحقة
 عليه رتب إرادي إجرائي عمل هي وإمنا مدنيا، عقدا ليست اجلزائية املصاحلة أن : 2األخر البعض ويرى -

 يف األطراف فإرادة املتهم، يدفعه املال من مبلغ مقابل العمومية الدعوى انقضاء يف يتمثل هاما، أثرا القانون
 املرتتبة اآلاثر بشأن دور أي اإلرادة هلذه يكون أن دون هلا املكونة القانونية للواقعة تتجه اجلزائية املصاحلة
 إىل اجتاهها عدم أو النزاع طريف إرادة اجتاه عن النظر بغض العمومية، الدعوى انقضاء يف واملتمثلة عليها
 .النهاية يف املقصودة الغاية هي كانت وان اآلاثر، هذه حتقيق

 الطبيعة وتكمن واإلجرائية، املوضوعية بني  تلطة قانونية طبيعة هلا اجلزائية املصاحلة أن :  3آخرون يرى ـ
 يف املتمثل اإلجرائي أثرها تنتج وال حصرا، القانون حددها اليت اجلرائم على إال ترد ال أهنا يف هلا املوضوعية
 ." القانونية" املوضوعية شروطها استوفت إذا إال العمومية، الدعوى انقضاء

 

 القول إىل يذهب حيث زوااي عدة من املدين والصلح اجلزائية املصاحلة بني فرقوا فقد : 4اجلزائريني املؤلفني ماأ ـ
 مهما املدين، القانون يف صلح حمل يكون أن ميكن نزاع أي أن فيعترب ورحب، واسع املدين الصلح جمال أن

 .ومداه وصحته ترتيباته كانت وأاي فيه املتنازع احلق كان
 

 املدين الصلح أن كذلك ويعترب القانون، حدده اجلرائم من معني منط يف تطبيقها حمصور اجلزائية املصاحلة بينما
 كما  املساواة، مببدأ متس اجلزائية املصاحلة بينما املساواة من قدم على كوانه يطرفا أن إذ املساواة، مببدأ ميس ال
 الرضائي، ابلطابع تتم متوازنة، الغالب يف تكون متبادلة تنازالت منهما كل على يفرض املدين الصلح طرفا أن
 فيها يكون اليت احلالة يف خاصة متساويني، غري املصاحلة طرفا فيها تكون اليت اجلزائية املصاحلة عكس على

  .إدارة األخر الطرف
 مع املصاحلة عدم حالة يف أنه يعلم فاملخالف املصاحلة، يف طرفا اجلمارك إدارة تكون عندما احلال هو كما
 إىل إضافة املصاحلة مبلغ تفوق مالية عقوبة إىل ويتعرض اجلزائي، القضاء على القضية حتال األخرية هذه

 .القضائية املتابعة جتنب أجل من اإلدارة لشروط فيخضع عليه، هبا حيكم قد اليت للحرية السالبة العقوابت
                                                           

 . 09ص السابق، املرجع طنطاوي، حامد إبراهيمـ 1 
 
 :راجع يف ذلكـ 2 

 .19 ص ، 2008 اإلسكندرية اجلديدة، اجلامعة دار اجلنائية، الدعوى انقضاء يف وأثره الصلح :خلف حممود حممد أمحد - .

 .601 ص السابق، رجعاملمهدي، الرؤوف عبد- .

 . 12ص السابق، املرجع سامل، عمرـ 3 
 
 . 240ص إىل  235ص السابق، املرجع ، ...اجلزائية املواد يف ،املصاحلة بوسقيعة أحسنـ 4 
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 املصاحلة تبقى اجلزائية، واملصاحلة املدين الصلح بني الكبري التشابه من ابلرغم أنه القول ميكن األخري ويف   
 فيها للتصرف العمومية الدعوى قابلية عدم قاعدة من استثناء كوهنا إىل ابلنظر اخلاصة، بطبيعتها تتميز اجلزائية

 .عنها التنازل أو
 :اجلزائية املصاحلة تطبيق االتـــجم :اثلثا
 القانون عليها ينص أن بد ال ، 1العمومية الدعوى انقضاء أسباب من سببا اجلزائية املصاحلة تكون حىت

 حيث صراحة، املصاحلة على نص اجلزائية اإلجراءات قانون أن جند اجلزائري التشريع إىل وابلرجوع صراحة،
 الدعوى تنقضي أن جيوز كما " :يلي ما اجلزائية اإلجراءات قانون من 6 املادة من األخرية الفقرة يف جاء

 ." صراحة جييزها القانون كان إذا ابملصاحلة العمومية
 .؟؟ صراحة جييزها القانون كان إذا :بعبارة املشرع يقصد ماذا :اآليت التساؤل يطرح وهنا
 أي أخرى، دون اجلرائم ببعض اجلزائية املصاحلة خص اجلزائري اإلجرائي املشرع أن العبارة هذه من يتضح     
 السابق التساؤل عن اإلجابة فإن وبذلك القانون، حددها اجلرائم من معني منط يف اجلزائية املصاحلة أجاز
 جرائم اجلمركي، اجملال :أربع يف إمجاهلا ميكن اجملاالت من العديد يف اجلزائية املصاحلة صور دراسة إىل تدفعنا

 .التنظيمية املخالفات املنافسة، جرائم الصرف،
 :اجلمركي اجملال يف 1-
 املادة نص خالل من ذلك ويظهر 2اجلزائية املصاحلة نظام اجلمارك جمال يف اجلزائري املشروع أقر لقد    

 يف املصاحلة أجاز حيث،22/66/5446املؤرخ يف  46/56رقم  واملتمم املعدل اجلمارك قانون من  265
 احملظورة ابلبضائع املتعلقة اجلرائم يف املصاحلة واستثىن اجلزائي، وصفها أو طبيعتها كانت مهما اجلمركية، اجلرائم

  .اجلمارك قانون من 21 املادة من األوىل الفقرة مفهوم حسب التصدير أو ادري االست ندع
 :الصرف جمال يف 2-
من االمر رقم  64املادة  أكدته ما وهذا صورها،  تلف يف الصرف جرائم يف جائزة املصاحلة أن األصل     
 رؤوس وحركة ابلصرف اخلاصني والتنظيم لتشريعا  الفة بقمع ملتعلقا 22/67/5448املؤرخ يف  48/22

 وتتم ،  54/62/2668املؤرخ يف  68/65واملتمم مبوجب االمر رقم  املعدل اخلارج، إىل و من األموال
 يسمى قانوان املؤهلني ممثليه أحد إىل أو ابملالية املكلف الوزير إىل املخالف به يتقدم طلب بواسطة املصاحلة
 عن تعرب صرحية عبارات يتضمن  أن يكفي إذ معينة صيغة الطلب هذا يف يشرتط وال مصاحلة، إجراء طلب

                                                           

 .31و34،ص ،  2006القاهرة ، 1ط العربية، النهضة دار اجلنائية، الدعوى يف عليه للمجين األساسية احلقوق :حممود حنفي حممد- ـ 1 
  
 .يةكاجلمر  اإلدارية ابلتسوية يكاجلمر  اجملال يف املصاحلة عن يعربـ 2 
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 املكلف العمومي احملاسب لدى املخالفة حمل قيمة من %30 متثل كفالة مقابل املصاحلة يف املخالف إرادة
 الذي 61/68/2668املؤرخ يف  68/555من املرسوم  68و62املادتني  ألحكام وفقا وذلك ابلتحصيل،

  .1الصرف جرائم جمال يف املصاحلةاجراء  شروط حيدد
 :واألسعار املنافسة جمال يف 3-
 على املطبقةاملتضمن حتديد القواعد  28/68/2669املؤرخ يف  69/62:رقم القانون أجاز لقد    

 تكون اليت اجلرائم يف منه  60املادة وحصرهتا واألسعار، املنافسة جرائم يف 2املصاحلة التجارية املمارسات
 من معني نوع يف املصاحلة أقر قد املشرع يكون وبذلك دينار، ماليني ثالثة من أقل قانوان هلا املقررة العقوبة
 حيررون الذين املؤهلني املوظفني بواسطة اإلدارية السلطة من مببادرة املصاحلة وتتم أخرى، دون اجلرائم
 .القانون هيقتضي ما حدود يف املخالف على املصاحلة غرامات ابقرتاح وذلك احملضر،
 85/9املادة)املفروضة   الغرامة مبلغ من % 20 ختفيض من واالستفادة املوافقة يف احلرية للمخالف حيث    

 الوالئي املدير أمام الغرامة مبلغ على ابملعارضة وذلك االقرتاح هذا على املوافقة عدم أو ،من نفس القانون(
 املصاحلة رفض أو اجلرمية إثبات حمضر استالم اتريخ من أايم 08 غضون يف ابلتجارة املكلف للوزير أو للتجارة

 املتابعة أجل من اجلمهورية وكيل السيد إىل اجلرمية إثبات حمضر ابلتجارة املكلفة اإلدارة ترسل احلالة هذه ويف
 .القضائية

 :خالفات التنظيميةامل جمال يف 4-
 املخالفات جمال يف املصاحلة وأتخذ املخالفات، مواد يف املصاحلة اجلزائري اجلزائية اإلجراءات قانون أجاز لقد

 :صورتني التنظيمية
 القانون  الفات ختص اليت اجلزائية اإلجراءات قانون من 381 املادة يف عليها املنصوص الصلح غرامة-5  

 من املواد يف الواردة للشروط وفقا واملخالف اجلمهورية وكيل بني احلالة هذه يف املصاحلة وتتم البسيطة، العام
 .ج.إ 390 إىل 381

 تتم حيث املرور،  الفات ختص اليت القانون نفس من 392 املادة يف عليها املنصوص اجلزافية والغرامة -2
 842/62،03للشروط الواردة يف املادة  وفقا واملخالف القضائية الشرطة ممثل بني احلالة هذه يف املصاحلة

                                                           

 إىل و من األموال رؤوس وحركة ابلصرف اخلاصني والتنظيم التشريع  الفة بقمع املتعلق 22/67/5448املؤرخ يف  48/22  رقم األمر من  9املادة جعرا ـ1 
 .الصرف جرائم جمال يف اجراء املصاحلة شروط حيدد الذي 61/68/2668املؤرخ يف  68/555 رقم التنفيذي املرسوم من 02،03 واملادتني اخلارج،

 
 املعنية اإلدارة متناول يف املشرع جعلها مكنة هي وإمنا للمخالف حقا ليست الصرف، جرائم جمال يف املصاحلة الكح واألسعار، املنافسة جمال يف املصاحلة إنـ 2 

 إىل واللجوء الرفض أو بينهما القائم النزاع ينتهي وبذلك املصاحلة على املوافقة فإما االختيار حرية له الذي املخالفة، مرتكب على املصاحلة اقرتاح هلا جيوز حبيث

 .فيه للفصل القضاء
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املعدل واملتمم  54/66/2665املؤرخ يف  65/59رقم  القانون من 120 إىل 118 من املواد ويف ج،.إ
 .وأمنها وسالمتها الطرق عرب املرور حركة بتنظيم ملتعلقا 64/68ابلقانون رقم: 

 صراحة النص خالل من اجلزائية املواد يف املصاحلة بنظام األخذ يف التوسع حنو اجلزائري املشرع اجتاه ويتضح
 :مثل العام قانون اجلرائم بعض يف إجازهتا على
 وجعلت الزان، جرمية يف املصاحلة العقوابت قانون من 339 املادة من األخرية الفقرة أجازت حيث :الزان جرمية
 إال اإلجراءات تتخذ وال :"....فيها جاء إذ العمومية، الدعوى انقضاء أسباب من سببا املضرور الزوج صفح
 .".متابعة لكل حد يضع األخري هذا صفح وإن املضرور، الزوج شكوى على بناء

 الشخص تنازل أن على نصت األخرى هي العقوابت قانون من 369 املادة أن حيث :السرقة وجرمية
 حدا يضع الرابعة الدرجة لغاية واألصهار واحلواشي األقارب بني تقع اليت للسرقات يف الشكوى عن املضرور
 .القضائية للتابعات
 املقررة الدعوى مبباشرة اخلاصة والقيود اإلعفاءات تطبيق ع ق 373 املادة كرست حيث :النصب وجرمية
 على ع.ق 884و886الدرجة الرابعة" املادتني  غاية إىل واحلواشي واألصهار األقارب بني السرقة جلرمية
  .النصب جنحة
 والقيود اإلعفاءات تطبيق األخرى هي ع ق 377 املادة كرست حيث :األقارب بني األمانة خيانة وجرمية
 " الرابعة الدرجة غاية إىل واحلواشي واألصهار األقارب بني السرقة جلرمية املقررة الدعوى مبباشرة اخلاصة
 ق.ع على جنحة خيانة األمانة. 343و368 املادتني

 قانون من 330 املادة من األخرية الفقرة عليه نصت والذي :احلامل الزوجة عن والتخلي األسرة ترك وجرمية
 على بناء إال املتابعة إجراءات تتخذ ال املادة هذه من 2 و 1 احلالتني ويف "فيها :  جاء إذ العقوابت،
 .".اجلزائية للمتابعة حدا يضع الضحية صفح املرتوك، الزوج شكوى

 الدعوى إهناء يف دوره وإبراز الضحية حق على صراحة النص  حذو حذت املقارنة التشريعات أن يالحظ وما
 .  1املنفردة إبرادته العمومية

 
 
 

                                                           
 , STEFANI GASTON , LEVASSEUR GEORGES ET BOULOC BERNARD: Procédure Pénale, 17 eme Ed ـ 1

Précis Dalloz, 2000, n°197, P 164.  
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 اجلزائية اإلجراءات يف السرعةعلى  اجلزائية املصاحلةآاثر  :الثاين الفرع
 

 إبدانته أو املتهم بتربئة سواء فيها ابت حكم بصدور تنقضي العمومية الدعوى أن العامة القاعدة كانت إذا   
 حكم بغري العمومية الدعوى فيها تنقضي حاالت مثة فإن عليه، العقوبة وتوقيع اجلرمية ارتكابه ثبت إذا

 . 1قضائي
 العفو املتهم، وفاة يف تتمثل العامة واألسباب خاصة، وأخرى عامة سبابأ إىل 2الفقه قسمها ألسبابا هلذه

 .التجرمي دائرة عن الفعل خيرج جديد قانون وصدور التقادم، الشامل،
 وختتلف العمومية، الدعوى انقضاء األخري هذا على يرتتب إذ املصاحلة، يف فتتمثل اخلاصة األسباب أما     
 العمومية الدعوى حتريك قبل املصاحلة وقعت فإذا الدعوى، عليها تكون اليت املرحلة ابختالف املصاحلة أاثر
 .3األوراق حفظ قرار تصدر أن عليها تعني العامة النيابة هبا أبلغت فإذا حتريكها، جيوز ال فإنه
 جهة إىل القضية يف تصرفت قد العامة النيابة وكانت العمومية الدعوى حتريك بعد املصاحلة وقعت وإذا    

 كان وإذا املصاحلة، انعقاد بسبب للمتابعة وجه ال أبن األمر يصدر أن التحقيق قاضي على تعني التحقيق
 على القضية إحالة بعد املصاحلة متت إذ أما املصاحلة، انعقاد مبجرد سبيله خيلى املؤقت احلبس رهن املتهم

 .املصاحلة بسبب العمومية الدعوى ابنقضاء حكما تصدر أن األخرية هذه على تعني احملكمة
 إىل به املقضي الشيء لقوة حائز ابت هنائي حكم يصدر مل ما اجلزائية، املصاحلة تؤدي عامة وبصفة    

 املتهم متابعة ميكن ال إذ به، املقضي الشيء قوة األخرى هي املصاحلة وتكتسب العمومية، الدعوى انقضاء
 إىل املصاحلة آاثر تنتقل ال كما ،4عليها املتصاحل اجلرمية عليها قامت اليت الوقائع نفس أجل من معه املتصاحل
  .5سواه دون معه يتصاحل من مع آاثرها تنحصر إذ والشركاء، اآلخرين الفاعلني
 اإلجابة حناول وسوف اجلزائية اإلجراءات يف السرعة ضمان يف املصاحلة مسامهة مدى حول هنا التساؤل ويثور
 :كاآليت عنه

 السرعة من املرجوة األهداف كافة حتقيق يف مباشرة بصورة تساهم اجلزائية املصاحلة أن سبق مما يتضح      
 بني الزمنية الفرتة فتختصر العمومية، الدعاوى إهناء يف السرعة حتقيق على فتساعد اجلزائية، اإلجراءات يف

                                                           
 LEVASSEUR GEORGES, CHAVANNE MONTEREUIL, BOULOC BERNARD, MATSOPOULOU: Droit ـ 1

pénal général et procédure pénale, 14 eme Ed , Sirey, 2002, n°284، P284. 
 

 . 63ص ،  2003 بريوت ، والتوزيع والنشر للدراسات اجلامعية ،املؤسسة اجلزائية ماتكللمحا  احلديثة االجتاهات  :صايف يكزا  طه-   :أنظرـ 2 

 .280 ص ، 1991 اإلسكندرية اجلامعية، الدار ،"العمومية الدعوى سري" اجلزائية ماتكاحملا  أصول :املنعم عبد سليمان -           

- PRADEL (Jean) : Procédure pénale, op. cit, P189,N° 215. STEFANI GASTON,LEVASSEUR GEORGES ET 

BOULOC BERNARD, op. cit, P 159, N°192.  
 . 609ص السابق، املرجع مهدي، الرؤوف عبدـ 3 

 
 . 203ص السابق، املرجع ،...اجلزائية املواد يف املصاحلة ، بوسقيعة أحسنـ 4 

 
 . 215ص نفسه، املرجع بوسقيعة، أحسنـ 5 
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 األدلة متاسك على احملافظة يف الرغبة عن فضال شأهنا، يف ابت قضائي حكم وصدور اجلرمية ارتكاب حلظيت
 1احملكمة إىل الدعوى وحتال املصاحلة فيها تفشل اليت احلالة يف منها واالستفادة انداثرها وعدم

 من ذلك على يرتتب وما وتعقيدها، اإلجراءات طول لتفادي الوسائل اجنح من املصاحلة تكون وبذلك ،
 وقت مرور بعد العقوابت وتنفيذ ألحكام،ا صدور يف وتراخ العمومية الدعاوى يف الفصل يف مربر غري أتخري
 .2اجلرمية ارتكاب من طويل
 القضاء، كاهل عن العبء ختفيف إىل اهلادفة الوسائل احد وتطبيقاهتا صورها بكافة املصاحلة وتعترب     
 يف للفصل الكافيني واجلهد الوقت تكريس على القدرة وإعطائه عليه، املعروضة القضااي عدد بتقليص وذلك
 على املايل العبء ختفيف يف املتمثلة املصاحلة حتققها اليت االقتصادية املزااي عن انهيك أمهية، األكثر القضااي
 يف 3 املوارد حتصيل يف جناعة وحتقيق جهة، من ومقاضاهتم املتهمني مالحقة نفقات عليها توفر حيث الدولة،
  الفة إثبات حمضر 19592  حرر 1987 سنة وخالل املثال سبيل فعلى أخرى، جهة من اجلمارك جمال
 إىل  %23.4   البقية وأحيلت املصاحلة طريق عن76.6% بنسبة أي  الفة 15010 منها سويت مجركية

 يف % 40 نسبة إىل وصلت حىت تدرجييا اجلزائي الصلح طريق عن املصفاة القضااي نسبة تراجعت مث القضاء،
  4األخرية الفرتة خالل  ) 50 (%ابملائة اخلمسون النسبة هذه تتعد ومل  2000سنة
 :اجلزائية اإلجراءات يف السرعة حتققها اليت املصاحل نفس اجلزائية املصاحلة وحتقق     
 قد وما القضائية احملاكمة جتنبه حبيث املتهم مع التسامح من نوعا اجلزائية املصاحلة حتقق للمتهم ابلنسبة_ 

 يف جديد من وإدماجه أتهيله إبعادة له تسمح كما عليه، للحرية سالبة عقوابت فرض من عنها يرتتب
 .فيه يعيش كان الذي االجتماعي الوسط

 تساعد املصاحلة فإن للضحية ابلنسبة أما كاف، بشكل رادعة مالية عقوابت بفرض اجملتمع مصلحة وحتقق _
 بعد مستحقاته على فيه يتحصل الذي الوقت مع مقارنة قصري، أمد يف مستحقاته حتصيل يف األخري هذا

 .القضائية املتابعات يف الفصل
 
 

                                                           

 . 179ص ، 180ط ،  2005القاهرة العربية، النهضة دار ، "مقارنة دراسة  "اجلنائية اإلجراءات قانون يف الصلح :عبيد حسني أسامة - :راجع يف ذلكـ 1 

 .109 ص السابق، املرجع سامل، عمر -                   
 
 . 40ص السابق، املرجع ، ...اجلزائية املواد يف املصاحلة ، بوسقيعة أحسنـ 2 

 
 . 181ص السابق، املرجع عبيد، حسني أسامة . :أنظرـ 3 

 .43 ص السابق، املرجع ،... اجلزائية املواد يف املصاحلة بوسقيعة، أحسن .         
 
 . 46ص نفسه، املرجع بوسقيعة، أحسنـ 4 
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 اــوأاثره ةــاجلزائي رــــموااأل :الثاين املطلب
 

 واعتبارها تطبيقها، وجماالت وطبيعتها ماهيتها حيث من اجلزائية للمصاحلة األول املطلب يف تعرضنا بعد     
 يف للسرعة أخرى صورة املطلب هذا يف نبني أن حناول اإلجراءات، يف السرعة حتقق اليت الوسائل من وسيلة

 اتطبيقه وشروط القانونية اوطبيعته امضموهن فنحدد ،ةاجلزائي مروااأل يف تتمثل اإلجراءات
 .اإلجرائية السرعة حتقيق يف ادوره إىل األخري يف لنخلص 

 ةاجلزائي مروااأل ماهيــة  :األول الفرع
 قبل التطرق اىل أهم صور االمر اجلزائي توجب علينا التعريف هبذا األخري والعرض لشروط تطبيقه  

 :ةاجلزائي مرواابأل التعريف-أوال
 يف اإلسراع  هبدف احلديثة اجلزائية التشريعات إليها جلأت اليت األساليب والوسائل احد ةاجلزائي مروااأل تربعت  

  1وتعقيدها اإلجراءات طول وتفادي اجلزائية اإلجراءات
 عدد من التقليل على النظام هذا يساعد حيث النظام، هذا تطبيق يف الرائدة البلدان من أملانيا وتعترب    

 يف سرعة من حيققه مبا وذلك حيققها، اليت الكبرية العملية الفوائد إىل ابلنظر القضاء على املعروضة القضااي
   ذاـــه أدى وقد ، 2إجراءاهتا تبسيط على ويعمل األمهية، قليلة اجلرائم يف العمومية الدعاوى يف الفصل
 يصدره اجلزائي األمر أن على تشريعاهتا وأمجعت وسويسرا بولندا فرنسا، يف النظام هبذا األخذ إىل النجاح
  3العامة النيابة تقدمه طلب على بناء احلكم قاضي
 من 330 إىل 323 املواد يف املصري املشرع عليه نص حيث كذلك، النظام هبذا مصر أخذت وقد    
 فرق املصري املشرع ولكن ، 1998 لسنة 174 رقم القانون مبوجب املعدل املصري اجلزائية اإلجراءات قانون
 النيابة رئيس " العامة النيابة تصدره الذي اجلزائي واألمر احلكم قاضي يصدره الذي اجلزائي األمر بني
  4واضحة املصري اجلزائية اإلجراءات قانون خصوصية بدت وبذلك ، "املمتازة  الفئة من النيابة وكيل أو 

 76/65القانون رقم  مبوجب اجلزائري املشرع أدخله أن بعد اجلزائري، التشريع يف النظام هبذا األخذ ومت     
 يف جاء حيث مكرر، 392 املادة يف املعدل واملتمم لقانون االجراءات اجلزائية  26/65/5476املؤرخ يف 

 مسبقة مرافعة دون الدعوى رفع اتريخ من ابتداء أايم عشرة ظرف يف القاضي بث"  :منها األوىل الفقرة
                                                           

             . 42ص السابق، املرجع ، ...اجلزائية املواد يف املصاحلة بوسقيعة، أحسن ـ 1 
2 - PRADEL (Jean), La Rapidité de L’instance Pénale, op cit, P 428. 

  -STEFANI GASTON , LEVASSEUR GEORGES ET BOULOC BERNARD, Procédure Pénale, op cit, n°831.  
 . 182ص السابق، املرجع امل،ك سيد شريفـ 3 

 . 102ص السابق، املرجع رمضان، احلليم عبد مدحت -   : يف ذلك راجع ـ 4
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 األدىن احلد من أقل األحوال من حال أي يف تكون أن ميكن ال بغرامة احلكم يتضمن جزائي أمر إبصدار
 ."للمخالفة املقرر
 تقدمه طلب على بناء العمومية الدعوى يف فصلت ةقضائي اتقرار  يه اجلزائري التشريع يف ةاجلزائي مرواواأل    
 يتال ةالقضائي اتالقرار  لكت يه آخر بتعبري أو مرافعة مساع أو حتقيق إجراء أو مهاملت حضور دون العامة النيابة

 .العادية اإلجراءات إتباع بدون آخر مبعىن أو 1 حماكمة دون العمومية الدعوى يف فصلت
 :ةاجلزائي مروالأل القانونية الطبيعة -اثنيا
 :ةاجلزائي مروالأل القانونية الطبيعة حتديد بشأن الفقه اختلف  
 ممثلة الدولة تعرضها اليت املصاحلة صور من صورة يه ةاجلزائي مروااأل أن : 2الفقه من جانب يرى -   

 قبوهلا حيث من اخلصوم إرادة ابختالف ختتلف قانونية آاثر عنها ترتتب اخلصوم على( العامة النيابة)  ابلقضاء
 املصاحلة صور من صورة ابعتباره اجلزائي األمر عن يرتتب (القبول حالة ) األوىل احلالة ففي رفضها، أو

 .العادية لإلجراءات وفقا الدعوى انقضاء
 حبكم، تليس احلكم قضاء عنة  الصادر ةاجلزائي مروااأل أن القول إىل  :3هالفق من آخر جانب وذهب -  

 ينتجها اليت اآلاثر كافة نتجتو  اخلصوم، من اعليه االعرتاض بعدم حكما صبحت حلكم، مشروعا عدت وإمنا
 املادة من والرابعة الثالثة الفقرتني يف اجلزائري املشرع أكده ما وهذا فيه، املقضي الشيء لقوة احلائز احلكم

 أن للمخالف ميكن أنه غري طعن، ألي قابال اجلزائي األمر يكون ال و :" الثالثة الفقرة فتنص مكرر، 392
 من أايم عشرة خالل ابلوصول العلم طلب مع عليها موصى رسالة بواسطة املالية اإلدارة لدى شكوى يرفع
 . " املذكورة اإلدارة قبل من الصادر التنفيذي السند تبليغه اتريخ
 على أايم عشرة ظرف يف حتال مث األداء سند تنفيذ إيقاف إىل الشكوى وتؤدي ":الرابعة الفقرة وتنص   

 ."إليه رفعها من أايم عشرة ظرف يف األول أمره يلغي أو الشكوى يرفض أن ميكنه الذي القاضي
 عدم حالة يف هنائيا احكم يصبح حلكم امشروع عدت ةاجلزائي مروااأل أن الفقرتني هاتني من ويستفاد  

 .فيه املقضي الشيء لقوة احلائز احلكم ينتجها اليت اآلاثر كافة وينتج اخلصوم، قبل من عليه االعرتاض
 الدعوى يف يفصل قضائي قرار يه اجلزائري التشريع يف ةاجلزائي مروااأل أن إىل األخري يف وخنلص       

 يه آخر بتعبري أو مرافعة مساع أو حتقيق إجراء أو حضور دون العامة النيابة تقدمه طلب على بناء العمومية
 . 4حماكمة دون العمومية الدعوى يف فصلت يتال ةالقضائي اتالقرار  لكت

                                                           

 . 12ص نفسه، املرجع سامل، عمرـ 1 
 
 . 140ص السابق، املرجع رمضان، احلليم عبد مدحتـ 2 

  1173ص ،  1998القاهرة ، 1ط العربية، النهضة دار اجلنائية، اإلجراءات قانون شرح :حسين جنيب حممودـ 3 
 
 . 970ص ،  1998القاهرة ، 3ط العربية، النهضة دار اجلنائية، اإلجراءات قانون شرح :حسين جنيب-  :راجع ـ 4 
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 :ةاجلزائي مروااأل تطبيق شروط -اثلثا
 اإلجراءات قانون من مكرر 392 املادة يف اجلزائي األمر نظام اجلزائري اجلزائية اإلجراءات قانون نظم لقد     

 إجراءات نظم حيث العامة، النيابة وكيل طرف من املخالفات مواد يف الصلح إجراءات نظم حني اجلزائية،
 حتت الثاين الفصل يف الواردة اجلزائية اإلجراءات قانون من  381-393املواد يف املخالفات مواد يف الصلح
 أن  2الفقه بعض يرى لذلك الثاين، الكتاب من الثالث الباب من  "1 املخالفات مواد احلكم يف  "عنوان
 وتبسيطها، اإلجراءات يف السرعة لتحقيق املشرع اقره الصلح من نوع هو اجلزائي األمر

 الشروط يف والثانية موضوعية الشروط يف األوىل تتمثل أساسني شرطني إىل اجلزائي األمر تطبيق شروط وتنقسم
 .شكلية
 :ةاجلزائي مروالأل املوضوعية الشروط 1-

 املصاحلة من نوع هو اجلزائي األمر أن سلمنا وإذا هلا، املقررة والعقوبة ابجلرمية تتعلق اليت الشروط تلك هي و
 اجلزائية املصاحلة على تطبق اليت املوضوعية الشروط نفسها هي اجلزائي لألمر املوضوعية الشروط فان اجلزائية،

3. 
 :ةمر اجلزائيوالأل اإلجرائية أو الشكلية الشروط 2-
 اليت جتعلو   ،اسالفاملذكورة  اجلزائية اإلجراءات قانون من مكرر 392املادة يف  اجلزائري املشرع هاحدد لقد  

 : بياهناة األتي اإلجرائية الشروط إىل خيضع اجلزائي األمر
 قاضي إىل جزائي أمر إصدار طلب بتقدمي  4مةءاملال ملبدأ وفقا  "اجلمهورية وكيل  "العامة النيابة قومت -

 ابقي أو املتهم إبعالم الطلب هذا تقدمي عند ملزمة ليست  أهنا 5الفقه بعض يرى كما العامة والنيابة احلكم،
 أو حتقيق إجراء بدون امللف األوراق على االطالع على بناء األمر هذا يصدر فالقاضي ابحلضور، اخلصوم
 بعقوبة أو ابلرباءة الدعوى رفع اتريخ من أايم عشرة ظرف يف األمر هذا يف القاضي ويفصل مرافعة، مساع
 .املتهم أدان إذا الغرامة

 

                                                                                                                                                                                     
                         

 ."احلكم جهات يف  "بعنوان الوارد الثاين الكتاب من الثالث الباب من الثاين الفصل أنظرـ 1 
 
 . 137ص السابق، املرجع ، أوهايبية هللا عبد .-   :راجعـ 2 

 .511 ص السابق، املرجع الدستوري، اجلنائي القانون سرور، فتحي أمحد -              
 

 .رةكاملذ  هذه من ألولا الفصل من الثاين املبحث يف اجلزائية للمصاحلة املوضوعية الشروط راجعـ 3 
 
 .اجلزائية اإلجراءات قانون من  5فقرة  36املادة راجع ـ 4 

 
  107ص السابق، املرجع رمضان، احلليم عبد مدحت .-   :أنظرـ 5 

 130 ص السابق، املرجع سامل، عمر-            
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 املقرر األدىن احلد ضعف عن احلاالت مجيع يف تقل أن ميكن ال بغرامة احلكم اجلزائي األمر ويتضمن -
 عليها يشتمل أن جيب اليت البياانت الذكر السالفة مكرر 392 املادة يف اجلزائري املشرع وحدد للمخالفة،

 :كاآليت وهي اجلزائي األمر
 ."املخالف وعنوان ولقب اسم " املخالف هوية -
 .إليه املنسوب الفعل ارتكاب ومكان واتريخ القانوين الوصف -
 .املخالف على املطبقة النصوص -
 نص من يستشف ما وهذا اجلزائي األمر بتسبب القاضي يلتزم وال " الغرامة مصاريف مع الغرامة مبلغ -
 .1اجلزائية اإلجراءات قانون من بعدها  وما  597املادة ألحكام وفق األمر هذا وينفذ ،"مكرر  392املادة
 غري طعن، ألي قابل غري اجلزائي فاألمر فيه، يطعن أن اجلزائي األمر حقه يف صدر الذي للمخالف جيوز وال
 إلشعارا  مع عليها موصى رسالة بواسطة املالية للمصاحل شكوى بتقدمي وذلك عليه، االعرتاض له جيوز انه

 عن ويرتتب املالية، اإلدارة طرف من الصادر التنفيذي السند تبليغه اتريخ من أايم عشرة خالل ابالستالم
 ثليب أايم عشرة خالل القاضي على الشكوى هذه وحتال التنفيذ، وقف الشكوى هذه إيداع
 .فيه املقتضي الشيء لقوة حائزا هنائيا اجلزائي األمر يصبح الرفض حالة ويف الرفض، أو ابلقبول فيها

 

 اإلجراءات يف السرعةساليب التيسري و أب اوعالقته ةاجلزائي مروااأل عن املرتتبة اآلاثر :الثاين الفرع
 اجلزائية

 يرتتب ما لتبيان نتعرض اإلجرائي القانون يف اتطبيقه وجمال اوشروطه االوامر اجلزائية  تعريفالتعرض ل بعد    
 .اإلجراءات يف السرعةساليب التيسري و أب اعالقته ومدى آاثر من مروااأل ههذ على
 اآلاثر املرتبة على االوامر اجلزائية -أ

 :ةاجلزائي مروااأل قبول على املرتتبة اآلاثر 01-
 ولقبه املخالف اسم اجلزائي األمر يتضمن أن وجيبعلى :" مكرر 392 املادة من الثانية الفقرة تنص    

 وبيان إليه، املنسوب الفعل ارتكاب ومكان واتريخ القانوين، والوصف سكنه وعنوان والدته وحمل واتريخ
 طبقا ينفذ الذي أمره بتعليل القاضي يلزم وال املالحقات، مصاريف مع الغرامة ومبلغ املطبقة النصوص

 . "القانون هذا من بعدها وما597 املادة ألحكام 
                                                           

 .خاصة قوانني يف ذلك خالف على ينص مل ما والغرامات القضائية املصاريف حتصيل املالية إدارة تتوىل"  :اجلزائية اإلجراءات قانون من  597املادة تنص ـ1 

 احلكم صريورة مبجرد واجبا األداء ويكون عليه احملكوم مال من القانونية الطرق بكافة األداء استخالص متابعة مبقتضاه يسوغ سندا ابلعقوبة احلكم مستخرج ويعترب

 ." به املقضي الشيء لقوة حائزا ابإلدانة
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 أن للمخالف ميكن أنه غري طعن، ألي قابال اجلزائي األمر يكون وال:"  املادة نفس من الثالثة الفقرة وتنص
 من أايم عشرة خالل ابلوصول العلم طلب مع عليها موصى رسالة بواسطة املالية اإلدارة لدى شكوى يرفع
 ." املذكورة اإلدارة قبل من الصادر التنفيذي السند تبليغه اتريخ
 من أايم عشرة خالل يف اجلزائي األمر علىاعرتاضا  املخالف يقدم مل إذا أنه الفقرتني هاتني من يستفادو    

 الشيء لقوة حيوز حكما اجلزائي األمر أصبح املالية، اإلدارة قبل من الصادر التنفيذي السند تبليغه اتريخ
 الدعوى وتنقضي اجلزائية، اإلجراءات قانون من بعدها وما 597 املادة ألحكام طبقا وينفذ فيه، املقضي
 .العمومية
 :ةاجلزائي مروااأل على االعرتاض على املرتتبة اآلاثر 02-
 ،اعليه االعرتاض أو الشكوى إمكانية يقرر فإنه ،ةاجلزائي مروااأل يف الطعن طريق يقرر مل القانون كان إذا    
 عشرة ظرف يف حتال مث األداء سند إيقاف إىل الشكوى وتؤدي: "مكرر 392 املادة من الرابعة الفقرة فتنص
 من أايم عشرة ظرف يف األول أمره يلغي أو الشكوى يرفض أن ميكنه الذي قاضي على أايم
 ".إليه رفعها 
 لإلدارة شكوى بتقدمي وذلك ،ةاجلزائي مروااأل على االعرتاض للمخالف أجاز اجلزائري املشرع فإن وعليه   

 عن ويرتتب التنفيذي، السند تبليغه اتريخ من أايم عشرة أجل يف ابالستالم اإلشعار مع مضمنة برسالة املالية
 القاضي على الشكوى لعرض املالية لإلدارة أايم عشرة مهلة املشرع أعطى ولقد التنفيذ، إيقاف الشكوى
 وإلغاء الشكوى بقبول إما إليه، الدعوى رفع اتريخ من أايم عشرة خالل يف فيها ليفصل اجلزائي، األمر مصدر
 آاثر لكل منتح هنائيا اجلزائي األمر يصبح األخرية احلالة هذه ويف األمر، على وإبقائه برفضها أو اجلزائي األمر
 اإلجراءات قانون من بعدها وما 597 املادة إلحكام طبقا وينفذ به، املقضي الشيء لقوة احلائز احلكم
  .اجلزائية
 .األطراف ونفس الواقعة ذات على اثنية عمومية دعوى ترفع أن ميكن ال إذ العمومية، الدعوى وتنقضي

 اجلزائية اإلجراءات يف السرعةساليب التيسري و أب ةاجلزائي مروااأل عالقة -ب
 القانون حتكم اليت العامة املبادئ على االعتداء من نوعا اواعتربه ،ةاجلزائي مروااأل 1الفقه بعض انتقد لقد     

 وضرورة اخلصوم حضور لقاعدة صرحية  الفة ثلمت إذ اجلزائية، لإلجراءات العامة األحكام السيما اجلنائي،
 عالنية غري يف يتم ةاجلزائي مروااأل يف الفصل أن على عالوة ، 2مواجهتهم يف اإلجراءات إختاذ

                                                           

 إىل  1ص من الثالث، العدد ،  1974جويلية .االقتصادية، و القانونية العلوم جملة ،ة(اإلجيازي اإلجراءات نظرية يف مقارنة دراسة ) اجلنائي األمر :على أنور يسرـ 1 

 .143 ص السابق، املرجع رمضان، احلليم عبد مدحت عن نقال ، 83
 
 . 144ص السابق، املرجع رمضان، احلليم عبد مدحت ـ2 
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 على الدفاع يف املتهم حبق فيمس العادلة، احملاكمة مبادئ من مبدأ أبهم ميس كما اجلمهور، من رقابة ودون 
 .نفسه
 كل تفوق ةاجلزائي مروااأل ققهاحت اليت املزااي أن قائال االنتقادات هذه على 1الفقه من اآلخر البعض ورد
 التشريعات إليها جلأت وسيلة اأهن كما البسيطة، اجلرائم لتزايد حدا تضع وسيلة اأهن على مؤكدين ،اعيوهب

 ال اكوهن القضاء، كاهل على العبء من التخفيف هبدف اإلجراءات عن اخلصوم ختلف على فيها متعمدة
 توجد فإنه وعليه القضية، ملف على اإلطالع مبجرد احلقائق فيها تظهر اليت البسيطة اجلرائم على إال طبقت

 ققهحت ملا ،ةاجلزائي مروااأل على ابإلبقاء الشأن، هذا يف املقارنة التشريعات سلكته ما إبتباع تقضي ضرورة
 كما جلسة، تتطلب ال جرائم يف تمت ةاجلزائي مروااأل أن أساس على القضاء، كاهل على العبء ختفيف يف
 حيتوي كامل ملف إنه بل عادي، اهتام جمرد ليس املوضوع قضاة إىل العامة النيابة تقدمه الذي الطلب أن
  2ةاجلزائي مروااأل ودور فعالية يؤكد مما هلا، املقررة العقوبة  مع اجلزائي ووصفها اجلرمية عناصر كل على
 طول لتفادي األمثل احلل بقىت اأهن إال ومعارض، مؤيد بني اجلزائي األمر حول الواضح االختالف رغم

 كاهل عن العبء ختفيف يف اكبري  ادور  لعبت أخرى جهة ومن جهة، من هذا وتعقيدها اجلزائية اإلجراءات
 .اجلنائي القضاء

رغم احملاوالت اليت قامت هبا  تلف التشريعات يف استقطاب انظمة  الفصل ميكن القول انهدراستنا هلذا وخالصة 
جديدة من شاهنا التقليل من حجم التضخم القضائي وخاصة االساليب والوسائل اليت ادخلتها على تشريعاهتا  

 املعروضة القضااي عدد تضخمخيص  مافيمة العدالة بقيت قائمة اىل حد ما كما بينا يف دراستنا هذه اال ان از 
 االمر ، برمته القضائي اجلهاز فعالية من قلل مما القضااي تلك يف والفصل اإلحالة إجراءات وترية بطء ويف ، عليها
 القضااي عدد من التقليل شاهنا منوفعالة  جديدة جزائية إجراءات تبين إىل املقارنة التشريعات أبغلب حدا الذي

 إلدخال مؤخرا اجلزائري ابملشرع دفع الذي نفسه االمر وهو ، إجراءاهتا تبسيط و اجلزائي القضاء على املعروضة
 0251 جويلية 02 يف املؤرخ 20-51 رقم االمر مبوجب اجلزائية االجراءات قانون على التعديالت من العديد
 اجلنحية احملكمة إخطار طرق من كطريقني  اجلزائي االمر و الفوري املثول إجرائي إدخال التعديالت تلك بني ومن

 .اىل جانب اجياد نوع من االساليب البديلة للدعوى منها الوساطة اجلزائية  ابلدعوى
اليت تلعبها هذه االوامر يف تفعيل مهمة ختفيف العبء عن القضاء يتوجب علينا التعرض اىل اهم  لألمهيةونظرا  

عن مدى جناح  تقصيوال  28/67/2651املؤرخ يف  51/62صورها من خالل التعديل الذي ادخله االمر 

                                                           

 . 550ص إىل  548ص من السابق، املرجع اتيب،ك خزنة عادل هللا عبدـ 1 
 
 . 131ص السابق، املرجع سامل، عمرـ 2 
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ورا يف الفصل الثاين من جعلنا خنصص له حموهو االمر الذي هذا االخري يف حتقيق السرعة يف االجراءات اجلزائية ،
 موضوع حبثنا هذا.
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 51/20أساليب التيسري والسرعة يف االجراءات اجلزائية املستحدثة يف ظل االمر:الفصل الثاين
مت استحداث وسائل متثل اجتاها جديدا يف التشريعات االجرائية املعاصرة حبيث تعمل على تبسيط االجراءات  

العدالة اجلنائية، ابلنظر اىل املزااي اليت  وارادة اجملين عليه، عند ادارة وسرعتها، مع األخذ بعني االعتبار ارادة املتهم
 ،وهو ما سنوضحه على النحو التايل:51/20حتققها وهذا ما اقره املشرع اجلزائري على ضوء االمر 

   اجلزائياألمر راء ـــإجاطة اجلزائية و ـــالوساملبحث االول: 

الوساطة واالمر اجلزائي من اهم الوسائل البديلة للدعوى واليت استحدثها املشرع اجلزائري مبوجب االمر  تعترب  
واملتضمن قانون االجراءات اجلزائية، متاشيا مع مطلب التخفيف من ازمة  02/20/0251املؤرخ يف  51/20

نا استعراض كل من االجراءين يف مطلب منفرد للتعريف العدالة والتقليص من التضخم القضائي، لذلك توجب علي
 ت اليت يتطلبها كل واحد منهما من خالل احملورين التاليني: اهبما وابراز اهم االجراء

 

  اهتاإجراءاطة اجلزائية و ــة الوســماهي:  طلب االولامل
كان بني أفراد أو مجاعات أو أرابب ذا طابع جزائي او مدين(، )سواءامن املعلوم أنه عندما يقع نزاع يف أي نوع    

التجارة و الصناعة و ما شابه من مهن أخرى ، فإن مطلب كل الفرقاء هو حل النزاع أبقصر الطرق و أكثرها 
إجيابية و أبقل وقت و كلفة ممكنة و أكثر سرية حفاظا على مسعتهم ،و لكن إذا كان اللجوء إىل القضاء مأموان 

جانب الدولة و ذلك بسبب ما حتيط به من ضماانت تكفل حتقيق العدالة ، فإن ذلك ال خيلوا من بعض  من
السلبيات يف بطء يف اإلجراءات و إطالة أمد التقاضي بسبب الشروط الشكلية و النصوص اجلامدة  يف القوانني 

  قطع العالقة اليت كانت قائمة بينهم  ، األمر الذي يرتك آاثر سلبية بني األشخاص و يؤدي إىل 1الواجبة التطبيق
املوجهة إىل القضاء و إثقال هذا األخري أبطنان من الدعاوى ، و بعدما دخلنا عصر  االنتقاداتو يف ظل    

املنــازعات و تشعبت و  ازدادتالرقمية   االتصاالت انتشارو  االقتصاديالعوملة و اخلصخصة و موجة التحرر 
  إىل حل النزاعات بصورة وديةدعت الضرورة لول بديلة تتماشى وروح هذا العصر  و أصبح ال بد من إجياد ح

ائها يتحتم علينا البحث عن اصوهلا التارخيية وكيف ر حىت يتسىن لنا االملام مبفهوم الوساطة والتعرف على طريقة اجو 
 خالل االنظمة املختلفة للدول وتبلورت يف شكل قانوين كما هي عليه اآلن  ظهرت

 اطةــة الوســـــــماهي:  الفرع االول
 اوال: نبذة اترخيية عن ظهور الوساطة

 هتدف  يبدو أن اآلاثر األوىل للوساطة ظهرت يف احلضارة اليواننية أتسيسا على فلسفة ذلك العهد اليت كانت   

 اإلسالمية و توخي العقالنية يف العالقات اإلنسانية ولـم تغب الفكرة يف الشريعة إىل بيان ما هو أصلح يف الفرد ،

                                                           

 51، ص 8002ل ي احلقوقية ، احلعالء آابراين، الوسائل البديلة حلل النزاعات التجارية ) دراسة مقارنة ( ، الطبعة األوىل ، بريوت : منشورات ـ 1 
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  1و يف التقاليد الراسخة يف بعض البلدان العربية 
إن هذا الشكل من العدالة قدمي جدا وهو أقدم من عدالة الدولة ،  و لقد كانت الوساطة مطبقة يف العهد القدمي  

وقد ظهرت يف الوالايت 9871ستخدمت من جديد بعد الثورة الفرنسية عام ايف فرنسا مبفهوم املصاحلة ، و 
و أدخلت الوساطة العائلية إىل فرنسا بتأثري من وسطاء مقاطعة  ،5690 – 5691املتحدة خالل األعوام 

و تبعه قانون  5690 / 05/ 00بيك  يف كندا ،و أعد القانون العام أول قانون يتعلق يف هذا املوضـوع يف يالك
 الذي مت  مبوجبه تعيني وسيط اجلمهورية   5699 / 58 / 82

 

كانت دعوى عالقة أمام القضاء منذ   5699اترخييا عرف الشعب األمريكي مبرض كثرة الدعاوي ، ففي عام  و 
و املرافعات و اجللسات و  ثالثة سنوات  و بعد أن أرهقت أصحاهبا ابلتكاليف القضائية و أتعاب احملامني
، و  (  MINI TRIAL) املستندات طرحت فكرة الوسيلة البديلة حلل النزاع  ، فتم أتليف حمكمة مصغرة 

املوظفان رئيسا حمايدا و على ضوء ذلك مت  إختار كل طرف أحد كبار موظفيه و امللم بتفاصيل النزاع ، مث إختار
وقف إجراءات احملاكمة القضائية، و عقدت احملكمة املصغرة و إستمرت نصف ساعــة يف مفاوضات بينهما و 
 خرجا ليعلنا إتفاقهما و إنتهت الدعوى على خري و سالم ، ووقف نزيف الوقت و النفقات و الرسوم واألتعاب

و اختصرت و عرفت  (  Alternative disputes Résolution)املتحدة بـ  وظهرت ما يسمى يف الوالايت
 2 أي الوسيلة البديلة حلل النزاع ADRبـ 

الزائد  وظهرت هذه الوسائل و أخذت مكاهنا يف مواجهة مع القضاء التقليدي ، الذي يتصف إبهتمامه    
بدقائق القانون و كثرة الشكليات ، مما جيعله بطيئا عن منال و طموح األشخاص الذين يرغبون يف الوصول إىل 
حقوقهم أبقرب وقت ، و أبقل جهد و تكلفة  ، مع احلفاظ على سرية خالفاهتم  ، و عرفت هذه الوسائل أبمساء 

عامل ، و ال ميكن تصريفها بشكل دقيق ، و لقد أطلق عليها خمتلفة و متنوعة ال ختلوا من الغرابة و غري واضحة امل
 3.الفقه تسميات متعددة

 ،( justice convenu) ، قضاء إتفاقي(    justice informeue)البعض أهنا قضاء غري رمسي اعتربها   
  (   justice amiable)قضاء ودي 

،و اليت تدل على ( ADR)ب يف اللغة اإلنكليزية و املختصرة التسمية األكثر إستعماال نو لك  
وهي خمتصر  (M A R C) و يف اللغة الفرنسية تعـرف ابل ،  Alternative dispute résolutionلخمتصر 

  ( SORREL)ا ب ـو تعرف أيض  Modes Alternatifs De Règlement Des conflitsل

                                                           

  250ص  ، 8006بدون رقم طبعة ،اجلزائر ،موفوم للنشر ،  ،ترمجة للمحاكمة العادلة ،عبد السالم ذيب ، قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد ـ 1 
 
  56و52 عالء آابراين ، املرجع السابق ، صـ 2 

 
  18 عالء آابراين ، املرجع السابق ، صـ 3 
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عن النظام القضائي (   Alternative) واحدة وهي البديل أو اخليارفجميع هذه التسميات تدور حول فكرة    
 اهتم بعيدا عن القضاء الكالسيكي الكالسيكي ، واللجوء إىل الطرق الودية اليت خيتارها املتنازعون ألجل حل نزاع

 LOUKESفقد جاء تعريف هذه الوسائل لدى بعض الفقهاء متقاراب إىل حد ما فقد عرفها األستاذ  

AMISTELIS   أبهنا جمموعة من اإلجراءات اليت تشكل بديال عن احملاكم يف حسم النزاعات وغالبا ما (
   1تستوجب تدخل شخص اثلث نزيه و حيادي (

فهذه الوسائل كانت موجودة  ،و هي أصال منبثقة من حكمة الشعوب و هلا عالقة و طيدة ووثيقة ابلثقافة و   
خري دليل على قدم هذه الوسائل هي األقوال املأثورة و الشعبية اليت لعل ية ، و التقاليد و العادات اإلجتماع

تتداوهلا الشعوب القدمية و يف أماكن خمتلفة و عرب قرون طويلة حىت يومنا هذا ، بل أهنا موجودة يف اإلجنيل و 
من أمر بصدقة أو معروف أو لقوله تعاىل : ) ال خري يف من جنواهم إال  التوراة و حىت يف القرآن الكرمي مصداقا

  2إصالح بني الناس (
 .3هللا لعلكم ترمحون ( اتقواو قوله تعاىل :) إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم و 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و كذالك يف السنة النبوية الشريفة حيث روي عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن   
 جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما (. قال ) الصلح

) أحيلوا اخلصوم إىل اإلصالح  عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهو كذلك يف سرية اخللفاء الراشدين حيث قال 
 . فإن القضاء يورث البغضاء (

ومنا هذا ففي احلضارة و كما سبق اإلشارة فإن الشعوب اآلسيوية كانت و ال تزال تلجأ إىل هذه الوسائل حىت ي
الصينية مثال يعترب أن اللجوء إىل احملاكم عامل يزعج النظام العام و خيل ابلروابط اإلجتماعية  ، و التعامل 

 .4( أن الدعوى راحبة تكلف نقودا أو خسارة نقود: )  التجاري و لديهم مقولة معروفة

 العالقات اإلجتماعية و التجارية ، و يعترب الغالبية ويف احلضارة الياابنية وجدت هذه الوسائل على نطاق واسع يف
العظمى من الشعب الياابين أن التسوايت القضائية أمر غري مرغوب فيه ، و جيب اإلبتعاد عنها كلما أمكن  ، و 
يعتربون أن مالحقة شخص أمام احملكمة حىت يف القضااي املدنية أمر معيب ، و يعود مصدر ذلك إىل املبادئ 

قية املورثة عن الداينة الكنفشيانية ، و تقليداي يفضل الشعب الياابين الطرق غري القضائية و غري الرمسية يف األخال
حل خالفاهتم  ،و ال حيبذون التسوية العليا و يعتقدون أن اخلالفات جيب أن ال تنشأ و إذا نشأت جيب أن حتل 

  5وديةال ابلتفاهم املتبادل و التسوية

                                                           

  10و18 عالء آابراين ، املرجع السابق ، صـ 1 

  552سورة النساء األية ـ 2 

  50سورة احلجرات اآلية ـ 3 

  19 ، املرجع السابق ، ص عالء آابراينـ 4 
 
  12 عالء آابراين ، املرجع السابق ، صـ 5 
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 و كذلك الشعوب و القبائل العربية عرفت هذا النوع من الوسائل ، فكانوا حيثون اخلصوم و حىت إىل وقتنا 
 احلايل حبل خالفاهتم أبنفسهم أو عن طريق شخص آخر ، كشيخ القبيلة أو كبري العشرية أو يتدخل شخص 

 آخر ذو مسعة طيبة  
و هي قريبة من  (  PALABRE) و سيلة تعرف بغال يوجد عندهم يو يف أفريقيا و حتديدا يف السن   

  1الوساطة و املصاحلة و التوفيق ، و إعتادوا اللجوء إىل هذه الوسيلة يف حل نزاعاهتم التجارية و املدنية
 

و أثبتها القضاء منذ القدم و مارستها  و من خالل ما تقدم يتضح أبن الطرق البديلة لفض النزاعات تعد حقيقة ،
اجملتمعات اإلنسانية يف شىت األحقاب و العصور ، وقد مارسها جمتمعنا قدميا و حديثا فقد كانت كثريا من 

 النزاعات يتوىل فضها شيوخ القبائل و حكمائها  
 

كان القضاء الوضعي الفرنسي دخيال على الشعب اجلزائري ، الذي بقي متمسكا بعاداته   االستعماريةففي الفرتة  
 -99قانون اإلجراءات املدنية مبوجب األمر رقم  و صدور االستقاللو تقاليده و مبادئه اإلسالمية ، و بعد 

ءات املتعلقة ، الذي جاء خاليا من الطرق البديلة سوى تلك اإلجرا 5699يونيو سنة  02املؤرخ يف  512
اجملتمع خاصة يف القرى و األرايف ميارس الصلح و الوساطة بني املتخاصمني يف كثري  استمرابلتحكيم ، و 

و حىت بعض القضااي اجلزائية البسيطة قبل الوصول إىل طرح تلك اخلصومات أمام  ،اخلصومات املدنية و التجارية 
 القضاء  
الذي يتضمن يف فصله  5691سبتمرب  سنة  89املؤرخ يف  12 -91القانون املدين مبوجب األمر مث صدر 

إىل  216، الذي أسس لإلجراء البديل ذا األمهية البالغة فبينت املواد  ( الصلح) اخلامس أحكاما تتعلق ب 
تعريفه و حتديد جماله و آاثره  ، إال أن هذا اإلجراء مل يتم تفعيله لعدم وروده يف مكانه الطبيعي ضمن  299

ص اإلجرائي  ، مث تالحقت النصوص اخلاصة فذكرت بعض الطرق البديلة كالصلح يف مسائل األحوال الن
الشخصية و القضااي التجارية و اإلدارية ، و املصاحلة يف القضااي العمالية و اجلمركية  ، إال أن النتائج احملققة 

 بقيت ال ترقى إىل ما كان يصبوا إليه واضعوا القانون  
  ونص اجلزائية الوساطة بنظام أخذو  الفرنسي التشريعتبناه  ، النظام هذا حققه الذي للنجاح ونظرا     
 اجلزائية اإلجراءات قانون من  41املادة يف  1993يناير  04يف الصادر القانون مبوجب صراحة عليه

  41املادة من األوىل الفقرة يفالفرنسي  اجلزائية اإلجراءات لقانون  األخري التعديل عليه وأكد ،2الفرنسي
  2004 مارس 09 الصادر يف 402/4002 :رقم القانون مبوجب

                                                           

  16 عالء آابراين ، املرجع السابق ، صـ 1 
 

 .WILFRID (Jean Didier) : Droit pénal des affaires, 5 ED, DALLOZ, 2005, P 246-247 ـ 2
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 حدا وتضع الضحية تعويض إىل تؤدي أن شأهنا من تكون أن الوساطة إلجراء الفرنسي املشرع ويشرتط
 الوساطة إجراءات تكون وأن املتهم، وإصالح أتهيل إىل تؤدي أو اجلرمية، ارتكاب عن نتج الذي لالختالل

 حتريك مالئمة تقدير يف سلطتها استعمال العامة للنيابة يتسىن حىت العمومية الدعوى حتريك على سابقة
 املتهم على يتعني أنه يبدو كما اخلصوم، قبول دون الوساطة تتم أن يتصور ال إذ ،1العمومية الدعوى

 فيها تكون اليت احلاالت استبعاد يفرتض الرباءة قرينة مبدأ أن ذلك إليه، املنسوب ابجلرم االعرتاف
 فالوساطة حقوقه، عن تنازل أنه الضحية موافقة اعتبار ميكن وال املتهم، من اعرتاضا تثري أو اثبتة غري الوقائع
 موافقته عن العدول األخري هلذا ميكن أنه عالوة مدنية بدعوى املتهم على الرجوع من الضحية متنع ال اجلزائية
  2العادية صورهتا اإلجراءات فتتخذ

 

، و تفتحه على العامل اخلارجي و أتثره ابلعوملة أخذ   اقتصادايو  اجتماعياو مع تطور اجملتمع اجلزائري ثقافيا و 
، فظهرت خاصة اجلزائيةعنه تزايدا مضطردا يف حجم القضااي  اجنرحجم القضااي يتسع و يتنوع ، الشيء الذي 

رقم  األمر القانون اجلديد النزاعات ، وهي النتيجة احلتمية اليت رتبهااحلاجة امللحة إلجياد طرق بديلة لفض 
املتضمن قانون اإلجراءات  0291فرباير سنة  04املوافق ل  9341عام  شوال 28املؤرخ يف   91/20

 .3جلزائيةا
ت اجلزائية  ترد يف قانون اإلجراءامل، يف اسرع وقت ممكن و يضم القانون اجلديد ثالث طرق بديلة حلل النزاعات

   فهي بذلك طرق مستحدثة   اجلزائية واالمر اجلزائي واجراء املثول الفوري القدمي و نعين هبا الوساطة
البديلة ال يعين البتة ختلي الدولة عن ممارسة سلطاهتا الدستورية يف اصدار  لمن أن السماح هبذه احللو  انطالقاو 

كيفية دقيقة اللجوء اىل هذه الطرق البديلة حتت رقابة باألحكام ومحاية احلقوق الفرد واجملتمع معا ، نظم القانون 
   ضاءالق
زائية يف الباب االول يف الفصل الثاين مكرر من قانــون اإلجـــراءات اجل االولوهلذا الغرض عنون املشرع الكتاب  

)  الكتاب الثاين يف الباب الثالث والفصل االول منه القسم الثاين مكرر حتت عنوانتضمن و ،  يف الوساطة() ب 
  ( جراءات االمر اجلزائيإيف ) : خاص القسم السادس مكرر من هذا الفصل، و  ( املثول الفوري امام احملكمة

 

إىل  مكرر48) من مواد  50يف انصوص قانونية نظمه الوساطة اجلزائيةجراء إلخصص وما يالحظ ان املشرع  
   ( 1مكرر48

                                                           
  BLANC Gérard, op cit, P 211-215 ـ 1

   28ص السابق، املرجع رمضان، احلليم عبد مدحتـ 2 
 
 و 99/511، املعدل واملتمم لألمر رقم 20، جريدة رمسية العدد 8051فرباير سنة  80املوافق ل  5209شوال عام  09املؤرخ يف  51/08األمر رقم ـ 3 

  املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية
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جعلها املشرع  جوازي لوكيل اجلمهورية عكس الوساطة يف املواد املدنية اليتامر جعل الوساطة يف املواد اجلزائية و 
 األوىل و يعرض على اخلصوم  إجراء و جويب على القاضي القيام به يف اجللسة 

 ماهو مفهومها ؟ و أي الوساطة؟  البديلة حلل النزاع  ذا نقصد هبذه الوسيلةفما 
 اطةــوم الوســـــا: مفهــاثني

البديلة ، فهي احملرك و السبيل األول جلهة إجياد حل  األساليبيقوم عليه نظام  س الذياتعترب الوساطة األس
1HEART   MEDIATION LIES AT THEتوافقي بني املتنازعني ، و تقع يف قلب الوسائل البديلة : 

OF A D R   االصطالحي وهو ما يهمنا يف و لكي نتوصل إىل تعريف للوساطة ال بد من التعرض إىل تعريفها
   دراستنا
 طالحاتعريف الوساطة إص   

مكرر  09يف قانون االجراءات اجلزائية من ما يالحظ من خالل قراءة املواد اليت تتحـــدث عن الوساطة 
 – 02من القــانون رقم  ( 5001إىل  662من ) وال حىت يف قانون االجراءات املدنية واالدارية  6مكرر09اىل 
املشرع ملا سن الوساطة كإجراء بديل حلل املنازعات مل يقم ، أن  املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 06

 بوضع تعريف واضح هلا ، و إمنا ترك أمر تعريفها للفقه  
 

إال أنه و قبل الرجوع إىل خمتلف التعريفات اليت وجدانها  للوساطة ال بــــد من إدراج تعريفها الذي تناوله معجم  
الوساطة مصدرها يف الالتينية هو :"الذي أكد أبن  جريار كرونواملصطلحات القانونية لصاحبه 

MEDIATION منMEDIANE    و مفهومها العام هو منط حل للنزاعات يقضي ابلنسبة ،  أي توسط
إىل الشخص الذي خيتــاره املتخاصمان ) يف الغالب بسبب السلطة الشخصية ( ، أبن يقرتح عليهما مشروع حل 

، خبالف التوفيق و إمنا بدون أن يكون مزودا بسلطة فرض قرار قضائي ، بدون أن يكتفي ابلتقريب بينهما 
  2" عليهما خبالف التحكيم و السلطة القضائية الدولية

  

 ) أسلوب من أساليب احللول البديلة لفض النزاعات  تقوم على توفري و عرفها احملامي حازم خرفان أبهنا     
و احلـــوار ت وتقريـــب وجهـــات النظـــر  مبســـاعدة شـــخص حمايـــد  وذلـــك حملاولـــة  لالجتمـــاعملتقـــى لألطـــراف املتنازعـــة 

 .3التوصل إىل حل ودي يقبله أطراف النزاع(
 

                                                           

  92عالء آابراين  ، املرجع السابق ، صـ 1 
 
ي ( ،الطبعة األوىل، بريوت ،لبنان ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  –، معجم املصطلحات القانونية ، ترمجة منصور القاضي ، اجلزء الثاين  ) ص  جريار كرونوـ 2 

  5920، ص  5662والتوزيع،
 
  mlcworld.cowww.nاحملامي حازم خرفان ، الوسائل البديلة لفض النزاع ت مقال منشور يف األنرتنت على املوقع ـ 3 
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) وســيلة حلــل النزاعــات مــن خــالل تــدخل شــخص اثلــث نزيــه و حيــادي و وعرفهــا األســتاذ :عــالء آابراين أبهنــا :   
نطقيــة تقــرب وجهــات نظــر املتنــازعني هبــدف إجيــاد حلــول عمليــة و م ابقــرتاحمســتقل يزيــل اخلــالف القــائم ، وذلــك 

   1صيغة توافقية ،  و بدون أن يفرض عليهم حال أو يصدر قرارا ملزما (
و عرفهـا القاضــي فنــيل كمــال رئــيس غرفــة مبجلــس الدولــة اجلزائـري أبهنــا : ) آليــة تقــوم علــى أســاس تــدخل شــخص 

هـذا احملايـد علـى تقريـب وجهـات النظـر بـني الطـرفني اثلث حمايد يف مفاوضات بني طرفني متخاصمني حبيـث يعمـل 
  2و تسهيل التواصل بينهما و ابلتايل مساعدهتما على إجياد تسوية مناسبة حلكم النزاع  (

 ائص الوساطةــد وخصــفوائاثلثا: 
 فوائد الوساطة اجلزائية: -(9

وســـيلة وديـــة حلـــل النزاعـــات  ، فقـــد أدرجهـــا املشـــرع و تبناهـــا نظـــرا للفوائـــد الـــيت تعـــود هبـــا علـــى مرفـــق  إبعتبارهـــا
 القضاء أو على املتقاضني ، و اليت من بينها على سبيل املثال :

 ختفيف العبء على القضاء : 
العــبء علــى أثبتــت جتــارب البلــدان الــيت أخــذت أبســلوب الوســاطة  ، أبهنــا ســامهت بشــكل مباشــر يف ختفيــف 

احملاكم  ، خصوصـا إذا علمنـا أن حجـم القضـااي يف تزايـد مسـتمر ، ممـا يشـكل عـبء علـى القضـاء و اإلداريـني 
 العاملني مبرفق القضاء و يؤدي إىل أتخري الفصل يف النزاعات  

   مل يكن منتظرا و ال مسبوقا، و تقبلتها أوساط  فالوساطة يف الوالايت املتحدة األمريكية شهدت إزدهارا     
 النزاعات القضائية األمريكية و أقبلت عليها جبدية و إهتمام حىت قدرت نسبة احلاالت احلاالت اليت أسفرت     
 يف الوالايت املتحدة و  % 20عن مصاحلة بفضل الوساطة كوسيلة بديلة حلسم املنازعات بطريقة ودية ب     
   3 بلدان الشرق األقصى و تقدمت يف الصني و كندا و أسرتاليايف 09%    

 ابجملال اجلزائي إبعتبار أن القضااي اجلزائية و خاصة اجلنح  51/08و هذا ما يرغب فيه املشرع بسنه لألمر      
 البسيطة و املخالفات تشكل عدد كبري و ال يستهان به من القضااي اليت يفصل القضاة       
 . توفري الوقت و اجلهد و النفقات على اخلصوم ووكالئهم 

وســائل القضــائية ، فعــرض النــزاع علــى القضــاة يســتغرق الو تظهــر هــذه الفائــدة عنــد مقارنــة الوســاطة بغريهــا مــن 
مل حيـدد مـدة معينـة حلـل النزاعـات املعروضـة عليـه  اجلديد البت فيه وقتا طويال مقارنة مع الوساطة ، ألن القانون

                                                           
  19عالء آابراين  ، املرجع السابق ، صـ 1 

   198،ص  8006،سنة   8كمال فنيل، الوساطة ، جملة احملكمة العليا ، الطرق البديلة حلل النزاعات : الوساطة و الصلح و التحكيم ، عدد خاص جزء ـ 2 
 
 .blog.com-www.droitcivil.overعالقتها ابلقضاء مقال منشور أمحد أنوار انجي ، مدى فعالية الوسائل البديلة حلل النزاعات وـ 3

 
 

http://www.droitcivil.over-blog.com/
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الواقع العملي للوساطة أثبت أهنا حتتاج مـدة أطـول حلـل  لكنيف آجال معقولة  ، ها التعليمات بضرورة حل رغم
 النزاعات يف الكثري من األوقات  

 ءاستمرار العالقات الودية بني الفر قا  
إىل حـل اولـة الوصـول حملالوسـاطة  ةاللتقاء وعرض وجهات النظر يف جلساتوفر الوساطة للمتخاصمني ، فرصة 

يرضي األطـراف ، وهـذا يسـاهم يف احلفـاظ علـى العالقـات الوديـة بـني الفرقـاء إذ أهنـم يطمحـون ابحلصـول علـى 
 تسوية ترضي اجلميع ، وتقريب وجهات النظر املتباعدة  

    ن ـوعليه فالتسوية الناشئة عن الوساطة هي تسوية مصاغة من قبل مجيع األطراف ، وهي بذلك ختتلف ع     
 ة ـطرف وخسارة آخر ن مما يؤدي إىل فقدان العالقة الودي ابنتصارالقضاء الذي يقضي يف هناية الدعوى      

 بني األطراف ووجود التشاحن والبغضاء      
 ـة .ـــص الوساطـــخصائـ -(0     

و شــكليات طويلـــة و متعــددة إذ أهنـــا وســيلة مرنـــة  اكمـــات ،احملتتميــز الوســـاطة أبهنــا آليـــة غــري مرتبطـــة أبصــول 
 هتدف إىل الوصول إىل نتائج ترضي اجلميع ، و من بني ما تتميز به من خصائص نذكر منها  : 

 ية و اخلصوصية .ر الس 
فمــن مصــلحتهم حتــاا النزاعــات  ،فالوســاطة تكفــل لطــريف النــزاع احملافظــة علــى خصوصــية النــزاع القــائم بينهمــا

 القضائية العلنية اليت تكون مسيئة لسمعتهم و اليت من املمكن أن تؤدي إىل اإلضرار مبصاحلهم  
 القضـاء ابستقاللم املساس دعـ    

القضـاء ، و ذلـك أن غايـة القضـاء هـي الفصـل يف  ابستقاللأو مساس  انتقاصال تشكل أي اجلزائية الوساطة 
النزاعــات و إيصــال احلــق ألصــحابه و هــي ذاهتــا غايــة الوســاطة ، و يستشــف ذلــك عنــد وصــول الوســاطة إىل 

 2مبوجب أمر غـري قابـل ألي طعـن 1االتفاقهو الذي يقوم ابملصادقة على حمضر  وكيل اجلمهورية، فإن   اتفاق
 ب عدم تنفيذ االتفاق ببس، وحىت يف حالة عدم جناح الوساطة   3يذايسندا تنف االتفاقو يعد حمضر 

  4مناسبا بشان اجراءات املتابعة ما يراهيتخذ  فان وكيل اجلمهورية
 . حتقيق مكاسب مشرتكة لطريف النزاع 

 اجلوهرية ، حبيث حياولون معا  املسائلعلى )وكيل اجلمهورية(يف الوساطة يركز الفرقاء مجيعا مبساعدة الوسيط 

 إجياد حل عملي لنزاعاهتم ، من شأنه حتقيق التسوية املنشودة من قبل الطرفني و املؤسسة على قناعتهما و 

                                                           

 1
  51/08من األمر  0مكرر 09انظر املادة  ـ
 2

  51/08من األمر 1مكرر 09انظر املادة  ـ
 3

  51/08من األمر  9مكرر09انظر املادة  ـ
 4

  51/08من االمر  2مكرر09انظر املادة  ـ
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   1إرادهتما املشرتكة فيكون احلل أكثر قبوال من الطرفني
 ونـــة ر املـ: 
اللجوء إىل طرق بديلة للقضاء لفض النزاعات هي وجود  استوجبتلعل من أحد أهم األسباب اليت   

األساليب التقليدية و الشكليات و الرمسيات املعقدة املتبعة حلل النزاع عن طريق القضاء  فحل النزاع عن 
طريق القضاء حيتوي و يشمل على عدة أمور جيب إتباعها و حتت طائلة البطالن ، مما يشكل قيودا على 

 وجه حل النزاع ابلسرعة املطلوبة ق يف املتخاصمني و عوائ
  ودــو خبالف التقاضي و اللجوء إىل احملكمة حلل النزاع  ، فإن الوساطة تتميز ابملرونة بسبب عدم وج     
 امت ـــإجراءات و أساليب مرسومة و حمددة ، فال يوجد ابلوساطة أي إجراء يرتتب عليه البطالن إذا م     
 غفاله بشرط عدم خمالفة النظام العام و اآلداب فالوساطة هتدف إىل إتباع أي إجراء ميكن التجاوز عنه أو إ     
 و ملرونة الوساطة وجهان مها : أن يؤدي إىل التوصل إىل حل مرضي ألطراف النزاع      
 ل ــحق االجتماع على حدة مع كل طرف من أطراف النزاع  ، و نق)وكيل اجلمهورية( للوسيط  -     

   آلخر و هذا غري موجود يف القضاءموقف كل منهما ل        
إىل  واأجلـحرية مواصلة طريق القضاء : أي أنه يف حالة عدم التوصـل إىل حـل يرضـي مجيـع األطـراف الـذين   -     

  الوساطة  ، فلهم حرية اللجوء إىل القضاء و هذه ميزة تشجع على اللجوء إىل الوساطة 
 

 خصائص  أخرى للوساطة منها :  وهناك  
 خصـــوم للرجـــوع عـــن أي عـــرض أثنـــاء عـــدم حتميـــل أي نـــوع مـــن أنـــواع املخـــاطرة ، ذلـــك أن هنـــاك حريـــة لل

   املصادقة عليهالوساطة مامل يتم  جلسة
  وكيـل اجلمهوريـةكـان مـن صـنع األطـراف ، فـإن تنفيـذ أمـر   االتفـاقذلـك أن  التسـوية رضـائيا : اتفاقتنفيذ 

، يـــتم برضـــا األطـــراف بعكـــس احلكـــم الصـــادر بنـــاءا علـــى عـــدم   االتفـــاقصـــادقة علـــى حمضـــر املتضـــمن امل
 و الذي سيتم تنفيذه جربا   اتفاقهم

بعد التعرف على مفهوم الوساطة اجلزائية والتعرض الهم فوائدها وخصائصها، ينتابنا عدة استفسارات عن مدى 
الشروط الواجب وماهي  ؟ اجلزائية اجلديديف قانون اإلجراءات اجلزائية جراءات عملية الوساطة إلم املشرع يظتن

 ي يوكل له مهمة اجراء الوساطة اجلزائية؟ ذومن ال  ؟  يف هذا االجراءتوافرها 
 و كيف هلذا األخري أن حيل النزاع املنظور أمامه ، و كيف يباشر عملية الوساطة و التوفيق بني طريف النزاع ؟ 

 

  اجلزائية من خالل الفرع التايل:هذه التساؤالت و دراسة موضوع الوساطة نحاول اإلجابة على كل س
 

                                                           

 1
  92عالء آابراين  ، املرجع السابق ، ص ـ
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 يةــاطة اجلزائــراءات الوسـإج:  الفرع الثاين
بينــا تعريفهــا  ولوســيلة بديلـة حلــل النـزاع  ابعتبارهــابعـد أن  قمنــا بعـرض مــوجز ملفهــوم الوسـاطة بشــكل عـام 

وهــذا مــا نتعــرض إليــه يف  جماهلــا وااثرهــا ،الوســاطة و اجــراءات ح وبيــان توضــيو خصائصــها ، يقتضــي علينــا  وفوائــدها
 : الفرع املوايل

 اجلزائية اطة ــال الوســجم:  أوال
، فقـد وردت بعـض التسـاؤالت عـن مـدى  اجلزائيـة مبا أن الوساطة أسـلوب وفكـرة جديـدة  يف قـانون اإلجـراءات     

، إال أن هــذا التســاؤل مــا علــى القضــاء اجلنــائيإمكانيــة الوســاطة يف حــل كــل  النزاعــات املعروضــة عــددها و أنواعهــا 
ــــث أن يتالشــــى مبجــــرد  تعــــديل قــــانون املتضــــمن  51/08رقــــم مــــر مــــن األ 8مكــــرر09ألحكــــام املــــادة  قراءتنــــايلب

:" ميكــن تطبيــق الوســاطة يف مــواد اجلــنح علــى جــرائم الســب والقــذف علــى أنــه و الــيت نصــت زائيــة ،اإلجــراءات اجل
الكاذبــة وتــرك األســرة واالمتنــاع العمــدي عــن تقــدمي النفقــة وعــدم  واالعتــداء علــى احليــاة اخلاصــة والتهديــد والوشــاية

طفـــل واالســـتيالء بطريـــق الغـــل علـــى امـــوال االرث قبـــل قســـمتها او علـــى اشـــياء مشـــرتكة أو امـــوال الشـــركة  ليمتســـ
وجـــنح الضـــرب واجلـــروح غـــري العمديـــة  صـــدار شـــيك بـــدون رصـــيد والتخريـــب أو االتـــالف العمـــدي ألمـــوال الغـــرياو 

ي على امللكيـة العقاريـة واحملاصـيل أو استعمال السالح، وجرائم التعد والعمدية املرتكبة بدون سبق االصرار والرتصد
الزراعيـــة والرعـــي يف ملـــك الغـــري واســـتهالك مـــأكوالت او مشـــروابت او االســـتفادة مـــن خـــدمات أخـــرى عـــن طريـــق 

 التحايل 
 كما ميكن ان تطبق الوساطة يف املخالفات" 

أن الوسـاطة ضـحت و ، ءات اجلزائيـة ااملتضـمن قـانون االجـر  51/08مكرر من االمر 09رجوع اىل نص املادة و ابل
يقـرر امـا مببـادرة منـه او بنـاءا علـى طلـب الضـحية او أن  جوازي ميكن لوكيل اجلمهورية قبل اي متابعـةإجراء اجلزائية 

النـاتج عــن اجلرميـة او جـرب الضـرر املرتتــب  لإلخـاللاملشـتكى منـه ، اجـراء وســاطة اذا ملـس اهنـا تـؤدي اىل وضــع حـد 
  ،  غري أنه ال يصبح انفذا إال بقبول اخلصوم له  حمضر االتفاقمن خالل  مهاحرتا، و عليه أن يشري إىل   عنها

قــانون اإلجــراءات املعــدل واملـتمم ل 51/08االمـر مــن  8مكـرر09و ابلنظـر إىل مــا أخـذه املشــرع اجلزائـري يف املــادة 
 وال جتوز يف غريها وهي: ،اليت حددها نص املادةاملواد مجلة فتجوز الوساطة يف زائية اجل

 مواد اجلنح:يف  -5

   على جرائم السب والقذف 

  االعتداء على احلياة اخلاصة والتهديد والوشاية الكاذبةجرائم 

  طفل  ليمترك األسرة واالمتناع العمدي عن تقدمي النفقة وعدم تسجرائم 

  االستيالء بطريق الغل على اموال االرث قبل قسمتها او على اشياء مشرتكة أو اموال الشركة جرائم 

 صدار شيك بدون رصيد جرائم ا 
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  التخريب أو االتالف العمدي ألموال الغري جرائم 

 أو استعمال السالح جنح الضرب واجلروح غري العمدية والعمدية املرتكبة بدون سبق االصرار والرتصد  

  ـــة والرعـــي يف ملـــك الغـــري واســـتهالك مـــأكوالت او جـــرائم ـــة واحملاصـــيل الزراعي ـــة العقاري التعـــدي علـــى امللكي
 مشروابت او االستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل 

  يف مواد املخالفات -2    
 مراحل الوساطة.اثنيا: 

و ذلك من  اعات بني األشخاص بعيدا عن عملية التقاضي ز الطرق الفعالة لتسوية الن إحدىتعترب الوساطة     
األطراف بغية  تقوم على حماولة تقريب وجهات النظر بني،   سرية يقوم هبا شخص اثلث حمايد إجراءاتخالل 

 ابتدءاولكن السؤال املطروح ماهي اإلجراءات اليت يقوم هبا كل طرف إلجناح الوساطة ،  1تسوية النزاع إىلالوصول 
 و ما هي مراحل هذه األخرية ؟  ؟ صوماخل إىل يل اجلمهوريةوكمن 

 مايلي:هذا ما سنحاول اإلجابة عليه ف
 . وكيل اجلمهوريةاإلجراءات اليت يقوم هبا  - 
       فان وكيل اجلمهورية جيوز له عند تقدمي اطراف النزاع 51/08االمر من  مكرر48حسب نص املادة   -5

الضحية ( ان يعرض الوساطة على الطرفني  ) املشتكى منه وهو مرتكب اجلنحة او املخالفة والطرف الثاين وهو
 قبل اي متابعة 

مبعىن ان الوساطة هي اجراء اويل قبل اي متابعة، ومبفهوم املخالفة انه مبجرد اختاذ اجراءات املتابعة ال جمال لعرض 
 الوساطة على الطرفني 

يقيد  أندون  وكيل اجلمهوريةا من كما يصح لألطراف طلبه، وازبصيغة اجلالذكر ادة السالفة املد جاءت لق     
او  ، (وز الوساطة فيهجتاع مما ال ز كان الن  إذا )احلق يف رفض الوساطةوالذي يبقى له طلبهم هذا ت  هذا االخري

بقوهلا:" يشرتط  5مكرر09وهو ما نصت عليه املادة ضده ، رفضها من طرف الضحية املتضرر من اجلرم املرتكب
 الوساطة قبول الضحية واملشتكى منه"  إلجراء

 ناهبا و  أخذوا شاءوان فإ األطراف ، إرادةبل من  وكيل اجلمهورية إرادةالوساطة ليس انبع من  إىلو اللجوء     
    كان هلم ذلك  أبوا

  كتابة   أمالوساطة هل يتم شفاهة  عرضاملشرع مل حيدد كيفية  أنو ما يالحظ يف اجلانب العملي 
  ، طرفهم وقبوهلا من  وكيل اجلمهورية او من طرف الضحية و املشتكى منه،وبعد عرض الوساطة من طرف  -8

 اشرف علىلتمكينهم من إجياد حل للنزاع أو جزء من النزاع الذي  اخلصمنيالتوفيق بني وكيل اجلمهورية حياول 

                                                           

أاير  82 ،ومجعية احملامني و القضاة األمريكيني   usaidوزارة العدل األردنية ابلتعاون مع الوكالة األمريكية لتنمية الدولية  ،كتيب اإلجراءات الوساطة يف احملاكم ـ 1 
8002  
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 الوساطة فيه  
جيب ان يكون االتفاق املتوصل اليه بني مرتكب الفعل اجملرم والضحية مبساعدة وكيل اجلمهورية مكتواب  -3

، وتشرتط الكتابة يف حمضر يتضمن هوية  51/20مكرر من االمر 33حسب نص الفقرة االخرية من املادة 
مضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه وهو ما وعنوان االطراف وعرضا وجيزا لألفعال واتريخ ومكان وقوعها و 

  51/20من االمر  3مكرر 33أكدته املادة
يقوم وكيل اجلمهورية ابلتوقيع على احملضر الذي يتضمن اتفاق االطراف وامني الضبط وكذا اطراف النزاع،  -4

ى االتفاق املتوصل اليه مبثابة املصادقة عل، ويعترب توقيع وكيل اجلمهورية 1وتسلم بعد ذلك نسخة لكل طرف منهم
  بني مجيع االطراف  

 حمضر الوساطة:مضمون 
جيب ان حيتوي  51/20من االمر  4مكرر33حسب نص املادة احملرر يف حمضر الوساطة االتفاق ان موضوع 

 على وجه اخلصوص الصيغة التالية:
 كانت عليه  اعادة احلال اىل ما، 

 ،تعويض مايل، او عيين عن الضرر 

 غري خمالف للقانون يتوصل اليه االطراف  كل اتفاق آخر 
 :أنويفهم من نص املادة السالفة الذكر 

اساسيا يف حمضر االتفاق ، وهذا ضماان حلق الطرفني  ذكر عبارة " اعادة احلال اىل ماكانت عليه" تعترب  شرطا -أ
ائع النزاع ونتائج االتفاق يف من تراجع احدمها عن بنود االتفاق، وكذا فرض رقابة وكيل اجلمهورية وبسطها على وق

حالة خمالفة احد طرفيه، ألن املتابعة اجلزائية انقطعت مبوجب هذا االجراء لكن مبجرد عدم االلتزام به فان القانون 
 اختاذ االجراءات املناسبة ملتابعة مرتكب اجلرم حمل اجراء الوساطة خول لوكيل اجلمهورية حق 

 نقطة الصفر ، و هذا  اطراف النزاع ووكيل اجلمهورية اىلالنزاع الذي فشلت الوساطة يف حله يرجع مبعىن ان 
 حمضر يفما يعطي حافز و يشجع اللجوء إىل الوساطة و يضمن لألطراف عدم استخدام أي تنازل أو تصريح مت 

 الوساطة  
الناتج عن ارتكاب الفعل اجملرم، وهذا كما ان مضمون االتفاق يكون حول تعويض مايل او عيين عن الضرر   -ب

مجيع االطراف وجرب  ييرض والذي يسمح لطريف النزاع حل االختالف مبا 51/20شيء جديد جاء به االمر 
الضرر الذي يعترب الدافع لرفع النزاع اىل القضاء، اىل جانب ربح الوقت واختصار اجراءات التقاضي الطويلة، وهذا 

 رعة يف االجراءات ــالس قليب البديلة للدعوى واليت حتقاه االسجيسد اهلدف الذي ترمي الي
 اجلزائية 

                                                           

 :" يوقع احملضر من طرف وكيل اجلمهورية وامني الضبط واالطراف وتسلم نسخة منه اىل كل طرف"08فقرة 0مكرر09املادة تنص ـ 1 
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مشروع غري خمالف  ما هورم وجيوز االتفاق على كل اء الوساطة بني الضحية ومرتكب الفعل اجملانه ميكن اجر  -ج
 السائد واملطبق على كل املعامالت مهما كان نوعها  أللقانون والنظام العام، وهذا هو املبد

 خصائص حمضر الوساطة:
ت اجلزائية عدة خصائص يتميز هبا حمضر الوساطة اجلزائية ااملتمم واملعدل لقانون االجراء 51/20اضفى االمر 

 اطرافه نذكرها كما يلي: عواليت حتقق فوائد ومصاحل متعادلة جلمي
  1طعن أبي طريق من طرق الطعن اي له حجية الشيء املقضي به أليانه غري قابل   5

من قانون  022يعترب اتفاق الوساطة سندا تنفيذاي ، اي من السندات التنفيذية اليت تضمنتها املواد   0
  51/20من االمر  0مكرر33نصت عليه املادة    وهذا ما2االجراءات املدنية واالدارية

الل انه اجراء يقطع تقادم الدعوى العمومية، مبعىن له اثر موقف لسراين تقادم الدعوى العمومية خ  3
  51/20من االمر 3مكرر33نصت عليه املادة  اآلجال احملددة لتنفيذ اتفاق الوساطة، وفق ما

يرجع اطرافه اىل احلالة اليت كانوا عليها من قبل االتفاق يف حالة عدم تنفيذ هذا االتفاق يف اآلجال   4
استئناف الدعوى العمومية واختاذ اجراءات  إلعادةددة، وابلتايل يرجع االمر لوكيل اجلمهورية احمل

املتابعة ضد من منحت له فرصة التسوية الودية ومل يلتزم بتنفيذ االتفاق، وهذا ما اكدته املادة 
  51/20من االمر 8مكرر33

تعريض خمالف االتفاق والذي ميتنع عمدا عن تنفيذ االتفاق عند انقضاء اآلجال احملددة له اىل   1
وهذا على من قانون العقوابت  320فقرة543للجرمية املنصوص عليها يف املادة  العقوابت املقررة

على  عكس الوساطة يف املواد املدنية واليت مل يقرر املشرع فيها جزاءات ضد اخلصوم الذين يوافقون
الوساطة مث يهملون متابعتها و هو مل يصب يف ذلك ألن غياب اجلدية يؤدي إىل فشل الوساطة و 

    4ياع الوقت و اجلهدابلتايل ض
 
 

                                                           

 :" ال جيوز الطعن يف اتفاق الوساطة ابي طريق من طرق الطعن" 51/08من االمر 1مكر09تنص املادة  ـ1 

 قانون االجراءات المدنية واالدارية:" .....والسندات التنفيذية هي: من 900تنص املادة ـ 2 

االوامر على  -2اوامر األداء، -0االوامر االستعجالية، -8اليت استنفذت طرق الطعن العادية واالحكام املشمولة ابلنفاذ املعجل، احكام احملاكم -5
احكم احملاكم االدارية  -9لقضائية وقرارات احملكمة العليا النتضمنة التزاما ابلتنفيذ،قرارات اجملالس ا -9اوامر حتيديد املصاريف القضائية، -1عرائض،

أحكام التحكيم املامور بتنفيذها من قبل -6حماضر الصلح او االتفاق املؤشر عليها من طرف القضاة واملودعة ابمانةالضبط، -2وقرارات جملس الدولة،
 ضبط،          "رؤساء اجلهات القضائية واملودعة ابمانة ال

األفعال واألقوال والكتاابت العلنية اليت يكون الغرض منها التقليل من االحكام القضائية واليت :" اليت تنص على من قانون العقوابت 8فقرة529املادة  راجعـ 3 
 يكون من طبيعتها املساس بسلطة القضاء او استقالله"

  105ص ،8006املدنية و اإلدارية، منشورات بغدادي، طبعة عبد الرمحن برابرة، شرح قانون اإلجراءات ـ 4 
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   ر اجلزائيـــاألمراء ــــــإج:  املطلب الثاين
 

 وقد ، ابلقضية احملكمة إخطار عند اإلجرائية مالئمتها وفق النيابة تتخذها اليت املتابعة إجراءات من إجراء وهو   
   اجلزائية االجراءات قانون من مكرر 383 و 333 ابملادتني عليه التنصيص ورد

 أو االستدالالت مجع حمضر على بناء املتهم على اجلنح قاضي عن يصدر الغرامة بعقوبة أمر هو اجلزائي واألمر
   مرافعة مساع أو وجاهي حتقيق إجراء بغري األخرى اإلثبات أدلة
 333 املادة)  واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون يف املعروف األداء أمر من التارخيي أصله اجلزائي األمر يستمدو 
 يقدمها اليت الواثئق على بناء الدين ثبوت رجحان هو األداء أمر استصدار مربر كان  فإذا ، 1( منه بعدها وما

 على بناء اجلرمية ثبوت رجحان هو اجلزائي االمر استصدار مربر فان ، الدعوى يف للوجاهية احلاجة بدون الدائن
 فيه الطعن طريق يف معه يشرتك انه كما  ، الدعوى يف للوجاهية احلاجة بدون األولية االستدالالت مجع حمضر

   ابالعرتاض
 ووجود ، األفراد بني العالقات وتشعب واالقتصادية االجتماعية التطورات من الواقعي مربره اجلزائي االمر وجيد

 أمد إطالة و القضااي تكدس العادية ابلطرق احملكمة على إحالتها على يرتتب األمهية قليلة اجلرائم من كبرية  جمموعة
 يف كذلك  املشرع من ورغبة ، عليها املعروضة القضااي عدد متضخ يف هو اجلزائية العدالة أزمة الن فيها الفصل
 االجراءات قانون يف اجلزائي االمر إجراء إدخال تقرر لذلك ، األطراف حقوق وضمان السريعة العدالة حتقيق

 تتم وحينها ، عليه االعرتاض حق له أجاز القانون الن حقوقه من املتهم حرمان إىل يؤدي ال إجراء وهو ، اجلزائية
   التقاضي يف العادية االجراءات مباشرة
 تلك يف الفصل إجراءات تبسيط ؛ إىل عينها اليت اجلنح يف اجلزائية األوامر نظام تطبيق من املشرع هدف ويكمن
   فيها البت وسرعة اجلرائم

 : : شروط رفع الدعوى أمام احملكمة املختصة إبجراء االمر اجلزائي الفرع األول
يف مجلة من الشروط منها موضوعية تتعلق ابجلرمية يف حد ذاهتا ومها شروط شخصية تتعلق بشخص  تتجلىو    

 يلي: املشتبه فيه، وهذا ما سندرسه ابلتفصيل فيما
 : الشروط املوضوعية املتعلقة ابجلرمية ذاهتا-(5

 ، اجلناايت عن اإلجراء هذا لتطبيق للحديث جمال فال مثة ومن اجلنحة وصف حتمل املرتكبة اجلرمية تكون أن      
 القانون يتطلبها اليت األخرى الشروط على تتوفر اليت املخالفات على اإلجراء هذا يطبق أن ميكن هل ولكن

 : خمتلفة ومبربرات خمتلفني رأيني نستعرض أن ميكن هنا ، اجلزائي االمر لتطبيق
 

                                                           

   ت املدنية واالداريةامن قانون االجراء 009املادة  راجعـ 1 
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  الرأي األول :

 واملربرات األخرى الشروط توفرت ما إذا للمخالفات ابلنسبة اجلزائي االمر يصدر أن ميكن ابنه يرى الذي   
 :  يف تكمن
 الذي السبب أن أي اجلنح ابب يف الواردة تلك من اقل هي املخالفات ابب يف الواردة الغرامات أن     
 a )      اتــاملخالف مادة اإلجراء ذلك لشمول املربر نفسه هو اجلنح مادة يف اجلزائي االمر إىل للجوء ىدأ

priori )   
 على عليه املعروضة املخالفة يف الفصل اجلنح لقاضي جتيز اجلزائية االجراءات قانون من 353 املادة أن 

اجلزائي إذا ما ارتبطت  االمر تطبيق منعت مكرر 383 املادة أن كما  ، اجلزء ميلك الكل ميلك من قاعدة
  اجلنحة جبنحة أخرى أو خمالفة ال تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات االمر اجلزائي مبفهوم املخالفة

contrario ) )  

 اجلزائي االمر تطبيق شروط توفرت ما إذا للمخالفات ابلنسبة اجلزائي االمر تطبيق إبمكانية يقر املشرع أن 
 ابملعىن فعال غري اجلزائي االمر إجراء جعل إىل يؤدي املخالفات ملادة اجلزائي االمر مشول عدم أن كما  ،

 للوساطة ختضع املخالفات ابن القول وأن ، اجلزائي القضاء على العبء ختفيف وهو منه املشرع قصده الذي
 إال يشمل ال الوساطة إجراء الن عليه مردود قول هو اجلزائي االمر إبجراء لشموهلا داعي ال وابلتايل

 كمخالفة)   الضحية مركز فيها يوجد ال اليت األخرى املخالفات تبقى فيما ابألفراد إضرارا املرتكبة املخالفات
 للوساطة ختضع اجلنح بعض حىت أن عن انهيك الوساطة إلجراء ختضع ال(  العام الطريق يف القاذورات رمي

   اجلزائي االمر يشملها أن ميكن فانه ذلك وبرغم

  الرأي الثاين :

 :  للمخالفات ابلنسبة اجلزائي االمر يصدر أن ميكن ال ابنه يرى الذي   
 اجتهاد ال وانه األخرى اجلرائم من غريها دون اجلنح مادة يف اجلزائي االمر خص وقد واضح القانوين النص الن 

 جزائي امر خلق إىل يؤدي للمخالفات ابلنسبة اجلزائي االمر استصدار ميكن ابنه القول وأن ، النص صراحة مع
 ويف انه كما  ، اإلجرائية للشرعية انتهاكا يشكل مما املشرع عليه ينص مل الذي االمر وهو املخالفات مادة يف

 وليس النيابة قاضي به خيتص املخالفات مادة يف اجلزائي ابألمر يسمى ما جند الفرنسي سيما املقارن التشريع
 قابلة غري فقط الغرامة بعقوبة فيها حيكم اليت املخالفات من جعل املشرع أن إىل ابإلضافة ، احلكم قاضي

  1( اجلزائية االجراءات قانون من 613 املادة)  لالستئناف
 

                                                           

االحكام الصادرة يف مواد املخالفات، اذا  -8، االحكام الصادرة يف مواد اجلنح -5 ءات اجلزائية:" تكون قابلة لالستئناف:امن قانون االجر  259تنص املادة ـ 1 
 م" ايضت بعقوبة احلبس او عقوبة غرامة تتجاوز املائة دينار او اذا كانت العقوبة املستحقة تتجاوز احلبس مخسة اق
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 : الراي الراجح
 العليا للمحكمة ميكن انه إال خاص نص لغياب وذلك اإلجرائية الشرعية ملبدأ احرتاما الثاين الرأي مربرات تبين   
 هذه حلسم التشريعي التدخل انتظار أو عليها النوع هذا من قضية عرض عند املسالة هذه يف موقفها حتدد أن

   املخالفات مادة أيضا يشمل اجلزائي االمر جبعل أساسها من املسالة
 السنتني عن تقل أو تساوي ملدة ابحلبس أو/و بغرامة عليها معاقب اجلنحة تكون أن   
  فقط الغرامة لعقوبة مرتكبها يتعرض أن ويرجح اخلطورة قليلة للمتهم املنسوبة الوقائعان تكون   
 اجلزائي االمر إجراءات تطبيق شروط فيها تتوفر ال أخرى خمالفة أو جبنحة مقرتنة اجلنحة تكون ال أن   
 فيها للفصل وجاهية مناقشة تستوجب مدنية حقوق مثة تكون ال أن . 

  الشروط الشخصية املتعلقة ابملشتبه فيه ذاته -(2

 يف: تتمثلاليت و       

 حداث  يكون وأال معلومة املتهم هوية تكون أن 
  املعنوي الشخص و طبيعي شخص ضد تتم اليت املتابعات عدا فيما واحد متهم من أكثر مثة يكون ال وأن 

املعدل لقانون  15/30االمر  من 30 مكرر 383 وهو مانصت عليه املادة  األفعال نفس اجل من
االجراءات اجلزائية بقوهلا: " ابستثناء املتابعات اليت تتم ضد الشخص الطبيعي واملعنوي من اجل نفس 

  طعن" ياالفعال، ال تتخذ اجراءات االمر اجلزائي قوته التنفيذية، وال يكون قابال أل

  اجلزائي إجراءات وسلطة القاضي يف الفصل يف االمر : الفرع الثاين
 

 أوال: االجراءات اليت يباشرها القاضي:
 ءات اليت يباشرها القاضي املختص ابلفصل يف االمر االجرائي واليت حنصرها فيمايلي:اوهي تلك االجر  
 

 : تقدمي طلب استصدار االمر اجلزائي من طرف النيابة حملكمة اجلنح  -أ 
 وهي ، اجلمهورية وكيل بطلبات مرفقا اجلزائي االمر إبجراء عليها احملال املتابعة مبلف اجلنح حمكمة تتصل   

  مجع مبحضر مشفوعة و املطبق اجلزائي النص و القضية وقائع ومتضمنة مكتوبة تكون اليت الطلبات
   1القضائية سوابقه وصحيفة املتهم ميالد شهادة و االستدالالت

  الفصل يف االمر اجلزائي من طرف حمكمة اجلنح –ب 

 اجلزائي األمر يف احملكمة تفصل هل مشكلة تثور وهنا ، مسبقة مرافعة دون اجلزائي االمر يف القاضي يفصل     

                                                           

جويلية  02املؤرخ يف  20-51، حتت عنوان املثول الفوري واألمر اجلزائي )على ضوء االمر احلراا مبحكمة قاضية ، نسيمة سعادة  األستاذة اعداد من حماضرةـ 1 
    8، ص ( 0251
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 يف األول الفصل يف ورد)  قضائي حكم هو اجلزائي االمر أن سيما ، املشورة غرفة يف يصدر أنه أو علنية جلسة يف
  (  ج ا ق من اجلنح يف احلكم

  علنية جلسة يف ابألحكام النطق الدستور يوجب أين القضائية ابألحكام اخلاصة النصوص لذلك تبعا عليه وتسري
 هلذا املنظمة القانونية النصوص يف وردت إشارات عدة من يفهم أنه غري ، اجلوهرية النقطة هلذه يتطرق مل املشرع   

 صدوره فور االمر حيال ، مسبقة مرافعة دون القاضي يفصل)  ذلك ومن املشورة غرفة يف فيه النطق يتم انه اإلجراء
 اجلزائي االمر يف القاضي فصل ابن تبني إشارات وهي(  للمتهم قانونية وسيلة أبي اجلزائي االمر يبلغ ، النيابة على

  1.لبس لكل تفاداي املسالة هذه حسم املشرع على يتعني كان  أنه غري ، املشورة غرفة يف يكون
 طلب االمر اجلزائيالفصل يف اثنيا: سلطة القاضي يف 

لفصل يف االمر اانه يقبل  فإماتتجلى سلطة القاضي املختص يف الفصل يف طلب االمر اجلزائي يف صورتني ، 
 اجلزائي او انه يقوم برفض الفصل فيه وهذا ما سنوضحه يف احملورين التاليني: 

 : قبول الفصل يف طلب االمر اجلزائي .5

 ابلنسبة واضح االمر كان  فإذا ، الغرامة بعقوبة أو املتهم برباءة إما اجلزائي االمر يف احملكمة فصل ويكون   
 النفاذ موقوف أو انفذا كان  سواء احلبس عقوبة لتطبيق جمال وال الغرامة بغري االمر هنا جيوز فال األصلية للعقوابت

   التكميلية للعقوابت ابلنسبة يضيق االمر أن إال ،
  ؟ ال أم هبا النطق اجلزائي االمر يف فصله عند للقاضي جيوز هلف

 خصوصا تكميلية عقوابت تتضمن اجلزائي االمر تطبيق شروط على تتوفر اليت اجلرائم من ابس ال عدد الن   
 املشرع عليه نص ما خالف على اجلوهرية النقطة هذه اغفل املشرع أن نالحظ أخرى ومرة ، املرور قانون جنح

 ألف جتاوز ال اليت الغرامة بغري اجلنائي االمر يف يقضى ال " :اجلزائية االجراءات قانون من 306 ابملادة املصري
   "    املصاريف و رده جيب وما التكميلية والعقوابت جنيه

 هبا احلكم من جيعل التكميلية ابلعقوابت احلكم جواز على صراحة التنصيص عدم من جيعل الذي االمر   
 اجلزائي االمر يف فقط ابلغرامة االمر على املشرع نص ابن يرى البعض أن برغم ، العقوبة شرعية مببدأ يصطدم

 التكميلية العقوابت استثناء منه يفهم ال ذلك وان احلبس لعقوبة استثناءا أي فقط أصلية عقوبة ابعتبارها يتعلق
   هبا احلكم عند العامة للقواعد ختضع اليت

 التنفيذ بوقف احلكم شروط توفرت ما إذا النفاذ موقوفة هبا احملكوم الغرامة عقوبة جعل مينع ما يوجد ال انه كما   
 وإمنا انفذة هبا احملكوم العقوبة تكون ان يشرتط مل املشرع الن ، 2اجلزائية االجراءات قانون من 533 للمادة طبقا

                                                           

   3املرجع السابق، ص  ، نسيمة سعادة  األستاذة اعداد من حماضرةـ 1 
 
اجلزائية:" جيوز للمجالس القضائية وللمحاكم يف حالة احلكم ابحلبس او الغرامة اذا مل يكن احملكوم عليه قد سبق احلكم  من قانون االجراءت 160تنص املادة ـ 2 

  عليه ابحلبس جلناية او جنحة من جرائم القانون العام، ان اتمر حبكم مسبب اباليقاف الكلي او اجلزئي لتنفيذ العقوبة االصلية"
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 ، الغرامة بعقوبة احلكم فقط اشرتط
 : رفض الفصل يف االمر اجلزائي .0

 ابن رأى فإذا ، ملوضوعه التطرق قبل اجلزائي االمر إلصدار القانونية الشروط توفر يعاين أن القاضي على يتعني 
 أسباب حصر ،وميكن للقانون وفقا مناسبا تراه ما الختاذ للنيابة املتابعة ملف يعيد فانه متوفرة غري القانونية الشروط

 : التالية احلاالت يف االمر إصدار القاضي رفض
 مرافعة أو حتقيق بدون عليها هي اليت حبالتها الطلب يف الفصل ميكن ال أنه   
 الغرامة من اشد عقوبة توقيع تستوجب ، آخر سبب ألي أو املتهم لسوابق نظرا الواقعة أن   
 اهلوية معلوم غري أو حدث املتهم أن   
 خمتلفة أفعال اجل من معنوي وشخص طبيعي شخص أو ، طبيعي شخص من أكثر متابعة متت إذا   
 اجلزائي االمر إجراءات تطبيق شروط فيها تتوفر ال أخرى خمالفة أو جبنحة اجلنحة اقرتان   
 فيها للفصل وجاهية مناقشة تستوجب مدنية حقوق وجود   
 السنتني تفوق احلبس بعقوبة عليها يعاقب احملكمة على احملالة اجلرمية أن . 

 مفادها: إشكالية تطرح(  للنيابة امللف يعيد)  النص صياغة أن غري
 يقوم انه أم ، القانونية شروطه توفر بعدم ذلك ويسبب اجلزائي االمر طلب يف الفصل برفض أمره القاضي حيرر هل

 ؟ النيابة طلب على فقط ابلتأشري وذلك امر إصدار بدون للنيابة إبعادته
 يف موجود هو ما عكس ، الرفض هذا على االعرتاض جواز عدم أو جواز على ينص مل املشرع أن كما  

   الرفض أتشرية يف الطعن صراحة الطعن جييز ال الذي املصري كالتشريع  املقارنة التشريعات
 : شكل األمر اجلزائي – 3

 واتريخ وموطنه املتهم هوية اجلزائي االمر حيدد فانه اجلزائية االجراءات قانون من 3 مكرر 383 للمادة طبقا
 اإلدانة حالة ويف املطبقة القانونية والنصوص للوقائع القانوين والتكييف ، للمتهم املنسوبة األفعال ارتكاب ومكان

   مسببا االمر ويكون ، العقوبة حيدد فانه
 ذلك تسبيب طريقة فان ، فيها جدال ال اليت البياانت من القضية وقائع و املتهم هبوية املتعلقة البياانت كانت  وإذا

   الوجاهي غري طابعه سيما اجلزائي االمر طبيعة مع تنسجم أن جيب االمر
 يكون التسبيب أنما يؤكد  فرنسية قضائية جهة عن صادر جنحي جزائي ألمر منوذجعلى سبيل املثال تضمن و  

 :فيه جاء إذ القضائية الضبطية حمضر على بناء للمتهم اجلرمية لثبوت أساسا اإلشارة يتضمن ،جدا بسيطا
 اجملرى التحقيق وابن املتهم قبل اثبتة الوقائع فان القضائية الضبطية مصاحل حتقيق نتائج إىل وابلرجوع أنه حيث "

 تستوجب ال اخلطورة قليلة الوقائع ولكون ، الغرامة بعقوبة قبله للنطق كافية  املالية موارده سيما شخصيته على
 طبقا وعقابه إليه نسب ما ابرتكابه املتهم إدانة يتعني فانه ، الضحية حبقوق متس ال أهنا كما  ، احلبس عقوبة توقيع
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 "  للقانون
 على املبنية وطبيعته اجلزائي االمر طبيعة مع ينسجم لكنه بسيط انه التسبيب هذا خالل من يظهر كان  وان 

    اجلزائي االمر صدور غاية إىل بدايتها من االجراءات تبسيط
 

  االعرتاض على األمر اجلزائي -4

)  عليها اجلزائي االمر إحالة اتريخ من أايم عشرة اجل خالل وذلك اجلزائي االمر على االعرتاض حق للنيابة    
   ( صدوره فور عليها حيال
 ويف ، اجلزائي االمر على االعرتاض من واحد شهر اجل له ويكون ، قانونية وسيلة أبي اجلزائي ابألمر املتهم يبلغ
 رطخي الضبط أمني فان االعرتاض حالة ويف ، اجلزائية األحكام تنفيذ قواعد وفق االمر ينفذ اعرتاضه عدم حالة
   حمضر يف ذلك ويثبت اجللسة بتاريخ شفاهة املتهم
 حبكم فيها تفصل اليت اجلنح حمكمة أمام القضية تعرض أن املتهم أو النيابة طرف من سواء االعرتاض على يرتتب

 دينار ألف عشرين تفوق غرامة أو للحرية سالبة عقوبة تتضمن هبا احملكوم العقوبة كانت  إذا طعن ألي قابل غري
 التنازل للمتهم وجيوز ، املعنوي للشخص ابلنسبة جزائري دينار ألف مئة أو الطبيعي للشخص ابلنسبة جزائري
   طعن ألي قابل يكون وال التنفيذية قوته اجلزائي االمر يستعيد وعندها املرافعة ابب قفل قبل اعرتاضه عن صراحة

 هنا احملكمة ابن يفيد مبا ، شخصيا له املبلغة االعرتاض جلسة املعرتض حضور عدم حلالةاجلزائري  املشرع يتطرق مل
 360 للمادة طبقا اعتباراي حضوراي هنا احلكم ويكون غيابه أو حضوره عن النظر بغض القضية ملوضوع تتصدى

 ابعتبار للحكم جمال ال أيضا هنا و شخصيا ابجللسة بلغ قد املعرتض أن طاملا ، 1اجلزائية االجراءات قانون من
 االجراءات قانون يف اجلزاء هذا على التنصيص لعدم ، للمعارضة ابلنسبة احلال هو كما  يكن مل كان  االعرتاض

 ، اجلزائية
 الغرف و اجلنحية احملاكم جداول يف القضااي عدد من للتقليل فعاال إجراءا اجلنح مادة يف اجلزائي االمر يعترب

 يتم لو وحبذا ، عليه بناء احملالة القضااي يف الفصل ولسرعة املبسطة إلجراءاته وذلك ، القضائية ابجملالس اجلزائية
 ...املخالفات ملادة اإلجراء هذا توسيع

 

 
 
 

                                                           

 نون االجراءات اجلزائية:" يكون احلكم حضوراي على املتهم الطليق:من قا  029تنص املادة  ـ1 
 الذي جييب على نداء امسه ويغادر ابختياره قاعة اجللسة، -5

 والذي رغم حضوره ابجللسة يرفض االجابة او يقرر التخلف عن احلضور، -8

 اجللسات االوىل ميتنع ابختياره عن احلضور ابجللسات اليت تؤجل اليها الدعوى او جبلسة احلكم"  والذي يعد حضوره ابحدى -0
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 (comparution immédiate ) اجـراء املثــــول الفـــوريالثاين :  املبحث
  

 مبوجبه مت الذي و 0315 جويلية 03:  يف املؤرخ 30-15:  رقم االمر مبوجب املستحدث اإلجراء وهو     
   ابلدعوى اجلنحية احملكمة إخطار طرق من كطريق  التلبس إجراء استبدال

 وقد ، ابلقضية احملكمة إخطار يف اإلجرائية مالئمتها وفق النيابة تتخذها اليت املتابعة إجراءات من إجراء وهو    
 قانوناملعدل ل 15/30األمر  من 15املعدلة واملتممة مبوجب املادة  3331 ابملادتني عليه التنصيص ورد

   15/30من األمر  13املعدلة واملتممة مبوجب املادة  2مكرر 333املادة  و اجلزائية االجراءات
 إجراءات إىل حتتاج ال واليت هبا املتلبس اجلنح خيص فيما احملاكمة إجراءات تبسيط إىلهذا االجراء  ويهدف  

 سواء نسبية خبطورة وقائعها الوقت يف تتسم و واضحة االهتام أدلة فيها تكون جبرائم تتعلق فهي ، خاصة حتقيق
  العام النظام أو املمتلكات أو ابألفراد ملساسها

 

 شروط رفع الدعوى أمام احملكمة املختصة إبجراء املثول الفوري :ول املطلب األ

منها شروط موضوعية تتعلق ابلفعل اجملرم حىت يتم اللجوء اىل اجراء املثول الفوري جيب توفر مجلة من الشروط     
يف حد ذاته ومنها شروط شخصية تتعلق مبرتكب الفعل اجملرم او املشتبه فيه ومنها شروط اجرائية حمضة، لذلك 

 فرع مستقل من خالل مايلي:توجب علينا استعراض كل عنصر من هذه العناصر الثالث يف 
  

 الشروط املوضوعية املتعلقة ابجلرمية  الفرع االول:

 واليت تتمثل فيمايلي: اجلرمية حمل اجراء املثول الفوري بشأهناونوع ويعىن هبا الشروط اللصيقة بصفة     
 املتلبس اجلناايت أو املخالفات عن للحديث جمال فال مثة ومن اجلنحة وصف حتمل املرتكبة اجلرمية تكون أن -1
 . هبا

 : وهي التلبس حاالت اجلزائية االجراءات قانون من 61 املادة حددت ولقد هبا متلبسا اجلنحة تكون أن -2
 ارتكاهبا عقب أو احلال يف مرتكبة كانت  إذا  
 العامة تبعه قد اجلرمية وقوع وقت من جدا قريب وقت يف إايها ارتكابه يف املشتبه الشخص كان  إذا 

 اجلنحة  أو اجلناية يف مسامهته افرتاض إىل تدعوا ودالئل آاثر وجدت أو أشياء حبيازته وجدت أو بصياح
 ضباط احد ابستدعاء احلال يف وابدر وقوعها عقب عنها املنزل صاحب كشف  أو منزل يف ارتكبت إذا 

                                                           

: " ترفع اىل احملكمة اجلرائم املختصة بنظرها إما بطريق االحالة اليها من اجلهة القضائية قانون االجراءات جلزائية املعدل واملتمم ل 51/08من األمر 000املادة ـ 1 
،واما تكليف ابحلضور يسلم مباشرة اىل املتهم واىل األشخاص 002اجراء التحقيق واما حبضور أطراف الدعوى إبرادهتم ابألوضاع املنصوص عليها يف املادة املنوط هبا 

  املسؤولني مدنيا عن اجلرمية، واما بتطبيق إجراءات املثول الفوري او اجراءات األمر اجلزائي"
اذا مل تكن القضية تقتضي اجراء حتقيق قضائي،  :" ميكن يف حالة اجلنح املتلبس هبا،قانون االجراءات جلزائيةاملعدل واملتمم ل 51/08من األمرمكرر  006املادة ـ 2 

 اتباع اجراءات املثول الفوري املنصوص عليها يف هذا القسم        "  
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 . إلثباهتا القضائية الشرطة
 هنا ويالحظ ، خاصة حتقيق إلجراءات فيها املتابعة ختضع اليت اجلرائم من هبا املتلبس اجلنحة تكون ال أن  -3
 كان  ما عكس على اإلجراء هذا تطبيق من السياسية الصبغة ذات واجلنح الصحافة جنح يستثين مل املشرع أن

 1 التلبس بطريق احملكمة أمام الدعوى رفع إلجراء ابلنسبة يشرتطه
 كانت  ما وفق ابحلبس عليها معاقب املقرتفة اجلنحة تكون أبن املتعلق الشرط حذف قد املشرع أن يالحظ كما
   التلبس إجراء بطريق الدعوى رفع إلجراء ابلنسبة اجلزائية االجراءات قانون من 532ة املاد يهعل تنص

 

  الشروط الشخصية املتعلقة ابملشتبه فيه ذاته الفرع الثاين:

 كافية  لضماانت عليه املقبوض تقدمي عدم يف اجلزائية االجراءات قانون من 1 مكرر 333 املادة حصرهتا وقد    
قدم امام وكيل اجلمهورية الشخص املقبوض عليه يف جنحة متلبس هبا والذي يوهذا بقوهلا:"  للمحاكمة للحضور

 ال يقدم ضماانت كافية ملثوله امام القضاء      " 
 51/08ا يف نص خاص يف التعديل الذي جاء به االمر واملالحظ على هذه املادة أن املشرع اجلزائري أفرده   

من قانون االجراءات اجلزائية يف الفصل  16بعدما كان قد ادرجها كفقرة أوىل للمادة  80/09/8051املؤرخ يف 
 االول من الباب الثاين حتت عنوان "يف اجلناية واجلنحة املتلبس هبا" 

 

 الفرع الثالث: الشروط اإلجرائية

وتتمثل يف مجلة االجراءات املتبعة من طرف النيابة ابعتبارها ممثل احلق العام واليت تعترب عنصرا جوهراي يف اجراء   
املعدل واملتمم  03/30/0315املؤرخ يف  15/30من االمر  3 0مكرر333املثول الفوري واليت حصرهتا املادة 

 لقانون االجراءات اجلزائية ، واليت تتمثل يف:
مع  إليه املنسوبة ألفعالتبليغه ابو  هويتهبعد التحقق من  اجلمهورية وكيل قبل من فيه املشتبه استجواب يتم أن -1 

 اعالمه بوصفها القانوين   
  احملكمة أمام فورا ميثل سوف ابنه فيه للمشتبه اجلمهورية وكيل إخبار -0
  احملكمة أمام فورا ميثلون سوف أبهنم الشهود و للضحية اجلمهورية وكيل إبالغ -3
 طرف من حينها استجوابه جيب وانه ، اجلمهورية وكيل أمام مثوله عند مبحامي ابالستعانة فيه املشتبه حق -6

                                                           

   0و5، ص  املرجع السابق ، نسيمة سعادة  األستاذة اعداد من حماضرةـ 1 
 
 2

اذا مل يقدم مرتكب اجلنحة املتلبس هبا ضماانت كافية للحضور، وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة احلبس، ومل :" من قانون االجراءات اجلزائية على 16تنص املادة  ـ
  سوبة اليه          "يكن القاضي التحقيق قد اخطر، يصدر وكيل اجلمهورية أمرا حببس املتهم بعد استجوابه عن هويته وعن االفعال املن

:" يتحقق وكيل اجلمهورية من هوية الشخص املقدم امامه مث يبلغه ابألفعال االجراءات جلزائية قانون املعدل واملتمم ل 51/08من األمر 8مكرر006املادة ـ 3 
 . بذلك" كما يبلغ الضحية والشهود  املنسوبة اليه ووصفها القانوين وخيربه ابنه سيمثل فورا امام احملكمة 
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  31مكرر 333وهذا ما اكدته املادة  االستجواب مبحضر بذلك التنويه وينبغي ، حماميه حبضور اجلمهورية وكيل
 املعدل واملتمم لقانون االجراءات اجلزائية  15/30من األمر 

 هلذا مهيأ مكان يف انفراد وعلى ابملتهم االتصال من ومتكينه احملامي تصرف حتت االجراءات من نسخة وضع -5
املعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية واليت تنص  15/30من االمر   36 مكرر 333وفق مقتضيات املادة  الغرض

على:" توضع نسخة من االجراءات حتت تصرف احملامي الذي ميكنه االتصال بكل حرية ابملتهم وعلى انفراد يف 
 مكان مهيا هلذا الغرض      "

  (15/30من االمر  36 مكرر 333 املادة)  احملكمة أمام مثوله غاية إىل األمنية احلراسة حتت املتهم بقاء -3

 ثاين : إجراءات احملاكمة عند اإلخطار بطريق إجراء املثول الفورياملطلب ال

 السرعة مبدأ على يقوم اإلجراء هذا الن احملكمة أمام مثوله فور املتهم حماكمة تتم أنيف هذا اإلجراء  واملبدأ األصل
 وردمهمني  استثناءين القاعدة هذه على يرد انه إال اإلجراء هبذا احملالة القضية وضوح وعلى االجراءات يف

  :مها و 25 مكرر 333 ابملادة عليهما التنصيص
 حق املتهم يف حتضري دفاعه: الفرع االول 

 ال مهلة احملكمة متنحه وهنا احلق بذلك بتنبيهه اجللسة رئيس يقوم أن بعد دفاعه حتضري يف حبقه املتهم متسك      
 ما حالة يف سيما ، التأجيل هلذا األقصى احلد حيدد مل املشرع أن هنا ونالحظ ، دفاعه لتحضري أايم ثالثة عن تقل
انون االجراءات اجلزائية ق من 330 املادةيف  الفرنسي املشرع فعل ما غرار على ، مؤقتا املتهم حبس تقرر إذا

   أسابيع وستة أسبوعني بني حمصورا احلالة هذه يف التأجيل جعل والذي الفرنسي،
  

 من األخرية الفقرة يف يبدوا احلل فان بعضا بعضها تكمل وهي جمتمعة تقرأ القانونية النصوص أن وطاملا انه غري   
   ممكنة جلسة اقرب إىل فيها للفصل مهيأة الدعوى تكن مل حال يف التأجيل جعلت واليت 53 مكرر 333 املادة

 اىل أقرب جلسة ممكنة الفرع الثاين: أتجيل احملاكمة
 متسك املتهم لكون أو الضحية أو شاهد حضور كعدم)   فيها للفصل مهيأة غري الدعوى ابن احملكمة رأت إذا   

 سوابقه صحيفة أو املتهم ميالد شهادة وجود عدم سيما اتمة غري اجلزائي امللف أوراق لكون أو ، نفي بشاهد
 أحسن على الدعوى يف للفصل استيفائها الضروري من ابنه احملكمة ترى اليت العناصر من وغريها    (  القضائية

   ممكنة جلسة ألقرب القضية احملكمة أتجل وهنا ، وجه

                                                           

للشخص املشتبه فيه احلق يف االستعانة مبحام عند مثوله أمام وكيل اجلمهورية  :" االجراءات جلزائية قانون املعدل واملتمم ل 51/08من األمر 0مكرر006املادة ـ 1 
 ويف هذه احلالة يتم استجوابه يف حضور حماميه وينوه عن ذلك يف حمضر االستجواب" 

يقوم الرئيس بتنبيه املتهم أن له احلق يف مهلة لتحضي دفاعه وينوه عن هذا :"االجراءات جلزائية قانون املعدل واملتمم ل 51/08من األمر 1رمكر  006تنص املادة ـ 2 
 التنبيه واجابة املتهم يف احلكم     " 

 تأجيلها اىل أقرب جلسة"  :"     اذا مل تكن الدعوى مهيأة للحكم أمرت احملكمة ب51/08من األمر 1مكرر 006تنص املادة ـ 3 
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 الضرورية العناصر كل  استجماع على التمهيدي التحقيق على إشرافها أثناء النيابة حترص أن ينبغي لذلك      
 الفورية احملاكمة ملبدأ حتقيقا وذلك ، جلسة أول عند عليها املعروضة القضية يف الفصل من احملكمة لتمكني الالزمة

   اإلجراء هذا وأساس أصل تعترب اليت
 انون االجراءات اجلزائية الفرنسي جتعلق من 333 املادة أن الفرنسي التشريع يف على سبيل املثال جند لذلك     
   الضرورية والعناصر األدلة لكافة مستجمعا املتابعة ملف يكون أن الفوري املثول إجراء تطبيق شروط بني من
 االستماع بعد وذلك املتهم حرية وضعية يف البت ضرورةهو  للدعوى احملكمة أتجيللعل أهم أثر ينتج عن و    

املعدل  15/30االمر  من 33 مكرر 333وهذا ما اكدت عليه املادة  وجد أن ودفاعه واملتهم النيابة لطلبات
 لقانون االجراءات اجلزائية  واملتمم 

 333 ابملادة عليها املنصوص التدابري احد اختاذ تقرر أن علىوعلى هذا األساس فان احملكمة جتد نفسها مقيدة 
 : واليت تتمثل فيماي يل  اجلزائية االجراءات قانون من 3 مكرر
 حرا املتهم ترك   
 من 1 مكرر 105 املادة يف عليها املنصوص القضائية الرقابة تدابري من أكثر أو لتدبري املتهم إخضاع 

 واليت تتجسد يف: اجلزائية االجراءات قانون
 _ عدم مغادرة احلدود االقليمية اليت حددها قاضي التحقيق اال ابذن هذا االخري 1
 _ عدم الذهاب اىل بعض األماكن احملددة من طرف قاضي التحقيق 0
 السلطات املعنية من طرف قاضي لتحقيق _ املثول دوراي أمام املصاحل أو 3
_ تسليم كافة الواثئق اليت تسمح مبغادرة الرتب الوطين او ممارسة مهنة أو نشاط خيضع اىل ترخيص اما 6

 اىل امانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق، مقابل وصل 
ة أو مبناسبة ممارسة هذه _ عدم القيام ببعض النشطات املهنية عندما ترتكب اجلرمية إثر ممارس5

 النشاطات وعندما خيشى من ارتكاب جرمية جديدة 
 _ االمتناع عن رؤية األشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق او االجتماع ببعضهم 3
 _ اخلضوع اىل بعض اجراءات فحص عالجي حىت وان كان ابملستشفى ال سيما بغرض ازالة التسمم 0
 نة الضبط وعدم استعماهلا اال برتخيص من قاضي التحقيق _ ايداع مناذج الصكوك لدى اما8

  املؤقت احلبس يف املتهم ضعو   
 الرباءة قرينة ملتطلبات منه استجابة وذلك املذكورة التدابري ترتيب يف كثريا  وفق قد املشرع أنمن ذلك  ويالحظ     
 القضائية الرقابة تدابري إبحدى املتهم حرية تقييد إىل تدرج مث األصل هو ذلك الن ، حرا املتهم ترك بتدبري فابتدأ
   األخري االستثنائي التدبري وهو املؤقت ابحلبس املتهم وضع تدبري إىل وصوال

 ألي اختاذها من جتعل موضوعية معايري على مبينة تكون أن جيب السالفة التدابري إلحدى احملكمة اختاذ إن    
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 املتهم مثول ضمان هو املذكورة التدابري من أي اختاذ من الغرض ألن منها الغرض حيقق التدابري تلك من تدبري
 :نذكر املثال سبيل وعلى غري ال إجراءاهتا سري وحلسن احملكمة أمام
  حرا املتهم ترك أوال:-
 اآلتية: لالعتبارات ذلك ويكون األصل وهو   

  مستقرة ومهنة ، معروف كموطن  ، احملكمة أمام للمثول ضماانت فيها املتهم يقدمأن      
 الشهود على التأثري شانه من وليس احملاكمة سري حسن على التأثري نهأش من ليس حرا املتهم ترك نأ   
 فرض وعلى التهمة أن أو للمتهم اجلرمية نسبة عدم بوضوح خالهلا من يظهر للملف األولية العناصر أن 

   اخل      انفذة للحرية سالبة عقوبة تستحق ال فإهنا ثبوهتا
الذي يفرض  التساؤلولكن  ، حرا املتهم ترك يف هلا مساعدة احملكمة تراها اليت التقدير عناصر من ذلك غري و 

 :حول هنانفسه 
  ؟ ال أم حرا املتهم برتك ومكتواب مسببا أمرا يصدر أن القاضي على جيب كان  إذا ما 

 مثل املتهم الن تزيدا يعد قد وإصداره االمر ذلك تسبيب فان ذلك من مينع ما يوجد ال كان  واالصح ان اذا   
 ، 1حرا برتكه خاص امر حترير من طائل فال منه تسلب ومل احلرية تلك تقيد مل وطاملا حر وهو أصال احملكمة أمام

 ويكفي االمر ذلك حترير من العلة تنتفي وابلتايل ، طرف أي من لالستئناف قابل غري االمر ذلك كون  عن انهيك
    امللف حافظة على إليه يشري و ابجللسة شفاهة القاضي به ينطق أن

 القضائية الرقابة تدابري من لتدبري املتهم إخضاعاثنيا: 
 ترك بني وسط كخيار  القاضي إليها يلجأحبيث  املؤقت للحبس اللجوء عن البديلة التدابري من التدبري هذا ويعترب  

 القضائية الرقابة تدابري إلحدى املتهم إخضاع ابن يرى عندما وذلك املؤقت احلبس يف وضعه أو حرا املتهم
 يف احملكمة أمام املتهم مثول بضمان كفيلة  اجلزائية االجراءات قانون من 1 مكرر 105 ابملادة عليها املنصوص

   الدعوى إليه أجلت الذي التاريخ
  على تدابري  1مكرر 105املادة املعدل واملتمم لقانون االجراءات اجلزائية نص يف  15/30حيث ان االمر

من قانون االجراءات اجلزائية املعدل وأضاف  1مكرر 105الرقابة القضائية الثمانية املنصوص عليها يف املادة 
 مع خصوصية واضحة فيما خيص السهر على تنفيذ هاته التدابري بقوهلا:13و 3تدبريين آخرين حتت رقم

 _ عدم مغادرة احلدود االقليمية اليت حددها قاضي التحقيق اال ابذن هذا االخري  " 
 _ عدم الذهاب اىل بعض األماكن احملددة من طرف قاضي التحقيق 0
 _ املثول دوراي أمام املصاحل أو السلطات املعنية من طرف قاضي لتحقيق 3

                                                           

   35املرجع السابق، ص  ، نسيمة سعادة  األستاذة اعداد من حماضرةـ 1 
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و ممارسة مهنة أو نشاط خيضع اىل ترخيص اما _ تسليم كافة الواثئق اليت تسمح مبغادرة الرتب الوطين ا6
 اىل امانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق، مقابل وصل 

_ عدم القيام ببعض النشطات املهنية عندما ترتكب اجلرمية إثر ممارسة أو مبناسبة ممارسة هذه 5
 النشاطات وعندما خيشى من ارتكاب جرمية جديدة 

 شخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق او االجتماع ببعضهم _ االمتناع عن رؤية األ3
 _ اخلضوع اىل بعض اجراءات فحص عالجي حىت وان كان ابملستشفى ال سيما بغرض ازالة التسمم 0
 _ ايداع مناذج الصكوك لدى امانة الضبط وعدم استعماهلا اال برتخيص من قاضي التحقيق 8
 _ املكوث يف اقامة حممية يعينها قاضي التحقيق وعدم مغادرهتا اال ابذن هذا االخري 3

 يكلف قاضي التحقيق ضابط الشرطة القضائية مبراقبة تنفيذ هذا االلتزام وبضمان محاية املتهم 
هر ميكن متديدها اش 3ال يؤمر هبذا االلتزام اال يف اجلرائم املوصوفة أبفعال ارهابية او ختريبية وملدة أقصاها 

 أشهر يف كل متديد  3( ملدة اقصاها 0مرتني)
يتعرض كل من يفشي اي معلومة تتعلق مبكان تواجد االقامة احملمية للمتهم، للعقوابت املقررة الفشاء سرية 

 التحقيق 
 _ عدم مغادرة مكان االقامة اال بشروط ويف مواقيت حمددة 13       

اذ ترتيبات من أجل املراقبة االلكرتونية للتحقق من مدى التزام املتهم ابلتدابري ابخت أيمرميكن قاضي التحقيق ان 
 أعاله      " 13و3و3و0و1املذكورة يف

واملالحظ من هذا التعديل انه خصص البندين اآلخرين من تدابري الرقابة القضائية ملرتكب اجلرائم املوصوفة     
عة اجلرمية وشخصية املتهم، كما فرض مراقبة مدى تنفيذ هاته التدابري أبفعال ارهابية او ختريبية، ي الءمها وطبي

 ة( يف حالة اخالله هبا يوكذا عقوابت على من يقوم مبراقبتها )ضباط الشرطة القضائ
 ابلنظر توقيعها من الغرض حيقق ما منها يتخري أن فعليه القضائية الرقابة تدابري إىل اللجوء القاضي قرر فإذا     
 جبعله كفيلة  تكون واليت املتهم شخصية مع تدبري كل  مالئمة ومدى املتهم حق يف ثبوهتا ومدى الوقائع خطورة إىل

   لتارخيها القضية أتجيل مت اليت اجللسة يف احملكمة أمام للحضور ميتثل
 بناء ألنه ، هبا التقيد املتهم يلزم اليت التدابري أو التدبري فيه يقرر خاصا أمرا حيرر أن القاضي على جيب وهنا       

  01مكرر 333 للمادة طبقا املذكورة القضائية الرقابة تدابري تنفيذ و متابعة العامة النيابة تتوىل االمر ذلك على
  اجلزائية االجراءات قانون من

 احلال هو كما  املؤقت احلبس رهن وضعه القضائية الرقابة تدابري إلحدى املتهم خمالفة على يرتتب ال أنه غري     
 قانون من 103 املادة كما نصت عليه  التحقيق قاضي طرف من املقررة القضائية الرقابة تدابري خلرق ابلنسبة

                                                           

 اعاله     "  9مكرر 006:"تتوىل النيابة العامة متابعة تنفيذ تدابري الرقابة القضائية املنصوص عليها يف املادة 51/08من األمر 9مكرر 006تنص املادة ـ 1 
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 بقوهلا: اجلزائية االجراءات
 " احلبس املؤقت اجراء استثنائي

ئية غري كافية يف احلاالت ال ميكن ان يؤمر ابحلبس املؤقت أو أن يبقى عليه اال اذا كانت التزامات الرقابة القضا
 اآلتية:
 موطن مستقر او كان ال يقدم ضماانت كافية للمثول امام العدالة، او كانت األفعال جد  اذا مل يكن للمتهم

 خطرية 
  عندما يكون احلبس املؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على احلجج او االدلة املادية او وسيلة ملنع الضغوط

يؤدي اىل عرقلة الكشف عن على الشهود او الضحااي او لتفادي تواطؤ بني املتهمني والشركاء، والذي قد 
 احلقيقة 

 ة او الوقاية من حدوثها من جديد عندما يكون هذا احلبس ضروراي حلماية املتهم او وضع حد للجرمي 
  عنما خيالف املتهم من تلقاء نفسه الواجبات املرتتبة على اجراءات الرقابة القضائية احملددة هلا 

 عقابه ميكن أين ، اجلزائية االجراءات قانون من 103 ابملادة عليها املنصوص للجنحة مرتكبا منه جيعل وإمنا
   1ابحلبس أو-و بغرامة

 علة النتهاء وذلك هبا امر اليت القضائية الرقابة يرفع أن القضية موضوع يف فصله وعند القاضي على يتعني كما    
بقوهلا:"  اجلزائية االجراءات قانون من 33 مكرر 105 املادة نص من يفهم الذي االمر وهو ، ابحملاكمة هبا االمر

تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتداءا من التاريخ احملدد يف القرار الصادر عن جهة التحقيق، وتنتهي إبجراء 
قضائي يعدم وجود وجه إلقامة الدعوى، يف حالة احالة املتهم امام جهة احلكم، تبقى الرقابة القضائية قائمة اىل 

 أن ترفعه اجلهة القضائية املعينة
حالة ما اذا اجلت احلكم يف القضية اىل جلسة اخرى او امرت بتكملة التحقيق ميكن هذه االخرية ابقاء املتهم  ويف

   او االمر بوضعه حتت الرقابة القضائية"
  املؤقت احلبس رهن املتهم وضعاثلثـا:

 اإلجراءات يف السرعة لضمانهومن أساليب  املؤقت احلبس مدة حتديدان وضع املتهم رهن احلبس املؤقت و  
 احلبس مدة حتديد عالقة نتناول مث املؤقت، ابحلبس األمر ماهية ، لذلك يتوجب علينا التطرق اىل اجلنائية
 .اجلزائية اإلجراءات يف ابلسرعة املؤقت

 
 

                                                           

اىل  100قانون االجراءات اجلزائية:"     فاذا خالف املتهم ذلك عوقب ابحلبس من ثالثة أشهر اىل ثالث سنوات، وبغرامة من من   586تنص املادة ـ 1 
 دج أو إبحدى هاتني العقوبتني، وفضال عن ذلك حيكم عليه وجواب بسحب جواز السفر مؤقتا    "  100000
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 املؤقت ابحلبس األمر ماهية :أوال:
،وذلـك انطالقـا مـن السـلطة الـيت خيتلف الفقه اجلنائي يف تعريف احلـبس املؤقـت خاصـة مـن حيـث مـداه ونطاقـه     

خيوهلا القانون للقاضي احملقـق يف األمـر بـه ،مـن حيـث املـدة الـيت يسـتغرقها أثنـاء التحقيـق بعضـه أو كلـه حلـني صـدور 
 حكم هنائي يف موضوع الدعوى العمومية  

  فيعرفه الدكتور أمحد فتحي سرور، أبنه إيداع املتهم السجن خالل فـرتة التحقيـق كلهـا أو بعضـها أو إىل أن
   1تنتهي حماكمته

  وعرفه األستاذ عبد العزيز سعد أبنه إجراء استثنائي يسمح لقضاة النيابة والتحقيـق واحلكـم كـل فيمـا خيصـه
جنحـة مـن جـنح القـانون العـام ومل يقـدم ضـماانت كافيـة ابن يودع السجن ملدة حمدودة كل مـتهم جبنايـة أو 

    2ملثوله من جديد أمام القضاء
 يف احلبس خالل مرحلة التحقيق هويعرفه الدكتور أحسن بوسقيعة، أبنه سلب حرية املتهم إبيداع 

   3التحضريي وهو بذلك أخطر إجراء من اإلجراءات املقيدة احلرية قبل احملاكمة 
 ما  غالبا الزمن( )فرتة من املتهم حرية سلب :" هو املؤقت احلبس أن القول إىل 4 الفقه بعض ذهب

 .".قررها املشرع ضوابط وفق التحقيق مصلحة تستوجبها ، ابلتأقيت تتصف
 متضمنا هذا احلق املشرع منحه عمن يصدر التحقيق أوامر من أمر أبنه :"  5اآلخر البعض وعرفه 

 بذلك قاصدا حىت احملاكمة، أو كلها أو التحقيق مدة لبعض الرتبية إعادة مؤسسة يف املتهم وضع
 .".وسالمته التحقيق سري أتمني

 تنتهي أن أو إىل بعضها أو كلها االبتدائي التحقيق فرتة أثناء املتهم :" حبس أبنه 6آخرون وعرفه  
 ".املوضوع يف ابت حكم بصدور لدعوىا

 على ابلنص اقتصر وإمنا ، 7املؤقت احلبس تعريف يتناول مل املختلفة التشريعات من كغريه اجلزائري شريعتال   
القانون السويسري بينما جند  ،اجلزائية اإلجراءات قانون من 321/3 املادة يف استثنائي إجراء جمرد أبنه وصفه

                                                           

   980ص  ، 5621طبعة  ،الوسيط يف قانون إجراءات اجلنائية  ،أمحد فتحي سرور ـ 1 
 
  50ص  ،5621، املؤسسة الوطنية للكتاب إجراءات احلبس االحتياطي واإلفراج املؤقت  ،عبد العزيز سعد ـ 2 

   501ص  ، 8008 ،الديوان الوطين لألشغال الرتبوية  ،طبعة الثانية  ،التحقيق القضائي  ،أحسن بوسقيعة ـ 3 
 

 .ROGER MERLE – A . VITU: Traité de droit criminel- procédure pénale, Dalloz, Paris, 3 éd 1979, p 369ـ  4

   13ص السابق، املرجع الشهاوي، الفتاح عبد قدري ـ5 
   416ص السابق، املرجع الثاين، اجلزء التحقيق، مرحلة أثناء املتهم ضماانت حمدة، أمحدـ 6 

  11 ص ،  2003اإلسكندرية املعارف، منشأة ،(الوقف – التوقيف ) االحتياطي احلبس ضوابط  :الشهاوي الفتاح عبد قدري-  :أنظرـ 7 

  379 رقم الصفحة هامل السابق، املرجع أوهايبية، هللا عبد -           
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كل حبس يؤمر به خالل الدعوى اجلنائية بسبب احتياجات التحقيق أو دواعي   يعد حبسا إحتياطيايعرفه ابنه :" 
  1"األمن 

واكتفى املشرع اجلزائري يف تعديله األخري، ابستبدال مصطلح احلبس االحتياطي مبصطلح احلبس املؤقت وهذا   
طائه تعريفا قانونيا له داللة على ربط ذلك احلبس بفرتة معينة دون غريها ،وهي مرحلة إجراءات التحقيق دون إع

 ومسايرا بذلك نظريه املشرع الفرنسي يف التسمية فقط  
إن هذه التعريفات تتفق مجيعا مع الفكرة األساسية اليت يقوم عليها احلبس املؤقت ،هو إيداع املتهم يف احلبس     

   2ملدة حمددة قانوان
 ، 3املتهم حبرية مساسا وأكثرها التحقيق راتضرو  تقتضيها اليت جراءاتاإل أخطر من املؤقت احلبس ويعد   

 اجلزائية، اإلجراءات قانون من 123 املادة يف االستثنائية طبيعته على أكد اجلزائري املشرع أن جند لذلك
  استثنائي إجراء املؤقت احلبس :"فيها جاء حيث

          "..كافية غري القضائية  الرقابة التزامات كانت إذا إال عليه يبقى أن أو املؤقت ابحلبس يؤمر أن ميكن ال"
 وإال يتجاوزها، أن األحوال من حال أي يف جيوز فال ومتديدا، أصال املؤقت احلبس مدة املشرع حدد كما    

 .القانون بقوة املتهم على أفرج
 ما ومنها له، املصدرة ابلسلطة يتعلق ما منها عدة بشروط املؤقت احلبس يف اجلزائري املشرع ضبط ولقد      
              ، 4مسبب أمر على بناء التحقيق قاضي من يصدر أن جيب إذ ابملتهم، يتعلق ما ومنها ابجلرمية يتعلق
 عقوبة، من القانون هلا يقرره ومبا اخلطورة من معينة درجة على املتهم ارتكبها اليت اجلرمية تكون أن جيب كما

 ابلغرامات عليها املعاقب اجلنح تستبعد وبذلك ابحلبس، عليها املعاقب واجلنح اجلناايت يف إال جيوز ال إذ
 حبسه املراد الشخص اهتام على ومتماسكة قوية دالئل توافر وجوب إىل ابإلضافة عموما، واملخالفات فقط

 .فيها التحقيق املراد اجلرمية ونسبه
 

 

 

 

                                                           

   9ص  ، 5668طبعة  ،واملقارناحلبس االحتياطي والرقابة القضائية يف التشريع اجلزائري ،األخضر بوكحيل ـ 1 
 
  ألنه ال جيوز األمر حببس املؤقت ملدة غري معلومة وغري حمددة سلفا ابلقانونـ 2 

 .بعدها وما  50ص السابق، املرجع الشهاوي، الفتاح عبد قدري-  :أنظرـ 3 

  698 ص السابق، املرجع سالمة، مأمون -           
 
 تسبيب التحقيق قاضي على املشرع أوجب لذلك املختلفة، القضائية واهليئات االهتام غرفة رقابة إىل التحقيق قاضي يصدره الذي املؤقت ابحلبس األمر خيضعـ 4 

 .القانون هذا من 123 املادة يف عليها املنصوص األسباب على املؤقت احلبس يف الوضع أمر يؤسس أن جيب ":ج.إ مكرر 123 املادة يف املؤقت ابحلبس األمر

 ."...الستئنافه التبليغ هذا اتريخ من أايم (3 ) له أبن وينبهه املتهم إىل شفاهة وركاملذ  األمر التحقيق قاضي يبلغ
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 :اجلزائري التشريع يف املؤقت احلبس مدة
 احلقوق على اإلجراءات اخطر من يعد التحقيق قاضي يصدره الذي ابحلبس األمر أن البيان سبق كما      

 مدة حتديد إىل اللجوء إىل سعت اجلنائية التشريعات أن جند لذلك ، 1الرباءة قرينة مببدأ متس اليت واحلرايت
 االختالف هذا سبب يعود آخر، إىل تشريع من املؤقت احلبس مدة وختتلف، متديده وحاالت املؤقت احلبس

  2حتكمه اليت املبادئ وجمموعة تشريع كل طبيعة إىل

 اإلجراءات قانون من125 و 124 املادتني يف املؤقت احلبس مدة اجلزائري اإلجرائي املشرع حددلقد      
 عليها املنصوص الشروط توافر ومدى هلا، املقررة والعقوبة جنحة أو جناية اجلرمية لطبيعة تبعا ونظمها اجلزائية،

املؤرخ يف  31/22من قانون االجراءات اجلزائية وأضفى عليها تعديالت مهمة مبوجب االمر  124 املادة يف
املتضمن قانون االجراءات اجلزائية، وسيتم التطرق هلا أوال ، مث التعرض لكيفية متديد احلبس  21/20/2231

 يما يلي:ف 31/22مر املؤقت يف ظل القانون القدمي والتعديل األخري لأل
 حتديد مدة حلبس املؤقت -(10
 قبل تعديل قانون االجراء ت اجلزائية : 

 لقواعد وأخضعها 3أشهر وأربعةيوما 12 فرتيت بني املؤقت احلبس مدة حدد اجلزائري املشرع جند أن     
 ، هلا املقررة والعقوبة ، طبيعتها حيث من إليه املنسوبة اجلرمية و املتهم وضعمما يتالءم و  منهما بكل خاصة

 :التايل درسها على الشكلن

                                                           

   114ص السابق، املرجع الشهاوي، الفتاح عبد قدريـ 1 
 
 قاضي من الصادر املؤقت احلبس مدة1975سنة الصادر ابلقانون واملتممة والثالثة الثانية فقرهتا يف  145املادة يف الفرنسي اإلجرائي التشريع ذهب حيثـ 2 

 أو جنائية بعقوبة سواء العام، القانون جرائم من جنحة أو جناية يف املتهم إدانة سبق إذا إال فقط شهرين ملدة إال متديده ميكن وال أشهر أربعة مبدة التحقيق
 فإن للجناايت ابلنسبة أما سنوات، مخس مدة عقوبتها تفوق املتهم إىل املنسوبة اجلرمية عقوبة كانت إذا أشهر،أو ثالثة عن تزيد ملدة انفذة جنحية بعقوبة
 إال اجلرائم، هذه مثل يف التحقيق قاضي يصدره الذي املؤقت احلبس مدة حتديد عدم على مستقرا أصبح 1980 جويلية 17 قانون صدور منذ الفرنسي املشرع

 ويف .النقض أو االستئناف طريق عن واجلنح اجلناايت يف املؤقت ابحلبس األمر يف الطعن له أجاز حني وحرايته حقوقه على للحفاظ وسيلة للمتهم منح أنه
 سنة الصادر العربية مصر جلمهورية الدائم الدستور من أخرية فقرة 41 املادة يف املصري الدستوري املشرع أقره دستوري، مبدأ هو املؤقت احلبس مدة حتديد مصر

الصادر  3702لسنة  10اجلنائية رقم  اإلجراءات قانون جاء لذلك وتبعا ،"...االحتياطي احلبس مدة القانون حيدد ":فيها جاء حيث ، 1971
 جناية للمتهم املنسوبة التهمة كانت إذا أما اجلنح، يف أشهر 6 عن تزيد ال مبدة املؤقت احلبس مدة حتديد على مؤكدا  341يف املادة  22/27/3702يف

 مخسة على تزيد ال مدة احلبس مبد املختصة احملكمة من أمر على انقضاؤها قبل احلصول بعد إال أشهر ستة على املؤقت احلبس مدة تزيد أن جيوز ال فإنه
 .مماثلة أخرى مدد أو ملدة للتحديد قابلة يوما وأربعني

 :أنظر املقارن الفقه حول ثركأ للتفصيل

 .بعدها وما 114 ص،2004 لبنان ، 1 ط احلقوقية، احلل ي منشورات ،(مقارنة دراسة ) االحتياطي التوقيف يف العامة النظرية :عالية مسري -

 .نفسه املرجع الشهاوي، الفتاح عبد قدري -
 

  .اجلزائية اإلجراءات فانون من 1 فقرة مكرر 141و142راجع املادتني:ـ 3 
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 :شهر واحد غري قابل للتجديد ملدة املؤقت احلبس 1-
 عن األقصى حدها يزيد ال بعقوبة القانون عليها يعاقب جنحة هي للمتهم املنسوبة اجلرمية كانت إذا     
 مل وإذا ،(ابجلزائر مقيما املتهم يكون أن ) أخرى بعبارة أو ابجلزائر معلوم موطن للمتهم وكان ،سنوات 21
 عن تزيد ملدة احلبس بعقوبة العام القانون جنح من جنحة أو جناية بسبب عوقب وأن له سبق قد املتهم يكن
 124 املادة تنص وفق يوما 20 عن تزيد ملدة حببسه األمر التحقيق لقاضي جيوز ال فإنه انفذة، أشهر ثالثة

   اجلزائية اإلجراءات قانون من
 :أشهر أربعة ملدة املؤقت احلبس 2-
 ال ، 124 املادة يف عليها املنصوص األحوال غري يف " :اجلزائية اإلجراءات قانون من 125 املادة تنص    
   ."اجلنح مواد يف أشهر أربعة املؤقت احلبس مدة تتجاوز أن جيوز
 من ويستفاد ،    "أشهر أربعة اجلناايت يف املؤقت احلبس مدة" أن على 01 مكرر 125 املادة تنص كما

 وأن سبق أو ابجلزائر مقيم غري املتهم كان  إذا أنه القانون نفس من 124 املادة بنص وعمال النصني هاذين
 األمر فإن جناية، أو العام القانون جنح من جنحة يف التنفيذ إيقاف بغري أشهر ثالثة تفوق بعقوبة عليه حكم

 ويف عموما اجلناايت يف التهم سبح جيوز وابلتايل التحقيق، ذمة على أشهر أربعة ملدة يكون املؤقت ابحلبس
  ابحلبس عليها املعاقب اجلنح
 01/10مبوجب االمر  تعديل قانون االجراء ت اجلزائية بعد 

 1أشهر أربعةبني و  (يوما 12مدة شهر واحد)  بني املؤقت احلبس ةحدد  مد اجلزائري ملشرعجند ان ا
 ، طبيعتها حيث من إليه املنسوبة اجلرمية املتهم و وضعتبعا ل منهما بكل خاصة وأخضعها لقواعد

 :التايل النحو وهذا على  ، هلا املقررة والعقوبة
 :يوما ثالثون ملدة املؤقت احلبس -3
 األقصى يزيد حدها ال بعقوبة القانون عليها يعاقب جنحة هي للمتهم املنسوبة اجلرمية كانت إذا   

ماعدا حاالت أدت فيها اجلرمية املرتكبة اىل وفاة انسان او  ابجلزائر، مقيما املتهم وكان ،سنوات 21عن 
يوما، واشرتط  00 عن تزيد ملدة حببسه األمر التحقيق جيوز لقاضي ال فإنه اخالل ابلنظام العام ،

 اإلجراءاتقانون املتضمن  31/22االمر  من 124 املادة نص فقاملشرع اال تكون قابلة للتجديد و 
   اجلزائية

                                                           

  .اجلزائية اإلجراءات انونواملتمم لقاملعدل  11/04االمر  من 141و142راجع املادتني:ـ 1 
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 :أشهر أربعة ملدة املؤقت احلبس -2
 األحوال غري يف:" اجلزائية اإلجراءات نوناقاملتضمن  31/22األمر  من 125 املادة تنص    

مواد  يف أشهر أربعة املؤقت احلبس مدة تتجاوز أن جيوز ال ، 124 املادة يف املنصوص عليها
        "اجلنح
 أربعة أشهر    "، اجلناايت مادة  يف املؤقت احلبس مدة" أن على 01 - 125 املادة تنص كما

 مقيم غري املتهم إذا كان أنه القانون نفس من 124 املادة بنص وعمال النصني هاذين من ويستفاد
 ابحلبس األمر فإن ،وكانت اجلرمية املرتكبة ادت اىل وفاة انسان او اخلت مبظاهر النظام العام  ابجلزائر
  التحقيق ذمة على أشهر ملدة أربعة يكون املؤقت

 01/10املؤقت قبل تعديل قانون االجراءات اجلزائية ويف ظل االمر  مدة احلبس متديد -(10
 :يف مادة اجلنح -3

 أو سنوات ثالث من  أبقل عليها املعاقب اجلنح فإن أشهر أربعة ملدة املؤقت احلبس أبحكام عمال
من قانون اجلراءات اجلزائية  2فقرة 125 املادة تنص حيث أصال، التمديد فيها جيوز ال يساويها، ما

 للعقوبة األقصى احلد يكون عندما ": بقوهلا 11/04كذلك من االمر   4فقرة  141وتقابلها املادة 
 املتهم بقاءإ الضروري من أنه ويتبني، سنوات حبسا ثالث عن يزيد القانون يف عليها املنصوص
 مسببا أمرا يصدر أن املسبب، اجلمهورية وكيل استطالع رأي بعد التحقيق لقاضي جيوز حمبوسا،
 ."أخرى أشهر ألربعة فقط مرة واحدة للمتهم املؤقت احلبس بتمديد
 سنوات ثالث من أكثر قانوان املقررة العقوبة كانت إذا إال يتأتى ال اجلنح يف التمديد فإن وابلتايل

 إىل استنادا التحقيق لقاضي فيجوز املؤقت، احلبس رهن املتهم إبقاء التحقيق ضرورة واقتضت
 مرة املتهم بتمديد مسببا أمرا يصدر أن املسبب اجلمهورية وكيل رأي استطالع وبعد امللف عناصر
 .الذكر السالفة املادة حبكم عمال أشهر، أربعة ملدة واحدة

 : اجلناايت مادة يف املؤقت احلبس مدة  -0
 مرة من أكثر املؤقت احلبس متديد التحقيق لقاضي وجيوز أشهر، ربعةحددها املشرع اجلزائري أب

   1ذلك التحقيق ضرورة اقتضت كلما أشهر أربعة ملدة واحدة

                                                           

 من قانون االجراءات اجلزائية  5-581راجع املادة ـ 1 
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 للجنح، ابلنسبة عنه خمتلفة بطريقة اجلناايت يف املؤقت احلبس مدة متديد اجلزائية االجراءات قانون نظم وقد 
 وفق وذلك أشهر أبربعة مرة كل ويف مرة، عشرة وإحدى ومخس ثالث وأخرى مرتني التمديد يقرر فهو

 :التايل النحو على وذلك اجلرمية طبيعة وفق أو للجناية املقررة العقوبة
 :مرتني التمديد

 ضرورة واقتضت سنة، عشرين من أقل سجن بعقوبة عليها معاقب جناية للمتهم املنسوبة اجلرمية كانت إذا
 أمر اصدر املسبب اجلمهورية وكيل رأي استطالع بعد التحقيق لقاضي جيوز املؤقت احلبس متديد التحقيق
من  3-321 املادة كما نصت عليه  مرة كل يف أشهر أربعة ملدة مرتني للمتهم املؤقت احلبس بتمديد مسبب

 املعدل له  31/22قانون اإلجراءات اجلزائية ونفسها يف االمر 
 :مرات ثالث التمديد

  أو املؤبد أو سنة عشرين تساوي بسجن بعقوبة عليها معاقب جناية للمتهم املنسوبة اجلرمية كانت إذا
وفق نص  أشهر، أربعة مرة كل يف مرات ثالث مؤقتا املتهم حبس ميدد أن التحقيق لقاضي جيوز إلعدام،ا

 املعدل له  31/22من قانون االجراءات اجلزائية وكذا االمر  2فقرة 3-321املادة 
 :مرات مخس التمديد

 متديد التحقيق لقاضي جيوز التخريبية، أو اإلرهابية ابألفعال موصوفة جناية للمتهم املنسوبة اجلرمية كانت إذا
ت امن قانون االجراء مكرر 125 املادة حسب نص أشهر أربعة مرة كل يف مرات مخس مؤقتا املتهم حبس

 لقاضي جيوز ختريبية، أو إرهابية أبفعال موصوفة جبناايت األمر يتعلق عندمابقوهلا   ":اجلزائية
 ." مرات مخس املؤقت احلبسأعاله، أن ميدد  3-321يف املادة  املبينة األشكال وفق التحقيق 

امنا مشل  21/20/2231املؤرخ يف  31/22لكن هذا مل يرد عليه نص خاص يف التعديل اجلديد مبوجب االمر 
اشهر يف كل متديد ،وهو ما نصت  1ملدة أقصاها  2القضائية فقط مرتني هذا النوع من اجلرائم متديد التدابري 

                             بقوهلا: "    32و7يف التدبريين رقم  3مكرر 321عليه املادة 
 _ املكوث يف اقامة حممية يعينها قاضي التحقيق وعدم مغادرهتا اال ابذن هذا االخري 3

 طة القضائية مبراقبة تنفيذ هذا االلتزام وبضمان محاية املتهم يكلف قاضي التحقيق ضابط الشر 
اشهر ميكن متديدها  3ال يؤمر هبذا االلتزام اال يف اجلرائم املوصوفة أبفعال ارهابية او ختريبية وملدة أقصاها 

 أشهر يف كل متديد  3( ملدة اقصاها 0مرتني)
سرية  إلفشاءمة احملمية للمتهم، للعقوابت املقررة يتعرض كل من يفشي اي معلومة تتعلق مبكان تواجد االقا

 التحقيق 
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 _ عدم مغادرة مكان االقامة اال بشروط ويف مواقيت حمددة 13       
ابختاذ ترتيبات من أجل املراقبة االلكرتونية للتحقق من مدى التزام املتهم ابلتدابري  ميكن قاضي التحقيق ان ايمر

 1أعاله      " 13و3و3و0و1املذكورة يف
 :مرة عشرة إحدى التمديد   
 عشرة إحدى مؤقتا املتهم حبس متديد التحقيق لقاضي جيوز اجلزائرية، للحدود عابرة جناية املتهم ارتكب إذا
و هذا  كذلك مل يرد عليه    والثالثة الثانية فقرهتا يف مكرر 125 املادة وفق نص أشهر، أربعة مرة كل يف مرة

 21/20/2231املؤرخ يف  31/22نص خاص يف التعديل اجلديد مبوجب االمر 
مكرر منه على أنه:" اذا أمر  321مل يتضمن هذين التمديدين األخريين امنا نصت نفس املادة  31/22فاألمر 
خربة أو اختذ اجراءات جلمع أدلة او تلقي شهادات خارج الرتاب الوطين وكانت نتائجها  إبجراءلتحقيق قاضي ا

احلقيقة، ميكنه يف اجل شهر قبل انتهاء املدد القصوى للحبس، ان يطلب من غرفة االهتام  إلظهارتبدو حامسة 
 2، متديد احلبس املؤقت    "3-321من املادة  2و0و6و1وفقا لألشكال املنصوص عليها يف الفقرات 

 رهن ملتهما إبقاء التحقيق ضرورة واقتضت املؤقت، احلبس متديد يف التحقيق قاضي سلطة استنفذت ذامنه او 
 تقدمي طريق عن التحقيق سلطة على رقابة جهة ابعتبارها االهتام غرفة إىل األمر رفع القانون له خول احلبس،

 قبل شهر خالل املؤقت، احلبس رهن املتهم إبقاء دواعي فيه يبني العامة النيابة بواسطة هلا مسبب طلب
 من أايم مخسة يتعدى ال أجل يف القضية بتهيئة العام النائب فيقوم املمدد، احلبس مدة انقضاء
 هذه على ويتعني االهتام، لغرفة العامة النيابة طلبات مع امللف بدوره يرسل إذ القضية وأوراق الطلب تسلمه
  اجلاري احلبس مدة انتهاء قبل قرارها تصدر أن األخرية

 املقررة العقوبة حبسب أشهر أربعة مرة كل يف أكثر أو مرة املؤقت احلبس بتمديد االهتام غرفة ختتص حيث  
 تكون اليت اجلناايت يف أشهر أربعة ملدة واحدة مرة التمديد هلا جيوز حيث طبيعتها، حبسب أو للجناية
 .أقل أو سنة عشرين عقوبتها

 احلبس متديد ميكن الوطنية، للحدود العابرة اجلناايت أو ختريبية أو إرهابية أبفعال املوصوفة اجلناايت يف أما
 31/22، زهذا مامل يرد عليه نص يف األمر أشهر أربعة مرة كل يف مرات ثالث االهتام غرفة مبعرفة املؤقت

 املعدل واملتمم لقانون االجراءات اجلزائية 
 اجلزائية اإلجراءات قانون من 365 املادة فتنص هبا، املقضى العقوبة من املؤقت احلبس مدة وختصم    
 احلبس عليه احلكم أو العقوبة من إبعفائه أو برباءته احلكم صدور فور مؤقتا احملبوس املتهم سبيل خيلى" :

                                                           

 املعدل لقانون االجراءات اجلزائية  51/08من األمر 5مكرر 581راجع نص املادة ـ 1 
 
 املعدل لقانون االجراءات اجلزائية  51/08مكرر من االمر  581انظر املادة ـ 2 
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 "  ...التنفيذ، إيقاف مع 
  املؤقت حبسه مدة تستنفذ أن مبجرد احلبس بعقوبة عليه حكم إذا مؤقتا احملبوس للمتهم ابلنسبة الشأن وكذلك

 اجلزائية اإلجراءاتيف  ابلسرعة املؤقت احلبس مدة حتديد عالقة :اثنيا
 أتمني بغرض التحقيق لقاضي املشرع خوهلا اليت اجلزائية اإلجراءات من إجراء املؤقت ابحلبس األمر تربيع    
 أيضا يعد كما عليه، إنزاهلا ينتظر اليت العقوبة تنفيذ من اهلرب من املتهم ومنع ، 1وسالمته التحقيق سري

 انهيك أخرى، جرائم ارتكاب يف التفكري إىل العودة من املتهم مبنع وذلك اجملتمع محاية إىل يسعى أمين إجراء
 أسرته أفراد أو عليه اجملين هول بتهدئة وذلك األحيان، بعض يف ذاته حد يف املتهم حيمي إجراء انه

   2منه القصاص أو االنتقام يف التفكري عن مبنعهم وذلك

 أهم مع يتعارض إجراء واعتربه بشدة انتقده  3الفقه من كبريا جانبا أن إال املؤقت احلبس وظائف تعدد ورغم
 كما ،4إدانته تثبت حىت بريء املتهم أبن يقضي والذي الرباءة، قرينة كمبدأ اجلنائي القانون مبادئ من مبدأ

 ال كما العقوابت ضمن يدخل احرتازاي تدبريا منه حيمل بذلك التسليم أن كون أمنيا إجراءا اعتباره ميكن ال
 يغلب أن ذلك شأن من ألن شعورهم إبرضاء وذلك اجملتمع محاية إىل يسعى إجراء اعتباره ميكن

 احلالة يف خاصة محايتها إىل املختلفة اجلنائية التشريعات كل تسعى اليت الفردية املصلحة على العامة مصلحة
 .إليه املنسوبة اجلرمية من املتهم بتربئة العمومية الدعوى فيها تنتهي اليت

 على التأكيد مت لذلك  5مدته على زمين قيد مبثابة يكون له أقصى حد وجود يعين املؤقت احلبس مدة وحتديد
 القانون نظر يف الزال لشخص الفردية احلرية محاية فكرة إليها دعت ضرورة هي املؤقت، احلبس مدة حتديد أن

 .الفردية واحلرايت ابحلقوق املساس من اإلجراء هذا عليه ينطوي ملا ،6بريئا
 عدم أن حيث اجلزائية، اإلجراءات يف السرعة حتقيق يف أيضا تساهم املؤقت احلبس مدة حتديد أن واحلقيقة
 شأنه من الذي االهتام قفص داخل املتهم وإبقاء النزاع، أمد يف وزايدة اإلجراءات تطويل إىل يؤدي حتديدها

 أتخذ اليت احلديثة العقابية السياسات ومنحى يتعارض ما وهو وذويه وأسرته للمتهم معنواي ضررا يولد أن
 .عناصرها أهم منه وجتعل االعتبار بعني املتهم 

                                                           

   416ص السابق، املرجع ، التحقيق مرحلة أثناء املتهم ضماانت ، حمدة أمحدـ 1 
 
  50ص ، السابق املرجع ، الشهاوي الفتاح عبد قدريـ 2 

 
  .بعدها ما و  262ص السابق، املرجع ، اجلنائية اإلجراءات و الشرعية :سرور فتحي أمحدـ 3 

 
 .الدستور من  45املادة أنظرـ 4 

 
   783ص ،  109رقم ،  1981سنة اجلنائية، اإلجراءات قانون يف الوسيط ، سرور فتحي أمحدـ 5 

 
 .PRADEL (Jean), Et COSTENS (Greet), Droit Pénale Européen, Dalloz, 1999, N°317 ,P 334ـ  6
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 اإلجراءات يف املربر غري التأخري تعين دقيقا حتديدا حتديدها وعدم املؤقت، احلبس مدة إطالة فإن كذلك
 .معقولة فرتة خالل حياكم أن يف املتهم حبق ومتس اجلزائية

 على يقع التزام هو املؤقت احلبس مدة فتحديد فعالية، أكثر العدالة جيعل املؤقت احلبس مدة حتديد أن كما
 تتحرك أن القضائية السلطة على يفرض حيث ضده، املقامة الدعوى إهناء للمتهم تكفل أبن الدولة، عاتق

 إدانته، ثبتت إذا عليه والشرعية املناسبة العقوبة وتوقيع اهتامه أو للمتهم براءته إبقرار إما الدعوى يف بسرعة
 لتعويضاتا حتصيل على يساعد حيث الضحية ومصلحة احلقيقة، كشف يف اجملتمع مصلحة حيقق بذلك وهو

 كانت وإن اجلزائري التشريع يف املؤقت احلبس مدة حتديد فإن وابلتايل ممكن، وقت أقرب يف له املستحقة
 نفس حتقق أهنا إال سنوات 05 يعادل ما أي الوطنية للحدود العابرة اجلرائم يف شهرا(62) ستني إىل تصل

 .اجلزائية اإلجراءات يف السرعة حتققها اليت األغراض
 

 وذلك للمحكمة األخري اخليار املؤقت احلبس رهن املتهم لوضع احملكمة جلوءاجلزائري جعل  املشرعان  واملالحظ   
 حالة يف عادة إليه اللجوء ويكون ،(  اجلزائية االجراءات قانون من 103 املادة)  االستثنائي طابعه مع ينسجم
 على الضغوط ملنع الوحيد اإلجراء هو احلبس أن أو ، خطرية جد األفعال كانت  أو للمتهم مستقر موطن انعدام

 ميكن اليت املعايري من وغريها املتهم حلماية ضروري حلبس أن أو املتهمني بني التواطؤ أو الضحااي أو الشهود
 الذي املؤقت ابحلبس املتعلقة اجلزائية االجراءات قانون من مكرر 103 املادة نص من يستنبطها أن احلكم لقاضي

 احملكمة أمام مثوله لضمان هو املؤقت احلبس املتهم وضع من األساسي الغرض أن ذلك ، التحقيق قاضي به أيمر
 الن ، املتهم ضد توقيعها احملتمل العقوبة بتنفيذ تعجيال أو مسبقة عقوبة يشكل ال وأنه إجراءاهتا سري وحلسن

   عنها به ينحرف وال الغاية لتلك حتقيقا استعماله إىل تؤدي اإلجراء من الغاية معرفة
 . تنفيذه العامة للنيابة يتسىن حىت ، املؤقت احلبس يف املتهم بوضع االمر حيرر أن القاضي على وجيب

 : املؤقت احلبس رهن املتهم وضع فان لذلك -
  اجللسة تلك خالل يدور ما على قناعته يبين القاضي الن احملاكمة بتاريخ ابلضرورة املتهم إدانة عليه يرتتب ال

 بعقوبة املتهم عقاب ذلك على يرتتب ال ،كما اجلزائية االجراءات قانون من 1010 للمادة طبقا قبلها وليس
 املتهم حماكمة بعد أيضا احملكمة تستشفها املالئمة العقوبة تقدير الن احملاكمة عند ابلضرورة انفذة للحرية سالبة
  قبلها هلا تتوفر ال قد واليت احملاكمة تلك خالل تستجمعها اليت والشخصية املوضوعية العناصر على وبناء

 
 
 
 

                                                           

املقدمة له يف معرض املرافعات وايل حصلت املناقشة فيها يسوغ للقاضي ان يبين قراره اال على االدلة  جراءات اجلزائي:"     والمن قانون اإل 858تنص املادة ـ 1 
 حضوراي أمامه" 
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 وخالصة ذلك:

 مركزه يف التساوي عدم حالة من نوع خلق إىل يؤدي قد الدعوى أتجيل بعد املؤقت احلبس يف املتهم وضع إن
:  فمثال ، واملوضوعية الشخصية الظروف نفس يف معه يشرتك والذي دعواه أتجيل يتم ال الذي املتهم مع القانوين

 أشهر ستة بعقوبة حقه يف وينطق قضيته أتجيل يتم وال شرعي سبب بدون ابيض سالح محل جبنحة متابع متهم
 أن طاملا اجللسة يف ابإليداع أمرا حقه يف يصدر أن يستطيع ال القاضي ألن طليقا حرا سيبقى فهو انفذا حبسا
 يف ، اجلزائية االجراءات قانون من 358 املادة ذلك تشرتط ما وفق سنة عن تقل عليه هبا احملكوم احلبس عقوبة
 إدانته فعند املؤقت احلبس وضعه وتقرر قضيته أجلت إذا التهمة وبنفس متاما الوضعية نفس يف آخر متهم أن حني

   عنه اإلفراج اجللسة رئيس يقرر مل ما إيداع حالة يف سيبقى انفذا حبسا أشهر ستة بعقوبة
 والشخصية املوضوعية ظروفه تتطابق اليت عليه املعروضة احلاالت بني املساواة حتقيق إىل يسعى القاضي كان  ملاو   

 املؤقت احلبس رهن املتهم وضع كعدم  املرغوبة غري املساواة عدم لتفادي املمكنة القانونية احللول يراعي أن فعليه
 لما خي خلقاىل  القانونية النصوص تطبيق يؤدي ال أن على حيرص القاضي الن ، احلاالت هذه مثل يف أصال
   حبتة إجرائية بقواعد تتعلق وإمنا ، للمتهم فيها يد ال ظروف نتيجة القضاء أمام املساواة مببدأ
 بعد به امر الذي املؤقت احلبس يف يفصل أن القاضي على جيب هلالذي يثار يف هذه احلالة :  التساؤلو   -

  ؟ عليه املعروضة القضية موضوع يف فصله
 على احلكم مت فإذا العامة القواعد احلالة هذه على وتطبق ذلك يف ابلفصل القاضي يلزم قانوين نص أي يوجد ال

 مدة كانت  أو العام للنفع العمل بعقوبة أو التنفيذ وقف مع للحرية سالبة بعقوبة أو الغرامة بعقوبة أو ابلرباءة املتهم
 1335 للمادة طبقا ، القانون بقوة املتهم عن يفرج فانه املؤقت احلبس مبدة استنفدت قد عليه هبا احملكوم العقوبة

  عنه اإلفراج القاضي قرر إذا إال حمبوسا يبقى املتهم فان إال و ، اجلزائية االجراءات قانون من
 

 أو القضائية الرقابة حتت وضعه أو حرا املتهم برتك سواء احملكمة تصدرها اليت األوامر مجيع أن إىل التنويه وجيدر
  اجلزائية  االج قانون من مكرر 333 املادة األخرية للفقرة طبقا لالستئناف قابلة غري تكون املؤقت احلبس رهن
 احلبس إىل اللجوء من التقليل يف كبري  حد إىل ساهم انه فرنسا يف الفوري املثول إبجراء العمل جتربة بينت لقدو    

 الفرنسية ليون مبحكمة الفوري املثول إبجراء فيها احملاكمة متت قضية 533 على أجريت إحصائية بينت إذ املؤقت
 مما ، ابملئة 0ت33 تتعدى ال اإلجراء هذا ضمن املؤقت احلبس إيداعهم مت الذين املتهمني نسبة أن ، 0330 سنة

  2املؤقت احلبس إىل اللجوء من التقليل يف و االجراءات يف سرعة من يكتسيه ملا فعال اإلجراء هذا من جيعل
                                                           

ائه من العقوبة أو ابحلكم عليه ابحلبس مع ايقاف التنفيذ أو فم ق ا ج" خيلى سبيل املتهم احملبوس احتياطيا فور صدور احلم برباءته أو إبع 091ـ تنص املادة 1 
 بوسا لسبب آخر      "االستئناف ما مل يكن حم وذلك رغم ابلغرامة،

   3املرجع السابق، ص  ، نسيمة سعادة  األستاذة اعداد من حماضرةـ 2 
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 ة:ــخامت
 :يلي فيما إجيازها ميكن النتائج من جمموعة إىل خلصنا الدراسة هذه خالل ومن
 حيث جيدا، تنظيما القضائية شبه املرحلة يف اجلزائية اإلجراءات يف السرعة ينظم مل اجلزائري املشرع أن -

ة: اجلزائي اإلجراءات قانون من 42 املادة يف جاء ما مثل دقيقة غري ولكنها السرعة إىل توحي عبارات استعمل
 ترك وبذلك ...."اجلناية مكان إىل متهل بدون ينتقل... الفور على اجلمهورية وكيل هبا خيطر أن ".......

 .حمددةالقضائية ومل يقيدهم مبدة  الضبطية رجال أمام مفتوحا اجملال
 جمال يف اجلزائية املصاحلة بتنظيم اهتم العمومية، للدعوى املوجزة ابلبدائل يتعلق فيما اجلزائري املشرع أن -

 مل أنه حني يف ،(التنظيمية املخالفات واألسعار، املنافسة الصرف، جمال اجلمركي، اجملال) اخلاصة القوانني
 بعض على املصاحلة واقتصر ،"العقوابت قانون " العام القانون جمال يف (املصاحلة) النظام هبذا األخذ يف يتوسع
 " األسرية الروابط على حفاظا وذلك العموم على الرابعة الدرجة إىل األقارب بني حتدث البسيطة اجلرائم
 ."...األقارب، بني واالحتيال النصب األقارب، بني األمانة خيانة األقارب، بني السرقة الزان، كجرمية

وجعلها سابقة عن أي  بديل للدعوى العمومية، كأسلوببينما يف التعديل اجلديد جنده ادخل اجراء الوساطة   -
املعدل  51/22االمر من  2مكرر73اجراء متابعة يتخذ من قبل وكيل اجلمهورية وجنده حصرها يف نص املادة 

 زائية وتكون يف:قانون اإلجراءات اجلواملتمم ل
جرائم االعتداء على احلياة اخلاصة والتهديد والوشاية ،على جرائم السب والقذف  )مواد اجلنح:يف  -5

جرائم االستيالء  ،جرائم ترك األسرة واالمتناع العمدي عن تقدمي النفقة وعدم تسديد طفل ،الكاذبة
 جرائم اصدار شيك ،بطريق الغش على اموال االرث قبل قسمتها او على اشياء مشرتكة أو اموال الشركة

جنح الضرب واجلروح غري العمدية ،جرائم التخريب أو االتالف العمدي ألموال الغري  ،بدون رصيد
جرائم التعدي على امللكية العقارية  ،أو استعمال السالح والعمدية املرتكبة بدون سبق االصرار والرتصد

ستفادة من خدمات واحملاصيل الزراعية والرعي يف ملك الغري واستهالك مأكوالت او مشروابت او اال
 .(أخرى عن طريق التحايل

 .يف مواد املخالفات -2    
حتذذذا  و  ،حمافظذذذة علذذذى خصوصذذذية النذذذزاع القذذذائم بينهمذذذامذذذن لطذذذريف النذذذزاع  ه الوسذذذاطةتكفلذذذوهذذذذا نظذذذرا ملذذذا 

النزاعات القضائية العلنية الذ  تكذون مسذيلة لسذمعتهم و الذ  مذن املمكذن أن تذإلدي إىل اإلحلذرار مبصذاحلهم 
جانذذب مرونذذة االجذذراءات املتبعذذة فيهذذا، وحتقيذذق مكاسذذب مشذذرتكة  ذذم، واالهذذم مذذن ذلذذك عذذدم املسذذا   اىل

 .ابستقاللية القضاء
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اىل حدها  املإلقت احلبس مدةجنده قلص من  51/20املشرع اجلزائري من خالل التعديل اجلديد لالمر  أن -
، العمومية الدعاوى يف الفصل أمداحلبس املإلقت طويلة طال معها  مدة ه كلما كانتأن فيه الشك ومااملعقول ،

 وهذا يإلكد على اتثر املشرع اجلزائري بنظريه من التشريعات يف تكريس مبادئ القانون وحقوق االنسان العاملية.
الوساطة  كإجراءاحملاكمة   مرحلة قبل العمومية الدعاوى تنهي تشريعية وسائل لتناو  اجلزائري املشرع أن -

 .51/20اجراء املثول الفوري واالمر اجلزائي وال  جاء هبا االمر ك  واثناءها
 حتقق ال  التشريعية الوسائل بعض أقر األخرى التشريعات غرار على اجلزائري املشرع أن القول ميكن عليهو 

 .اجلزائية اإلجراءات يف السرعة
 :التالية االقرتاحات شكل يف املوحلوع هذا يف مناسبا نراه ما تقدمي إىل بنا دفع ما وهو
 .والتحري البحث مرحلة أثناء دقيقا حتديدا وحتديدها املدة بعامل القضائية الضبطية رجال حلبط -
 ."العقوابت قانون" العام القانون جمال يف اجلزائية املصاحلة بنظام األخذ يف التوسع -
حاول التوفيق بني الصاحل العام  اجلزائري املشرع أن القول ميكنواجابة على االشكال االخري ،  األخري ويف

ومصلحة االفراد من خالل ادخاله لبعض االجراءات اجلديدة على قانون االجراءات اجلزائية مبوجب االمر 
واستقطابه لوسائل بديلة استخلفت الدعوى العمومية الدافع من ورائها   02/20/0251املإلرخ يف  51/20

عروحلة على احملاكم اجلزائية وكذا تبسيط االجراءات املتبعة، واشراك اطراف النزاع يف صنع تقليص عمر القضااي امل
 م ثقة أكثر ابلعدالة اجلزائية.هالقرار بشأهنا وهو ما خيلق يف انفس
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