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 أشكر اهلل عز وجل أوال الذي وفقني إلى أن أتممت ىذا البحث

التي شرفتني بأنيا أشرفت عمى ىذا البحث ولم تبخل " بوكر" ثانيا أشكر أستاذتي الفاضمة 
 عمي بنصائحيا و إرشاداتيا القيمة 

أشكر أعضاء لجنة المناقشة كل باسمو لتفضميم عمي بقبول مناقشة ىذه المذكرة فيم  ثالثا
 .أىل لسد حمميا وتقويميا وتعديل أي قصور فييا

 رابعا أشكر جامعة عبد الحميد بن باديس وخاصة كمية الحقوق والعموم السياسية

بحث فميم في خامسا ألشكر جميع من قدم لي يد المساعدة و أعانني عمى انجاز ىذا ال
 .النفس منزلة و إن لم يسعف المقام ذكرىم فيم أىل لمفضل والخير والشكر
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 المقدمة



  مقدمـــة
 

 أ
 

ظيرت الجريمة مع وجود اإلنسان عمى ظير األرض ،فأصبح المجتمع حائرا في 
فجاءت العقوبة كرد فعل  الظاىرة اإلجرامية وما نتج عنيا من الألمن واليمع والخوف،

لمجريمة وذلك تحقيقا لمعدالة المجتمع وحمايتو من أيد من تسول لو نفسو أنو في أمن من 
 .العقاب

بدائيا فيي تعتبر أىم صورة من صور الجزاء الجنائي تمس حق أخذت العقوبة شكال 
فيي عادلة تتناسب مع  الحق في الحرية،المحكوم عميو كالحق في الحياة و من حقوق
بت تكون شخصية فال تقع إال عمى من تثتى ترضي الشعور العام بالعدالة والجريمة ح

تخضع لمبدأ أنيا قانونية  عقوبةالمساىمة فييا ،وتمتاز المسئوليتو في ارتكاب الجريمة و
لقانون الذي يعتمد العقاب ،كما تتسم بالمساواة عند تحديدىا عن طريق االشرعية في التجريم و
 .في حدود القانونصدر العقوبة إال عن جية قضائية و، وال تصفة التجريد والعموم

ة ،لذا الحبس طويل المدة و حبس قصير المد إلىتتنوع العقوبات السالبة لمحرية 
،فتطبيق لمواجية الجريمة المقررة من أجميا توجب توجيو االىتمام نحو مدى مالئمة العقوبة 

اختالط المحكوم عمييم المبتدئين  إلىخاصة قصيرة المدة أدت  ،العقوبات السالبة لمحرية
،مما أدى لعدم تحقيق غاية عقوبة الحبس فكان سببا في إفسادىم ال  اإلجرامبمعتادي 
إصالحي، يقوم عمى اتخاذ تبني اتجاه  إلىفسعت غالبية التشريعات الحديثة  إصالحيم
التي  اإلجراءاتأنظمة بديمة لمعقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة،تتضمن مجموعة من تدابير و

تحقيق إدماجيم وو إعادة  إصالحيميتخذىا المجتمع لمعاقبة المخالفين لقوانينو وذلك بيدف 
لتنفيذىا ،فيو ما يعرف بنظام وقف تنفيذ العقوبة الذي دون المجوء أغراض العقوبة لكن 

 .الجناةيختص بنوع معين من عقوبات قصيرة المدة يقضي بيا عمى صنف خاص من 



  مقدمـــة
 

 ب
 

زدوجة سواء بالنسبة لمجاني المستفيد منو الذي نظام وقف تنفيذ العقوبة فائدة م يحقق
عميو تنفيذىا لم يتحقق وبحثو عمى تقويم لذي عمق يحنيو مكابدة العقوبة طالما أن الشرط ا

 .معا في اإلفالت نيائيا من العقابفسو طن

ليذا يكون ك بذوي الماضي العريق في اإلجرام وأما بالنسبة لممجتمع فإنو يجنبو االحتكا
 .المجتمع قد وقى نفسو من شر مجرم جديد

 ئابية لمواجية مساوالتشريع الجزائري كغيره من التشريعات سعى إلى تطوير سياستو العق
وىو ما تؤكده مختمف  ،كسن قوانين الحبس القصير المدة بوجو خاص،السجن عموما و

النصوص المنظمة لفكرة العقوبة حيث أحيطت بأسس و مبادئ يكمفيا الدستور حيث تولى 
المؤرخ في  11/14لقانون العقوبات المعدل بموجب القانون رقم  156/66األمر 
دماج إعادة اإلالمتضمن قانون تنظيم السجن و 04/05س األمر ،كما كر 02/08/2011

 .كيفية تنفيذىاالمحبوسين وظائف العقوبة و

ل  الموافق 15/02لمتمم بموجب األمر االمعدل و 66/156أما األمر 
في الكتاب السادس في الباب األول فقد تضمن تطبيقات إيقاف تنفيذ  23/07/2015

 .العقوبة 

 :عأسباب اختيار الموضو

إن نظام وقف تنفيذ العقوبة يعد من أىم بدائل العقوبات السالبة لمحرية ،فالدافع وراء 
لنظام في الحد  من مساوئ اختيار دراسة موضوع وقف تنفيذ العقوبة ىو معرفة نجاعة ىذا ا

مدى توفيق جتمع وتأىمييم في المإصالح المحكوم عمييم المبتدئين ومدى كفايتو في الحبس و
 .الجزائري في تبنيو في قانون اإلجراءات الجزائية المشرع 

 :أهمية الدراسة



  مقدمـــة
 

 ج
 

ج صورة من صور التفريد تظير أىمية الدراسة من خالل أىمية الموضوع ألنو يعال
ما فقياء القانون الجنائي يعتبر تطبيقا لمبدأ شخصية و فردية العقوبة المذين نادا بوالعقابي و

تي تشكل عقوبة أىم بدائل العقوبات السالبة لمحرية الويعتبر نظام وقف تنفيذ ال ،الحديث
ذلك من حيث اختالط المحكوم عمييم المبتدئين مع معتادي مضرا لمحبس قصير المدة و

 .اإلجرام الذين يشكمون خطرا عمى المجتمع

 :أهداف الدراسة

نظام وقف تنفيذ العقوبة في التشريع إن اليدف األساسي في معرفة مدى نجاعة 
في صورتو الحالية بالرغم من عدم إدراجو صورا جديدة تتماشى و أىداف السياسة  القضائي

 .العقابية المعاصرة

 :صعوبات الدراسة

الصعوبات التي قد كانت اصطدمنا بمجموعة من العراقيل و ،عند إنجاز بحثنا العممي
الذي نصبوا تحقيق اليدف ىذا البحث ،إال أن قوة اإلرادة وتؤدي بنا إلى التراجع في إنجاز 

ىذا الموضوع ىو قمة المراجع  إلتمامانت عمينا ىذه العراقيل فأىم صعوبة واجيتنا إليو ،ه
 .المتخصصة في ىذا المجال خاصة المؤلفات الجزائرية

 :اإلشـــكــــــالــــيـــة

إن اليدف األساسي إلجراء ىذا البحث ىو محاولة إليجاد حمول لإلجابة عمى 
 :اإلشكالية التالية

 فق المشرع الجزائري لتبني عقوبة وقف التنفيذ؟ــــــــــــــى أي مـــــــدى وإلـــــــــــــ

ييا من خالل دراسة ىذا تفرع من ىذه اإلشكالية أسئمة فرعية نحاول اإلجابة علي 
 :التي نوجزىا كالتاليالموضوع و



  مقدمـــة
 

 د
 

 ما المقصود بنظام وقف تنفيذ العقوبة؟ .1
لنظام وقف تنفيذ العقوبة المنصوص عمييا في القانون ما ىي األنظمة المشابية  .2

 الجزائري؟
عميو لمحكم بوقف المحكوم رىا سواء في الجريمة والعقوبة وما ىي الشروط الواجب توف .3

 القاضي الجزائي في ذلك؟ وما ىي سمطة ،تنفيذ العقوبة
 الناجمة عمى تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة؟ اآلثارما  .4

 :المنيج

د ارتأينا أن نتبع لإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة فمقسة ىذا الموضوع ومن أجل درا
األنظمة يذ العقوبة ووذلك من أجل تحديد تعريف نظام وقف تنف ،المنيج الوصفي

أجل تحميل المواد القانونية التي تناولت إيقاف التنفيذ في التشريع  وكذلك من المشابية لو،
 .النظاموأثار ىذا الجزائري لتحديد شروط 

 :التقسيم العام لمخطة

لقد اعتمدنا عمى التقسيم الثنائي لمخطة و ذلك لإلجابة عمى اإلشكالية السالفة الذكر 
 :والتي جاء فييا مايمي

ي سنتناول فيو لتعريف جاء تحت عنوان ماىية وقف تنفيذ العقوبة والت: الفصل األول
: صوره في المبحث األولوقف تنفيذ العقوبة وكذا نشأتو و لنظامالفقيي القانوني و

 .يباإلضافة إلى األنظمة المشابية في المبحث الثان

الموسوم بتطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة في الفصل الثاني ليذه الدراسة و أما ما جاء
ل شروط نظام وقف تنفيذ قسمنا إلى مبحثين سنتناول في األو في القانون الجزائري،



  مقدمـــة
 

 ه
 

 أما المبحث الثاني فسنخصصو ألثار ،ذا سمطة القاضي الجزائي لمحكم بوكلعقوبة وا
 .نظام وقف تنفيذ العقوبة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول
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يرا بالنسبة لمعقوبات بم تقدما إنسانيا ك 19العقوبة السالبة لمحرية في القرن  شكمت

احتمت مكانة الصدارة بين العقوبات بسبب ما كان يراه فييا دعاة اإلصالح من البدنية و

 إلىالقسوة اتجاه الجاني لفة ثم تطورت مظاىرىا من الردع ومكانة وقوعيا في أشكال مخت

 .محاولة إصالحو و محاولة إدماجو في المجتمع

ي الحد من الجريمة ف ميامياعمى أداء  غر قادرةالعقوبة السالبة لمحرية ضحت ولما أ

أساليب ووسائل أخرى تكون أكثر فعالية من حبس الجناة  استعمال بدأ التفكير في المجوء إلى

لكثرة أثاره السمبية خاصة قصيرة بين جدران السجن الذي أثبت الواقع أنو سبب في إفسادىم 

المدة منو و تجنبا لتمك المساوئ تبنت التشريعات أنظمة حديثة بموجبيا يتم استبعاد بعض 

،ومن بين ىذه ىم من قدرات ذلك يكفي إلصالحيم وتأىيميمالجناة من تنفيذ العقوبة في حق

تحديدا إذا جاني ور إجراء ييدف إلى إصالح الاألنظمة نجد نظام وقف العقوبة الذي يعتب

 إلىالفصل مفيومو في المبحث األول و وسوف نحدد في ىذا ،أو ضئيل الخطركان مبتدئا 

 .األنظمة المشابية لو في المبحث الثانيتكييف نظام وقف تنفيذ العقوبة و

 مفهوم وقف تنفيذ العقوبة : المبحث األول

في ميدان تفريد  المخولة لمقضاء السمطيعتبر نظام وقف تنفيذ العقوبة من أخطر 

،ىو تعميق الجزاء وتشخيصو بحسب شخصية المجرم وظروفو،ويقصد بإيقاف تنفيذ العقوبة

العقوبة المحكوم بيا عمى شروط موقف خالل فترة معمومة يحددىا القانون بناءا عمى 
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يتم محبوسا وكامل الحرية إذا لم يكن اعتبارات تقدرىا المحكمة فيظل المحكوم عميو متمتعا ب

تعريف نظام وقف تنفيذ  عميو سنتعرض إلىو ،1اإلفراج عنو إذا كان محبوسا حبسا احتياطيا

 .،أما المطمب الثاني سنتطرق إلى ذكر صور ىذا النظامنشأتو في المطمب األولالعقوبة و

 تعريف نظام وقف تنفيذ العقوبة : المطمب األول

 التعريف القانوني : أوال

الجزائية في  اإلجراءاتجزائري نظام وقف تنفيذ العقوبة في قانون تناول المشرع ال

الغرامة إذا لم يكن يجوز لممجالس القضائية ولممحاكم في حالة الحكم بالحبس و:" 592المادة 

المحكوم عميو قد سبق الحكم عميو بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم لقانون العام أن تأمر 

 ".الجزئي لتنفيذ العقوبة األصمية بحكم مسبب باإليقاف الكمي أو

من خالل التشريع الجزائري يبين أنو لم يقدم تعريف دقيق لنظام وقف تنفيذ العقوبة وىو أمر 

ىذه بيان الشروط المتطمبة في العقوبة،وكذا المتعمقة بالمحكوم عميو،طبيعي إذ يقتصر عمى 

 2.األخيرة ىي أىم شروط وقف التنفيذ

 

                                                           
ص  2016مكتبة الوفاء القانونية، 1،ط قوبة في مجال التشريع اإلسالمي والقانون الوضعيالعحسن النمر، الجريمة و 1

275.  

العموم السياسية،جامعة محمد ائري،مذكرة ماستر، كمية الحقوق والقانون الجنائي الجزال غراب،وقف تنفيذ العقوبة في نو 2
  .09،ص 2015خيضر بسكرة، 
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 التعريف الفقهي  /ثـــــــــــــانيا 

رغم اختالفيا فيي ليا للكن افقيية لنظام وقف تنفيذ العقوبة وىناك عدة تعريفات 

 .مضمون واحد

اسبة لو عن ،وتحديد العقوبة المنصدور حكم بإدانة لمتيم:"فيعرف بعض الفقياء بأنو

ذه الفترة عد ه،وتيذىا لفترة معينة يحددىا القانون،مع األمر بوقف تنفالجريمة التي ارتكبيا

بحيث إذا انقضت بنجاح دون أن يرتكب المتيم خالليا بمثابة االختبار والتجربة لممتيم،

تزول كافة أثاره الجنائية أو إذا أخفق المتيم في يدة اعتبر الحكم كأن لم يكن وجريمة جد

ه العقوبة تطبق عميسقط وقف التنفيذ واالختبار بارتكاب جريمة جديدة أثناء تمك الفترة 

 1".،إضافة إلى مالحقتو عمى الجريمة الجديدةسابق الحكم بيا عميوال

المحكوم عميو بعقوبة سالبة لمحرية عن  إبعادنظام من شأنو :" عرف أيضا بأنوو

ظروفو ما يبحث عمى اضي من فحص شخصية المحكوم عميو وتنفيذىا متى تبين لمق

ح لمقاضي أن نظام يتي:"عرف بأنوعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى،كما االعتقاد أنو لن ي

تعتبر فترة انون ويستعمل سمطة في تعميق العقوبة عمى شرط موقف خالل فترة يحددىا الق

 2".تجربة أو اختبار لممحكوم عميو

                                                           

.434،ص 2009األردن،  الوريكات،أصول عمم اإلجرام والعقاب،دار وائل لمنشر والتوزيع،محمد عبد اهلل 1  
جامعة نايف العربية  ،القانون المصري، رسالة ماجيستيرو السعوديعبد اهلل بن أحمد الديري،وقف تنفيذ العقوبة في النظام  2

  .25،ص 2006
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فرصة لبعض األشخاص الذين ارتكبوا الجريمة وحكمو نظام وقف التنفيذ ىي منح 

مية أو الذين يخشوا من اختالطيم ألول مرة أو لظروف غامضة ال تكشف عن خطورة إجرا

يكون وقف لمحرية فورا،فقد لحداثة سنيم بغيرىم من السجناء فيما لو نفذت فييم عقوبة سالبة 

 .1تنفيذ العقوبة ليذه الطوائف من الجناة أكثر جدوى من تنفيذ العقوبة فييم بالفعل

 حقيق الردعيعد إيقاف التنفيذ بديال مناسبا يمكن أن يحقق وظيفة لعقوبة في تو

كذلك المنع ووظيفة الردع تتحقق عن طريق التيديد بتوقيع العقوبة التي نطق بيا القاضي و 

التي حددىا القانون ما ،إذا صدر عنو خالل المدة بوت المسئولية الجنائية عن الفعلبعد ث

أما وظيفة المنع فتتحقق في تجنب ارتكاب المحكوم عميو بجرائم في المستقبل  يوجب ذلك،

التنفيذ الفعمي لمعقوبة  إلىالتي تؤدي السموك السيئ و إتباعنتيجة البواعث التي تنفرد من 

 2.المحكوم بيا

،ىم مجرمي بية خاصة بفئة معينة من المجرمينينطوي ىذا النظام عمى معاممة عقاو

ورط أشخاص من ذوي الماضي ن ارتكبوا اإلجرام ألول مرة إذ كثيرا ما يتالصدفة أو الذي

ال تعبر المرتكبة كانت عرضا في حياتيم و تدعوا ظروفيم إلى االعتقاد بأن الجريمةالحسن و

اقتراف الجريمة ثانية فشل ىؤالء  إلىأن ىناك ثقة في أنيم لن يعودوا إجرامي فييم،وعن ميل 

في إصالحيم  م توقيع العقوبة عمييم نظرا ألن تنفيذىا غير منتجتقتضي المصمحة العامة عد

                                                           

.114ص  ،1999لبنان ، المؤسسة الجامعية لمنشر والتوزيع، ،نظرية الجزاء الجنائي ،سميمان بن عبد المنعم 1  
352،ص 2010منشورات الحمبي الحقوقية،لبنان  الجزاء الجنائي، ،سامي عبد الكريم محمود 2  
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ألن مثل ىؤالء الجناة يكفي بالنسبة ليم بل مدعاة إلفسادىم وتمكين عادة اإلجرام في أنفسيم و

،وىو ام مرة أخرىمجرد التيديد بتوقيع الجزاء عمييم دون توقيعو فعال كي ال يعودوا إلى اإلجر

  1.الذي يقوم عمى مجرد التيديد بالعقابتنفيذ العقوبة  ما يكفل تحقيقو نظام وقف

ن طريق اإلجرام،حتى ال يتعرض تحذيرا كافيا لمجاني لكي يبتعد ع ذلك يعتبرو

 .2العقوبة التي تقرر لمجريمة التالية قاميم العقوبة الموقوف تنفيذىا ولعقوبتين م

 نشأة نظام وقف تنفيذ العقوبة : الفرع الثاني

ة األنظمة التشريعية و األخذ في نظام وقف تنفيذ العقوبة حسب طبيع نظرا الختالف

 3.الفائدة التي تعود من خالل تطبيقوكل نظام تشريعي نظرا لتمييزه و

 في النظام األنجموسكسوني : أوال

،إذ سار االجتياد أول بمد اعتمد نظام وقف التنفيذ لثابت تاريخيا أن بريطانياامن 

فترة طويمة عمى نيج يسمح لمقاضي بالتوقف عند إصدار الحكم  القضائي االنجميزي منذ

الجزائي الواجب النطق بو بحق من اقتراف جريمة جسيمة إذا تبين لو أن ىذا األخير ىو من 

و يخشى عمى إفسادىم في األشخاص الذين يستحقون حسن المعاممة أو يرجى إصالحيم أ
                                                           

رضا معيزة،نظام وقف تنفيذ العقوبة في ضوء السياسة العقابية الحديثة،رسالة ماجيستير،جامعة بن عكنون 1 
  .21،ص 2006الجزائر،

، مكتبة الوفاء القانونية 1،ط تحقيق الردع الخاص لممحكوم عمييمأثره في زىرة غضبان،تعدد أنماط العقوبة و2 
  .91،ص 2016اإلسكندرية،

عمم اإلجرام و العموم الجنائية :ي،مذكرة ماستر في الحقوق،تخصصقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائرزبيدة منصوري، و 3
. 31،ص2015تحت عنوان وقف تنفيذ العقوبات في التشريع الجزائي،
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ب في تعميمات خطية،وسمح صدر قانون كرس ىذا األسمو 1887في عام السجون،و

ين سموكو في عدم لمقاضي بتأجيل إصدار حكمو مقابل أخذ تعيد من المحكوم عميو بتحس

مشبوىة أو عمى العكس في تنفيذ بعض الواجبات االلتزامات نشاطات معينة والقيام بأعمال و

  1.الممقاة عمى عاتقو فرضا

كوم عميو أو إلزامو بدفع كما أنو يحق لمقاضي بنفسو تحديد سموك معين عمى المح

حتى  كفالة مسبقة تضمن حسن التطبيق أو بضعة عند االقتضاء تحت مراقبة ضابط إداري

تأكد أنو من المجرمين العرضيين بالصدفة امتنع إذا ثبت حسن تصرف المحكوم عميو و

لو بعد فترة من ه أما في حالة العكس فإنو يقرر والقاضي نيائيا عن إصدار الحكم بحق

 2.الوقت إنزال العقوبة التي يستحقيا الفاعل عن الجريمة 

حيث تتوقف ن ىذا النظام أكثر فائدة لمفاعل،م جعل م 1907ولقد صدر قانون في 

،وذلك حتى ال تمس يصدر فيو أي قرار ولو بصفة مؤقتةالدعوى الجزائية بالنسبة لو فال 

ذا ارتكب جريمة أثناء فترة التجربة سمعة الفاعل في حالة اجتيازه فترة التجربة بنجاح أما إ

ويصدر الحكم األول  ففي ىذه الحالة يجري القاضي التحقيقات الكاممة في الجريمة السابقة،

                                                           

.63،ص 2005وقف تنفيذ العقوبة في التشريعات الجزائية ،األردن،  ،محمد سعيد نمو 1  
.32،33،ص 2007الجزائر،، دار ىومة لمنشر،2النفاذ، ط فة مبروك مقدم، العقوبة موقو 2 
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لمجريمة التي كانت الدعوى الجزائية موقوفة بالنسبة ليا ،ثم يصدر حكم ثاني لمجريمة 

 1.الجديدة

 ،ثم منحم باإلدانةلزم القاضي إصدار الحكصدر تعديل جديد أ 1948في سنة و

 ،ونص عمى وقف المدان في قبول التدبير أو رفضو تعميق العقوبة عمى سبيل التجربة

 .المطالبة بتوقيع العقوبة عميو مع استخدام أسباب التحقيقو

التشريعات في البمدان في بريطانيا نجد معظم القوانين ونظرا لنجاح ىذا النظام و

ارتكب ولم تقصره عمى من  ،الواليات المتحدة األمريكيةخاصة األنجموسكسونية تبنيو 

،مما أثار نقمة مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى المجرمين المسبوقين،بل امتد الجريمة ألول مرة

أعطى المحاكم حق الخيار في تقدير منح  1889،كما أخذت كندا بيذا النظام وصدر قانون 

دون حضور المتيم ة ولو لم تورد في القانون وعقوبة،وتحديد الشروط المناسبوقف تنفيذ ال

 2.المحاميصص لمناقشة الموضوع بين القاضي وبمجرد عقد جمسة تخ

عمى األحداث أكثر  طبقتوجموسكسونية األخرى بيذا النظام وأخذت بعض الدول األنو

 الشرع الذي ساعد عمى نشوء ىذا النظام في الدول األنجموسكسونية أنيا تقوممن البالغين و

صدار الحكم،عمى مبدأ الفصل في إجراءات الدعوى بين مرحل مما ساعد  تي إسناد التيمة وا 

 .عمى إرجاء النطق بالعقوبة أثناء فترة االختبار

                                                           

.336،ص 1999،دار الصادرة لمطباعة و النشر،بيروت ،3فريد الزعبي، الموسوعة الجزائية،المجمد الخامس،ط  1  
.22،ص 2005رانيا عباري وجميمة برابعة، وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري،المدرسة العميا لمقضاة،الجزائر، 2  
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 في النظام الالتيني : ثــــــــــــانيا

رغم التعديالت التي عرفيا لم يحتوي عمى منحو فرنسا فالقانون الفرنسي القديم وتتزعمو 

 عرف ثالث أنظمة  1819العقوبة،غير أنو منذ سنة  وقف تنفيذ

 : نظام وقف التنفيذ البسيط .1

ال نظام تعاليم المدرسة الوضعية عمدت مختمف الدول إلى إدختحت تأثير أفكار و   

،ويعكس ىذا التأثير بجالء مشروع قانون نظام وقف التنفيذ الذي وقف التنفيذ في قوانينيا

ه الخطوط محددا في 1884مجمس الشيوخ الفرنسي عام  إلى" برنجير"قدمو السيناتور 

تمك التي تقضي إنيا فكرة مسمم بيا من الجميع،":ضرورتو بقولواألساسية ليذا النظام و

 بوجوب التمييز بين عقاب الشخص الماثل ألول مرة أمام القضاء بسبب جريمة تورط في

،فبالنسبة لألول ال يكفي أن امعتاد اقترف الجريمة نفسو ارتكابيا عرضا و بين عقاب مجرم

نما يجب أن يكون لو  يكون العقاب خفيف فحسب،وىو ما تضمن تحقيقو قوانينيا الحالية،وا 

دراك المنطوي عمى شعور سميم بشرف الخالص من السجن مع الخوف صفة تيديدية فاإل

رد كم من تمة عن التماس بالسجن وكم من يأس والناتج اآلثارمن العقوبة بغض النظر عن 

 1.و يحظى بموافقة جميع الدول األعضاء"ضد المجتمع كان نتيجة عقاب عقيم

                                                           

.18رضا معيزة،مرجع سابق،ص  1  
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اإلجراءات غير أن ىذا المشروع بقي مدة طويمة في فرنسا قيد اإلدراج بسبب بطء    

فأصبح قانونا،وقد طرأت عميو  26/03/1891لم يقره مجمس النواب إال بتاريخ البرلمانية و

ادر عن حكومة فيشي وقف التنفيذ،أىميا المرسوم الصتعديالت عدة بسبب سوء استعمال 

 1959.1،فقانون 1951،ثم قانون 1945،وقانون 14/09/1941في 

 :نظام وقف التنفيذ المشروط بالتجربة  .2

عي النظام ووضع قيد التنفيذ بفرنسا بصورة عممية قبل صدور نص تشري عرف ىذا

ينة قبل النيابات العامة المعسترتسبورغ،من  ،،ليلتموز:بخصوصو في بعض المدن مثل

،وقد تبنتو الحكومة الفرنسية وقامت بإيداع مشروع قانون باإلشراف عمى تنفيذ العقوبات

 بشرفو  MINIJOZوقام المقرر  11/07/1952يضمنو إلى الجمعية الوطنية بتاريخ 

حال دون التصديق عميو  آنذاكإال أن انتياء العيدة التشريعية عديمو والتعميق عميو،وت

تقديم ىو أحد أعضاء المجمس النيابي بو KALLEويبقى األمر عمى حالو إلى أن قام 

في الذي وافق عميو المجمس الجميوري و03/05/1956مشروع أخر في 

منعت من استداره بقانون إلى أن صدر  آنذاك،إال أن الظروف السائدة  15/03/1957

وكذلك قانون  747إلى  738ة في مواده من قانون أصول المحاكمات الجزائي

يكي المذان تناوال نظام وقف التنفيذ المشروط بالتجربة كذلك النظام البمج 23/02/1959

قانون يجيز وقف التنفيذ لبعض  1888أصدر في سنة كان من السباقين لتبني ىذا و
                                                           

.35مبروك مقدم،مرجع سابق،ص 1  
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إجراء  نص عمىة التي استبدلت القانون القديم والعقوبات صدر قانون بصيغة جديد

 1.تحقيق اجتماع قبل إفادة المتيم بعقوبة مع وقف التنفيذ

 نظام وقف التنفيذ مع االلتزام بأداء عمل ذا نفع عام .3

ذوره إلى النظام االنجموسكسوني تعود جطبيقية لنظام االختبار القضائي ويعتبر كصورة ت

 .10/06/1983قد أقرتو فرنسا في قانون و

ية التي أخذت ذا النظام بعد رغم وجود بعض الدول اإلفريقلم تأخذ بعض الدول العربية بو

 2.،كما أخذت بو ألمانيابوي كونيا كانت مستعمرة بريطانيامنيا زيمبا ،قبل فرنسابو منذ و

لقد أجاز المشرع الفرنسي لمقاضي بأن يحكم بعقوبة موقوفة النفاذ عمى المتيم مع إلزامو 

شخص معنوي أو جمعية تمارس نشاط  بأداء عمل أو خدمة لصالح المجتمع لدى أي

من قانون العقوبات  49 – 132وىو ما أدرجو المشرع في نص المادة  خدماتي لممجتمع،

 3.الفرنسي

 

 

                                                           

.24رانيا عباري وجميمة برايعة،مرجع سابق،ص 1  
.80مبروك مقدم،مرجع سابق،ص 2  

عبد الرحمان خمفي،أبحاث معاصرة ،القانون الجنائي المقارن ،نظرة حديثة لمسياسة الجنائية،دار اليدى لمطباعة والنشر  3
  .92،ص2014،الجزائر،التوزيع 
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 في النظام العربي : ثـــــــــــــالثا

بناني لقد اتبع المشرع اليذ البسيط مصحوب بفترة التجربة وفي لبنان كان وقف التنف

رم بوضع تحت الرعاية جزئيا في اتخاذ التدبير الذي يقيد الحرية المجالنظام االنجموسكسوني 

 1.بتقديم الكفالة من أجل تحسين سموكوو

في قانون العقوبات في المواد  1904أما في مصر تم األخذ بنظام وقف التنفيذ سنة 

 . 59-55في المواد من  1935و أعيد نص قانون العقوبات سنة  54إلى  52من 

وما  168و خصص لو المواد  1949المشرع السوري بيذا النظام في سنة كما أخذ 

وما يمييا  69ونص القانون العراقي عمى وقف التنفيذ في المواد  ،يمييا في قانون العقوبات

 .من قانون العقوبات

في في قانون العقوبات الحديث الصادر أما المشرع األردني فقد أخذ بو 

 2.ررمك 54في المادة  31/01/1988

ونص في قانون اإلجراءات  1966أما المشرع الجزائري فجاء بيذا النظام في سنة 

 595.3إلى  592الجزائية من المادة 

 
                                                           

.361القاضي فريد الزغبي،المرجع السابق،ص 1  
.435،436محمد عبد اهلل الوريكات، نمرجع سابق،ص 2  

.المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية،قانون اإلجراءات الجزائية 08/06/1966المؤرخ في  66/155بموجب األمر رقم   3  
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 صور نظام وقف تنفيذ العقوبة: المطمب الثاني

وصور وقف التنفيذ  ،ف التنفيذ البسيط في الفرع األولسوف نتطرق إلى صور وق

 .المركب في الفرع الثاني

 وقف التنفيذ البسيط:ولالفرع األ

 مضمونو: أوال

يعتبر األخذ بنظام الوقف البسيط لتنفيذ العقاب من نتائج الفمسفة الوضعية التي 

لمعقوبة بما ال يتماشى مع سياسة التفريد العقابي فيجب إبقاء  اآلليرفضت التطبيق 

ة حتى ال المجرمين الذين يسقطون في مياوي الجريمة عرضا بعيدا عن المؤسسات العقابي

،مع تبنييم من طرف القضاء بعدم جواز تكرار السموك المجرم يزيدىم ىذا الوضع فسادا

لتفادي إنزال العقاب الموقوف التنفيذ ،فذلك من شأنو خمق اإلرادة لدييم لمحذر من تكرار 

 .السموك المجرم

 إن وقف التنفيذ في صورتو البسيطة يقوم عمى مجرد التيديد الموجو إلى المحكوم

ويعني ذلك أن دون أي إجراء أخر يقوم بو، –فقط  –االختبار عميو بتنفيذ العقوبة خالل مدة 

ات أو فترة التجربة التي توقف فييا العقوبة ال يكون خالليا المحكوم عميو محمل بأي التزام

،وال أي رقابة أو إشراف خاضع فييا ألي قيد يحد من حريتو أوتكاليف إيجابية أو سمبية،

 وكو ،غير التزامو الطبيعي بعدم العودة إلى طريق الجريمة حتى ال يمغى وقف التنفيذ عمى سل
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في خطوة حسنة اتخذىا نحو تفعيل دور القاضي في تجريس مبدأ المشرع الجزائري و

تشخيص العقاب اتجو إلى تطوير نظام وقف التنفيذ إيمانا منو بنجاح ىذا النظام كأىم بديل 

،فنص عميو يذ الجزئية قصيرة المدة،بإقراره ىو األخر وقف التنفلمعقوبات السالبة لمحري

-04،وكان ذلك بمقتضى القانون رقم وبة الحبس والغرامة عمى حد سواءصراحة بالنسبة لعق

المتمم لقانون اإلجراءات الجزائية ،بحيث نصت المعدل و 2004نوفمبر  10مؤرخ في ال 14

في حالة الحكم يجوز لممجالس القضائية ولممحاكم،:"التاليبعد التعديل  ق،إ،ج 592المادة 

أو جنحة من بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عميو قد سبق الحم عميو بالحبس لجناية 

 1".،أن تأمر بحكم مسبب باإليقاف الكمي أو الجزئي تنفيذ العقوبة األصميةجرائم القانون العام

 مبرراتو :ثـــــــــــــــانيا 

المجرمين المبتدئين تحمل العقاب،وذلك رغبة يبرز األخذ بيذا النظام تجنيب نوع من 

تعود  والحكمة من ذلك ،لذلك يتم إفادتيم بتعميق العقوبة،في إصالحيم ومنعيم من اإلجرام

ارتكب بل أنو  ن الجاني ليس خطيرا عمى المجتمع،اقتناعو بألمسمطة التقديرية لمقاضي و

ن يعود إلى ماضيو الحسن يوحي أنو لالتورط والصدفة،وأن ظروفو والجريمة عمى سبيل 

عن جو السجن  إبعادهعقوبتيا القصيرة تقتضي اإلجرام ثانية خاصة وأن بساطة الجريمة و

الذي قد يفسده نتيجة التعرف عمى مساجين خطيرين كما أن حياتو داخل السجن تفقده الرىبة 

نفاذ فإنيا تكون معمقة وجو ،بينما العقوبة الموقوفة المنو،ومنو إعادة ارتكاب الجريمة عند خر

                                                           

.35رضا معيزة وجميمة برايعة،مرجع سابق،ص 1  
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ىذا الشرط يشكل تيديد لممحكوم إتباع السموك الجيد،وعدم إتيان الجريمة،وىو عمى شرط و

ه ذلك رغبة منيكون حريصا عمى احترام القانون،ويبتعد عن االنحراف ،وعميو،يجعمو يحتاط و

 1.ىو الردع الخاصلمعقوبة أال و في تجنب إلغاء إيقاف التنفيذ ويتحقق أىم ىدف

يستمزميا تنفيذ العقوبات السالبة  إن ىذا النظام يوفر أعباء مالية عمى الدولة

لمحرية،وبذلك ينطوي عمى مزايا ىامة سواء تعمقت بالمعاممة العقابية لإلنسان نفسو أو تعمقت 

،وال يعني وقف التنفيذ ال يعتبر بمثابة العقوبة لمادية أو االجتماعية بصورة عامةباألوضاع ا

لو أكثر من ناحية إذ يتصف بالرحمة ويحقق الردع واإلصالح واأللم و،فيو يحقق أىدافيا 

 2.بصورة مغايرة عن المألوف

 وقف التنفيذ المركب: الفرع الثاني

 وقف التنفيذ مع وضع المحكوم عميو تحت االختبار:أوال 

أخذ المشرع االختباري وقد  األصل يعرف أيضا بنظام وقف التنفيذىو نظام أمريكي و

ري ىذا خالفا لممشرع الجزائسك بو في قانون العقوبات الجديد،و،وتم1985الفرنسي منذ سنة 

وعمى الرغم من اشتراك ىذا النظام مع نظام وقف التنفيذ الذي لم يوظف ىذا النظام بعد،

من حيث عدم االلتزام القاضي  تحكم مؤسسة وقف التنفيذ،البسيط في المبادئ األساسية التي 

                                                           

.44،45بروك مقدم،مرجع سابق،صم 1  
.124،ص2012سارة قريمس،سمطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، رسالة ماجيستير ،جامعة الجزائر، 2  
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إنذار المحكوم عميو بأن العقوبة األولى ستنفذ عميو إن لم بمنح المحكوم عميو وقف التنفيذ و

 1.يمتزم بشروط ىذا النظام

 :تتمثل فيما يمي: الشروط .1

ا ال ال يطبق وقف تنفيذ العقوبة تحت االختبار إال إذا كانت العقوبة المنطوق بو .1

سنوات من أجل جريمة من جرائم القانون العام دون الجرائم العسكرية  05تتجاوز 

كما ىو الحال في وقف ،2(قانون العقوبات الفرنسي الجديد 14 -132المادة ) 

التنفيذ البسيط فوقف التنفيذ مع االختبار ال يطبق عمى العقوبات الجنائية وال عمى 

 س لبسيط الذي يطبق عمى عقوبة الحبعقوبة الغرامة عكس وقف التنفيذ ا

 3.مختبر عكس وقف التنفيذ البسيطوال يشترط فيو عدم سبق الحكم عمى المدان ال الغرامة،و

لطبيعي سواء إن وقف التنفيذ مع الوضع تحت االختبار يشمل فقط الشخص ا .2

من  01الفقرة  40-132وىذا ما يستفاد من نص المادة  ،كان وطنيا أو أجنبيا

 .العقوبات الفرنسيقانون 

بالنسبة لشرط سبق الحكم بالحبس لجناية أو جنحة فإن القانون الفرنسي قبل  .3

كان يشترط عدم سبق الحكم عمى الجاني بعقوبة حبس تزيد عن سنة من  1975

أجل ارتكاب جناية أو جنحة أو عدم سبق الحكم عميو بعقوبتي حبس مستقمة كال 
                                                           

.71مبروك مقدم، مرجع سابق،ص  1  
.37جميمة برايعة ورانيا عباري، مرجع سابق،ص  2  

.125مبروك مقدم،مرجع سابق،ص 3  
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ن حبس دار عقوبة الواحدة منيما عن شيريعمى أن ال يزيد مقمنيما عن األخرى،

وسع مجال االستفادة من ىذا النظام لمجاني سواء كان مبتدئ  1975وفي سنة 

عدل  1981أو عائد حتى ولو كان قد استفاد من ىذا النظام إال أنو في عام 

ضيق من نطاق االستفادة ،وذلك باستثناء تطبيق ىذا المشرع الفرنسي عن موقفو و

االعتداء مة االعتداء عمى قاضي وجري:فئة معينة من الجرائم مثلم عمى النظا

عمى أي شخص باستعمال العنف الذي ينجم عنو مرض أو تعطيل كمي أو عاىة 

 1.غير ذلك إلىدائمة ،جريمة االغتصاب 

 : أثاره/ 2

 :يترتب عمى الحكم بوقف التنفيذ االختباري عدة أثار 

،إذا كان وقف طيمة فترة االختبار المحكوم بيا تنفيذ عقوبة الحبس إيقاف -

التنفيذ كميا أما إذا كان جزئيا فينفذ الجزء من العقوبة دون الجزء الموقوف 

 .النفاذ

يعمق تنفيذ العقوبة المحكوم بيا طيمة فترة االختبار التي تبدأ من اليوم الذي  -

 1صحيفة السوابق القضائية رقم تسجل في و يصبح فيو الحكم باإلدانة نيائيا،

 .3دون رقم  2و 

                                                           

.39،40سابق،ص  جميمة برايعة ورانيا عباري،مرجع 1  
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لنظام االلتزامات خالل فترة االختبار يشترط أن يتبع المستفيد من ىذا ا -

فإذا ما مضت فترة  ،المفروض عميو ويخضع إلجراءات الرقابة والمساعدة

الخيار بنجاح دون أن يمغي وقف التنفيذ مع الوضع تحت االختبار فعنو 

 .ة القانونيصبح نيائيا نتيجة لذلك يسقط الحكم باإلدانة بقو

يجوز لممحكمة أن تمغي وقف التنفيذ مع الوضع تحت االختبار إذا لم يراع  -

 المختبر تدابير المراقبة أو االلتزامات الخاصة المفروضة عميو أو إذا ارتكب

مقبول بوقف التنفيذ حكم عميو فييا بجزاء غير جناية أو جنحة أثناء االختبار و

جزء منو تحدده،ودلت اإلحصائيات في لممحكمة أن تأمر بتنفيذ الحبس أو و

فعدد  ،الوضع تحت االختبار أثبت نجاعتو فرنسا أن نظام وقف التنفيذ مع

المختبرين الذين قضوا مدة االختبار بنجاح دون عارض كان أكبر بكثير من 

 1.الذين خرقوا االلتزامات المفروضة عمييم

تنفيذ مع الوضع تحت من تدابير الرقابة التي تفرض عمى المستفيد من وقف ال -

ضي تطبيق العقوبات حين أن يمثل أمام قا:االختبار نذكر عمى سبيل المثال

يطو عمما وأن يح ،ارات مندوب اإلشراف عمى االختباروأن يقبل زي يستدعيو،

يقدم مبررات تغيير مسكنو لقاضي تطبيق العقوبات بكل وسائل كسبو لمعيش و

ىدف إلى حث المحكوم عميو المستفيد أما بالنسبة لتدابير المساعدة التي ت

                                                           

.2015المعدل و المتمم في سنة  08/07/1966المؤرخ في  166/156قانون العقوبات رقم  1  
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أو  يتعمق بمحيطو العائمي خاصة فيمال الجيد إلعادة تأىيمو اجتماعيا،ببذ

 .وذلك عن طريق تقديم المساعدة لو سواء كانت معنوية أو مادية ،الميني

فيما يتعمق بااللتزامات المفروضة عميو التي من شأنيا تقييد حريتو عمى و -

الحسن  لموصول إلى التأىيل،حيث تضعو في ظروف  النحو الذي يكفل السير

الرقابة التي يييئيا لو السمطات العامة االستفادة من تدابير المساعدة و تتيح لو

اطا مينيا أو تعميميا أو ومن بين ىذه االلتزامات أن يمارس المحكوم عميو نش

 1.وأن يقيم في مكان محدد،وأنم يخضع لجميع إجراءات الرقابة  ،تدريبيا

 :يخضع المحكوم عميو الموضوع تحت االختبار لضوابط متمثمة فيو

  تمبية دعوة القاضي أو عامل اجتماعي 

 ئي عندما تتحرك أو ،الحصول عمى إذن قضاإبالغ القاضي عن أي سفر إلى الخارج

يكون خاضعا إلجراءات أخرى تم وفقا لموقعيا والجريمة المعنية،و وذلكتغيير وظيفة،

 .المحكمةاختيارىا من قبل 

 الحضانة ليم من قبل القانون حمنيتم   المذين تقديم أوالده ألولئك. 

 ويؤدي عدم  ،ي نشاط ينطوي عمى اتصال منتظم مع القصعدم المشاركة في أ

 .االمتثال لتدابير تعميق السيطرة

                                                           

.46رضا معيزة،مرجع سابق،ص   1  
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،وامتدادا لمدة بناءا عمى طمب من النيابة العامةيجوز لمقاضي بحكم منصبو أو و

،أن يصدر مذكرة اعتقال أو توقيف ضد الشخص المعني،وذلك في حالة يبيةالفترة التجر

عدم امتثال الشخص المعني اللتزامات أو ضوابط أو عندما يكون الشخص قد ارتكب 

 1.جريمة

يعتبر نظام وقف التنفيذ االختباري أكثر جدية وقدرة من وقف التنفيذ البسيط في 

يظير ذلك في أن نجاح ىذا النظام ال يترتب و ،اب مضار العقوبات السالبة لمحريةاجتن

إنما يمتد ذلك إلى كافة بوقف التنفيذ كأن لم يكن وشمول عميو فقط اعتبار الحكم الم

،وذلك قد يعطي فيذ فتعتبر ىي األخرى كأن لم تكناألحكام السابقة المشمولة بوقف التن

 .فترة االختبار بنجاح ،بحيث تمروكواستقامة سلجديدا لممحكوم عميو لتقوم نفسو وباعثا 

الواقع أن نظام وقف التنفيذ االختباري في حقيقتو ينطوي عمى معاممة عقابية متميزة و

،ذلك أن ىذا النظام في مضمونو وسيمة كفاح ضد فترض بحق تقييد الحرية دون سمبيات

إذ أن المحكوم عمييم بيذا النظام ال  ،وبات السالبة لمحرية قصيرة المدةعيوب العق

يتضررون من عقوبة سمب الحرية قصيرة المدة،وفي نفس ة طويمة المدة،ويستحقون عقوب

إتباع السموك إعادتيم عمى إلصالحيم وتقويميم و الوقت ال يكفي وقف التنفيذ البسيط

خضاعيم في الوقت ذاتو لمرقابة و اإلشراف المتوافق مع القانون،بل تجنيبيم الحرية وا 

 .م وقف التنفيذ مع الوضع تحت االختبارىو ما يجسده نظاعي واالجتما

                                                           

132ص ،2011جامعة باتنة، سارة معاش ،العقوبات السالبة لمحرية في التشريع الجزائري،رسالة ماجيستير، 1  
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 وقف التنفيذ مع االلتزام بعمل ذا نفع عام : ثــــــــــــــانيا

دث صور نظام ويعتبر أح ،إلى النظام االنجموسكسوني 1966ة تعود جذوره لسن   

،ونظرا لنجاح ىذا النظام كبديل وقف تنفيذ العقوبة وثانييا وقف التنفيذ االختباري

،ودوره الفعال في تأىيل المحكوم عمييم الذين يقدر السالبة لمحرية قصيرة المدةوبات لمعق

،فقد أخذت بو معظم بيم،ومن ثمة في مكافحة اإلجرامالقاضي أن سمب الحرية ضار 

فرنسا عام والواليات المتحدة األمريكية واسكتمندا والبرتغال و التشريعات الجنائية كانجمترا

وذل في شكل  ،1الجزائراإلمارات العربية المتحدة،مصر و ومن الدول العربية ،1983

كميمية صور مختمفة سواء كعقوبة أصمية بديمة لمعقوبات الحبس قصيرة المدة أو كعقوبة ت

أو  أساليب تنفيذ العقوبة في وسط حر،،أو كأسموب من أو في صور تدبير احترازي

المشرع الفرنسي الذي أخذ بيا حديثا ،ىي من ابتكار ير تكميمي لمعقوبة موقوفة النفاذكتدب

مقارنة بالصور األخرى لنظام العمل لمصمحة العامة الذي يعد من أىم بدائل العقوبة 

ى أىم ذلك ألنيا تقوم علفي السياسة العقابية المعاصرة و السالبة لمحرية قصيرة المدة

فردا  لممجتمع ،وجعمو إدماجوإعادة تأىيل المجرم وأساس لمعقوبة وىو إصالح و

 2.صالحا

                                                           

.101،100،ص 2013التوزيع ،الجزائرالعام ،دار الخمدونية لمنشر وفع محمد صغير سعداوي،عقوبة العمل لمن 1  
.158،159،ص 2012ياسين بوىتالة ،القيمة العقابية لمعقوبة السالبة لمحرية،رسالة ماجيستير،جامعة باتنة ، 2  
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ىذه الصورة األخيرة لنظام العمل لممصمحة العامة كتدبير تكميمي لمعقوبة موقوفة     

النفاذ ،ىي من ابتكار المشرع الفرنسي الذي أخذ بو حديثا مقارنة بالصور األخرى لنظام 

العمل لممصمحة العامة الذي يعد من أىم بدائل العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة في 

وبة وىو إصالح  تأىيل وذلك ألنيا تقوم عمى أىم أساس لمعقلمعاصرة لسياسة العقابية اا

عادة إدماجو في المجتمع و  .جعمو فردا صالحاالمجرم وا 

التزام بأداء عمل معين دون مقابل ،يتم :"لمشرع الفرنسي ىذا النظام بأنويعرف ا        

فإن القاضي غيرىا ،وطبقا ليذا النظام، ات أوإنجازه لفائدة المجتمع لدى مؤسسات أو جمعي

بدال من أن يقوم بسمب حرية المحكوم عميو فإنو يكتفي بإخضاعو لعقوبة العمل لمنفع العام 

كذا ال عن العقوبات السالبة لمحرية و،وفي القانون الفرنسي جعل من العمل لمنفع العام بدي

 1.العقوبات السالبة

 : وتصدر عقوبة العمل لمنفع العام في القانون الفرنسي عمى ثالث صور

 قاضي بوقف تنفيذ عقوبة كعقوبة بديمة لعقوبة الحبس في الحالة التي ينطق فييا ال

 .الحبس حيث يتضمن وقف تنفيذ االلتزام بالعمل لممصمحة العامة

  ( .فرنسيمن ق ،ع ال131/1المادة ) كعقوبة بديمة لعقوبة الحبس في الجنح 

  1987كعقوبة تكميمية لبعض الجرائم المرور في القانون الصادر عم . 
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مكرر الوارد في قانون العقوبات  05أما المشرع الجزائري بالرجوع إلى نص المادة        

 .سنوات 03س التي ال تتجاوز مدتيا فإن عقوبة العمل لمنفع العام كعقوبة بديمة لمحب

من قانون  2و مكرر 1مكرر 05عمييا في المادة  ط منصوصىذه الشرو:الشروط  .1

 :العقوبات الجزائري،والتي تقسم إلى ما يمي

 : شروط متعمقة بالمحكوم عميو  –أ 

  أن يكون المتيم غير مسبوق قضائيا 

  سنة عمى األقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة 16أن يبمغ من العمر 

 يمكن لمجية القضائية أن تحكم  ،إذ الفقتو عل عقوبة العمل لمنفع العاموجوب موا

 .بيذه العقوبة كبديل لمحبس إال بعد موافقة المحكوم عميو

 :شروط متعمقة بالعقوبة  –ب 

  سنوات حبسا 03أن ال تتجاوز العقوبة المقررة لمجريمة. 

  سنة حبس نافذا  01أن ال تتجاوز العقوبة المنطوق بيا. 

 ساعة  20،ومن ساعة لمبالغين 600ساعة إلى  40ن أن ال تتراوح مدة العمل م

 .1ساعة بالنسبة لمقصر 300إلى 
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 شروط متعمقة بالحكم أو القرار المتضمن عقوبة العمل لمنفع العام  –ج 

،إضافة إلى البيانات ي تتضمن عقوبة العمل لمنفع العامالذ يشترط في الحكم أو القرار

 :الجوىرية األخرى المشترطة فيو ما يأتي

  يجب ذكر العقوبة األصمية في منطوق الحكم 

  ضرورة ذكر أن عقوبة الحبس المحكوم بيا،قد تم استبداليا بعقوبة العمل لمنفع

 .العام

  ضرورة أن يكون الحكم حضوريا 

  تنبيو المحكوم عميو أن أي إخالل بااللتزامات المترتبة عن عقوبة العمل لمنفع

 صمية العام ،فإنو تطبق عميو عقوبة الحبس األ

 ضرورة اإلشارة إلى الحجم الساعي المقرر لمعمل لمنفع العام. 

 :اآلثاريترتب عمى استبدال عقوبة الحبس بالعمل لمنفع العام جممة من : اآلثار/ 2

 حيث تقوم النيابة العامة بإرسال سجيل في صحيفة السوابق القضائية،الت

متضمنة العقوبة األصمية مع اإلشارة عمى أنيا قد استبدلت  1القسيمة رقم

عقوبة العمل كما يتم تسجيل العقوبة األصمية وبعقوبة العمل لمنفع العام 
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خالية من العقوبة األصمية  3أما القسيمة رقم  2لمنفع العام عمى القسيمة 

 1.عاموعقوبة العمل لمنفع ال

تطبيق عقوبة العمل لمنفع العام يتولى قاضي تطبيق العقوبات ميمة السير عمى 

من قانون العقوبات حيث يقوم باستدعاء المعني بواسطة  3مكرر  5ذلك حسب المادة و

ساعة يجب أن يتضمن االستدعاء تاريخ و محضر قضائي في عنوانو المدون بالممف و

ة عدم االمتثال لمحضور سوف تطبق عميو عقوبة الحضور مع التنويو عمى أنو في حال

 .الحبس األصمية

في بعض الحاالت ال سيما بسبب بعد المسافات يمكن لقاضي تطيق العقوبات وفقا و

مقررات المحاكم التي يقيم بدائرة اختصاصيا األشخاص  إلىلرزنامة محددة سمفا االنتقال 

سبق شروعيم في تطبيق عقوبة العمل المحكوم عمييم لقيام باإلجراءات الضرورية التي ت

 2.لمنفع العام

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات من تمقاء نفسو أو بناءا عمى طمب المعني أو من يمثمو    

حين زوال السبب الجدي في  إلىأن يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة أو تأجيل تنفيذىا 

 :الحاالت التالية
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  ألسباب صحيةوقف تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام. 

 وقف تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام ألسباب عائمية. 

 ة العامةوقف تنفيذ عقوبة العمل لمنفع العام لكل من المعني والنياب إبالغيتم و    

االجتماعي  اإلدماجلمصمحة الخارجية إلدارة السجون المكمفة بإعادة المؤسسة المستقبمية وو 

 .موذجا موقفالمحبوسين بنسخة من ىذا المقرر ن

اب التي يدلي قاضي تطبيق العقوبات االستعانة بالنيابة العامة لمتأكد من صحة األسبللو

بانتياء السبب الجدي يستكمل المحكوم عميو تنفيذ عقوبة العمل لمنفع بيا المحكوم عميو و

 .العام

رة من داء عمل صوتزام بأليعتبر وقف تنفيذ العقوبة مع إخضاع المحكوم عميو لال      

وم عميو بااللتزام المفروض حيث يتفقان من حيث ارتباط المحك ،صور وقف التنفيذ

    .ويختمف النظامين من حيث رضا المحكوم عميو بقبول االلتزام من عدموعميو،

أما بالنسبة لنظام وقف التنفيذ المحكوم عميو، فعند وقف التنفيذ البسيط ال يشترط رضا     

فيو يشبو عقد يبرم نفع عام فال بد من رضا المحكوم عميو أو المستفيد مع االلتزام بعمل ذا 

رأيو في فرض ،لذا يشترط حضور المحكوم عميو أمام المحكمة وأخذ بين المحكمة والمستفيد

 .إجابتوانتظار ىذا االلتزام عميو و
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لعمل ذا نفع عام عمى البالغين أصال و استثناءا عمى  اإلخضاعيطبق وقف التنفيذ مع 

في قانون العقوبات الجزائري  1مكرر  05سنة حسب المادة  18و  16األحداث ما بين 

،ويطبق عمى األشخاص الطبيعيين فقط عكس ما ىو معمول بو في نظام وقف تنفيذ 

 إصدارلمعنوية عند تنفيذ العقوبة بالنسبة لألشخاص ا إيقافالعقوبة البسيط حيث يجوز 

 1.عقوبة الغرامة

إن ظيور نظام وقف التنفيذ في صورتو الجديدة لم يؤدي إلى إلغائو في صورتو       

استخدامو في ىذه الصورة األخيرة بالنسبة لزمرة المجرمين الذين  إلىالتقميدية إذ تتأكد الحاجة 

بسيط ومن ثمة يمكن القول الذي يحققو وقف التنفيذ ال  اإلنذاريكفي إلصالح حاليم محض 

،إذ أن لكل منيا رة في ظل النظام القانوني الواحدبقيام وقف تنفيذ العقوبة في صورتو المتطو

أن تطبيق أحد النظامين دون األخر خاضع لسمطة لفئة معينة من فئات المجرمين، و فائدة

،فإن ىو ثل أماموحكوم عميو الماالقاضي التقديرية في اختيار األسموب المناسب لتأىيل الم

يتضمنو وقف التنفيذ  رأى أن المحكوم عميو ليس في حاجة لمثل ىذا اإلشراف الذي

أى أنو في حاجة لبعض المراقبة إن رمر بوقف التنفيذ البسيط في حقو واكتفى باألاالختياري،

د أما إذا تبين لو أن مجروضع المحكوم عميو تحت االختبار،التنفيذ مع  بإيقافلتوجيو أمر وا

 .بأداء عمل لممصمحة العامة يوفى بالغرض فإنو يقتصر عمى األمر بذلك إلزامو
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كما أن الصور المختمفة عمى ىدف وان تباينت في بعض الخصائص الجوىرية إال       

السمبية عمى العقوبات السالبة  اآلثارأن جميعيا يقود عمى ىدف واحد تجنب فيو كافة 

 1.لمحرية القصيرة المدة

 نظــــــــــــــام وقف التنفيذ : الثانيالمبحث 

يعتبر نظام وقف التنفيذ أسموب من أساليب تفريد العقاب ،فيو ييدف إلى معاممة        

الحيمولة دون أن يحكم الذي يتالءم مع شخصيتو وظروفو ومرتكب الجريمة عمى الوجو 

 إلىالعقوبة دون المجوء  عميو بعقوبة سالبة لمحرية ،ويحقق نفس األغراض المرجوة من

 .،وكذلك ىناك عدة أنظمة تتشابو مع نظام وقف التنفيذتنفيذىا

وسوف نتطرق في ىذا المبحث إلى تكييف نظام وقف تنفيذ العقوبة في المطمب      

 .إلى األنظمة المشابية لو في المطمب الثانيواألول 

 تكييف نظام وقف التنفيذ: المطمب األول

 الطبيعة الجزائية تناول فييما الطبيعة القانونية ومطمب إلى فرعين سننقسم ىذا ال     

 الطبيعة القانونية لنظام وقف تنفيذ العقوبة : الفرع األول

تنفيذ العقوبة في أنظمة التفريد فال أي تحديد مكانة نظام وقف بالطبيعة القانونية  يقصد 

 . تحديد أنواعوأوال من تعريف التفريد العقابي وبد 
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 التفريد العقابي وأنواعو :أوال

ر متى تتالءم مع المقداي ضرورة تدرج العقوبة في النوع ويقصد بالتفريد العقاب     

 .مدى خطورتو اإلجراميةجسامة الجريمة والشخص الجاني و

رف حينئذ بالتفريد التشريعي وقد يع قد يكون محمو في مرحمة التشريع  التفريد العقابيو

،وقد يكون ويعرف بالتفريد القضائي لمعقوبة رحمة اختيار القاضي لمعقوبةيتم التفريد في م

 1.أخيرا في مرحمة تنفيذ العقوبة و يعرف بالتفريد اإلداري أو التنفيذ لمعقوبة

ىو ذلك الذي يراعيو المشرع عندما ينشأ في العقوبات التي يقررىا :  فالتفريد التشريعي

،فيفرض عمى بحسب ظروف الجرائم أو الجناةوبة في النص الجنائي تدرجا في العق

القاضي تطبيق نص معين عقوبتو أشد أو أخف من العقوبة المقررة لمفعل نفسو إذا وقع 

و تخفيفيا أو حتى كوجوب تشديد العقوبة أ ،في ظروف معينة أو من جناة محددين

يمة،ومن امة الجرلذلك يكتفي المشرع بتحديد العقوبة عمى أساس درجة جساإلعفاء منيا،

مالئمة إزاء شخص في ة الجاني التي يعتقد أنو عادلة ودرجة مسئوليجانبيا المادي و

ظروف عادية مسمما في الوقت نفسو بأنو قد يرتكب الجريمة شخص في ظروف غير 

 2.عادية فتكون ىذه العقوبة غير عادلة إزاءه 
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ار نوع اإليالم ومقداره ي اختبيترك بموجبو لمقاضي السمطة التقديرية ف :التفريد القضائي

د أن يضع لمعقوبة حدا أدنى ،فيذا األخير بعي الحدود التي وضعيا المشرع سمفاذلك فو

خطورة ي أن يوازه بين ماديات الجريمة وحدا أقصى يترك لمقاضي السمطة التقديرية فو

 .ىذه الخطورةراه مالئما لمواجية تمك الظروف والمجرم و يبين قدر الجزاء الذي ي

تفريد القضائي مظاىر مختمفة من بينيا أن يترك المشرع لمقاضي الخيرة بين عقوبتين للو

مؤبد في الجنايات أو بين السجن المختمفتين ،كالخيرة بين اإلعدام ومن نوعين أو درجتين 

أو درجتين وفقا لشخصية  النزول بالعقاب درجة إمكانيةالغرامة في الجنح أو الحبس و

 .ظروف الجريمةالمجرم و

الذي تقوم بو اإلدارة العقابية القائمة عمى تنفيذ العقوبة حيث من  :التفريد التنفيذي

حكوم عميو وفقا لظروفو الشخصية ومقتضيات المفترض أن تجري المعاممة العقابية لمم

،ولتحقيق ذلك فإن الدور المنوط باإلدارة العقابية ينبغي أن ينصب عمى دراسة تأىيمو

األسموب  إلىإخضاعو تبعا لنتيجة تمك الدراسة دراسة وافية وخصية المحكوم عميو ش

لتسييل دور اإلدارة ن طبيعة العقوبة المحكوم بيا،واألمثل من المعاممة بغض النظر ع

ا الحق في اتخاذ بعض اإلجراءات العقابية في القيام بيذا الدور نجد أن المشرع يعطي لو

الجزء المتبقي من العقوبة بعد فترة من البدء  إسقاط إمكانيةمثال ىذا النوع من التفريد و

إبداليا في تنفيذىا وفقا لنظام اإلفراج الشرطي أو العفو عن العقوبة كميا أو بعضيا أو 

الجريمة مرة لى طريق ينبئ عن عدم العودة إمتى كان سموك المحكوم عميو بأخف منيا،
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بعضيا أو إبداليا بعقوبة  أخرى وقد يصل األمر إلى حد العفو عن تمك العقوبة كميا أو

  1.أخرى أخف منيا إذا دعا األمر التحقيق في مقتضيات التفريد

 مكانة نظام وقف التنفيذ من أنظمة التفريد العقابي : ثـــــــــــــــــــانيا

شرع يعتبر نظام وقف تنفيذ العقوبة أحد أساليب المعاممة العقابية التي قررىا الم    

،وىو ما يسمى في السياسة الجنائية بالمعاممة الجنائية التي كوم عمييملفئة معينة من المح

التي تفرض عميو بمثابة عناصر  االلتزاماتوتعتبر تم في وسط جزئي بعيد عن السجون،ت

أي  ،يطبق عمى ىذه الفئة من المجرمين البرنامج التأىيمي أو اإلصالحي الذي

 2.المستفيدين من وقف التنفيذ

،إذا ما رأت المحكمة في العقوبات قصيرة المدةإن وقف التنفيذ أسموب تمجأ إليو       

وأنو يكفي ،وعدم ضرورة تنفيذ العقوبة عميو،من ظروف المحكوم عميو وتكوين شخصيتو

تيديده بتنفيذىا إذا ما اقترف جريمة جديدة خالل فترة زمنية معينة فينطق القاضي بعقوبة 

 3.يوقف تنفيذىا سالبة لمحرية محددة ولكنو

                                                           

.34،35سامي عبد الكريم محمود، مرجع سابق، ص 1  
أيمن عبد اليادي ىيكل،مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة في الشريعة اإلسالمية و القوانين الوضعية، رسالة  2

  .214، ص 2010ماجيستير،الرياض ،
،جامعة في قانون العقوبات والعموم لجنائية،كمية لحقوق لة ماجيستيرنبيل بحري ،العقوبة السالبة لمحرية و بدائميا، رسا 3

  .118،ص 2012اإلخوة منتوري قسنطينة  
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بعض التشريعات أدرجت نظام وقف التنفيذ ضمن نصوص قانون اإلجراءات      

بات البعض األخر ضمن نصوص قانون العقوكما ىو الشأن لمتشريع الجزائري والجزائية 

حة القاضي مكنة تطبيق ىذا ،والتي نجدىا تخول صرامثل التشريع المصري والسوري

أو  ة في ىذا المجال بحيث يممك مطمق الصالحية في الحكم،وتترك لو سمطة واسعالنظام

 .عدم الحكم بو إذا توافرت شروطو المحددة قانونا

يجوز :"اءات الجزائية الجزائري ما يميمن قانون اإلجر 592جاء في نص المادة 

لممحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عميو لممجالس القضائية و

،أن تأمر بحكم أو جنحة من جرائم القانون العام ق الحكم عميو بالحبس لجنايةقد سب

،أي أن سمطة منح وقف تنفيذ و الجزئي لتنفيذ العقوبة األصميةمسبب باإليقاف الكمي أ

العقوبة لممحكوم عميو تؤول إل قضاة الموضوع سواء عمى مستوى المجالس القضائية أو 

،وىذا األمر يكون جوازي درجة ثانية أي استئناف ة أولى أوالمحاكم، سواء كان درج

الموضوع لمحالة المعروضة عميو                بالنسبة لممحكمة حسب تقديرىا أو مدى اقتناع قاضي 

ة نظرا النطوائو تحت سمطة عميو فوقف تنفيذ العقوبة ذو طبيعة قضائية بحتو       

أخرى، و بالتالي األقدر  من أي جية،إذ يعد الجية األقرب إلى المحكوم عميو القضاء

،ومن ثمة القول بمالئمة وقف التنفيذ العقوبة من عدم عمى تقدير حالتو  ودراسة شخصيتو

 .ذلك
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،بحيث يجمع بين نوعين من بأنو ذو طبيعة مزدوجة ىبالرغم من أن البعض يرو       

إال عمى فئة المجرمين المبتدئين  يجيز تطبيقو ريد ىما القانوني ألن القانون الالتف

 1 .ألنو يخضع لمسمطة التقديرية لقاضي الموضوع في مرحمة المحاكمة القضائي

في الحقيقة يغمب التفريد القضائي عمى التفريد القانوني في نظام وقف تنفيذ و      

ال العقوبة ويظير ذلك من خالل أن المشرع عند األخذ بيذا النظام قيده ببعض الشروط إ

السمطة التقديرية من الناحية العممية في عدم الحكم بوقف التنفيذ أن القاضي لو كامل 

،وبيذا نمخص إلى القول بأن نظام وقف ا قانونارغم توافر شروطو المنصوص عميو

 .التنفيذ يعتبر أحد أىم أنظمة التفريد القضائي لمعقاب

اقتناعو بأن المحكوم عميو القاضي وذ الحكم تعود إلى تقدير الحكمة من تعميق تنفيو      

،وأنو قادر عمى اجتيازه فترة التجربة دون الوقوع في اإلجرام عمى المجتمعليس خطرا 

 .ثانية

إلى إعادة تأىيل المحكوم عميو  مادام أن الغرض من العقوبة ىو الرغبة و الغاية       

صالحو و القاضي أن الجانح قد فعندما يجد ن العودة ثانية الرتكاب الجريمة،منعو موا 

لتورط ويستنتج أن ظروفو توحي بأنو لن يعود إلى ارتكب الجرم عمى سبيل الصدفة و ا

لمحرية فيو ال يحقق أية فائدة ،بل عقوبة السالبة لارتكاب جريمة أخرى فإنو يقدر أن تنفيذ ا

                                                           
. 54رضا معيزة،مرجع سابق،ص   1
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أنو يرتب عادة أثار سمبية فوقف التنفيذ يجعل الجانح حريصا عمى أن يتفادى أي 

 1.نحراف عمى الطريق السوي المطابق لمقانونا

 الطبيعة العقابية لنظام وقف تنفيذ العقوبة : الفرع الثاني

ال بد أن يبين الفرق بين العقوبة و التدبير االحترازي وذلك لتحديد الطبيعة الجزائية    

 .لنظام وقف تنفيذ العقوبة أي وضعو في خانة العقوبة أو التدبير االحترازي

 الفرق بين العقوبة و التدبير االحترازي : أوال

تتفق معظم التعريفات الفقيية في إبراز األلم كجوىر لمعقوبة ،فالعقوبة إذن كما يرى       

،فيذا األخير ال أثرىا المباشر ىو تحقيق اإليالمالبعض ىي تأديب يتكبده فاعل الجريمة و

العقوبة عن غيرىا من  يالم ىو ما يميزيمكن فصمو عن فكرة العقوبة في ذاتيا، بل إن اإل

 .النظم التأديبية

ال تشاركيا فييا الجزاءات ريعات الحديثة خصائص تستقل بيا ولمعقوبة في التش        

عقابية في التي تشكل في نفس الوقت مجموعة المبادئ التي تراعييا الشرائع الرى واألخ

شخصية و ا شرعية وقضائية ومثل ىذه الخصائص في أنوتتتحديد سياسة العقاب،و

 .عادلة ،ويتساوى فييا الجميع

                                                           

.119نبيل بحري،مرجع سابق،ص  1  
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أما التدابير االحترازية فيي مجموعة اإلجراءات التي تواجو الخطورة اإلجرامية        

الكامنة في شخص مرتكب الجريمة،واليادفة إلى حماية المجتمع عن طريق منع المجرم 

 1.ارتكاب جرائم جديدة إلىمن العودة 

العالقة والتشابو بين دل بين الفقياء منذ وقت غير قصير حول مالمح ثار الج     

تظير معالم ىذا التشابو من ناحية ترازي كصورتين لمجزاء الجنائي،والتدبير االحالعقوبة و

رورة مراعاة ،وكذلك ضب كل منيا كخضوعيا لمبدأ الشرعيةفي الضمانات التي تصح

في الخضوع لكل منيما أخيرا في مبدأ التدخل  المساواة بين األفرادالكرامة اإلنسانية و

كذلك اشتراكيما في تحقيق ىدف الوقاية من الجرائم أو ما يعرف بالردع القضائي و

 2.الخاص

ورغم ىذه المظاىر المشتركة بين كل من الصنفين إال أن لكل منيا مميزات من        

 :نواح عدة يمكن إجماليا فيما يمي

 ويترتب عمى ذلك أن ن عنصر اإليالم عمى عكس العقوبة،بي تجريد التدبير االحترازي

تنفيذ التدابير االحترازية ال ينبغي أن يتم بوسيمة يزيد فييا اإليالم عن القدر الضروري 

لفرد الالزم لتحقيق الغرض منيا،وليس الغرض من التدابير سوى إعادة تأىيل ا

ن ذلك كان من الطبيعي أن ية الكامنة ،فعمى العكس مبالقضاء عمى خطورتو اإلجرام

                                                           

.136،137،ص 2002سميمان عبد المنعم،مبادئ عمم اإلجرام الجنائي،االسكندرية، 1  
.101سامي عبد الكريم، مرجع سابق،ص  2  
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يتمثل جوىر العقوبة في فكرة اإليالم حيث يرتبط ىذا اإليالم ارتباطا وثيقا بفكرة الردع 

 .التي تعد أحد الوظائف األساسية لمعقوبة

 الجزائية  التدابير االحترازية يمكن توقيعيا عمى أشخاص ال يتصور قيام مسئوليتيم

ذلك فإن العقوبة تحتوي عمى ىذه  ،وعمى العكس منصغار السنكالمجانين و

إنما ىي رد فعل يوقعو المجتمع عمى ية فيي ليست لمدفاع عن المجتمع والمسئول

 .محاسبتو أخالقياالجاني بغرض التكفير عن خطيئتو و

 صوص عمييا العقوبة كصورة الجزاء الجنائي تتسم دائما بتحديد المدة ،فالعقوبات من

القاضي أن يختار القدر من العقوبة الذي يراه  عمىغالبا بين حدين أدنى وأقصى و

لدرجة خطأه في حين نجد أن التدابير االحترازية غير محددة مالئما لشخص الجاني و

ن القطع بوقت زواليا من المدة كونيا مرتبطة بفكرة الخطورة اإلجرامية التي ال يمك

نبؤ بالوقت الذي إن الغرض من ىذه التدابير ىي تأىيل الفرد الذي يصعب التناحية،و

 1.يتحقق فيو تأىيمو مع المجتمع من ناحية أخرى

  العقوبة تعد بمثابة تكفير عن جريمة وقعت بالفعل في حين أن التدبير إجراء يواجو

 .جرم يحتمل أن يحدث مستقبال

 

 

                                                           

.139،141سميمان عبد المنعم،مرجع سابق،ص 1  
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 الطبيعة الجزائية لنظام وقف تنفيذ العقوبة: ثــــــــــــــــــانيا

المدة ت يجنب المحكوم عميو مساوئ تنفيذ العقوبات المانعة لمحرية ذاإن ىذا النظام         

ألنو غالبا ما يكون ذو خطورة إجرامية قميمة و خصوصا إذا لم يحكم عميو من قبل القصيرة 

،وذلك أن بر عديمة الجدوى في تأصيل الجانيىذه العقوبات تعتبعقوبة مثميا أو أشد منيا،و

يعني ذلك أن تنفيذىا ال  يمكن ليذه العقوبات أن توفره وب وقتا التنفيذ البرنامج التأىيمي يتطل

 1.يحقق أىم األغراض المنوطة بالعقوبة المانعة لمحرية

قوبة تدبيرا احترازيا أو اختمف الفقو حول مسألة اعتبار ىذا النظام وقف تنفيذ الع        

نظام وقف تنفيذ " مارك أنسل"نسيئية،فقد اعتبر الفقيو الفرنعنيو بالطبيعة الجزاعقوبة وىذا ما

،إال أنو العقوبة أحد التدابير التربوية والعالجية غير المقيدة لمحرية،نافيا بذلك تطبيق العقوبة

          يكتفي بالنطق بيان كان يستبعد في تطبيق العقوبة وإالنظام نجد أنو وبالنظر إلى واقع ىذا 

عنو ما يجعمو  بتنفيذ العقوبة في حقو إذا صدرإال أن ىذا النطق فيو تيديد لممحكوم عميو 

ىذا التيديد ال شك أنو يحمل نسبة معتبرة من األلم النفسي لممحكوم عميو غير جدير بوقفيا و

العقوبة فيو ال يخرج  إلىبحيث يصعب معو القول بأنو تدبير احترازي بل ىو أقرب ما يكون 

قف التنفيذ لم يخرج عن القواعد التقميدية عن كونو عقوبة بمعناىا الواسع،فالمشرع في نظام و

إنما يتعمق تنفيذه عمى شرط وتتوفر فكرة الجزاء في فكرة الجزاء،ألن الجزاء موجود،والخاصة ب

يرى البعض أن وقف تنفيذىا أمر يتعمق بالغرض منيا والحكم بالعقوبة عمى المجرم ،بينما 

                                                           

.223،224طارق محمد الديراوي، النظرية العامة لمخطورة اإلجرامية ،رسالة ماجيستير ،ص  1  
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و ،أمن قوتو التنفيذيةعقوبة فيجرده التنفيذ مجرد وصف يرد عمى الحكم الجنائي الصادر بال

 1.بفعل ما ينطوي عميو من تيديد مصاحب لفترة الوقفىو نوع من المعاممة التفريدية،

 األنظمة المشابهة لنظام وقف تنفيذ العقوبة : المطمب الثاني

ىناك أنظمة عقابية أدرجيا المشرع الجزائري تعمل عمى تحقيق نفس ىدف نظام وقف        

وتحدد معو من  بصورتو البسيطة المتمثل في تجنب العقوبة النافذة السالبة لمحريةالتنفيذ 

 .ىناك أنظمة أخرى تشترك مع وقف التنفيذ في نفس المصدرحيث مصدر النظام،و

 اإلفراج المشروط: الفرع األول

يقصد باإلفراج المشروط إطالق سراح المحكوم عميو بعقوبة سالبة لمحرية قبل انتياء       

مدة العقوبة المحكوم عميو بيا،إطالقا مقيدا مشروطا بشروط تتمثل في فرض بعض 

االلتزامات عميو وتترتب عمى الوفاء بيا تحول ىذا إلفراج إلى إفراج نيائي،كما يترتب عمى 

اإلخالل بيا إعادة المحكوم عميو إلى المؤسسة العقابية ليستوفي فييا ما تبقى لو من مدة 

 2.تو بيذا اإلفراجالعقوبة لعدم جدار

 

                                                           

.59رضا مغيرة، مرجع سابق،ص  1  
.421محمد عبد اهلل الوريكات،مرجع سابق،ص  2  
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نظام يسمح بإخالء سبيل المحكوم عميو :"الدكتور أحسن بوسقيعة عمى أنو يعرفوو      

 1".ذلك تحت شروطانقضاء العقوبة لمحكوم بيا عميو،والموقوف قبل 

جمترا ناقابية في كل من فرنسا وينشأ اإلفراج الشرطي كثمرة لتجارب المؤسسات الع      

بنوفل م عمى يد القاضي الفرنسي  19ثم أخذت الدعوة إليو صراحة في منتصف القرن 

عمى المحكوم عمييم حيث اقترح األخذ بنظام اإلفراج الشرطي  ،1946مارساني سنة  يد

ن أسوة بالمحكوم البالغين الذي يثبت استفادتيم من المعاممة العقابية المطبقة داخل السج

يحقق ه يؤدي إلى زيادة فعالية العقاب،ول األخذ بيذا النظام بأنعلعمييم األحداث و

،وقد كان اليدف من ىذا النظام حث المحكوم ح العقابي ويقمل من حظر العائديناإلصال

من ثمة عقابية حتى تختصر مدة وجوده بيا،وعميو عمى االستقامة داخل المؤسسة ال

 .االندماج في المجتمع إلىالسعي 

،أما حاليا فقد نظمو المشرع الفرنسي في 1847ألول مرة في فرنسا  وعرف ىذا النظام

وأخذت بو انجمترا ألول  1 – 733إلى  729قانون اإلجراءات الجزائية بموجب المواد 

 1967.2مرة في قانون القضاء الجنائي سنة 

                                                           

.170ياسين بوىتالة، مرجع سابق،ص  1  
.78،79رضا معيزة،مرجع سابق،ص  2  
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اإلفراج المشروط يتق و أحكام الدفاع االجتماعي التي تيدف عمى حماية المجتمع من 

تشجيع المحكوم عمييم عمى إلتزام السموك :الجريمة و يبرز ىذا النظام عدة اعتبارات منيا

 1.القويم داخل السجن ،كما أنو يساىم في إصالحيم تمييدا إلعادة اندماجيم في المجتمع

ج المشروط في قانون تنظيم السجون الصادر أخذ المشرع الجزائري بنظام اإلفرا      

ي غلمنو،والذي أ 194إلى 179بموجب المواد  1972فيفري  10في  72/02باألمر رقم 

 المتضمن قانون تنظيم السجون  2005فيفري  06المؤرخ في  05/04بالقانون رقم 

إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين،ىذا األخير إعادة تنظيم اإلفراج المشروط في و

 .150لى إ 134الفصل الثالث من الباب السادس منو بمقتضى المواد 

ن مدة العقوبة يمكن لممحبوس الذي قضى فترة م:"134من المادة  01ث نصت الفقرة حي

أظير اج المشروط إذا كان حسن السيرة والسموك وأن يستفيد من اإلفرالمحكوم بيا عميو،

ما بعدىا عمى الشروط الواجب ، ونصت نفس المادة و"...ستقامتوضمانات جدية ال

المترتبة عمى  اآلثار،وكذا المشروط والجيات المختصة بمنحوج توافرىا لمنح اإلفرا

المحددة في عنو بااللتزامات المفروضة عميو وانقضاء فترة التجربة دون إخالل المفرج 

 .قرار اإلفراج

                                                           

.19،ص 2013صالح و التأىيل ،‘فيد يوسف الكساسبة،دور النظم العقابية الحديثة في اإل 1  
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إلى جانب اإلفراج ىناك نظام البارول اختصارا لكممة الشرف،وىو نظام شبيو         

( 1820انجمترا سنة )جموسكسونية أحضان النظم االن باإلفراج الشرطي ويقابمو ،نشأ في

ىو األخر من أساليب التفريد التنفيذي،وعمى الرغم مما يبدو لمبعض من اختالف في و

عناصر اإلفراج المشروط والبارول إال أن فيم اإلفراج الشرطي وفقا لمدلولو الحديث يتبين 

ذا األخير يمكن القول بأنو غير أن ه أنو ليس ثمة فارق جوىري بينو وبين البارول،

أو  فراج الشرطي التقميدي،باإلضافة إلى اإلشراف االجتماعي الالحق،من اإليتكون 

 1.بعبارة أخرى فإن البارول ىو اإلفراج الشرطي الحديث

نظام اإلفراج المشروط يتفق مع نظام وقف التنفيذ في أن كالىما غير  إن         

في اإلفراج المشروط يتمثل في عدم إخالل المفرج نيائي،معمق عمى شرط فاسخ نجده 

عنو بااللتزامات المحددة لو،أما في وقف التنفيذ ىو عدم ارتكاب المستفيد جريمة 

عادة تأىيمو،وذلك عن يدة،جد كما يتفقان في اليدف المتمثل في إصالح المحكوم عميو وا 

 2.زئيا في اإلفراج المشروطجبة لمحرية كميا في وقف التنفيذ وطريق تجنيبيا العقوبة السال

تكييف وفضال عما تقدم فإن ىذا النظام يساىم في تفريد المعاممة العقابية بما يحقق 

المحكوم عميو مع المجتمع،إذ أن فترة اإلفراج الشرطي تعد الزمة لالنتقال من جو سمب 

ثل نوعا وىذا يم الحرية الكاممة في المؤسسة العقابية عمى الحرية الكاممة في المجتمع،

                                                           

.79رضا معيزة، مرجع سابق،ص  1  
.28،29جميمة برايعة ورانيا عباري، مرجع سابق،ص  2  
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من التدرج في ممارستو لحريتو، إذ يخشى من انتقالو مرة أخرى من القيود الشديدة إلى 

الحرية الكاممة أن يسيء استعمال ىذه الحرية و يعود ثانية الرتكاب الجريمة لعدم مقدرتو 

 1.عمى اإلدماج في المجتمع

أساليب التفريد القضائي يختمفان من حيث الطبيعة القانونية فوقف التنفيذ من قبيل        

لمعقوبة تختص المحكمة في حين أن اإلفراج المشروط يمثل أحد أساليب التفريد التنفيذي 

لمعقاب بتطبيقو السمطة المختصة بتنفيذ العقوبات،ليذا يمكن القول بأن وقف التنفيذ يعد 

 .نظاما قضائيا خالصا أما اإلفراج المشروط فيو نظام إداري محض

نطاق اإلفراج المشروط يشمل كأصل كافة المحكوم عمييم،وىذا خالفا لوقف إن          

التنفيذ الذي يقتصر تطبيقو كقاعدة عمى طائفة معينة من المجرمين ىم المجرمون 

 .المبتدئون

 التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة : الفرع الثاني

نظمة المستحدثة األت لتطبيق العقوبة أحد التدابير ويشمل نظام التوقيف المؤق     

مضمونو أنو إذا كان وقف تنفيذ العقوبة يتم فيو إدانة  05/04بموجب القانون الجديد 

المتيم و الحكم عميو بعقوبة مع تعميق تنفيذىا عمى شرط موقف خالل فترة زمنية يحددىا 

رفع قيد سمب العقوبة يقتصر عمى مجرد تعميق و القانون،فإن التوقيف المؤقت لتطبيق

                                                           

.423محمد عبد اهلل الوريكات،مرجع سابق،ص 1  
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خالل فترة تنفيذ العقوبة لمدة معينة ويواصل تنفيذ مدة العقوبة الباقية داخل الوسط  الحرية

 1.المغمق

بيق العقوبة ليس حق مكسب من نظام التوقيف المؤقت لتطإن االستفادة        

استشارة  ،بل ىو من باب المقررات التي يتخذىا قاضي تطبيق العقوبات بعدلممحبوس

ضمانات حماية حقوق المحكوم  أضاف المشرع ضمانة ىامة منلجنة تطبيق العقوبات،و

،وىو تسبيب قاضي تطبيق العقوبات لطمب التوقيف سواء بالرفض أو بالقبول ولما عميو

كان منح المقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة سمطة تقديرية ترتكز أساسا عمى جممة 

خطورتيا عمى مستقبل ا وىميتوحصرىا ألاب التي عددىا المشرع الجزائري واألسب

التي تعد من باب سة ىذه األالحرص عمى توافر جدي أفراد أسرتو، كان لزامابوس والمح

باب الحاالت الطارئة قد تصادف حدوثيا مع وجود المحبوس داخل المؤسسة العقابية 

أضفاىا المشرع عمى  إلى اإلنسانيةمما يستوجب خروجو لمواجيتيا وىنا نرى الطبعة 

،إذ أن إصدار مثل ىذا القانون الجديد بمنحو فرصة لتدارك أموره ظيم السجونقانون تن

يتيح التعاطي فرديا مع الحاالت وتكييف العقوبات ألسباب استثنائية وتربوية وصحية 

استمزميا التطابق مع أحكام الدستور والقيم اإلنسانية  لعصارة من نصوص مستحدثة،

 2.اثيق والعيود الدولية التي صادقت عمييا الجزائرالمشتركة ومبادئ حقوق اإلنسان والمو

                                                           

.424المرجع السابق، ص   1  
أمال إنال أنظمة تكييف العقوبة و أليات تجسيدىا في التشريع الجزائري ،رسالة ماجيستير ،جامعة الحاج لخضر،  

.67،ص 2011 2  
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والذي يمكن من توقيف المؤقت  133-132-131-130ىذا النظام نصت عميو المواد 

،إذا كان باقي العقوبة يقل عن سنة واحدة أو يساوييا أشير 03ال تتجاوز لمعقوبة لمدة 

 :مع توافر أسباب منيا

 وفاة أفراد عائمة المحكوم عميو المحبوس 

  إصابة أحد أفراد عائمة المحكوم عميو المحبوس بمرض خطير و ثبت أنو المتكفل

 الوحيد لمعائمة

 التحضير لممشاركة في امتحان متعمق بمستقبمو 

 إذا كان زوجو محبوسا ومن شأن ىذا أن يسبب إضرارا باألوالد القصر. 

  إذا كان المحكوم عميو المحبوس خاضعا لعالج طبي خاص 

قيف المؤقت لتطبيق العقوبة ال تحتسب ضمن مدة العقوبة التي قضاىا مدة التو      

كما يمكن إخضاعو االلتزامات أثناء فترة التوقيف المؤقت  المحكوم عميو المحبوس فعال،

 .لتطبيق العقوبة

تقديم طمب توقيف ،أن يقوم بلو القانوني أو أحد أفراد عائمتويجوز لممحبوس أو ممث     

ك إذا توافرت أحد الحاالت السالفة الذكر المنصوص عمييا في المادة ذلتطبيق العقوبة و

 .05/04من قانون  130
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ويجوز ت،قاضي تطبيق العقوبا إلىوقيف العقوبة تيعود االختصاص في تقرير الو       

المحبوس الطعن في قرار القاضي تطبيق العقوبات أمام لجنة تكييف لكل من النائب العام و

النائب العام في مقرر  المقصود بو ىنا ىو طعنلمطعن أثر موقف ولعقوبات ويكون ا

 1.ليس طعن المحبوس في مقرر الرفضالتوقيف و

 .يرفع القيد عنو خالل فترة التوقيفيخمى سبيل المحبوس و

ال تحتسب فترة التوقيف ضمن مدة الحبس التي قضاىا المحبوس فعال و ذلك حسب         

 .05/04من القانون  131المادة 

وس ما تجدر اإلشارة إليو أن المشرع عند تبنيو ىذا النظام راعى ظروف المحبو     

تأدية بعض األمور نجده يمنح فرصة المحبوس لتدارك والعائمية بحيث االجتماعية و

أي أن ا عمى نتيجة اقترافو فعال مجرما،الشخصية عمى حساب تأدية العقوبة المحكوم بو

كوم عميو عمى مصمحة المجتمع إذا ما توافرت إحدى الحاالت المشرع فضل مصمحة المح

 2.الواردة عمى سبيل الحصر في المادة المذكورة أعاله

 

 

                                                           

.209ص  ، 2012دار ىومة لمنشر ،الجزائر،  خميسي عثمانية، السياسة العقابية في الجزائر، 1  
.210ص المرجع نفسو، 2  
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 تقادم العقوبة: الفرع الثالث

يقصد بالتقادم مرور مدة من الزمن يحددىا القانون من تاريخ صيرورة الحكم الصادر         

خالليا أي إجراء لتنفيذه و يسقط باكتمال تمك المدة حق بالعقوبة واجب التنفيذ دون أن يتخذ 

 .المجتمع في تنفيذ العقوبة

التقادم ادم ىما التقادم المسقط لمدعوى والتشريعات الحديثة تعرف نوعين من التقو       

المسقط لمعقوبة،وال يعني ىذا أنو نظام حديث العيد إذ يرجع عيده إلى القانون الروماني 

ستثناءات في مختمف المراحل التي مر بيا ىذا القانون كما كانت ىناك اوتطورت فكرتو 

 1.من ثم انتقل منو إلى القوانين الحديثةعمى ىذا النظام آنذاك و

، ة،فتقادم العقوبة كما ذكرنا سالفاتقادم الدعوى الجنائييجب التفرقة بين تقادم العقوبة و       

يتخذىا دأ من تاريخ صدور الحكم البات دون أن يعني مضي فترة من الزمن محددة قانونا تب

إما تقادم الدعوى الجنائية فيكون بعد مضي فترة فيذ العقوبة التي قضي بيا،اء تنخالليا إجر

ريمة دون أن يتخذ خالليا إجراء من من الزمن ينص عمييا القانون تبدأ من تاريخ ارتكاب الج

 .انون إجراءات جزائيةمن ق 6إجراءاتيا،وىذا حسب ما نصت عميو المادة 

                                                           

.423محمد عبد اهلل الوريكات،مرجع سابق،ص  1  
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 612،فالمادة  617إل  612لقد نظم قانون اإلجراءات الجزائية نظام في مواده من و       

يترتب عمى تقادم العقوبة تخمص المحكوم عميو من أثار الحكم باإلدانة :"ه تنص عمى أنمن

 .615إلى  613إذا كانت العقوبة فقد نفذت في الميمة المحددة في المواد 

العقوبات التي تتقادم ىي العقوبات التي تقبل بطبيعتيا تنفيذا ماديا مثل عقوبة و        

اإلعدام إذا تمكن المحكوم عميو من اإلفالت من قبضة العدالة،والعقوبات السالبة لمحرية 

سواء كانت السجن أو الحبس أما العقوبات التي ال تقبل بحكم طبيعتيا تنفيذا ماديا كالحرمان 

لحقوق الوطنية مثال فإنيا ال تخضع لمتقادم وال تسقط عن المحكوم إال بالعفو الشامل أو من ا

برد االعتبارات ألن مثل ىذه العقوبات متصمة بأىمية المحكوم عميو،واألىمية ال تسقط بالتقادم 

:" 612/2إال إذا نص القانون عمى خالف ذلك،وىو ما نص عميو المشرع صراحة في المادة 

بسقوط عدم األىمية إذا تقرر في حكم اإلدانة أو كان  –أي التقادم  –ال يترتب عميو غير أنو 

 .1"الحكم يؤدي إليو قانونا

لتقدير القاضي أو السمطة التنفيذية، حددت التشريعات مدة التقادم ولم يترك ذلك         

أن مدة تقادم فتحديد مدة التقادم يتوقف عمى نوع الجريمة المحكوم عنيا،والجدير بالذكر 

الدعوى في جميع التشريعات أقصر من تقادم العقوبة لخطورة العقوبات ولعدم يقينية ارتكاب 

 2.الجريمة من طرف المتيم إذ يفترض فيو البراءة لحين ثبوت إدانتو بحكم قضائي

                                                           

.305،306،ص 2012فريدة بن يونس، تنفيذ األحكام الجنائية ،أطروحة دكتوراه ،كمية الحقوق ،جامعة بسكرة، 1  
.273رجب عمي حسن، مرجع سابق،ص  2  
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من  ابتداءسنة كاممة  20حدد المشرع الجزائري تقادم عقوبة جرائم الجنايات بمضي        

،سواء كانت العقوبة المحكوم بيا (،ق،إ،ج613المادة )يخ الذي يصبح فيو الحكم نيائيا التار

 .إعدام أو سجن مؤبدا أو سجن مؤقت

من التاريخ  ابتداءوتتقادم العقوبة الصادرة في جنحة بعد مضي خمس سنوات كاممة        

إذا كانت عقوبة  ،غير أنو(ق،إ،ج614/1المادة ) الذي يصبح في الحكم القاضي بيا نيائيا

 الحبس مقضي بيا تزيد عمى الخمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية ليذه المدة

 (.ق،إ،ج 614المادة )  

من التاريخ تسري ىذه  ابتداءوفي المخالفات تتقادم العقوبات بمضي سنتين كاممتين        

 (.ق،إ،ج 615المادة ) المدة عمى كل األحكام نيائيا

ق،إ،ج ما  616المدة عمى األحكام الحضورية والغيابية،حيث جاء في المادة وتسري ىذه 

يجوز أن يتقدم المحكوم عمييم غيابيا أو بسبب تخمفيم عن الحضور إذا ما تقادمت  ال:"يمي

 ".عقوبتيم إلعادة المحاكمة

 بة عن الضرر الناشئ عن الجريمة والتي صدرت بمقتضىأما العقوبات المدنية المترت      

اكتسبت قوة الشيء المقضي بو بصفة نيائية فإنيا تتقادم وفق قواعد التقادم أحكام جزائية و

 .ق،إ،ج 617المدني حسب المادة 



  مــــــــــــــــــاهية نظام وقف تنفيذ العقـــوبــة:     الفصل األول
 

54 
 

يترتب عمى انقضاء مدة التقادم سقوط االلتزام بتنفيذ العقوبة،فال يجوز بعد سقوطيا        

ن الحكم باإلدانة يبقى قائما و تنفيذىا عمى المحكوم عميو ولو تقدم لمتنفيذ باختياره، إال أ

يعتبر سابقة في العود كما ىو الحال في نظام وقف تنفيذ العقوبة إذا نجح المحكوم عميو 

 .خالل مدة التجربة أو االختبار فال تنفذ عميو العقوبة الموقوفة

ال يؤدي تقادم العقوبة إلى عدم احتساب الحكم كسابقة عكس وقف التنفيذ يعتبر كأن لم 

 1.يكن

يترتب عمى تقادم العقوبة عن جناية الحظر مدى الحياة عمى المحكوم عميو في        

،وىذا ما جاء في أو ورثتو المباشرون ،المجني عميواإلقامة في نطاق الوالية التي يقيم فييا 

ق،إ،ج أما إذا كان المحكوم عميو بعقوبة مدى الحياة فيحظر عميو  613/2نص المادة 

ادم وفق ت اعتبارا من تاريخ اكتمال مدة التقف السابقة لمدة خمس سنوافي الظرواإلقامة 

سنة وذلك  15تتقادم التعويضات المدنية في الحكم الجزائي ب و2ق،إ،ج 613/3نص المادة 

 .من القانون المدني الجزائري 308حسب المادة 

 

 

                                                           

.110مبروك مقدم، مرجع سابق،ص  1  
.308فريدة يونس، مرجع سابق،ص  2  
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لى سمطتو التقديرية وإن تطبيق وقف تنفيذ  لكن العقوبة راجع عمى قناعة القاضي وا 

بأن ذلك الشخص أي المحكوم عميو ال وربما ظروف أسرتو،و حكوم عميو،وفقا لظروف الم

وافر الخطورة اإلجرامية لديو،لذا فقد اعتمدت أعمب يصمح تطبيق الحبس عميو لعدم ت

العقوبة كبديل لعقوبة الحبس قصير المدة ،ومنيا التشريع عمى إيقاف تنفيذ  التشريعات

الغرامة عمى حد السواء منذ صدور ذ بيذا النظام وطبقو عمى الحبس والجزائري الذي أخ

ظل و 08/06/1966المؤرخ في  66/156م قانون اإلجراءات الجزائية بموجب األمر رق

ع نظام وقف تنفيذ جزء من العقوبة قانون اإلجراءات الجزائية إلى غاية تعديمو تبني المشرو

 .20151األصمية سواء كانت حبسا أو غرامة، و كذا التعديل الجديد

الجزء األخر جزء من العقوبة مع وقف التنفيذ ويجوز لمقاضي أن يحكم عمى الجاني ب

لنفس األحكام المقررة لوقف تنفيذ  اآلثاريخضع ىذا النظام من حيث الشروط وو مع التنفيذ،

 .ة البسيطالعقوب

لى أساسية عنا ىذا الفصل تنصب بصفة رئيسية وبناءا عمى ما تقدم فإن دراستو

،وعميو سنعالج ىذا الفصل من خالل تقسيمو إلى مبحثين تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة

سمطة القاضي ة شروط نظام وقف تنفيذ العقوبة وسنتطرق في المبحث األول إلى دراس

التنفيذ،أما المبحث الثاني فسنخصصو ألثار نظام وقف تنفيذ التقديرية في الحكم بوقف 

 .العقوبة
                                                           

  .قانون اإلجراءات الجزائيةالمتضمن  66/156معدل ومتمم لألمر  23/07/2015المؤرخ في  15/02األمر رقم  1
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 شروط وقف تنفيذ العقوبة سمطة القاضي في الحكم به: المبحث األول

من قانون  592أخذ المشرع بيذا النظام كأسموب من أساليب التأىيل ،فنصت المادة 

حاكم،وفي حالة الحكم بالحبس يجوز لممجالس القضائية ولمم:"اإلجراءات الجزائية عمى ما يمي

أو لغرامة إذا لم يكن المحكوم عميو قد سبق الحكم عميو لجناية أو جنحة من جرائم القانون 

 .العام أن تأمر بحكم مسبب باإليقاف الكمي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة األصمية

ادة االستفادة من وقف التنفيذ المنصوص عميو في الم:" قد قضت المحكمة العميا أنو

ليس حقا مكتسبا لممتيم الذي تتوافر فيو الشروط القانونية، و إنما ىي مكنة جعميا  592

 1".المشرع في متناول القضاة و ترك تطبيقيا لسمطتيم التقديرية

 شروط وقف تنفيذ العقوبة: المطمب األول

من المعروف أن نظام وقف التنفيذ ىو نظام تفريدي لمعقوبة يقع ضمن السمطة 

رية لقاضي الموضوع فإما أن يمنحو أو يمنعو، و لكن إذا ما تم وضع ىذا النظام دون التقدي

عسف القاضي وسوء استعمالو قيود يستيدي بيا القاضي عند تطبيقو سوف يؤدي ذلك إلى ت

ستفادة من ىذا وتمك القيود ىي عبارة عن شروط عامة مرنة تتعمق بمن يجوز اال ،لمسمطة

وما ىو مرتبط  فيما يتعمق العقوبة و شخصية المحكوم عميو،خصوصا النظام دون غيره و

                                                           
  .119ص ،2012قسنطينة، رسالة ماجيستير، جامعة اإلخوة منتوري، نبيل بحري،العقوبة السالبة لمحرية وبدائميا، 1
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نطق بيا بعد المن ق،ـإ،ج الحكم بوقف تنفيذ العقوبة  592بالجريمة، حيث أجازت المادة 

 1: التي سوف نتناوليا بالتفضيل كاألتيمتى توافرت شروط معينة و

 شروط متعمقة بالجريمة: الفرع األول

بالتصنيف القانوني لمجريمة،أي نوع الجريمة التي يمكن يقصد بيذا الشرط ما يتعمق و

ف التنفيذ أن يستفيد مرتكبيا من وقف التنفيذ، أجاز المشرع الجزائري لمقاضي تطبيق نظام وق

عقوبة في ىذه الجرائم ىي الحبس المخالفات باعتبار أن ىذا النظام الالعقوبة في كل الجنح و

نظام بالنسبة لبعض الجنايات التي تكون عقوبتيا الغرامة،كما يمكن تصور تطبيق ىذا الو

من قانون  53ذلك وفقا ألحكام المادة ل استفادتيا من الظروف المخففة والحبس بفع

ىذا السجن المؤقت دون السجن المؤبد ووذلك في الجنايات المعاقب عمييا ب ،2العقوبات

كر ،حيث يجوز تخفيض معدلة السالفة الذ 53من المادة  4و  3حسب ما تقرره الفقرتين 

 .سنوات إلى سنة حبس  10و  05عقوبة السجن المؤقت لمجناية و لتي تتراوح ما بين 

من ق، إ،ج والتي خولت صراحة لمحكمة  309/3يؤكد ىذا القول نص المادة و

الجنايات صالحية وقف تنفيذ العقوبة في حالة ما إذا حكمت بعقوبة الحبس سواء كانت 

يتداول أعضاء :" بجناية،والتي جاءت نصيا كاألتي نحة مرتبطةبصدد نظر جناية أو ج

 ىبواسطة اقتراح عمى حديأخذون األصوات في أوراق سرية و محكمة الجنايات وبعد ذلك
                                                           

( معدلة ومنقحة)محمود نجيب حسني،شرح قانون العقوبات المبناني ،القسم العام،المجمد الثاني،طبعة ثالثة جديدة   1
  .1163،ص1998بيروت،

.16ص ،84الجريدة الرسمية رقم  ،2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/23دلت بالقانون رقم ع 2  
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عن كل سؤال من األسئمة الموضوعة وعن الظروف المخففة التي يمتزم الرئيس بطرحيا 

ق التصويت البيضاء أو التي تقرر عندما تكون قد ثبتت إدانة المتيم وتعد في صالح أورا

 .أغمبية األعضاء بطالنيا

في حالة اإلجابة باإليجاب عمى سؤال إدانة المتيم،تتداول محكمة الجنايات في و

 .تطبيق العقوبة ،وبعد ذلك تؤخذ األصوات بواسطة أوراق تصويت سرية باألغمبية المطمقة

فميا أن تأمر بأن وقف تنفيذ إذا ما أصدرت محكمة الجنايات الحكم بعقوبة جنحة و

 .ىذه العقوبة

لرئيس ومن المحمف تذكر القرارات بورقة األسئمة الموقع عمييا حال انعقاد الجمسة من او

 نو أغمبية أعضاء محكمة الجنايات إن لم يمكنو التوقيع فمن المحمف الذي يعياألول المعين و

 ".سة عمنية وبحضور المتيموينطق بالحكم سواء كان باإلدانة أم بالبراءة في جل" 

كذلك ىو الحال بالنسبة لممتيم الذي يرتكب جناية و يستفيد من عذر قانوني مخفف و

ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة إذا :" ق،ع التي تنص عمى أن 283العقوبة طبقا لممادة 

 :عمى الوجو األتي 

خمس سنوات إذا تعمق األمر بجناية عقوبتيا اإلعدام أو السجن  ىالحبس من سنة إل .1

 .المؤبد

 الحبس من ستة أشير إلى سنتين إذا تعمق األمر بجنحة .2
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 الحبس من شير إلى ثالثة أشير إذا تعمق األمر بجنحة .3

يجوز أن يحكم أيضا :" من ىذه المادة 2و  1في الحاالت المنصوص عمييا في الفقرتين و

 1".من اإلقامة من خمس سنوات عمى األقل إلى عشر سنوات عمى ألكثرالجاني بالمنع 

-132عن منيج المشرع الجزائري ،نجد المشرع الفرنسي قد أجاز في المادتين ليس بعيدا و

ء كانت جنايات أو جنح أو من ق،ع وقف تنفيذ في كل الجرائم سوا 32-132و  30

-132، طالما أن العقوبة المحكوم بيا تتوافر فييا شروط وقف التنفيذ طبقا لممواد مخالفات

 من ق،ع و يشمل أيضا وقف التنفيذ في فرنسا الجرائم العسكرية  34-132و  31

 .السياسيةو

 شروط متعمقة بالعقوبة : الفرع الثاني

طبيق وقف التنفيذ لقد اختمفت التشريعات المقارنة في األخذ بنوع العقوبة التي يمكن ت

صمية المتمثمة بشأنيا فالمشرع الجزائري جعل وقف تنفيذ العقوبة محصورا في العقوبات األ

من ق،إ،ج فالعقوبة إذا كانت سجن  592ذلك بحسب المادة في عقوبة الحبس والغرامة و

مؤقت أو مؤبد أو اإلعدام فال يجوز الحكم بيا مع وقف التنفيذ ،وكذا الحكم بوقف تنفيذ 

 2.العقوبات التكميمية أو تدابير األمن

                                                           

632ص2007دار الثقافة لمنشر و التوزيع ،1،200محمد عمي السالم الحمبي ،شرح قانون العقوبات ،ط 1  
  2 .442،ص 2010،دار الثقافة لمنشر و التوزيع،3نظام توفيق المجالي،شرح قانون العقوبات،ط
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استثناءا فإنو يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنايات إذا كانت العقوبة المقضي بيا ىي و

من قانون  53الحبس نتيجة إفادة المحكوم لو بالظروف المخففة وفقا ألحكام المادة 

 .العقوبات

ىذه الحالة مقصورة عمى أن أعمال وقف التنفيذ في كما أسمفنا سابقا و المالحظ 

الجنايات التي يعاقب عمييا بالسجن المؤقت وليس السجن إذا ال يمكن في حالة السجن 

 1.المؤبد النزول بالعقوبة إلى ما دون ثالث سنوات سجنا

تطبيق أحكام وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لمن يحكم بفترة حبس محددة، فيي تختمف 

تراوح بين بضعة أشير في بعض البمدان كالمشرع المصري ىذه الفترة من دولة إلى أخرى ،فت

بالحد األقصى لمعقوبة التي يجوز وقف التنفيذ فييا ستة أشير ،وبضعة سنوات في بمدان 

أخرى فتحدد مدة وقف التنفيذ بثالث سنوات في القانون السوري وخمس سنوات بالنسبة 

لوقف التنفيذ العقوبة في ىا القابمة لممشرع الفرنسي ،في حين ال توجد حدود لممدة المحكوم ب

وتجدر اإلشارة أن المشرع بالنسبة لعقوبة الحبس لم يحدد مدة معينة الحد  بالد أخرى،

األقصى لعقوبة الحبس التي يجوز وقف تنفيذىا ،غير أن ال يفيم منو أن كل حبس يجوز 

 يتنافى مع روح وقف تنفيذه ،إذ ال يتصور إيقاف تنفيذ عقوبات الحبس طويمة المدة،فيذا

                                                           

.384،ص 2010د القادر عدو،مبادئ قانون العقوبات الجزائري ،دار ىومة،الجزائر،عب 1  
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مقاصد نظام وقف التنفيذ الذي نشأ في األصل كبديل لمعقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة و 

،والتي أثبت الواقع عدم فعاليتيا نظرا لقصر مدتيا التي ال تكفي لتطبيق برامج اإلصالح و 

 .التأىيل ومن ثمة يجب أن يقتصر عمييا

حديد مدة الحبس الذي يجوز وقف تنفيذه لذلك يجدر بالمشرع الجزائري التدخل لت

صراحة في نص القانون ،ويستحسن أن تكون ىذه المدة خمس سنوات ،بحيث ال يجوز 

 1.الحكم بوقف التنفيذ إذا زادت المدة عن ىذا الحد

بالنسبة لمغرامة التي يجوز وقف تنفيذىا ،ىي تمك التي تكون بطبيعتيا تشكل عقوبة و

فيي غرامة جنائية يختمط  ائية ،أما الغرامة الجمركية أو الضريبيةأو ما يسمى بالغرامة الجز

فييا طابع الجزاء بالتعويض ،فإذا كانت الغرامة الجزائية تعد عقوبة وبالتالي يجوز تخفيضيا 

تعويض و بالتالي فإنيا بسبب الظروف المخففون فإن الغرامة الجبائية أو المالية ىي بمثابة 

،والتي نصت عمى ما 2من قانون الجمارك  281غير قابمة لمتخفيض وفقا لمقتضيات المادة 

،غير أنو إذا رأت جيات الحكم إفادة "ال يجوز لمقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتيم:"يمي

 :المخالفين بالظروف المخففة، يجوز ليا أن تحكم بما يأتي

من قانون  53عقوبات الحبس، تخفيض العقوبة وفقا ألحكام المادة فيما يخص  –أ 

 .العقوبات

                                                           

.99رضا معيزة،مرجع سابق،ص 1  
.44،ص 2000الجزائر،1،الديوان الوطني 2جياللي بغدادي ،االجتياد القضائي في المواد الجزائية ،ط، الجزء 2  
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غير أن ىذا  ،المخالفين من مصادرة وسائل النقلفيما يخص العقوبات الجبائية إعفاء  –ب 

من  21من  01الحكم ال يطبق في حاالت أعمال االستيراد أو التصدير حسب مفيوم الفقرة 

 ".ق في حالة العودىذا القانون، كما أنو ال يطب

نسبة لمغرامة وبال ،لى أن ال تكون محال لوقف التنفيذوالحال كذلك فإنو من باب أو  

فإن ىذه الغرامة  ،قانون العقوبات 374طبقا لممادة  المقررة لجنحة إصدار شيك بدون رصيد

المنطق وقف تنفيذىا،وىذا الرأي يتماشى وليا طابع جزائي ومنو ،فال يوجد ما يمنع الحكم ب

 .القانوني

وقف التنفيذ ال يستفيد منو الشخص الطبيعي فقط ألنو ال يقتصر وكما أن نظام 

تطبيقو عمى وقف تنفيذ عقوبة الحبس فحسب،بل يمتد إلى الغرامة التي ىي عقوبة أصمية 

،بالرغم من غياب النص 1لمشخص المعنوي الذي يجوز الحكم بعقوبة غرامة موقوفة التنفيذ

 .القانوني

أن يقرر وقف تنفيذ بعضيا دون البعض  لمقاضي إذا تعددت العقوبات التي حكم بيا،

 .األخر ولكن ليس لو أن يقضي بوقف تنفيذ جزء من العقوبة الواحدة دون الجزء األخر

وال يمكن أن يشمل إيقاف التنفيذ ما قضى بو الحكم من تعويض أو رد مصاريف 

المترتبة عمى الجريمة ،ومن أىميا تعويض  راآلثاالدعوى حيث أن اليدف منيا إصالح 

                                                           

.45المرجع السابق، ص  1  
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من ق،إ،ج التي  595المضرور من الجريمة وكذا العقوبات التبعية وىذا ما جاء في المادة 

ال يسند إيقاف العقوبة إلى دفع مصاريف الدعوى أو التعويضات ،كما ال يمتد أيضا :" نصت

 ".دانةإلى العقوبات التبعية أو عدم األىمية الناتجة عن حكم اإل

 شروط متعمقة بالمحكوم عميه : الفرع لثالث

إن العمة األساسية لتقرير نظام إيقاف التنفيذ ىو األخذ بيد أشخاص ارتكبوا الجريمة 

في ظروف ال تنبأ عن خطورة إجرامية لدييم ،ومن ثم كان ضروريا أن يتكفل المشرع بتحديد 

  1".أن يستفيد من ىذا النظام الشروط التي يمم توافرىا في المحكوم عميو حتى يتمكن

يعد ىذا الشرط أىم شروط وقف التنفيذ لتعمقو بمبررات نظام وقف التنفيذ، وما يرتبط و

بو من تفريد العقوبات تبعا لظروف كل متيم،واحتمال قوي بتأىيل المحكوم عميو دون حاجة 

مكن عالجو دون إلى تنفيذ العقوبة فيو أي أن تكون شخصية المحكوم عميو من النوع الذي ي

 .حاجة لوضعو في مؤسسة عقابية

تختمف التشريعات في الشروط التي تضعيا و المتعمقة بالمحكوم عميو ،فبالنسبة و

لمتشريع الجزائري فإنو ال يسمح لمقاضي تقرير وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بيا، إذا كان 

لجناية أو جنحة ،فإذا  لحبسالجاني ذا سوابق قضائية ،أي ال يكون قد سبق الحكم عميو با

حكم عميو ألجميا بعقوبة حبس فإنو لن كب المحكوم عميو جناية أو جنحة وأن ارتسبق و

                                                           

.16، ص 84، الجريدة الرسمية رقم 2006ديسمبر  20في المؤرخ  06/23عدلت بالقانون رقم  1  
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يستفيد من وقف التنفيذ ،ويستفاد من ذلك أنو ال يحول دون إفادة المحكوم عميو منة وقف 

 592المادة التنفيذ وكذلك الشأن إذا كانت العقوبة السابقة نتيجة ارتكاب مخالفة ،كما تشترط 

أيضا أن تكون الجريمة السابقة المتركبة من المحكوم عميو من جرائم القانون العام، ويترتب 

ية عمى ذلك استبعاد العقوبات السابقة المحكوم بيا نتيجة ارتكاب الجرائم السياسية و العسكر

م عميو من بالتالي فيي ال تحول إن وجدت دون استفادة المحكوالتي ال تؤخذ بعين االعتبار و

 .وقف التنفيذ

من ق،إ،ج ال تسمح لجيات الحكم بأن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة  592إن المادة 

الحبس إال إذا كان المحكوم مبتدئ اإلجرام و لم يسبق لو أن حكم عميو بالحبس من أجل 

 جناية أو جنحة من القانون العام ،أما إذا كان عائدا و مع ذلك قررت جية الحكم وقف تنفيذ

عقوبة الحبس ورفع النائب العام لدى المحكمة العميا طعنا لمصالح القانون ضد ىذا الحكم 

المخالف لمقانون تعين عمى المجمس األعمى أن يقضي بنقص الحكم المطعون فيو بدون 

ال يجوز :" عمى أنو من ق،إ،ج التي تنص 53من المادة  3و  2إحالة ألن الفقرتين 

ر الصادر من المحكمة العميا لمتخمص مما قضى بو الحكم وا بالقرالمخصوم أن يتمسك

 .المنقوص
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بناءا عمى تعميمات وزير العدل أعماال إذا رفع النائب العام إلى المحكمة العميا و

قضائية أو أحكاما صادرة من المحاكم أو المجالس القضائية لمقانون جاز لممحكمة العميا 

 1".القضاء ببطالنيا

المحكوم عميو لم يسبق عميو الحكم بعقوبة الحبس من أجل ويكون التأكد من أن 

القضائية، حيث يتأسس وقف تنفيذ العقوبة عمى جناية أو جنحة في الممف صحيفة السوابق 

عدم سبق الحكم عمى المدان بعقوبة سالبة لمحرية،وليس عمى نوع الجريمة السابقة،وفي ىذا 

عن غرفة الجنح و المخالفات تحت رقم الصدد قررت المحكمة العميا في القرار الصادر 

،أن قضاة االستئناف أفادوا المتيم المطعون ضده  2008جانفي  30المؤرخ في  395043

من ق،إ،ج التي تشترط لتطبيقيا  592الحالي بوقف تنفيذ العقوبة مخالفين بذلك أحكام المادة 

ام ولم يقتصر عمى عدم سبق الحكم عميو بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون الع

نوعية من المتيم كما جاء في قضاء المجمس مما يعرض قرارىم لمنقض  اإلبطال تأسيسا 

 .لموجو المثار

وعميو فإن المحكمة العميا قد قضت بقول الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب 

شكال وبتأسيسو موضوعا بإبطال القرار المطعون فيو ( و –ع  –ط ) العام الموجو ضد 

 27/10/2004.2الصادر عن مجمس قضاء أم البواقي بتاريخ 
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ونجد أن األساس الذي يقوم عميو التشريع الجزائري ه نفسو الذي يعتمده المشرع 

الفرنسي بعض التعديالت الطفيفة،إذا ال يستبعد األشخاص المحكوم عمييم بعقوبة الحبس في 

صادرة في المخالفات من الفئة جرائم سياسية أو عسكرية من وقف التنفيذ و األحكام ال

 .الخامسة حيث ال تصل عقوبة الحبس إلى مدة شيرين

 سمطة القاضي التقديرية لمقاضي في الحكم بوقف التنفيذ: المطمب الثاني

نطاق قانوني تمارس في ظمو،ذلك أن قاضي  إن السمطة التقديرية ليا مجال 

يار الموضوعي أي الموضوع عند اختياره لمجزاء المالئم لمتطبيق سيأخذ بعين االعتبار المع

درجة خطورتو اإلجرامية باعتماده عمى شخصية الجاني والمعيار الشخصي جسامة الجريمة و

يف العقاب أو تشديده أو مما يسمح بتخفن العتبار ظروف كل حالة عمى حده،مع األخذ بعي

 1.إيقاف تنفيذه أو تعميق تنفيذه عمى شرط

ن التنفيذ ال يقع بقوة إذا توافرت الشروط السابقة الذكر المتعمقة بوقف تنفيذ العقوبة فإ

معنى ذلك أنو حق  لكن يجب أن تأمر بو المحكمة المختصة بنظر الدعوى ،وليسالقانون و

سمطة تقديرية في تقريره، سواء من حيث مبدأ اإليقاف  إنما لقاضي الموضوعلممحكوم عميو و

 .ذاتو، أو من حيث نطاق العقوبات التي يشمميا
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 مفهوم السمطة لتقديرية لمقاضي : الفرع األول

االختصاص يقدر من نشاط الدولة متضمن التزاما :" تعرف السمطة القانونية بأنيا

خويل العامة أو القيام عمى مال عام مع تالحقوق عمل عام من شأنو تنظيم الحريات وبأداء 

المساس بتمك  األموال العامة من ناحية، ومكنةمكنة المساس بتمك الحريات والحقوق و

ية المعمول بيا من ناحية األموال عند االقتضاء في حدود القواعد القانونالحقوق والحريات و

في مكنة  حية الجنائية ونحصرىاىذا التعريف نفرع منو مفيوم السمطة التقديرية من ناأخرى، و

 1.حرياتيم أو بأمواليم عند االقتضاء في حدود القانونالمساس بحقوق األفراد و

المعقول لالختصاص بين ىذه السمطة ىي التوزيع العادل و الحكمة الحقيقية منو

كما تعمل سيق بين المصالح االجتماعية والفردية،المشرع والقاضي عمى وجو يتحقق فيو التن

بحيث تحدد عقوبة تكون ى حدة،ذه السمطة بالحاجة إلى مراعاة  ظروف كل مجرم عله

إعداده لحياة من شأنيا تيذيبو و أساسا لمعاممة تواجو العوامل التي قادتو إلى الجريمة،ويكون

شرع في القاضي النزيو ويدعم ىذه السمطة الثقة التي يفترضيا المتحترم القوانين  شريفة

الستعمال الصائب ليذه السمطة، توفير أجيزة القاضي فحص في شخصية يقتضي اوالمستقل 

 .دراستو، ومن ثمة تحديد ما يناسبو من جزاءتساعد القاضي عمى التعرف عميو و المتيم
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فالسمطة التقديرية لمقاضي ىي رخصة منحيا المشرع لمقاضي تنازال منو عن جزء من 

ذلك أن المشرع ىو الوحيد الذي يممك  نائية،سمطاتو في سبيل التطبيق الواقعي لمقاعدة الج

سمطة سن القواعد القانونية ،إال أنو ال يمكنو اإلحاطة بجميع فروض القاعدة الجنائية ،فيترك 

ذلك لمقاضي باعتباره األكثر احتكاكا بالواقع ثم تحديد األثر السديد لمقاعدة القانونية بناءا 

 1.عمى أثر الجريمة و ظروف مرتكبييا

يعد نظام وقف التنفيذ أىم نظم التفريد القضائي،بحيث تبرز فيو سمطة القاضي 

التقديرية بجالء باعتباره امتدادا ليا، إذ يخول المشرع القاضي سمطة تقديرية جد واسعة في 

تطبيق ىذا النظام،سواء من حيث تقرير مبدأ اإليقاف ذاتو،أو من حيث نطاق العقوبات التي 

 : اولو فيما يمييشمميا وىو ما سنتن

 العقوبات التي يشممها طة القاضي من حيث مبدأ اإليقاف وسل:الفرع الثاني

 سمطة القاضي من حيث مبدأ اإليقاف: أوال

 جاز لمقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة ،وىو أمر اختياري وجوازي متروك لتقديره

لو بذلك وترك لو الحرية  فالقانون لم يقيد القاضي أو يمزمو باستعمال ىذا الحق نبل رخص

في التطبيق حيث اعتبر أن االستفادة من إجراء وقف التنفيذ المنصوص عميو في المادة 

إنما ىي مكنة ي تتوافر فيو الشروط القانونية وليست حقا مكتسبا لممتيم الذق،إ،ج  592
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قضاة الذي جعميا المشرع في متناول القضاة و ترك تطبيقيا لسمطتيم التقديرية،وعميو فإن ال

 1.من ىذا التنفيذ لم يخطئوا في تطبيق القانون االستفادةلم يمكنوا المتيم من 

فإن المحكمة االستئناف  ،التنفيذ قد ثبت لمحكمة أول درجة إذا كان األمر بإيقاف

ولكن ىذا األمر يخرج عن والية  ة،، إذا لم تقرره المحكمة االبتدائيتممك ىي األخرى األمر بو

النقض لكونو من المسائل الموضوعية التي تخرج حدود اختصاصيا،كما أنو ليس محكمة 

إال إذا انطوى ذلك عمى خطأ في  ،ستعمال سمطتيا التقديرية السابقةليا رقابة الموضوع في ا

تطبيق القانون كأن تصدر أمرا باإليقاف في عقوبة تخرج عن إطار العقوبات التي يجوز 

  2.وقف تنفيذىا

ئ القضاة استخدام ىذه السمطة أوجب المشرع عمى القاضي أن يسبب حتى ال يسو

قرار بوقف تنفيذ العقوبة، ومتى كانت ىذه األسباب مؤدية الى النتيجة التي انتيى الييا فال 

رقابة لمحكمة النقض عميو ولكن القاضي غير ممزم أن يسبب عدم وقف التنفيذ فاألصل في 

 3.األحكام تنفيذىا

األحكام  ق،إ،ج ضرورة تسبيب 592الجزائري صراحة في المادة لقد نص المشرع 

لممحاكم ،في حالة الحكم يجوز لممجالس القضائية و:" بنصياذلك الصادرة بوقف التنفيذ و

بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عميو قد سبق الحكم عميو بالحبس لجناية أو جنحة 
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بب باإليقاف الكمي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة من جرائم القانون العام ،أن تأمر بحكم مس

ألن األصل في األحكام تنفيذىا وما وقف التنفيذ إال خروجا عن األصل و لذلك " األصمية

 1.وجب بيان األسباب المبررة لو

المجمة  08/01/1991الصادر في  179945قضت المحكمة العميا في قرار ليا رقم 

نونا أنو يجوز لممجالس القضائية متى كان المقرر قا"  القضائية العدد الرابع الذي نص عمى

لممحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عميو قد سبق الحكم عميو و

في حكميا نفسو بقرار مسبب بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر 

ضاء بما يخالف ىذا المبدأ يعد مخالفا لقواعد بإياقف تنفيذ العقوبة األصمية ،ومن ثم فإن الق

 .جوىرية في اإلجراءات

ولما كان من الثابت أن حكم محكمة الجنايات جاء خاليا من أي تسبيب فيما يتعمق 

متى كانت كذلك استوجب م بيا فإن المحكمة بقضاؤىا كما وبإيقاف تنفيذ العقوبة المحكو

 2.إبطال الحكم المطعون فيوو نقض
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لو كان المتيم غائبا عن الجمسة ،وىو ما ذىبت إليو الحكم بإيقاف التنفيذ وويجوز 

إن :"عن الغرفة الجنائية بقوليا 14/07/1982المحكمة العميا من خالل قرارىا الصادر يوم 

حرمان المتيم من وقف التنفيذ عمى أساس عدم حضوره أمام المجمس يعد تطبيقا سيئا 

إذا :" ق،إ،ج غير متوقف  عمى حضور أو تغيب المتيم 592لمقانون ذلك أن تطبيق المادة 

تعدد المتيمون في قضية واحدة فإن القاضي ليس ممزما بالفصل في وقف التنفيذ أو عدمو 

جممة واحدة بالنسبة لمجميع ،بل يراعي مدى توافر شروط و أسباب اإليقاف لدى كل متيم 

 1.عمى حدة

 سمطة القاضي من حيث العقوبات التي يشممها مبدأ اإليقاف : ثــــــــــــــــــانيا

إذا كانت العمة من تقرير نظام وقف التنفيذ تتوقف عمى مدى جدوى العقوبة بحق 

ي ضوء فحص شخصية الجاني وماضيو ف المحكوم عميو فإن ىذا يرجع تقديره إلى القاضي،

 .ظروف ارتكاب جريمتوو

الحاالت ما تستمزم فييا تنفيذ العقوبة لتحقيق عممية اإلصالح و التأىيل وىناك  ىنالك من

ريق وبذلك تبقى كسبق مسمط ييدد الشخص إذا سمك ط ،حاالت يكفي فييا اإلنذار بتوقيعو

 2.ىذا األمر يتناول جوىر نظام وقف التنفيذ بحد ذاتواالنحراف خالل فترة معينة، و
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م بعقوبة واحدة وقد تتعدد العقوبات التي ينزليا عمى المتيم و قد يقضي القاضي بعقاب المتو

ون األخر لمقاضي سمطتو التقديرية في تحديد ما إذا كان يشمميا جميعا أو يشمل بعضيا د

  .غرامة معاللكأن يحكم عميو بالحبس و

ما إذا كان الوقف يقتصر عمى الحبس وحده أو  بحسب تقديره أن يقررفممقاضي ىنا و

من ق،إ،ج و  592وحدىا، أو يشمميا معا ،وىذا حسب ما جاء راحة في نص المادة  الغرامة

كذا بالنسبة لوقف تنفيذ العقوبة األصمية فإن المادة السالفة الذكر نصت كذلك عمى جواز 

القاضي أن يأمر بوقف تنفيذ جزء من العقوبة التي حكم بيا دون الجزء األخر ،وذلك عمى 

ممن العقوبة ىو إجراء يسمح بتفريد أفضل لمعقوبة ،ويظير ذلكك أساس أن وقف تنفيذ جزء 

واضحا حين يكون المحكم عميو قد أوقف عمى ذمة القضية فترة من الزمن ثم أدين و حكم 

عميو بعقوبة حبس تزيد في مقدارىا عن المدة التي كان موقوفا خالليا ورأت المحكمة أنو 

مكن لمقاضي أن يحكم بوقف تنفيذ الجزء الباقي جدير بأن يستفيد من وقف التنفيذ ،عندئذ ي

،سواء كان حبسا أو غرامة ،وال يمتد وقف تنفيذ 1من العقوبة السالبة لمحرية ويفرج عنو فورا

 .العقوبات التبعية أو عدم األىمية الناتجة عن حكم اإلدانة
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 إذا لم يصدر ضد:" من ق،إ،ج عمى أنو 593أما عن مدة التجربة فقد نصت المادة 

المحكوم عميو بعد ذلك فخالل ميمة خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر أو المجمس حكم 

بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منيا الرتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحكم بإدانتو غير ذي 

 .أثر

في الحالة العكسية تباشر النيابة تنفيذ العقوبة األولى المحكوم بيا دونأن تمبس بالعقوبة و   

 .انيةالث

غير أنو تحدد مدة االختبار المنصوص عمييا في الفقرة الثالثة بسنتين فقط بالنسبة      

دج أو تقل  50.000لممبتدئين المحكوم عمييم بستة أشير حبسا عير نافذ أو غرامة تساوي 

 ".عنيا

نقص مدة التجربة مقدرة قانونا ،وال تخضع لمسمطة التقديرية لمقاضي ،فال يستطيع ان ي      

أو يزيد فييا،وتسري ىذه المدة عمى جميع األحكام التي يأمر القاضي بوقف تنفيذىا بغض 

النظر عن المدة المحكوم بيا في كل حالة ،وىذا ما يؤخذ عمى التجربة التي جاءت ثابتة ال 

 1.يجوز لمقاضي زيادتيا أو انقاصيا بحسب الحكم الصادر عن كل حالة
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عميو بوقف التنفيذ عن السموكات الموصوفة بأنيا جريمة  يجب أن يبتعد الشخص المحكوم

حسب قانون العقوبات لمدة خمس سنوات أو سنتين من تاريخ النطق بالحكم فمتى ثبت ذلك 

يصبح الحكم بإدانة المذنب غير ذي أثر، أما في حالة ثبوت ارتكابو لفعل يوصف بأنو 

تنفيذ،وتنفيذ العقوبة الموقوفة من جناية أو جنحة معاقب عمييا بالحبس يتم الغاء وقف ال

 1.طرف النيابة العامة

الصادر بتاريخ  27826قضت المحكمة العميا من خالل قرار ليا رقم 

أنو إذا لم متى كان من المقرر قانونا :" التي جاء فييا 1المجمة القضائية  22/02/1983

خالل ميمة خمس  يصدر ضد المحكوم عميو الذي استفاد بإيقاف تنفيذ العقوبة األصمية

سنوات من تاريخ الحكم الصادر في المحكمة أو المجمس حكم بعقوبة حبس أو عقوبة أشد 

منيا الرتكاب جناية أو جنحة ،اعتبر الحكم بإدانتو غير ذي أثر ،أما في الحالة العكسية 

وقف تنفذ أوال العقوبة الصادرة بيا الحكم األول دون أن يمتبس بالعقوبة الثانية فإن إلغاء 

التنفيذ لمعقوبة من تاريخ اإلدانة المقترنة بوقف التنفيذ ،حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد 

 .منيا

إن إلغاء وقف التنفيذ في ىذه الحالة يؤدي إلى التنفيذ المتوالي لمعقوبة األولى و 

الثانية مع المالحظة و أن سقوط الحق في وقف التنفيذ يتم بقوة القانون دون حاجة صدور 
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بإصدار القاضي الذي وقعت أمامو المتابعة الثانية و ليس ممزما أمر ليذا الغرض من طرف 

 .أمر لذلك

القانوني فإن قرارىم ومتى التزم قضاة الموضوع بتنفيذ الموضوع و تطبيق ىذا المبدأ 

 1.النائب العام موضوعا لذلك يستوجب رفض طعنيعد سميما و

 أثــــــــــــــــــــار وقف تنفيذ العقوبــــــــــــة : المبحث الثاني

الوقف و إذا إذا شمل وقف التنفيذ عقوبة الحبس يترك المحكوم عميو حرا أثناء مدة 

وال يمكن إلزامو بالمبمغ الذي يحدده الحكم كعقوبة مالية ،أي غرامة  ،كان موقوفا يفرج عنو

ة حددىا القانون،غير أنو إذا مرت مدة اإليقاف بنجاح فإن ،ويكون ذلك خالل مدة معين

لذلك فإن المستفيد من وقف  ،التنفيذ تسقط وتعتبر كأن لم تكن العقوبة المحكوم بيا مع وقف

الثانية بعد انقضاء فترة التجربة ،لذلك األولى تمتد طوال فترة التجربة و:التنفيذ يمر بمرحمتين 

خالل فترة التجربة في المطمب األول و أثار وقف التنفيذ بعد سنتناول أثار وقف التنفيذ 

 2.انتياء فترة التجربة بنجاح في المطمب الثاني

 .أثار نظام وقف التنفيذ خالل فترة التجربة: المطمب األول

مر متى قررت المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة فإن المحكوم عميو الخاضع ليذا النظام ي

ثم تستقر بمجرد إنياء فترة  ،اإليقافالقمق خالل فترة لخوف وبأوضاع مختمفة يطبعيا ا
                                                           

.108رضا معيزة، المرجع السابق، ص  1  
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إذا ما  اإليقافغير أنو يمكن أن تنقطع فترة  ،اإليقاف بنجاح دون ارتكابو لجريمة جديدة

ارتكب جريمة جديدة ،ويكون بذلك قد نقض ما أوجبو محكوم عميو أثناء فترة اإليقاف وفشل ال

الحكم بوقف  إلغاء إلىعتيا المحكمة فيو،مما يؤدي القانون عميو،وطعن في الثقة التي وض

،وعميو سنتطرق إلى تعميق تنفيذ العقوبة الموقوفة جباره عمى تنفيذ العقوبة من جديدالتنفيذ و إ

 1.إلغاء وقف التنفيذ في الفرع الثانيء فترة التجربة في الفرع األول وأثنا

 بة تعميق تنفيذ العقوبة أثناء فترة التجر: الفرع األول

إن األثر الفوري أو المباشر لوقف التنفيذ ىو عدم إمكان تنفيذ العقوبة األصمية إذا 

قضت المحكمة بذلك عمى المحكوم عميو، بحيث ال يمكن القبض عمى ىذا األخير وحبسو 

بناءا عمى الحكم بعقوبة الحبس وال يمكن إلزامو بالمبمغ الذي يحدده الحكم كعقوبة مالية، أي 

 2.غرامة

فيترتب عمى الحكم بوقف التنفيذ عدم تنفيذ العقوبة خالل فترة معينة ىي خمس 

من ق،إ،ج تبدأ من تاريخ الحكم الصادر من  593سنوات أو سنتين فقط ذلك بحسب المادة 

المحكمة غير أن حكم التعميق يسري عمى العقوبة المشمولة بوقف التنفيذ و الغرامة ،إذ 

 3.ي ىذه الحالةيتوجب تنفيذ عقوبة الغرامة ف

                                                           

.217المرجع نفسو، ص  1  
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إن تحديد المشرع الجزائري لمدة وقف التنفيذ بقيد سمطة القاضي التقديرية بشأنيا، إذ 

ز أن يعدل في تاريخ بداية ال يجوال يمكنو أن يجعميا أمثر أو أقل من المدة المحددة ليا،كما 

كأن يجعمو سواء بالتقديم كأن يجعمو تاريخ صدور الحكم غير النيائي، أو بالتأخير  ،ريانيا

 1.تاريخ عمل الحق كتعريض المجني عميو؟

المدة يتحدد وفقا لقاعدتين األولى إنو في حصانة إن وضع المحكوم عميو خالل ىذه 

ءات المقررة من تنفيذ العقوبة التي أوقف تنفيذىا فال يجوز أن يتخذ قبمو إجراء من اإلجرا

ى العقوبات التي أوقف تنفيذىا دون القاعدة يقتصر علولكن تطبيق ىذه لتنفيذ ىذه العقوبة،

ذا اقتصر وقف التنفيذ عمى العقوبات األصمية ،فيو ال يحول  تمك التي لم يشمميا اإليقاف وا 

ه عائدا إذا ارتكب جريمة تالية عمي و يعتبر المحكومدون تنفيذ العقوبات التبعية التكميمية 

 .الل مدة اإليقافخ

الجنائية المترتبة عمى الحكم فيو يحول  اآلثارأما إذا كان وقف التنفيذ شامال لجميع 

دون تنفيذ العقبات التبعية و التكميمية وال يعتبر المحكوم عميو عائدا إذا ارتكب جريمة تالية 

خالل ىذه المدة ،أما القاعدة الثانية ففي تيديد المحكوم عميو بإلغاء وقف التنفيذ إذا طرأ 

الل ىذه المدة سبب لإللغاء ،ويعني إلغاء وقف التنفيذ أن تنفذ العقوبة كما لو كان قد حكم خ

 2.بيا دون أن يوقف تنفيذىا

                                                           

.37سارة قريمس، المرجع السابق، ص  1  
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ية المتمثمة في الحبس خالل ىذه المدة يعمق الحكم القاضي بوقف تنفيذ العقوبة ألصل

لمطرف المدني و وال يتناول اإليقاف لمصاريف القضائية لمخزينة و التعويضات  ،أو الغرامة

 ( .من ق،إ،ج 595المادة ) العقوبات التكميمية 

كما أن العقوبة موقوفة النفاذ ىي عقوبة جزائية تدون في صحيفة السوابق القضائية 

التي تسمم لبعض  02،وفي القسيمة رقم ( من ق،إ،ج 623إلى  618من المادة )  01رقم 

،في ( من ق،إ،ج 630المادة ) س سنوات اإلدارات ما لم تنقضي مدة االختبار المحددة بخم

( من ق،إ،ج 632المادة ) التي تسمم لممعني باألمر  03حين ال تسجل في القسيمة رقم 

وتحتسب ىذه العقوبة في تحديد العود ،والعود المقصود ىنا ىو بالنسبة لمجنح طبقا لممادة 

 58عود ،وذلك أن المادة من قانون العقوبات ،أما بالنسبة لممخالفات فال يطبق عمييا ال 57

من  58المادة من قانون العقوبات ،أما بالنسبة لممخالفات فال يطبق عمييا العود ،وذلك أن 

قانون العقوبات التي كانت تنص عمى العود في مواد المخالفات قد تم إلغاءىا بموجب 

ومنو في حالة ارتكاب المستفيد من وقف  20/12/2006المؤرخ في  23//06القانون 

 .التنفيذ مخالفة فإنيا ال تحتسب في العود كما تؤدي إلى إلغاء وقف التنفيذ

في حالة صدور الحكم مع وقف التنفيذ بالنسبة لمحبس و كان المحكوم عميو موقوفا و

 1.من ق،إ،ج ما لم يكن محبوسا لسبب أخر 365تعين اإلفراج عنو طبقا لممادة 

 
                                                           

.336مخموف بمخضر، المرجع السابق، ص  1  



تطبيق وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجزائري:     الفصل الثــــاني   
 

80 
 

 إلغاء وقف تنفيذ العقوبة : الفرع الثاني

القضاء عميو ووقف أثاره، فإذا كانت اء وقف التنفيذ إبطال األمر بو ويقصد بإلغ

الحكمة من إيقاف التنفيذ في انعدام الخطورة اإلجرامية لدى المحكوم عميو، فوقف التنفيذ 

يفترض وجود قرينة بسيطة مؤداىا أن المحكوم عميو يكفي لتأىيمو مجرد التيديد بالعقاب ،بيد 

ىذه القرينة لم تكن تتفق مع حقيقة الواقع ،وأن المحكوم عميو ال يصمحو إال  أنو قد يثبت أن

تنفيذ العقوبة فعال فإذا أدخل المحكوم عميو بالثقة و الجدارة التي قررىا فيو القاضي لشمول 

لقاضي الحكم باإلدانة بإيقاف التنفيذ ،وخالل فترة االختبار المحددة في القانون ،يجوز ل

،وقد ربط الشارع إلغاء األثر بإيقاف التنفيذ أيضا بالسمطة التقديرية قاف التنفيذعندىا إلغاء إي

 .لممحكمة

ىذا يتحقق إذا ارتكب جريمة أخرى خالل فترة اإليقاف أو كانت ىناك سوابق و

قضائية قبل الحكم أو جرائم أخرى دون أن تكون تحت بصر المحكمة عند أمرىا بإيقاف 

نما يمزم أن تكون ليا التنفيذ ،غير أنو ال يكفي  لإللغاء أن يرتكب المحكوم عميو أية جريمة،وا 

 .جسامة معينة تعبر عن ميمو اإلجرامي

ما مضى المحكوم عميو تشكل أحد العناصر التي يمكن االستناد ونظرا ألن السوابق و

بقوة القانون إذا توافرت شروط  في اإليقاف فقد جعل المشرع إلغاء اإليقاف وجوبيا إلييا

 .أسباب اإليقافو
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بالتالي تنفيذه العقوبة المشمولة ف التنفيذ وفيما يخص األسباب التي توجب إلغاء وق

من قانون اإلجراءات الجزائية في ارتكاب المحكوم عميو  593باإليقاف ،فقد حصرتيا المادة 

لجناية أو جنحة تستوجب صدور احكم بعقوبة الحبس أو السجن خالل مدة اإليقاف المحددة 

خمس سنوات أو سنتين ومفاد ذلك أن مجرد اقتراف المحكوم عميو لجريمة جناية أو جنحة ب

دون صدور الحكم عميو بشأنيا ال يكفي إللغاء الحكم بوقف التنفيذ تمقائيا، ألن العبرة بالحكم 

الذي يصدر قبل انتياء فترة التجربة بعد اتخاذ إجراءات المتابعة ثم الحكم في الدعوى ،كما 

حكام التي تكون سببا في إلغاء وقف التنفيذ ىي وحدىا الصادرة بالحبس أو بعقوبة أشد أن األ

في جناية أو جنحة فقط، و يعني ذلك أن األحكام الصادرة بالغرامة ولو كانت متعمقة بجناية 

أو جنحة ال تمغي وقف التنفيذ ألن القانون اشترط أن تكون الجريمة المرتكبة جناية أو 

 1.جنحة

إلغاء وقف تنفيذ العقوبة بقوة القانون دون الحاجة إلى صدور أمر ليذا الغرض يتم 

 عمى من طرف القاضي الذي وقعت أمامو، و يترتب

الثانية كما تنفيذ المتوالي لمعقوبة األولى وإلغاء وقف التنفيذ في مثل ىذه الحالة ال  

ي تشديد العقوبة عمى المحكوم يتعين بالتال ،يعد الحكم األول سابقة في العود يترتب أيضا أن

 2.عميو وفق الحدود المقررة
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مخالفة المحكوم عميو لمشرط المعمق عميو وقف التنفيذ تعتبر سببا كافيا إللغاء وقف و

التنفيذ دون البحث في األسباب التي أدت إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى و يكون اإللغاء 

لمشرط المعمق عميو وقف التنفيذ خالل فترة  تمقائيا بمجرد مخالفة المحكوم عميو المستفيد

التجربة، دون الحاجمة إلى صدور حكم باإللغاء ،غير أن اإلشكال يكمن في كيفية التنفيذ 

التمقائي ،خاصة أنو عمميا وفي الميدان التطبيقي ال يوجد تجسيد حقيقي ،مما يؤدي إلى عدم 

لتنفيذ ،حيث أن المستفيد نجده ال جدوى النص عميو و تزول معو الفائدة المرجوة من وقف ا

 .يولي اىتمام كبير لإلنذار الموجو لو نتيجة عدم إلغاء وقف التنفيذ إذا ارتكب جريمة جديدة

 األصل أن اإللغاء ىو من اختصاص النيابة ألنيا ىي المنوط بيا تنفيذ األحكام و

يزول وقف التنفيذ الحكم الموقوف تنفيذه يكون مؤقت و غير نيائي خالل فترة التجربة ،وو

بارتكاب المحكوم عميو جريمة جديدة، ومنو يصبح الحكم نافذ،ويقع عمى عاتق النيابة تنفيذه 

شأنو شأنو اإلكراه البدني ،حيث يحرر وكيل الجميورية طمب حبس يأمر فيو مدير المؤسسة 

ى طمب العقابية باحتباس المحكوم عميو تنفيذا لمعقوبة التي كانت موقوفة مع التأشير عل

 1.الحبس،ويرسل لو نسخة منو
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 أثار وقف التنفيذ بعد انتهاء فترة التجربة بنجاح: المطمب الثاني

يترتب عمى وقف التنفيذ إنقضاء مدة التجربة بدون نقضو، أو بدون خرق الواجبات 

،ويترتب عمى ذلك عدة نتائج ،سوف نتطرق الى سقوط ترنة ،اعتبار وقف التنفيذ نيائياالمق

النتائج المترتبة عمى سقوط العقوبة المحكوم بيا في قوبة المحكوم بيا في الفرع األول، والع

 .الفرع الثاني

 سقوط العقوبة المحكوم بها : الفرع األول

إن وقف تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عميو كان اليدف منو تجنيب ىذا الشخص 

من المحكمة أن المحكوم عميو  عقوبة الحبس ومعاشرة األشرار من أصحاب السوابق اعتقادا

ا أحاط بارتكابو لمجرم من ظروف لن يعود الى ارتكاب مخالفة القانون بالنظر إلى ماضيو وم

، وبالتالي فإن ب عينييا عند الحكم بوقف التنفيذأحوال وضعتيا نصوغيرىا من معايير و

م تعمم بو ارتكابو لجرم معاقب عميو وفق القانون أو ظيور حكم عمى المحكوم عميو ل

المحكمة دليل عمى أن ىذا الشخص لم يكن مستحقا ليذه الرعاية ،وبالتالي صار الزما عمى 

 المحكمة اتخاذ قرارىا بإلغاء األمر بوقف التنفيذ وفق األسباب التي حددىا القانون 

 .اإلجراءات التي نص عميياو

بعدم  إليوار الموجو يتقرر وضع المحكوم عميو بعد انتياء مدة اإليقاف واحترامو لإلنذ

 إلىوعاد  ،ف ويكون بذلك قد أصمح نفسو بنفسوارتكابو لجناية أو جنحة خالل مدة اإليقا
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المجتمع مواطنا صالحا و أصبح بعيدا عن مرحمة الخوف وعدم االستقرار وعن امكانية إلغاء 

بعد وقف التنفيذ العقوبة وخضوعو لتنفيذىا عميو من جديد ،إال أن وضع المحكوم عميو 

دون إلغاء اإليقاف يختمف من تشريع ألخر ،فبعض التشريعات ومنيا  اإلنذارانقضاء فترة 

وبالتالي  ،محكوم بيا و اعتبارىا كأن لم تكنالتشريع الجزائري تنص عمى سقوط العقوبة ال

ره فال تحسب لو سابقة يكون لمحكوم عميو حق مكتسب يشبو وضع من حصل عمى رد اعتبا

سيمة السوابق العدلية رقم ال تسجل بقىا أي أثر جنائي من أثار الحكم وقى لال يبفي العود و

من  593ىذا ما نصت عميو المادة لعقوبات التكميمية المقضي بيا، وتزول أيضا او  02

 1".اعتبر الحكم بإدانتو غير ذي أثر:" قانون اإلجراءات الجزائية بقوليا

بمقتضى فترة إيقاف التنفيذ دون إلغاء لحكم كأن لم يكن و يترتب عمى ذلك زوال جميع 

المترتبة عمى حكم اإلدانة الممغى، و ىو حق مكتسب لممحكوم عميو ال يجوز المساس  اآلثار

الصادر  27147بو بأي حال من األحوال ،حيث أقرت المحكمة العميا بالجزائر في قرارىا 

متى كان من المقرر قانونا أنو إذا :" ما يمي 1المجمة القضائية العدد  08/03/1983بتاريخ 

لم يصدر ضد المحكوم عميو خالل ميمة خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر من 

المحكمة أو المجمس ،حكم بعقوبة حبس أو عقوبة أشد منيا الرتكابو جناية أو جنحة اعتبر 

لعكسية تنفذ أـوال العقوبة الصادر بيا الحكم األول الحكم بإدانتو غير ذي أثر، و في الحالة ا

                                                           

.246المرجع السابق، ص  1  
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دون أن يمتبس بالعقوبة الثانية ،فإن القضاء بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة األولى بموجب حكم 

 .ليس خطأ في تطبيق القانون

يشترط عمى قضاة الموضوع من قانون اإلجراءات الجزائية  593إذا كان نص المادة 

 ".التنفيذ إال أنو ال يشترط عند إلغائو إلى تعميل خاصتعميل قرار اإلفادة بوقف 

 1.لاللتزام بأحكام ىذا المبدأ القانوني من قضاة الموضوع يستوجب رفض الطعن موضوعاو

بموجب :" بقوليا 27826تحت رقم  22/02/1983كذا بالنسبة لمقرار الصادر في و

لمستفيد إيقاف التنفيذ طيمة من قانون اإلجراءات الجزائية إذا لم يصدر ضد ا 593المادة 

خمس سنوات حكم أخر يقضي عميو بالحبس أو بعقوبة أشد من أجل جناية أو جنحة اعتبر 

الحكم األول بدون أثر ،وفي الحالة العكسية تنفيذ العقوبة األولى عمى المتيم دون ادماجيا و 

نون دون الحاجة إلى تداخميا في الثانية لذلك كان سقوط الحق في وقف التنفيذ يتم بقوة القا

 ".صدور أمر قضائي

تجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يضع نصا قانونيا يحدد مصير إيقاف و

من قانون اإلجراءات الجزائية،ومن  593التنفيذ بعد انتياء مدة التجربة المحددة في المادة 

 2.المستحسن أن يتدخل ليحسم ىذه المسألة بالنص عمييا

 
                                                           

.113رضا معيزة ، المرجع السابق، ص  1  
.385عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  2  
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 النتائج المترتبة عمى سقوط العقوبة المحكوم بها : الفرع الثاني

يحصل المحكوم عميو عمى إعادة االعتبار الحكمي بمجرد مرور فترة التجربة دون 

نقضيا،وىذا يعني أنو ليس لو أن يطمب إعادة االعتبار خالل فترة التجربة أو بعدىا إذا 

لجديدة، وال يحول وقف التنفيذ دون بوشرت دعوى النقض أو بوشرت مالحقة الجريمة ا

 1.حصول المحكوم عميو عمى العفو الخاص

يذه إن انقضاء المدة ال يمحو الحكم برمتو بل يمحو في حدود ما قضى بوقف تنف

ذ عقوبة الحبس وحدىا منتج ألثاره ،فإذا قد قضي بوقف تنفيوفيما عدا ذلك فالحكم قائم و

ه يعتبر كأن لم يكن بالنسبة لعقوبة الحبس وحدىا ثم انقضت مدة الوقف فإن ،دون الغرامة

ويبقى واجب التنفيذ بالنسبة لمغرامة ومنتجا ألثاره الجنائية ،و إذا كان وقف التنفيذ شامال 

ما ترتب عنيا من  لجميع أجزاء الحكم الجزائي فإنو يعتبر كأن لم يكن لمعقوبة األصمية ولكل

 2.أثار جنائيةعقوبات تبعية و

الجزائري لم يضع نصا قانونيا يحدد مصير إيقاف التنفيذ بعد انتياء مدة إن المشرع 

من قانون اإلجراءات الجزائية، فمن المستحسن أن يتدخل  593التجربة المحددة في المادة 

المشرع ليحسم ىذه النقطة بالنص عمييا في ق،إ،ج مثل ما قامت بو التشريعات األخرى 

اذا انقضت مدة :" من قانون العقوبات والتي تنص 59كالمشرع المصري الذي أورد المادة

                                                           

.386المرجع نفسو، ص  1  
.129أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق، ص  2  
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اإليقاف ولم يكن صدر في خالليا حكم بإلغائو فال يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بيا، و يعتبر 

من قانون  35-132،أو كما نص عميو المشرع الفرنسي في المادة "الحكم بيا كأن لم يكن

مدة اإليقاف التنفيذ ولم يكل و ال يكون إدانة اإلجراءات الجزائية التي تعتبر في حالة انتياء 

 1".تحتسب في تطبيق أحكام العود

من ق،إ،ج  593إن سقوط الحكم باإلدانة وزوال أثاره جممة واحدة بمقتضى المادة 

يرد االعتبار بقوة القانون لكل محكوم عميو بعقوبة الحبس أو الغرامة مع :" التي تنص عمى

نتياء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء إليقاف اإليقاف التنفيذ وذلك بعد ا

 .التنفيذ

 " تبتدئ ىذه الميمة من يوم صيرورة الحكم باإلدانة حائز لقوة الشيء المقضيو

،ويكون بذلك أىال لالستفادة مرة ثانية من وقف عمو بمثابة من لم يحكم عميو أصالإذ يج

 2 ".بنصالتنفيذ طالما لم يمنع القانون صراحة ذلك 

                                                           

.127فريدة بن يونس، المرجع السابق، ص  1  
.117رضا معيزة، مرجع سابق، ص 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
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يعد نظام وقف تنفيذ العقوبة من أىم الوسائل البديمة لعقوبة السجن،والتي تجنب فئة 

من الجناة األثار السمبية التي قد تترتب عمى ىذه العقوبة كاالختالط مع المجرمين ومعتادي 

 .اإلجرام

لقد بمغ نظام وقف تنفيذ العقوبة من األىمية لدرجة وصفو بأنو من بين أىم أجزاء و 

النظام العقابي الحالي،وأىم مظاىر السمطة المخولة من أجل تفريد العقاب،بل وصف جوانب 

بأنو أشد صور العقاب و ذلك لسببين،فمن جية كون القاضي غير مقيد فيو بقاعدة ما و 

ليس من مرشد سوى شعوره ووجدانو أي مدة يقينية القاضي بالحكم بنظام وقف تنفيذ العقوبة 

م الحكم بو،ومن جية أخرى ألن األمر فيو ال يتعمق بمجرد تغيير عمى المحكوم عميو أو عد

 .في العقوبة،بل باستبعاد تطبيقيا أصال في الواقع و تعميقيا بشرط

لقد أخذ المشرع بنظام وقف تنفيذ العقوبة في صورتو البسيطة فقط سواء كان إيقاف كمي 

وقف تنفيذ العقوبة مع  أو جزئي،في حين أخذت التشريعات األخرى كالفرنسي مثال بنظام

الوضع تحت االختبار في ظل عدم امكانية وقف التنفيذ البسيط لتأىيل بعض المحكومين 

إلى تفويت عمييم فرصة  عمييم الذين تكون ظروفيم فاسدة في األصل مما يؤدي ذلك

دماجيم في المجتمع،وىذا ما نجده في وقف تنفيذ العقوبة مع الوضع تحت  إصالحيم وا 

 من خالل دراسة ىذا البحث.الذي ال يشترط عدم سبق الحكم عمى المدان المختبراالختبار 

 :نمخص إلى النتائج التالية
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الجزائية في الباب األول من  اإلجراءاتإدراج نظام وقف تنفيذ العقوبة ضمن قانون  .1

الكتاب السادس تحت عنوان في إيقاف التنفيذ، في حين نالحظ أن بعض التشريعات 

 .من قانون العقوبات كالتشريع الفرنسي و المصريقد أدرجتو ض

أخذ المشرع الجزائري بوقف تنفيذ العقوبة البسيط سواء كان كمي أو جزئي وذلك في  .2

العقوبات األصمية فقط،باإلضافة الى عقوبة العمل لمنفع العام كبديل لعقوبة الحبس 

 .قصيرة المدة

القضائي لمعقاب،قد يأخذ منحنى يعتبر نظام وقف تنفيذ العقوبة من أنظمة التفريد  .3

التقديرية و التي تعتمد عمى  أخر أي أن قضاة قد يتعسفون في استعمال ىذه السمطة

مدى قناعتيم و التي منحيا ليم المشرع بالرغم من أنو قيدىا ببعض الشروط األمر 

الذي يترتب عنو عمى حد السواء،إال أن المشرع الجزائري تدارك األمر فقد حدد في 

من قانون االجراءات الجزائية بأمر قاضي الحكم بتسبيب حكم اإليقاف  592ادة الم

 .الكمي أو الجزئي

من ق،إ،ج وقف التنفيذ لمعقوبة األصمية فقط  592من خالل المادة حصر المشرع   .4

دونا عن العقوبة التكميمية،بالرغم من أنو في بعض األحيان قد تكون العقوبة التكميمية 

فتتذكر  من قانون العقوبات أشد من العقوبة األصمية 09ي المادة المنصوص عمييم ف

 المدنية رمان من ممارسة الحقوق الوطنية وعمى سبيل المثال الح

 .المنع من اإلقامة وغيرىا العائمية،و



:الخـــــاتـــمة   
 

يعد وقف التنفيذ البسيط قائم عمى التيديد،حيث ال يكون خالليا المحكوم عميو خاضع  .5

 بإتباعالجريمة و يكون ذلك  إلىألي قيد وال ألي رقابة غير التزامو بعدم العودة 

 .السموك الحسن

بحكم إيقاف  لالقتناعقاضي الموضوع عمى صحيفة السوابق كمرجع وحيد  داعتما .6

 من ق،إ،ج 592م عميو من خالل المادة تنفيذ العقوبة لممحكو

حد قانون العقوبات دائرة المسئولية الجنائية لمشخص المعنوي من حيث شروط  .7

المتابعة لمجرائم و األشخاص محل المسائمة و العقوبات المطبقة إال أنو في قانون 

اإلجراءات الجزائية لم ينص عمى كيفية تطبيقيا ومتابعتيا من حيث سمطة القاضي 

الحكم بوقف التنفيذ ،كما أنو يمكن إسقاط االجراءات الخاصة بوقف تنفيذ العقوبة في 

لممحكوم بيا في مواجية الشخص المعنوي لعدم مطابقتيا مع طبيعة الشخص 

الطبيعي ال من حيث الشروط المتعمقة بالجريمة و بالعقوبات خاصة في غياب 

يحكم بيا في مواجية الييئات صحيفة سوابق القضائية لقيد العقوبات التي يمكن أن 

 .االعتبارية

 :االقـــتـــراحـــــات

  األخذ بصورة وقف التنفيذ مع الوضع تحت االختبار،الذي يستدعي وضع المحكوم

التعميمات وذلك من خالل وجود إشراف اجتماعي لمتابعة  بإتباععميو لتدابير الرقابة،

 .المحكوم عمييم



:الخـــــاتـــمة   
 

  التطرق لمظروف الذاتية و االجتماعية التي دراسة ممف المحكوم عميو من خالل

دفعتو إلى دخول عالم اإلجرام ،واعتباره مرجع ثاني يعتمده قاضي الموضوع 

 .باإلضافة إلى صحيفة السوابق القضائية لمحكم بإيقاف التنفيذ

 ىم ،وقد يكون ذلك بإيجادىم ال يكفي التيديد وحده بل ال بد من مساعدة المحكوم عمي

في المجتمع إذا  إدماجيمد يساعدىم في بداية إصالحيم و إعادة ىذا ما قعمل و

لو لم يكن موافقا المحكوم عميو مثل منح القاضي وانقضت فترة التجربة بنجاح حتى 

 .سمطة وقف تنفيذ العقوبة مع التزام المحكوم عميو بأداء عمل لممنفعة العامة

  البحث عمى أنظمة بديمة لمعقوبة السالبة لحرية قصيرة المدة واختبارية مع  إلىالسعي

نظام وقف تنفيذ العقوبة البسيط مثل نظام تأجيل النطق بالعقوبة و نظام تجزئة تنفيذ 

السياسة العقوبة و ذلك المساىمة لمحد من مشكمة تعد من أعقد المشاكل التي تواجو 

العقوبات التي يحكم بيا القضاء إزاء مرتكبي  الجنائية ىي التفاوت في تقدير كم

 .أفعال مماثمة

  ،خمق نظام إجرائي مطابق الشخص المعنوي في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة عميو

وىذا ما سنأممو من التعديالت الالحقة،ففي غياب النص تبقى مسألة وقف تنفيذ 

ناقصة وال تحوز عمى قوة  العقوبة المطبقة عمى الشخص المعنوي كميا أو جزء منيا

 .بل نجدىا متعمقة بالمنطق القانوني ،القانون
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 امعية لمنشر والتوزيع،المؤسسة الج نظرية الجزاء الجنائي، سميمان بن عبد المنعم،
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. 2014الجنائية،دار الهدى لمطباعة والنشر التوزيع ،الجزائر،
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  .2006جامعة نايف العربية  ماجيستير،
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 مــلخص المذكرة

 

يعتبر نظام وقف تنفيذ العقوبة من أهم األنظمة البديلة للعقوبة السالبة     

للحرية قصيرة المدة ، ولقد حصل على هذا النظام على هدفه الذي جاء 

ألجله وهو إعادة التأهيل وإدماج المحبوسين في المجتمع، إذ أنه أحد 

 .العقابية التي تتم في الوسط الحر بعيدا عن السجونأساليب المعاملة 

ولقد تناول المشرع الجزائري نظام وقف تنفيذ العقوبة البسيط في     

 .قانون اإلجراءات الجزائية في الكتاب السادس من الباب األول منه
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