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لقد اىتم الفكر البشري من القدم باليدف و الغاية من توقيع العقاب عمى الجاني 
فالعقوبة قديمة قدم الجريمة فتطور مفيوميا مع مرور الزمن فكانت في بداياتيا اليدف من 

 العقاب ىو الردع و االنتقام و الوحشية 
األفكار الفمسفية الجديدة في القرن السابع عشر و بروز المدارس  و برزت الى الوجود

من الذي حين يقرأ "الذي وصف الوضع السائد آنذاك بقولو " بيكاريا"التقميدية و التي تزعميا 
التاريخ ال ترتعد فرائصو من ىول التعذيبات المتبربرة التي ابتدعيا أناس يعدون أنفسيم 

، إن ىذا اإلسراف غير النافع من التعذيب لم يؤدي أبدا حكماء و نفذوىا بأعصاب ىادئة
تغير أسموب التفكير في طبيعة ل ىتو األفكار الحديثة قد ساىمت و،"عمى إصالح البشرية

 .و الغاية منيا العقوبة 
في القرن التاسع عشر، بتوجيو نظرة " لمبروزو"جاءت المدرسة الوضعية،تحت زعامة الفقيو و

عن السموك اإلجرامي الذي ارتكبو ،وىذه المبادئ ليا دور كبير  هفصلو المجرم جديدة تخص 
في وضع ركائز جديدة لمسياسة العقابية الحديثة والتي غيرت المفاىيم الخاطئة التي كانت سائدة 

 .1م منذ القد

الي تبني اتجاه ينادي بضرورة ان يتدخل القضاء في عممية  أدتكل ىتو العوامل   
المساىمة القضائية في تطبيق الجزاءات الجنائية امرا  أصبحتيمو و الجاني و تقو إصالح

 وال تزالو استمرت  ظيرتالتي ,ممموسا بفضل المجيودات الفقيية و القضائية و العممية 
 اإلنسانيةمن قرن من الزمن و ىي مساىمة تستيدف مع احترام الشخصية  أكثرتتطور مند 

 عن فكرة العقوبة التكفيرية  حماية الكيان االجتماعي بعيدا  ضمان, 
انتياج أساليب جديدة في مجال المعاممة العقابية عن طريق االىتمام  الى ذلك و ادى كل  

بالمحكوم عميو داخل المؤسسة العقابية أو خارجيا، و لقد أقرت غالبية التشريعات الحديثة 
الكافية متوقف  بأن نجاح ميمة اإلصالح و تأىيل المحكوم عميو وا ٕحاطتيا بالضمانات

                                      
 .9، ص2012، دار ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، السیاسة العقابیة في الجزائر عمى ضوء المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسانعثمانية لخميسي ، - 1
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باعتباره الضامن و الحامي لحقوق  التنفيذ الجزائي عمى تدخل القضاء خالل فترة مرحمة 
 .والحريات تتساوى مع مرحمتي التحقيق و المحاكمة 

 1972فيما يخص المشرع الجزائري فقد أصدر أول قانون يتعمق بالسجون في سنة 
    المتضمن قانون تنظيم السجون  10/02/1972المؤرخ في  02-72بموجب األمر رقم 

، "قاضي تطبيق األحكام الجزائية"و إعادة تربية المساجين حيث استحدث فيو منصب 
المتضمن قانون 06/02/2005المؤرخ في  04-05 1الذي تم إلغائو بموجب القانون رقمو

يق قاضي تطب"، فتم تغير تسمية 2تنظيم السجون وٕاعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين
كما قد أعاد ىذا القانون المكانة الفعمية " قاضي تطبيق العقوبات"إلى " األحكام الجزائية

لقاضي تطبيق العقوبات بإعطائو سمطات وصالحيات واسعة إضافة إلى المجان التي 
 .3تساعده في أداء عممو و تفعيل دوره في إعادة إدماج االجتماعي لممحبوسين

 أهمیة الموضوع
اختصاصات قاضي تطبیق العقوبات في التشریع "بحث في موضوع أىمية ال ان  

 وتبين واستقراءمكانة قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري،  توضيح في  "الجزائري 
ميامو من خالل السمطات الممنوحة لو والتي تيدف إلى تحقيق الغرض من العقوبة بإصالح 

المشرع التناول بالدراسة اختصاصات التي منحيا و ، وٕادماجو اجتماعيا وتأىيل المحكوم عميو
 .نتيجة التطور الدي لحق مضمون تنفيذ الجزاء الجنائي الجزائري 

 أسباب اختیار الموضوع
ترجع أسباب اختيارنا ليذا الموضوع ألسباب ذاتية وموضوعية، فاألسباب الذاتية ىو 

، واألسباب الموضوعية الجزائريفي التشريع شغفنا في البحث ودراسة عمل المؤسسة العقابية 

                                      
يتضمن قانون تنظيم السجون وٕاعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين  ،2005فبراير سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04-05القانون رقم  -1

 المؤرخ في  01 -18، متمم بقانون 2005فبراير 13،الصادرة في 12ج،ر،ج،ج،عدد

 .2018يناير 30، صادر بتاريخ 05ج، عدد.ر،ج.، ج2018يناير  30الموافق  1439جمادي األول عام ، - 2

، صادر  15ج، عدد .ر،ج.،ج. يتضمن قانون تنظيم السجون وٕاعادة تربية المساجين 1972فبراير سنة  10الموافق 1391ذى الحجة عام  25مؤرخ في  02-72األمر رقم  - 3

 .، الممغى1972فبراير 22بتاريخ 
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بتقديم دراسة أكاديمية حتى يستفيد منيا القارئ الميتم بمجال السجون لتغيير كيفية تفكيره 
بعدما  المجتمع  في المحكوم عمييم حول الغرض من العقوبة واليدف منيا في إعادة إدماج 

أو المؤسسة  ده القضاء وحالمجتمع وال يخص  تضافر كل افراد ، فإعادة اإلدماج ىو 
 العقابية فقط 

 أهداف الدراسة 
ونحن في صدد إعداد بحثنا ىذا، ركزنا في عمى الدور الحقيقي لقاضي تطبيق 

المشرع الجزائري في إعادة اإلدماج االجتماعي  تبناىاالعقوبات والسياسة العقابية التي 
ئ السياسة العقابية ،ومدى مطابقة ىذا الدور الممنوح لو من طرف المشرع الجزائري لمباد

 .الحديثة سواء تعمق األمر بدوره داخل المؤسسة العقابية أو خارجيا
 إشكالیة البحث

لنصوص قانون  الدراسة قاضي تطبيق العقوبات من خالل  الى  المشرع الجزائري ينظر 
تنظيم السجون أنو الركيزة األساسية في السياسة العقابية الحديثة، ومن خالل ما سبق من 

 :تقديم سنقوم بطرح اإلشكالية التاليةال
التي منحيا المشرع الجزائري وماىي قاضي تطبيق العقوبات  ما ىي اختصاصات _ 

 .االليات التي تدعم تحقيق االدماج لممحكوم عميو 
 الدراسات السابقة

من الدراسات التي تناولت موضوع قاضي تطبيق العقوبات في إعادة اإلدماج   
فمسفة النظام العقابي في "مفصل نجد كتاب بريك الطاىر تحت عنوان االجتماعي بشكل 

 "الجزائر وحقوق السجين
أين فصل فيو المؤلف عن ماىية قاضي تطبيق العقوبات و السمطات الممنوحة لو 

مع تبيان أنظمة المؤسسة العقابية، كما ىناك المؤلف سائح سنقوقة الذي ألف كتاب حول 
أين " تطبیق العقوبات أو المؤسسة االجتماعیة لممحبوسین قاضي"ىذا الموضوع بعنوان 

 04-05تطرق فيو إلى كل ما يخص قاضي تطبيق العقوبات في ظل القانون رقم 
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التي المتضمن قانون تنظيم السجون وٕاعادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسين، والصعوبات 
الكاتب أدرى بيذه  ىذا القاضي في أداء ميامو من الناحية العممية كون ىذا تواجو

 .الصعوبات والنقائص إذ أنو يشغل منصب قاضي تطبيق العقوبات
أما بقية الدراسات التي تطرقت ليذا الموضوع فيي عبارة عن مقتطفات وصفحات 

 .بعض الكتبفي قميمة 
 منهج الدراسة

انتيجنا  "اختصاصات قاضي تطبیق العقوبات في التشریع الجزائري "لمعالجة موضوع 
 :  المناىج التي تتماشى مع طبيعة الموضوع والمتمثمة في

حيث تم بو استقراء وتحميل النصوص القانونية المتعمقة بقاضي تطبيق : المنيج االستقرائي_
 .العقوبات، في قانون تنظيم السجون وقانون العقوبات

خالل تعيينو وذلك من خالل وصف مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات من : المنيج الوصفي_
 .اإلدماج وٕاعادةوبيان مكانتو في السمم القضائي ودوره في اإلصالح 

بالتطرق إلى سرد معالم العقوبة وطبيعتيا وتطورىا عبر التاريخ بدءا : المنيج التاريخي_
بالعصور القديمة وصوال إلى العصر الحديث، وكذلك من خالل دراسة وتحميل أسس التدخل 

 .المؤيدة لمبدأ تدخل القضاء في مرحمة التنفيذ الجزاء الجنائي القضائي وتطور األفكار
 خطة الدراسة 

انطالقا من االعتبارات السابقة ومحاولة لإلجابة عن اإلشكالية، قمنا بتقسيم بحثنا ىذا   
 :إلى فصمين عمى النحو التالي

 قاضي تطبيق العقوباتالنظام القانوني ل: الفصل األول
 مفيوم قاضي تطبيق العقوبات  (المبحث األول)
 عمل قاضي تطبيق العقوبات ل الطبيعة القانونية( المبحث الثاني)

 اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري : الفصل الثاني
 .قاضي تطبيق العقوبات داخل المؤسسة العقابيةاختصاصات ( المبحث األول) 
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 خارج المؤسسة العقابية  لعقوباتقاضي تطبيق ا اختصاصات(المبحث الثاني)
ونحن بصدد إعداد ىذا البحث واجيتنا بعض الصعوبات، والتي تكمن أىميا في نقص 

المراجع التي يعتبر توفرىا كما ونوعية جد ميم إلعداد بحث شامل ىادف، وكذا نقص 
الدراسات المتخصصة في مجال السياسة العقابية في التشريع العقابي الجزائري،  

افة إلى أن الدراسات المتوفرة حاليا غير شاممة لمموضوع ومعظميا تخصص باإلض
 .بعض الصفحات فقط ليذا النوع من الدراسات

أن ىذا الموضوع متشعب الجوانب جعمنا نواجو العديد من الصعاب في تحديد  و
المنيجية و الخطة إذ يعتبر جمع سمطات قاضي  مما صعب من وضع معالمو وحصره، 

تطبيق العقوبات صعب المنال كون أن المشرع الجزائري جعميا مبعثرة في قانون تنظيم 
 .قانون اإلجراءات الجزائية وغيرىا و قانون العقوبات و .السجون
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 مف خالؿ  أىداؼلما ليا مف اف تطكر مفيـك العقكبة في السياسة الجنائية الحديثة 
 .اإلصالحية كالتأىيميةكبرامج  أساليب  إتباعك ك كظيفة العقكبة  المدارس الفقيية  فمسفة

بحراسة المحكـك عمييـ لمنعيـ مف اليركب يككف  العقكبة   تنفيذدكر المؤسسات العقابية في  إف
في  تحقيؽ الردع العاـ ىك كاف اليدؼ مف العقكبة ك بالجانب اإلصالحي ليـ،  االىتماـدكف 

 السياسة القديمة 

أماـ تطكر مفيـك العقكبة ك الغرض منيا أدل بالفقو المعاصر إلي البحث عف سياسة عقابية 
فإنو  ك إصالح المجـر ك تيذيبو، كبناءا عمى ذلؾ االجتماعيجديدة، قائمة عمى فكرة الدفاع 

تطبيؽ العقكبة بأكممو لإلدارة ،كجعؿ القضاء بمعزؿ عف ىذه  اختصاصليس مف المنطقي ترؾ 
الميمة، ككف أف السياسة العقابية المعاصرة جاءت لصكف حقكؽ كضمانات المحكـك عمييـ مف 

جية  استحداثأم تعسؼ يمكف أف ينجر عف إدارة المؤسسة العقابية ، ىذا ما أدل إلى 
لى عممية تطبيؽ العقكبات، كتتمثؿ بقاضي تطبيؽ العقكبات، الذم تككؿ لو مختصة تشرؼ ع

 .1لممحبكسيف االجتماعيإعادة اإلدماج  إطارميمة تطبيؽ العقكبات في 

ك نجاحيا، أخذت بيا معظـ التشريعات المقارنة مف بينيا  نظرا إلي فعالية ىذه السياسة
الحديث المؤيد لضركرة مساىمة القضاء في تطبيؽ  باالتجاهالمشرع الجزائرم، الذم أخذ 

، االجتماعيالعقكبات،ك بتكريسو لمبادئ ك قكاعد إلرساء سياسة عقابية قائمة عمى فكرة الدفاع 
الؿ نص المادة التي تجعؿ مف تطبيؽ العقكبة كسيمة لحماية المجتمع،ك ىذا ما نستشفو مف خ

 االجتماعيسجكف كا ٕعادة اإلدماج متعمؽ بتنظيـ اؿ04-05رقـ ف األكلى مف القانك
 .2لممحبكسيف

                                      
، يدهح "ظٔؼ لاضٙ تطثٛك انعمٕتاخ فٙ تُفٛػ انعمٕتاخ اندؿائٛح انُظاو اندؿائؽ٘"عثًاَٛح نطًٛسٙ ،  - 1

 .319، ص2012ؾائؽ، انح12اإلزٛاء،انععظ

، انًتضًٍ لإٌَ تُظٛى انسدٌٕ ٕٔاعاظج اإلظياج االختًاعٙ نهًسثٕسٍٛ، يؽخع 04 -05أَظؽ انًاظج األٔنٗ يٍ انمإٌَ ؼلى  - 2

 .ساتك
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قسمنا الفصؿ األكؿ إلى بالمكضكع بحيث  اإللماـاف نحاكؿ  ارتأينا األساسك عمى ىدا 
 العقكبات الطبيعة القانكنية لعمؿ قاضي  ،ك(المبحث األكؿ)مفيـك قاضي تطبيؽ العقكبات في

  (.المبحث الثاني)في 



 انفظم األٔل                                                     انُظاو انمإََٙ نماضٙ تطثٛك انعمٕتاخ   
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 العقوباتمفهوم قاضي تطبیق  المبحث األول

مفيـك قاضي تطبيؽ العقكبات التطرؽ إلى تقديـ مختمؼ اف التطرؽ الى دراسة  
 .كتفي بكيفية تعيينو الجزائرم لـ يتطرؽ إلى تعريفو كإ التعاريؼ الفقيية،ككف أّف المشرع 

، مف خالؿ محاكلة إبراز الجية استقالليتوبعد ذلؾ نبيف مكقعو ضمف الجياز القضائي كمدل 
الحكـ، ك محاكلة إظيار ما إذا كاف  كقضاةإلييا مف بيف قضاة النيابة العامة  التي ينتمي

 .قاضي تطبيؽ العقكبات ىيئة مستقمة 

تعيينو  كيفيةك إلى تقسيـ ىذا المبحث إلى تعريؼ قاضي تطبيؽ العقكبات ارتأيناعميو   
كمدل  ضمف الجياز القضائي قاضي تطبيؽ العقكبات  مكانة ل ؿاك (المطمب األكؿ)في 

 (.الثاني المطمب)إستقالليتو في

 تعیینهوكیفیة تعریف قاضي تطبیق العقوبات  المطمب األول

المتضمف 04-05  الثاني مف قانكف تطبيؽ العقكبات في الفصؿ المشرع الجزائرم قاضيتناكؿ 
كذلؾ مف خالؿ تبياف طريقة  لممحبكسيف، االجتماعيتنظيـ السجكف كا ٕعادة اإلدماج  قانكف

لـ يقدـ تعريفا لقاضي تطبيؽ العقكبات، ما  تعيينو ك الصالحيات المخكلة لو، إال أف المشرع
يدفعنا إلى البحث عف التعاريؼ الفقيية، ك لذالؾ سنقسـ ىذا المطمب إلى تعريؼ قاضي تطبيؽ 

 (.الفرع الثاني)بات فيقاضي تطبيؽ العقك كيفية تعييف ل كاؿ( الفرع األكؿ )في العقكبات 

 تعریف قاضي تطبیق العقوبات  الفرع األول

الحديث الذم يؤيد ضركرة مساىمة القضاء في تطبيؽ  باالتجاهأخذ المشرع الجزائرم 
مف قانكف تنظيـ السجكف كا ٕعادة اإلدماج  22العقكبات السالبة لمحرية، حيث تنص المادة 

يعيف بمكجب قرار مف كزير العدؿ حافظ األختاـ،  :"عمى أنو 04 -05اإلجتماعي لممحبكسيف 
كؿ مجمس قضائي، قاض أك أكثر، تسند إليو مياـ قاضي تطبيؽ  اختصاصفي دائرة 
 .العقكبات
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يختار قاضي تطبيؽ العقكبات مف بيف القضاة المصنفيف في رتب المجمس القضائي، 
 "عمى األقؿ ممف يكلكف عناية خاصة بمجاؿ السجكف

عقكبات ،فضال عف الصالحيات يسير قاضي تطبيؽ اؿ: "عمى أنو23 كما تنص المادة
 تطبيؽ العقكبات السالبة لمحرية لة لو بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف ،عمى مراقبة مشركعيةالمخك

 " 1.ك عمى ضماف التطبيؽ السميـ لتدابير تفريد العقكبة العقكبات البديمة عند اإلقتضاء،ك

ك المكاد األخرل نجد أّف المشرع الجزائرم لـ يعرؼ قاضي  لممادتيف السابقتيف باستقرائنا
عف المشرع  مألكؼبتبياف صالحياتو ك طريقة تعيينو، كىذا أمر  تطبيؽ العقكبات،كا كتفى فقط

أنو غير ممـز بتعريفو، إذ أنو في الغالب إعطاء التعاريؼ ليس بالضركرة مف  الجزائرم، كما
ك لذلؾ سنتطرؽ في ىذا الفرع إلى التعاريؼ الفقيية ليذه  عمؿ المشرع كا ٕنما ىي ميمة الفقو،

سنفصؿ في تسمية ىذا  باسمو الشيءتعريؼ  ارتباط،كبالنظر إلى (أكال)الجية القضائية، 
 (.ثانيا)القاضي 

 تعریف قاضي تطبیق العقوبات: أوال

مف خالؿ التسمية المعطاة ليذا العضك مف األسرة القضائية مف طرؼ المشرع 
م،يمكف تعريؼ قاضي تطبيؽ العقكبات بأنو ذلؾ القاضي المكمؼ خصيصا مف طرؼ الجزائر

بتطبيؽ العقكبات الصادرة مف مختمؼ الجيات القضائية ذات الطابع الجزائي،ك  الجية الكصية
 .2 (الحبس النافذ)المتعمقة أساسا بالعقكبة السالبة لمحرية أم عقكبة 

م متخصص ينتمي إلي محكمة الدرجة قاض"كما عرفو األستاذ عمر خكرم عمى أنو 
لجنة تطبيؽ العقكبات أف  استشارةالثانية،يسير عمى تنفيذ العقكبة المقضي بيا، كيمكنو بعد 

                                      
 .،انًتضًٍ لإٌَ تُظٛى انسدٌٕ ٕٔاعاظج اإلظياج االختًاعٙ نهًسثٕسٍٛ، يؽخع ساتك04 -05انمإٌَ ؼلى _   1

 .11.لاضٙ تطثٛك انعمٕتاخ أٔ انًؤسسح اإلختًاعٛح  نهًسثٕسٍٛ ،ظاؼ انٓعٖ عٍٛ يهٛهح،اندؿائؽ،ص  سائر سُمٕلح،_ 2
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 إدماجيـيسمم بتقميص عقكبة المحبكس ذكم السمكؾ الحسف،مف أجؿ إعادة تربيتيـ كإ 
 .1"اجتماعيا

ف بيف قضاة في تعريؼ آخر قاضي تطبيؽ العقكبات ىك قاضي متخصص يعيف ـ
المجمس القضائي، مكمؼ بمتابعة سر حياة المحكـك عميو داخؿ كخارج المؤسسة العقابية 

 .2اجتماعياكييدؼ إلى إعادة إدماجيـ 

 تسمیة قاضي تطبیق العقوبات:ثانیا

-72لقد كانت تسمية قاضي تطبيؽ العقكبات في القانكف الجزائرم القديـ بمقتضى أمر 
ك الذم إستمده مف التشريع الفرنسي حيث أقرأ بو ىذا "قاضي تطبيؽ األحكاـ الجزائية  "02

تـ  " le magistrat de l’application des sentens pénales".ك سماه   1958األخير سنة
متضمف قانكف تنظيـ السجكف كا ٕعادة اإلدماج 04 -05تغيير التسمية بعد صدكر قانكف 

 le juge"قاضي تطبيؽ العقكبات " المتمـ، ك تحكيميا إلىلممحبكسيف  االجتماعي
d’appelication des penes مع كجكد بعض التحفظ لدل بعض الفقياء حكؿ ىذه ،

أف عمؿ قاضي تطبيؽ العقكبات ال يقتصر فقط عمى تطبيؽ النصكص  باعتبارالتسمية ،
" التنفيذ"لمصطمحيف ،كما يكجد إختالؼ في ا 3القانكنية بؿ يتعداه إلى متابعة تنفيذىا

حسب األستاذ سائم سنقكقة، فالتنفيذ يقع بكضع حكـ القاضي حيز التنفيذ بإيداع "التطبيؽ"ك
المحكـك عميو في المؤسسة العقابية إذا كانت العقكبة سالبة لمحرية، أك تحصيؿ مقدار الغرامة 

انكني، فقاضي بالمنظكر الؽ" التطبيؽ "إذا كانت العقكبة غرامة مالية، عمى عكس مصطمم 
تطبيؽ العقكبات لـ يسبؽ لو ك أف طبؽ العقكبة بؿ يقـك بعكس ذلؾ حيث أنو يضع حد لمعقكبة 

                                      
 . 275،ص  2009،ظاؼ انكتاب انسعٚث ،انماْؽج  ،  1عًؽ ضٕؼ٘،  انسٛاسح انعماتٛح فٙ انمإٌَ اندؿائؽ٘ ،ط - 1

ظاؼ انٓعٖ نهطثاعح ٔانُشؽ ٔانتٕؾٚع، عٍٛ يهٛهح  فهسفح انُظاو انعماتٙ فٙ اندؿائؽ ٔزمٕق انسدٍٛ، تؽٚك انطاْؽ،  - 2

 .08، ص2009،اندؿائؽ ،

 .396.،ص1978عثع انعظٛى يؽسٙ ٔؾٚؽ، ظٔؼ انمضاء فٙ تُفٛػ اندؿاءاخ اندُائٛح ، ظاؼ انُٓظح انعؽتٛح، يظؽ ،- 3
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فتككف ىذه التسمية غير صحيحة  انتيائياكمنم اإلفراج المشركط الذم يضع حد لمعقكبة قبؿ 
 .1بالمعنى القانكني

 قاضي تطبیق العقوباتكیفیة تعیین  :الفرع الثاني

مف قانكف تنظيـ السجكف كا ٕعادة ضالمت 04 -05مف القانكف رقـ22تتضمف المادة 
، طريقة تعييف قاضي تطبيؽ 2005فبراير  06اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسيف، الصادر بتاريخ 

العقكبات في فقرتيا األكلى، كشركط تعيينو في الفقرة الثانية بحسب ىذه المادة فإف قاضي 
ف القضاة في شيئ،كٕانما يتعيف تكفر جممة مف الشركط تطبيؽ العقكبات اليختمؼ عف غيره ـ

ك منيا ما ىك مكضكعي حتي يتمكف مف تكلي مياـ قاضي تطبيؽ  لديو، منيا ما ىك قانكني،
 (.ثانيا)كالشركط المكضكعية( أكال)العقكبات، كعميو سيتـ تقسيـ ىذا الفرع إلى الشركط القانكنية 

 الشروط القانونیة: أوال

المشار إلييا سابقا ك بالتحديد في الفقرة األكلى نالحظ أنيا 22كاـ المادة بالرجكع إلى أح
إال في جزء منيا،ك المقصكد بذلؾ أف الكزارة لـ تبادر إال بتعييف قاض كاحد ال غير، ك  لـ تنفذ

لـ يحدث أف شرعت الكزارة بتعييف أكثر مف قاض عمى مستكل أم مجمس قضائي، ك ىك ما 
اة تطبيؽ العقكبات، الذيف يتكلكف ىذه المياـ عمى مستكل أكثر مف شكؿ عبىء ثقيؿ عمى قض

مجمس ك خاصة أكلئؾ المتكاجديف بمناطؽ الجنكب حيث المسافة البعيدة، ذلؾ أف تعييف قاضي 
 .عمى مستكل المجمس ليس بإمكانو القياـ بكؿ المياـ المسندة إليو( كاحد)تطبيؽ العقكبات 

لمادة فتشير إلى الشركط التي ينبغي تكفرىا لدل قاضي تطبيؽ أما في الفقرة الثانية مف ىذه ا
 :2العقكبات،ك يمكف إستنتاجيا كالتالي

 

 
                                      

 .15.، يؽخع ساتك، صسائر سُمٕلح  - 1

 .16سائر سُمٕلح، يؽخع ساتك، ص - 2
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 شرط أن یكون مستشار في المجمس أو نائب عام مساعد-1

إذ البد أف يككف القاضي المراد تعينو لتكلي منصب قاضي تطبيؽ العقكبات ،أف يككف 
 47ك46كبالرجكع إلى نص المادتيف، 1عمى األقؿمصنفا في رتبة مف رتب المجمس القضائي 

مف القانكف األساسي لمقضاء نجد أف الرتب المشكمة لسمؾ القضاة في المحاكـ العادية ككذلؾ 
اإلدارية، كمف بينيا رتب المجمس القضائي، نجد أف قاضي تطبيؽ العقكبات يجب أف يككف 

 .2قؿقضائي أك نائب عاـ مساعد عمى األ برتبة مستشار في مجمس

تجدر اإلشارة إلى نقطة ميمة كىي عدـ الخمط بيف الرتبة كالكظيفة في العمؿ القضائي 
ىي المنصب الذم يشغمو القاضي بغض النظر عف رتبتو، أما الرتبة ( la fonction)،فالكظيفة

legarde) ) مف القانكف سالؼ الذكر، كشغؿ  47فيي مرتبطة بالترقية كقد حددتيا المادة
يقتضي الرتبة، كأف يشترط في مف يشغؿ كظيفة رئيس محكمة مثال أف يككف برتبة الكظيفة ال 

رئيس محكمة، بؿ يمكف أف يككف رئيس محكمة برتبة نائب رئيس محكمة أك نائب رئيس 
 .مجمس

 3.كمنصب قاضي تطبيؽ العقكبات ال يعتبر رتبة في السمـ القضائي بؿ ىك كظيفة

بمعنى أف يككف ىذا القاضي ممف يككف ليـ دراية كميؿ إلى  شرط الدراية بشؤكف المساجيف-2
، أك لو أبحاث في االجتماعيفي إطار أنظمة إعادة اإلدماج  بالمحبكس كالتعامؿ معو اؿتصاال

 .4ىذا المجاؿ

                                      
 .10خع ساتك، ، صتؽٚك انطاْؽ، يؽ - 1

، ٚتضًٍ 2004سثتًثؽ 6انًٕافك  1425ؼخة عاو  21انًؤؼش فٙ  11 -04يٍ انمإٌَ ؼلى  47ٔ 46أَظؽ انًاظتٍٛ  - 2

 .انمإٌَ األساسٙ نهمضاء

 .10تؽٚك انطاْؽ، يؽخع ساتك،ص   - 3

 .18سائر سُمٕلح، يؽخع ساتك، ص  - 4
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تكفر الشرط األكؿ ليس صعبا مف النظر في كجكده، إذ يكفي الرجكع إلى الممؼ اإلدارم 
حقؽ مف تكفر الشرط الثاني أمر ليس ىينا ككنو شخصي،ك لمقاضي لمعرفة رتبتو، فإف الت

 .بالتالي فإف الفصؿ فيو يعكد لمجية التي ليا سمطة التعييف

إيجاد معايير محددة لتقرير فيما إذا كاف القاضي يتكفر فيو ىذا الشرط  الستحالة  
مية ،ك أماـ عدـ صدكر نصكص تنظی1أـ ال، ككف أف القضية شخصية لممارسة ىذه الكظيفة

، 04-05تكضم أكثر ماىية المعايير التي يجب تكافرىا لتحقيؽ ىذا الشرط الذم جاء بو قانكف 
منو،ك التي تقضي ببقاء سرياف النصكص التنظيمية  173فإنو يتعيف عمينا العمؿ بأحكاـ المادة 

السالؼ الذكر، ك في ىذا الشأف حاكلت كزارة العدؿ بإعطاء  02-72كالمتخذة تطبيقا لألمر 
قاضي تطبيؽ العقكبات ك ذلؾ مف خالؿ  اختياربعض التعميمات بخصكص معايير ك شركط 

ك المرسمة إلى السادة الرؤساء ك النكاب 19/09/2000المحررة بتاريخ  2000/01المذكرة رقـ 
 :التعميمات ما يمي  العامميف لدل المجالس القضائية ك أىـ ىذه

 . كفاءةمف أحسف القضاة ك أكثرىـ تجربة ك  أف يككف قاضي تطبيؽ األحكاـ الجزائية  -

 .أف يككف مف بيف الذيف ييتمكف بشؤكف السجكف  -

 .التعييف بتقرير مفصؿ يبرز عمى الخصكص المعايير التي تبرره ك تسببو  اقتراحإرفاؽ  -

 .أف يتفرغ لمقياـ بكظائفو فقط ، كأف ال تسند لو كظائؼ أخرل إال عند الضركرة  -

ىيكمة ك تنظيـ مصمحة تطبيؽ العقكبات، ك تمكيف القاضي المشرؼ عمى ىذه المصمحة مف  -
 .الكسائؿ البشرية ك المادية الضركرية لممارسة صالحياتو كمية ك بدكف أم عراقيؿ

كجكب إحداث مصمحة تطبيؽ األحكاـ الجزائية عمى مستكل كؿ مؤسسات إعادة التأىيؿ  -
 .متكاجدة في مقر المجمسككذا مؤسسات إعادة التربية اؿ

                                      
 10تؽٚك انطاْؽ، يؽخع ساتك،ص   - 1
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ق مف خالؿ ىذه المذكرة أنيا لـ تكرس في الكاقع، كأنيا لـ تحتـر جميع النقاط ظما نالح
فمثال نجد أف قاضي تطبيؽ العقكبات لو مياـ أخرل باإلضافة إلى ميمتو في التنفيذ، كىك ما 

لمؤسسات العقابية مف شأنو أف يعرقمو في آداء دكره فيما يخص إعادة اإلدماج، كما أف معظـ ا
 أداءالعقكبات مف  تطبيؽال تتكفر عمى الكسائؿ الضركرية ك الماديات التي تمكف قاضي 

 .ميامو

كما أف المشرع الجزائرم، عمى خالؼ المشرع الفرنسي، لـ يتطرؽ إلى مسألة إنياء مياـ قاضي 
اة تطبيؽ تطبيؽ العقكبات عمى الرغـ مف أىميتيا، كمف الناحية العممية، فإف ىناؾ قض

العقكبات عينكا بمكجب مقررات مف كزير العدؿ، ثـ تـ نقميـ مف مناصبيـ بمجرد حدكث حركة 
 . 1في سمؾ القضاة ،كدكف صدكر مقررات بإنياء مياميـ

 الشروط الموضوعیة: ثانیا

فإف المشرفيف عمى تنظيـ المؤسسات العقابية  ة العقابية الحديثة،سكفقا لما تقتضيو السيا
ينبغي أف تككف لدييـ صفات معينة كالرغبة كاإلرادة القكية لمقياـ بيذا العمؿ، كمف بيف 

المشرفيف عمى ىذه العممية نجد قاضي تطبيؽ العقكبات، الذم ىك بدكره يجب أف تتكفر فيو 
جاؿ السجكف، كتككف لديو نظرة ىذه الصفات أم يككف لو رغبة العمؿ في ىذا المجاؿ أم ـ

، فيناؾ اختصاصواألشخاص، فالعمؿ القضائي كذلؾ لو كجيتو كإ  إيجابية نحك ىذه الفئة مف
القضاء الجزائي كفركع أخرل، كلكؿ قاضي رغبتو في العمؿ ضمف أحد ىذه الفركع، كٕاختيار 

مف طرؼ  تماـاالهقاضي تطبيؽ يجب أف يككف ممف ييتـ بشؤكف النزالء المحبكسيف، كىذا 
ذلؾ مف خالؿ حديثو أك تصرفاتو،  يستكحيالقاضي قد يصرح بو كيطمب العمؿ في رحابو، أك 

القاضي المناسب ككضعو في المكاف  اختيارفي  المسئكليفلدل  االنطباعكىك ما يعطي 
المباشر لو مف معطيات تفيد بقدرة ذلؾ القاضي  المسئكؿالمناسب ،إذ عف طريؽ ما تتكفر لدل 

كلي منصب قاضي تطبيؽ العقكبات، ككجكد بحكث سابقة لديو أك ثبكت المقدرة العممية، في ت
                                      

، تشأٌ إضتٛاؼ لاضٙ تطثٛك األزكاو اندؿائٛح، ٔؾاؼج 2000ظٚسًثؽ 19، يؤؼضح فٙ 01 -2000يػكؽج ؼلى   - 1
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ىذه الفئة مف البشر فنجده يبدم رغبتو في تكلي  اتجاهالقانكنية ك التربكية لدل المعني أك ميكؿ 
 باقتراح(الرئيس كالنائب العاـ)ىذه الميمة، فمتى تكافرت ىذه المعطيات، أمكف لرئيسي المجمس 

معني إلى تكلي ىذا النكع مف المناصب، ليصدر إثرىا كزير العدؿ قرارا بتعييف المعني في اؿ
 .1مياـ قاضي تطبيؽ العقكبات

 ضمن الجهاز القضائي  قاضي تطبیق العقوباتمكانة  :المطمب الثاني

سنحاكؿ في ىذا المطمب تحديد الجية  بيدؼ النظر في مكانة قاضي تطبيؽ العقكبات،
التي ينتمي إلييا ىذا القاضي، بحيث ثار إشكاؿ حكؿ ما إذا كاف مف صنؼ قضاة النيابة 

سنقسـ  االختالفاتمؤسسة مستقمة، كأماـ ىذه  أعتبرهالعامة أك مف قضاة الحكـ،ك ىناؾ مف 
،القضاء (الفرع األكؿ )في بالنيابة العامة  قاضي تطبيؽ العقكباتعالقة ىذا المطمب إلى 

مؤسسة مستقمة ك قاضي تطبيؽ العقكبات (الفرع الثاني)الجالس كقاضي تطبيؽ العقكبات في 
 (.الفرع الثالث)في

   النیابة العامةبقاضي تطبیق العقوبات  عالقة: الفرع األول

المتضمف قانكف تنظيـ السجكف كا ٕعادة 02 -72مف األمر ر قـ 07/1مف خالؿ المادة
كؿ مجمس قضائي، قاض أك  اختصاصيعيف في دائرة :"المساجيف، التي تنص عمى أنو  تربية 

 .أكثر لتطبيؽ األحكاـ الجزائية، بمكجب قرار مف كزير العدؿ لمدة ثالث سنكات قابمة لمتجديد

 2..."كينحصر دكر القاضي المكمؼ بتطبيؽ األحكاـ الجزائية، بمتابعة تنفيذ األحكاـ الجزائية

يتضم أنو ك مف طريقة تعييف قاضي تطبيؽ األحكاـ الجزائية كما سماه المشرع في ىذا 
كتحرمو في نفس الكقت ( رئيس كمرؤكس)القانكف، تجعمو يخضع لكزير العدؿ خضكعا رئاسيا 

يتمتع بيا أعضاء الجياز القضائي، فيككف بذلؾ في مركزه القانكني أقرب  التي االستقالليةمف 
، فيك يخضع بذلؾ في (قضاة الحكـ)ابة العامة منو إلى أعضاء القضاء الجالسإلى أعضاء النی

                                      
 .19.ص.سائر سُمٕلح، يؽخع ساتك - 1
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ميامو إلى كزير العدؿ ككنو رئيس قضاة النيابة العامة كىذا ما ينعكس سمبا عمى دكر قاضي 
بصفة  االجتماعيك يعيؽ عممية إعادة التأىيؿ (قاضي تطبيؽ العقكبات)تطبيؽ األحكاـ الجزائية

 .1غير مباشرة

المتضمف قانكف تنظيـ السجكف كا ٕعادة اإلدماج  04-05ظؿ القانكف رقـ  أما في
لممحبكسيف، فبالرغـ مف أف تعييف قاضي تطبيؽ العقكبات يتـ بمكجب قرار صادر  االجتماعي

مف ىذا القانكف، إال أنو اليعتبر مف قضاة النيابة العامة ك ال  23مف كزير العدؿ حسب المادة
-05مف المرسـك التنفيذم رقـ  04القضاة، ككف أف نص المادة  ينتمي إلى ىذا الصنؼ مف

بات ك كيفية سيرىا المحدد لتشكيمة لجنة تطبيؽ العقكك 2005مام 17الصادر بتاريخ  180
منم لرئيس المجمس القضائي سمطة التعييف في حالة شغكر ىذا األخير بناءا عمى طمب مف 

قكبات أقرب إلى قاضي حكـ منو إلى قاضي الع ك ىك ما يجعؿ قاضي تطبيؽ 2النائب العاـ،
 باعتبارنيابة عامة، ككف أف رئيس المجمس يمارس صالحية اإلشراؼ فقط عمى قضاة الحكـ، 

 .أنو مف يمنحيـ النقطة السنكية المعتمدة في الترقية 

 السالؼ الذكر، 04-05باإلضافة إلى أف دكر قاضي تطبيؽ العقكبات في ظؿ القانكف 
إلى مراقبة مشركعية تطبيؽ العقكبات  أمتدلـ يعد مجرد متابعة تنفيذ األحكاـ الجزائية، كٕانما 

 .3عمى ضماف التطبيؽ السميـ لتفريد العقكبة، كاالقتضاءلعقكبات البديمة عند السالبة لمحرية ك ا

يعتبر المشرع الجزائرم منصب قاضي تطبيؽ العقكبات كظيفة قضائية نكعية، يتـ 
. 4المجمس األعمى لمقضاء استشارةيف فييا بعد التعی

 
                                      

طاشٕؼ عثع انسفٛع،  لاضٙ تطثٛك األزكاو انمضائٛح اندؿائٛح، فٙ سٛاسح إعاظج انتأْٛم اإلختًاعٙ فٙ انتشؽٚع   - 1
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ٔ انًسعظ نتشكٛهح ندُح تكٛٛف انعمٕتاخ ٔكٛفٛاخ سٛؽْا  2005يا٘  17طاظؼ تتاؼٚص  180-05يؽسٕو تُفٛػ٘ ؼلى   - 2
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 الجالس وقاضي تطبیق العقوبات القضاء: الثانيالفرع 

لكي يككف الحكـ قابال لمتنفيذ يجب أف يككف نيائيا، معناه مستكفي لكؿ طرؽ الطعف 
 العادية كغير العادية، كينجر عف ذلؾ عدـ جكاز أف يعكد القاضي إلى البحث فيما قضي بو

كلك تبيف لو خطأ في قضائو ،كما ال يجكز ألطراؼ الدعكل طرحيا أماـ القضاء الذم أصدر 
قضاء آخر، ك يترتب عف ذلؾ أيضا االلتزاـ بتنفيذه أم االلتزاـ بتنفيذ الشيء  الحكـ أك أم
 .المقضي بو

كىذه الحجية مف األسس القضائية التي تضمف احتراـ األحكاـ القضائية ك بالتالي 
 .ر القضاء كالثقة في أحكامو ك عدـ قابميتيا لمتعديؿاستقرا

إال أف مع ظيكر الفكر العقابي الحديث ك تدخؿ القضاء في تنفيذ الجزاء الجنائي، 
أصبحت فكرة تعديؿ الحكـ الصادر مف المحكمة أمرا ممكنا لما لقاضي تطبيؽ العقكبات مف 

إصدار قرارات  ـ عميو، مف خالؿسمطات ك مياـ تدخؿ في إعادة اإلدماج االجتماعي لممحكك
اإلفراج المشركط ك منم اإلجازة ك غيرىا مف األعماؿ التي تمس بالحكـ الصادر عف المحكمة 

 .1في شكؿ يصب في مصمحة المحكـك عميو

ىذه القرارات التي يصدرىا قاضي تطبيؽ العقكبات قابمة لمطعف أماـ لجنة تكييؼ 
س ك كزير العدؿ حسب الحالة، كىك األمر الذم العقكبات مف طرؼ النائب العاـ، المحبك

تخضع لو األحكاـ القضائية، استنادا إلى ىذه الفكرة دفع ببعض الفقياء إلى اعتبار أف قاضي 
 .2تطبيؽ العقكبات مف بيف قضاة الحكـ ككف أنو يصدر قرارات قابمة لمطعف

                                      
 93.ٚاسٍٛ يفتاذ، يؽخع ساتك، ص - 1
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عقكبات يتـ انتقدت ىذه الفكرة مف حيث أف القرارات التي يصدرىا قاضي تطبيؽ اؿ
الطعف فييا أماـ جية إدارية ك ليست قضائية، كبالتالي ال يمكف اعتبار أف ىذا القاضي ىك 

 .1قاضي حكـ

 مؤسسة مستقمة  قاضي تطبیق العقوبات: الثالثالفرع 

اآلخر مف الفقياء أف قاضي تطبيؽ العقكبات ىيئة مستقمة بذاتيا، فال ىك  البعضيعتبر 
ف قضاة الحكـ، كلكنيـ اعتبركه أنو قاض مف نكع خاص، ألنو يقترب مف قضاة النيابة كال ىك ـ

 .2مف قضاة النيابة كقضاة الحكـ في نفس الكقت

باستقرائنا لنصكص قانكني اإلجراءات الجزائية كقانكف تنظيـ السجكف التي ليست بالكثيرة 
فنجدىا قد صنفت قاضي تطبيؽ العقكبات باعتباره قاض ال غير،  إذ تكاد تعد عمى األصابع،

أم لـ تربطو بأية جية قضائية كانت ،ك ذلؾ أفضؿ لكي يتحمى القاضي باالستقاللية في أداء 
ميامو بعيدا عف أم تدخؿ أك ضغكط مف شأنيا أف تحد مف أدائو الحسف أك تعطيؿ 

 .3صالحياتو

يازات الممنكحة لقاضي تطبيؽ العقكبات، تجعمو بالنظر إلى جميع االختصاصات ك االمت
 .4مؤسسة مستقمة قائمة بذاتيا رغـ االنتقادات المكجية إليو
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  عمل قاضي تطبیق العقوباتالطبیعة القانونیة ل : المبحث الثاني

 اإلشراؼميمة  إسنادعمى   أساساتتبنى اغمب التشريعات المعاصرة سياسة حديثة تقـك 
عمى ىذا سيتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى قاضي تطبيؽ العقكبات  إلىالجزاء العقابي  تنفيذعمى 

  األسس،ك (المطمب األكؿ ) في التنفيذ الجزائي الفقيية لمتدخؿ القضائي في مرحمة  األسس 
 اإلشراؼتطكر  كٕالى(المطمب الثاني)ائي في زالج  تنفيذالتشريعية لمتدخؿ القضائي في مرحمة 

 (.المطمب الثالث)في القضائي لمتطبيؽ الجزائي في التشريع الجزائرم 

 الجزائي التنفیذالفقهیة لمتدخل القضائي في مرحمة األسس   المطمب األول

    اإلجراميبعد تكقيع الحكـ عمى الجاني عمى الفعؿ  األكلى كاف االىتماـ في مراحؿ 
دؼ التقميدم االنتقامي لمعقاب، إلى ىدؼ ، ك نظرا لتطكر عمـ العقاب تـ تدريجيا ىجر الو

، كيعكد ىذا التحكؿ أساسا إلى المجيكدات 1إصالحي يأخذ بعيف االعتبار شخصية الجاني
بحيث عممت عمى تطكير مفيـك اليدؼ مف  الفقيية التي قاـ بيا عمماء اإلجراـ ك العقاب،

التدخؿ  أىمية ك، (الفرع الثاني)،تطك ر مفيـك المسؤكلية الجنائية(الفرع األكؿ)الجزاء الجنائي
(. الفرع الثالث) التنفيذ القضائي في مرحمة 

 .مفهوم الهدف من الجزاء الجنائي تطور: األولالفرع 

دم إلى تكقيع الجزاء كمكافئة، أم أنو تسمط تيدؼ العقكبة كفقا لمتفكير العقابي التقمی
عمى المجـر عقكبة بناءا عمى ما اقترفو مف خطأ، دكف األخذ بعيف االعتبار الظركؼ المحيطة 

بالجاني،ك بالتالي فإف العقكبة في ىذه المرحمة ىي عبارة عف جزاء يقرره المشرع كيكقعو 
ت األدلة ضده كثبتت في حقو مسؤكليتو القاضي عمى المتيـ،بناءا عمى جسامة الجريمة إذا قاـ

 .2الجنائية
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تـ ىجر ىذا التصكر بصفة تدريجية، كبدأت بذكر التغيير في اليدؼ مف العقكبة نحك 
، 1في مجاؿ عممي اإلجراـ كالعقاب المحصمةىدؼ إصالحي، نتيجة لما حققتو الجيكد العممية 

القرف التاسع عشر مف بيف كتعتبر المدرسة الكضعية اإليطالية، التي ظيرت في أكاخر 
المساىميف في تغيير اليدؼ مف العقكبة  ،نظرا لألبحاث كالدراسات التي قاـ بيا ركاد ىذه 

المدرسة في رفض مبدأ الحرية  ، كتتمخص مبادئ ىذه"فيرم"ك " لمبركزك"، "جاركفالك"المدرسة 
" جاركفالك"االختيار كأكد برفض مبدأ حرية " فيرم"،إذ ناد2ك االختيار كأساس لممسؤكلية الجنائية

عمى ضركرة إحالؿ مفيـك الخطكرة اإلجرامية محؿ المسؤكلية كمعيار يقـك عميو رد الفصؿ 
 .3القضائي ضد الجريمة

قد لفتت أنظار المشرعيف نحك حمكؿ جديدة  بذلؾ تككف المدرسة الكضعية اإليطالية،
تعطي المكانة األكلى لمشخص الجاني مف خالؿ مكافحة الظركؼ االجتماعية المساعدة عمى 

اإلجراـ ،ك االىتماـ بمختمؼ أبعاد الفعؿ اإلجرامي، كحددت في الكقت نفسو معالـ المفيـك 
الجاني نتيجة مخالفتو لمقكاعد  الجديد لمجزاء الجنائي، الذم لـ يعد يرمي إلى االنتقاـ مف

 .القانكنية، بؿ يرمي إلى إصالحو مع اعتراؼ دائـ بأنو خالؼ القكاعد القانكنية

إذا كانت المدرسة الكضعية اإليطالية قد لعبت دكرا أساسيا في تكجيو مسار المبادئ 
كيـ الجاني، العامة لقانكف العقكبات، كخاصة التمييد لظيكر الجزاء الجنائي الذم ييدؼ إلى تؽ

البمجيكية لعبت ىي األخرل دكرا فعاال في إدخاؿ ىذا المفيـك صمب  –فإف المدرسة الفرنسية 
القائمة، حيث أف نشاطيا المتعدد قد ميد إلدراج عدة إصالحات كاف ليا  القكانيف الكضعية

 .أثرىا العميؽ ىذا المجاؿ

، ككذلؾ 1791لفرنسي سنة حيث تـ إلغاء العقكبات المؤبدة مف صمب قانكف العقكبات ا
، كحذا المشرع األلماني حذك 1810سنة ( مبدأ التحديد المسبؽ لمعقكبة)ألغيت العقكبات الثابتة
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كتمي ىذه اإلصالحات التبني  1813المشرع الفرنسي، فألغى بدكره ىذا النكع مف العقكبات سنة 
 1824ا بيف سنة التدريجي لقكاعد الظركؼ المخففة في التشريع الفرنسي في الفترة ـ

، كبعد ذالؾ اعترؼ المشرع الفرنسي بنظاـ اإلفراج المشركط لصالم األحداث  1832كسنة
القاضي بتربية األحداث ك رعايتيـ، ثـ بالنسبة 1850أكت 5بمكجب القانكف الصادر في 

كٕالى جانب اإلصالحات السابقة بدأ 1891، كفي التشريع البمجيكي سنة1888لمبالغيف سنة 
، ك كذالؾ بدأت التجربة الشييرة 1820النظاـ التدريجي في إنجمترا ابتدءا مف سنةتطبيؽ 

بالكاليات المتحدة األمريكية،ك ىي التجربة التي فتحت " الميرة"لمعقكبات المحددة المدة بمؤسسة 
المجاؿ لقياـ تفريد عقابي يأخذ بعيف االعتبار شخصية الجاني، كىك التطكر الذم كاف ميمال 

لمفيـك التقميدم لمجزاء الجنائي، الذم كاف مبنيا عمى أساس تفريد عقابي أقيـ عمى في ظؿ ا
اعتبارات فمسفية تتمثؿ في البحث عف مساكاة مجردة ،كسياسية، تتمثؿ في تجنب تحكـ القضاة، 
كتربكية تيدؼ إلى اإلعالـ المسبؽ بالعقكبات، كبذلؾ أىمؿ التفريد الكالسيكي شخصية الجاني 

 . 1فريد قانكنيكظؿ مجرد ت

يعتبر أىـ مذىب فقيي انتيج الطابع اإلصالحي ىك مذىب حركة الدفاع االجتماعي 
الذم يعتبر أف " Filippo Gramatica" جراماتيكا"التقميدم منو كالحديث ،فالتقميدم بزعامة 

تأىيؿ الشخص المنحرؼ حقا لو ككاجبا عمى المجتمع في نفس الكقت، ألف المجتمع بما فيو 
ات يعتبر مسؤكال بطريقة ما عف ارتكاب أحد أفراده لمسمكؾ المنحرؼ، كما أنو يرل مف آؼ

، فيسمى الجريمة بالسمكؾ المنحرؼ كيسمى المجـر  ضركرة إلغاء تعبيرم الجريمة كالمجـر
 .2بالشخص المنحرؼ

مارؾ "أما المذىب الحديث لحركة الدفاع االجتماعي فكاف بزعامة المستشار األلماني 
، فعممت عمى أنسنة الفكر العقابي الحديث عف طريؽ إعطاء الجزاء Marc Ancel" أنسؿ

الجنائي دفعا جديدا، يتمثؿ في إعادة إدماج الجاني اجتماعيا، كذلؾ باعتماد مفاىيـ جديدة 
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تخص إعادة التأىيؿ ،كتفريد العقكبة، كدراسة شخصية الجاني مع اإلقرار بضركرة تدخؿ 
 .1كبةالعؽ القاضي في مرحمة تطبيؽ

ارتبط تطكر النظرة إلى الجزاء الجنائي، بنمك كاتساع المجكء إلى العقكبة السالبة لمحرية، 
إذ لـ يعد السجف ذلؾ  كتغير النظرة إلى السجف كمؤسسة لتطبيؽ العقكبات السالبة لمحرية،

المكاف الذم تطبؽ فيو العقكبات التكفيرية بؿ أصبم مؤسسة مخصصة إلعادة تأىيؿ المحكـك 
 .عمييـ بعقكبة سالبة لمحرية

ىكذا كبفضؿ ىذه المجيكدات التي قاـ بيا عمماء اإلجراـ كالعقاب كانعكاساتيا 
كبة، فمف فكرة الردع العاـ ك ظيرت عدة تبريرات مختمفة لمغاية مف تكقيع العؽ2التشريعية،

المنفعة االجتماعية، إلى فكرة العدالة المطمقة مركرا بفكرة الردع الخاص كصكال إلى فكرة الدفاع 
استنادا إلى فكرة التضامف االجتماعي باعتبارىا ظاىرة " مارؾ انسؿ"االجتماعي التي ناد بيا 

كبالتالي عميو مساعدة المحكـك عميو  اجتماعية يتحمؿ المجتمع جزءا مف المسؤكلية في كجكدىا،
 .3بإعادة إدماجو في المجتمع

يمكف قكؿ أف مبادئ حركة الدفاع االجتماعي الحديثة كاف ليا األثر الكبير في الفكر 
مف بينيا التشريع الجزائرم  إذ أخذت بمبادئيا معظـ التشريعات الحديثة،4الجنائي المعاصر،

الذم تبنى بصفة صريحة نظاـ إصالح المحكـك عمييـ كٕاعادة تربيتيـ ك تكييفيـ االجتماعي 
يتضمف قانكف تنظيـ 02/10/1972المؤرخ في  02 -72بمكجب األمر  1972ألكؿ مرة سنة 

المؤرخ في 04 -05بمكجب األمر  2005السجكف كٕاعادة تر بية المساجيف، ثـ تـ إلغائو سنة 
 .5يتضمف قانكف تنظيـ السجكف ك إعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف02/06/2005

                                      
 .275، ص2002انسمٕلٛح، نثُاٌ ،عهٙ عثع انماظؼ انمٕٓخٙ ،أطٕل عهًٙ اإلخؽاو ٔانعماب، يُشٕؼاخ انسهثٙ  - 1

 .18طاشٕؼ عثع انسفٛع، يؽخع ساتك، ص  - 2
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 أصبم عند مطمع القرف العشريف مف الممكف القكؿ، كلك مف الناحية النظرية بأف القرارات

، (محتكل الشيء المقضي بو)المتعمقة بتطبيؽ العقكبة تغير مف محتكل الحكـ القاضي بالعقكبة 
 .غير مفيـك الجزاء الجنائي، مف جزاء ردعي إلى جزاء إصالحيكبذلؾ ت

 تطور مفهوم المسؤولیة الجزائیة الفرع الثاني

عرؼ مفيـك المسؤكلية الجنائية تطكرات كثيرة كانت أحد األسباب التى أدت إلى ظيكر 
ئية لو ، إذ كاف مفيـك المسؤكلية الجزا1فكرة التدخؿ القضائي في مرحمة تطبيؽ الجزاء الجنائي

مباشرة بالسمكؾ المادم لمشخص الجاني، كمنو فإف مجرد قياـ الفرد بسمكؾ مجـر يعتبر  عالقة
، ك بالتالي يعتبر مبدأ حرية 2عف ىذا الفعؿ جزائيا كأف إرادتو الحرة ك السميمة مفترضة مسئكال

األفكار، مثؿ االختيار أساسا لممسؤكلية الجنائية ك قاعدة لقانكف العقكبات، بالرغـ مف بعض 
فكرة المنفعة االجتماعية ،فكرة الحماية كفكرة التعكيض التي بدأت تسيطر كتحؿ تدريجيا محؿ 
فكرتي عقاب المجـر كتكفيره المعنكم، لكف مع ذلؾ لـ تقضي فكرة إصالح الجاني ك تحسينو 

مع خطكرة عمى فكرة القياس العقابي، التي تقتضي بأف تككف العقكبة كاجبة التطبيؽ، كمتناسبة 
 .ٕاراديا قاـ بو الجاني الفعؿ االجرامي الذم يعد فعال حرا ك

تحت تأثير ما تكصمت إليو بعض العمـك التي ليا عالقة باإلنساف مف نتائج، بدأ ىذا 
عمى ىذه الدراسات المتعمقة باإلنساف أثبتت  كباالعتمادالبنياف يتالشى في القرف التاسع عشر، 

جنائيا، أم ال يمحقيـ  مسئكليفممكياتيـ العقمية، مما يجعميـ غير أف بعض الجناة مصابيف في 
 .الجزاء الجنائي

دخمت فكرة الالمسؤكلية الجنائية بفضؿ ىذه النتائج المتكصؿ إلييا بعض التشريعات 
المادة )1867ك التشريع البمجيكي سنة(ؼ.ع.مف ؽ 64المادة )1865كالتشريع الفرنسي سنة

 (.ب.ع.ؽ71
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الحقيقية في مجاؿ المسؤكلية الجنائية تتمثؿ فيما تكصؿ إليو أقطاب إال أف الثكرة 
المدرسة الكضعية اإليطالية مف نتائج ،ك التي تعني في مجمميا الدعكة إلى التخمي عف مبدأ 

كأساس لممسؤكلية الجنائية ،ك اإلقرار بأف الجاني ال يرتكب الجريمة إال بتأثير  االختيارحرية 
 .كاالجتماعية االقتصاديةمف أىميا الظركؼ  عكامؿ داخمية كخارجية

يبدكا أف تحديد المسؤكلية الجنائية عمى مستكل جية الحكـ يبقي تحديدا نسبيا، لذا كاف 
م مساىمة القاضي في مرحمة التطبيؽ لمتأكيد مرة ثانية مف درجة ىذه المسؤكلية، الضركر مف 

 .1بؿ ال يمكف تصكر غياب القاضي عف ىذه الميمة

 التنفیذ القضائي في مرحمة  التدخلأهمیة  :الثالثالفرع 

فرصة لمساعدة الجاني في العكدة إلى  ىي  تدخؿ القاضي في مرحمة تطبيؽ العقكبةإف 
، كيكشؼ ىذا التدخؿ في الكقت نفسو عف الدكر االجتماعي المسند لمقاضي االجتماعيةبيئتو 

تدخالتو، كيتماشى ك كظيفتو األساسية كىي الجزائي في ىذه المرحمة، كىك ما يكسع مف مجاؿ 
 .حماية المجتمع، مف أجؿ ضماف سير عممياتو

ك تقرب عالـ القضاء مف عالـ السجكف، فأصبم  االتجاهكمع مركر الزمف تأكد ىذا 
 االقتناعتكافر  األخرلالقانكف ك العدالة يييمناف عمى مرحمة تطبيؽ العقكبات التي تتطمب ىي 

كما تتطمب إيجاد قكاعد جديدة تشبو تمؾ القكاعد التي تحكـ الخصكمة  الذاتي لدل القاضي
لمحريات الفردية كمبدأ الشرعية، كتحقيقا لميدؼ المنتظر مف كراء تكقيع الجزاء  احتراماالجزائية، 

 .2اجتماعياالجنائي، كىك إعادة تأىيؿ الجاني 

أىميا أف مكظفي  اعتباراتالتدخؿ القضائي في ظؿ التطكر اإلصالحي، تمميو عدة 
إدارة السجكف ال يتكفركف عمى التككيف الكافي لإلدارة المعنكية لمجزاء، إذ أنيـ أكال ك قبؿ كؿ 

، كىميـ األساسي إرضاء الجياز االقتصاديةاألمنية ك  االىتماماتعمييـ  تضفيشيء إداريكف 
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عو ك تككينو إلدارة لتعميماتو كبذلؾ يككف القاضي الشخص المؤىؿ بحكـ كض باالمتثاؿالتنفيذم 
التطبيؽ المعنكم لمجزاء ،الذم يقصد بو تطبيؽ الجانب المتعمؽ بالنظاـ االجتماعي منو أساسا، 

أم كؿ ما يتعمؽ باإلنساف كفرد ينتمي إلى المجتمع بحيث تتكلى اإلدارة العقابية السير عمى 
السير عمى تطبيؽ ، بينما يتكلى القاضي االعتقاؿبماديات  تنفيذ الجانب المادم المتعمؽ

عضكا في الجياز القضائي، ميمتو األساسية السير عمى النظاـ  باعتبارهالجانب المعنكم 
االجتماعي، مف خالؿ متابعة المحكـك عميو داخؿ المؤسسة، كحتى خارجيا، كتسمم المتابعة 

ك كذا التى يقـك بيا القاضي بالتحقؽ مف مدل نجاعة الجزاء الجنائي الذم نطقت بو المحكمة، 
النظر في النظاـ العقابي المطبؽ عمى المحكـك عميو كتمكنو مف تقدير ما إذا كاف يجب تغييره 

فيو قصد تحقيؽ اليدؼ المنشكد مف كراء تكقيع الجزاء، كا ٕعادة تأىيؿ الجاني  االستمرارأك 
، ىذا فضال عف أف تدخؿ القاضي يشكؿ ضمانة ىامة لحماية الحريات الفردية 1اجتماعيا

 . مبدأ الشرعية احتراـمحكـك عميو، كضماف حقكقو كالسير عمى لؿ

دخؿ القاضي عالـ السجكف بصفة تدريجية، ليساىـ في عممية التأىيؿ االجتماعي   
فظيرت فكرة الخصكمة الجنائية المتكاصمة التى تبدأ مف التحريات األكلية إلى  لممسجكنيف،

إطالؽ سراح الجاني ،كأحيانا إلى ما بعد إطالؽ سراحو، في بادئ األمر أثيرت أراء مختمفة 
حكؿ السمطة التي ستكمؼ بميمة تطبيؽ العقكبة، أكليما يرمي إلى إسناد ىذه الميمة إلى 

، كثانييما يرل أف تسند ىذه السمطة إلى الجية (ة المؤسسة العقابية إدار)السمطة اإلدارية
لجاف مختمطة عمى أف تككف الغمبة مف حيث التمثيؿ لمسمطة  إطارالقضائية منفردة، أك في 

 . القضائية

الثاني بالنظر ما لرجاؿ القضاء مف تككيف متيف في ىذا  االتجاه أيدكامعظـ الفقياء   
العديد مف المؤتمرات الدكلية ك  اىتماـالتدخؿ القضائي كانت محؿ  المجاؿ ،كما أف مرحمة

 2.إلى اإلقرار بضركرتيا فانتيت  انعكاساتياىذه المرحمة كمبدأ بمختمؼ  اتخذت
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 .في مرحمة التنفیذ الجزائي لمتدخل القضائي  األسس التشریعیة  المطمب الثاني 
تشكمت عدة آراء مختمفة فمنيـ مف يرل أف التدخؿ القضائي يستند إلى إشكاالت لقد  

التنفيذ التي تثكر بيف المحكـك عميو كاإلدارة خالؿ فترة تطبيؽ العقكبة الجزائية، فيذه ال يجكز 
اإلدارة خصما كحكما في نفس الكقت ك السبيؿ  ، فذلؾ يعني أف تككف1ترؾ الحكـ فييا لإلدارة

ـ ىذه اإلشكاالت ىك أف يتدخؿ القضاء لمفصؿ فييا، كىك ما يسميو البعض الكحيد لحس
األساس اإلجرائي، كذىب البعض األخر إلى القكؿ أف الحكـ البدائي يرتب لممحكـك عميو حقكؽ 

 عمى القضاء التدخؿ لحماية  التزاماتكإ 
 ة إمتداد سمطة، في حيف ذىب رأم ثالث إلى القكؿ بفكرااللتزاماتىذه الحقكؽ كضماف أداء 

 .2تطبيؽ العقكبة انتياء حتىالقضاء الجنائي 
االساس ، (الفرع األكؿ)لمتدخؿ القضائي في  األسس اإلجرائية سنقسـ ىذا المطمب إلى  لدا 

امتداد الشرعية ،(الفرع الثاني)في  القائـ عمى ما لمقضاء مف دكر في حماية الحقكؽ  الحريات 
 (.الفرع الثالث)في  كأساس في مرحمة التنفيذ 

 األسس اإلجرائیة لمتدخل القضائي :الفرع االول

إشكاالت التطبيؽ المحتممة الكقكع ،النزاع حكؿ تطبيؽ الحكـ ذاتو بدعكة أنو غير  إف
كاجب التطبيؽ، أك أنو يراد تطبيقو عمى غير المحكـك عميو بالعقكبة ذاتيا ،كما أف سقكط 

مف بيف اإلشكاالت المحتممة التي تككف عائؽ في تطبيؽ العقكبة عمى المحكـك عميو  تعتبر 
الحكـ، ككؿ إجراء يتخذ في ىذا الصدد يكافؽ ما بيف الظركؼ الجديدة كمنكط الحكـ، كيضيؼ 

 . 3البعض إلى إشكاالت التنفيذ العمؿ الذم يقـك بو قضاة التنفيذ

يعتبر إدخاؿ مفيـك تككيف المحكـك عميو تقدما كبيرا في مجاؿ السياسة العقابية، إذ 
بفضمو نجد أف األركػاف األساسػية لمجػزاء ال يمكػف تحديػدىا خػالؿ عمميػة التنفيػذ، كبيػذا يصػبم 
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التنفيػذ يتمثػؿ في تحقيؽ األمر القضائي الذم يحتكيو الجزاء، كىذا التحقيؽ تقـك بو جية 
حيث الجزاء الجنائي )قضائية ك ذلؾ بما يحتكيػو مف إشكاالت بمعناه التقميدم أك بمعناه الحديث

 .1لمجاني االجتماعيالتأىيؿ  أصبم ييدؼ إلػى تحقيػؽ إعػادة

إذا نجحت ىذه النظرية في تبرير التدخؿ القضائي في مرحمة التطبيػؽ، فإنيػا بنػت ىػذا 
الجزائػي كمػا نطػؽ بػو قاضػي الحكػـ، فػي حػيف أف التػدخؿ  عمى أسػاس تطبيػؽ الحكػـ التػدخؿ

ع القضػائي الػذم نبحث لو عف أساس قانكني ىك ذلؾ التدخؿ الذم يأخذ بعيف اإلعتبار الكاؽ
 .2زاءالحؾ ـ أم تعديؿ في طبيعة الجديؿ منط كؽ التنفيذم، معناه إمكانيػة أك ضركرة تع

ػكاالت التػي تثػكر الجية الكحيػدة المؤىمػة لمنظػر فػي اإلشكعمى ىذا األساس فإف القضاء ىك 
مرحمة التطبيؽ الجزائي يعد م فإف تدخؿ القضاء ؼ إليبمناسػبة القرارات الصادرة عنو ا، كبالت 

 .حتمية 3ركرة ض

 في حمایة الحقوق و الحریات القائم عمى ما لمقضاء من دور  األساس الفرع الثاني

حقكقو كإنساف،كٕانما يحافظ عمى أغمب ىذه الحقكؽ، كبذلؾ فإف ال يفقد المحبكس كؿ 
ادم في المجتمع ما عدا كز القانكني الذم يتمتع بو الفرد العالفرد المحبكس يتمتع بنفس المر

 . 4حقو في الحرية الذم سمب منو بمكجب حكـ قضائي

ؿ القضائي في مف ىذه الفكرة، إيجاد األساس القانكني لمتدخ انطالقاحاكؿ بعض الفقياء 
نظرية المركز القانكني لممحكـك عميو : مرحمة تطبيؽ الجزاء الجنائي، كذلؾ مف خالؿ نظريتيف

 .5،كنظرية الحقكؽ الشخصية لممحكـك عميو
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يرل أصحاب نظرية المركز القانكني لممحكـك عميو أنو إذا كانت المراكز القانكنية ىي 
ىذا المنطؽ لتبياف األساس القانكني  اعتماديمكف  كليدة القكاعد القانكنية المنشئة ليا، فإنو

أف ىذا التطبيؽ الذم يجد مصدره  باعتبارلمتدخؿ القضائي فى مرحمة تطبيؽ الجزاء الجنائي، 
 .في القكاعد القانكنية ،يكلد عالقة قانكنية بيف الدكلة كطرؼ ك المحكـك عميو كطرؼ آخر

ؽ التي لدل الشخص العادم، ما عدا بالنظر إلى أف المحكـك عميو يتمتع بنفس الحقك
تمؾ التي حـر منيا بمكجب الحكـ الجنائي، كىي بالتخصيص الحرماف مف الحرية ،فإنو مف 

المنطؽ أف تتدخؿ السمطة القضائية في مرحمة التطبيؽ، ككف أنيا األنسب لفؾ النزاعات 
المتبقية لممحكـك عميو، المحتممة الكقكع ما بيف المحبكس ك اإلدارة العقابية، كلحماية الحقكؽ 

عمى ىذا األساس تعتبر ىذه النظرية أف السمطة القضائية ىي الضمانة الحقيقية لحماية المركز 
 .1القانكني لمشخص المحبكس

أما نظرية الحقكؽ الشخصية لممحكـك عميو فيي تقيـ التدخؿ القضائي في التطبيؽ عمى 
كعدـ  احتراميا، كعمى اإلدارة العقابية أساس أف ىناؾ حقكؽ يكمفيا القانكف لممحكـك عميو

المساس بيذه الحقكؽ، طالما أنو إعترؼ بحقكؽ شخصية لممحكـك عميو فال بد مف كجكد 
ىذه الحقكؽ، ليس ىناؾ جية أفضؿ لتحقيؽ ىذا الغرض مف السمطة  القتضاءإمكانية لديو 

 . القضائية

بياف أىمية حماية الحقكؽ عمى  اقتصرت، ككف أنيا االنتقادلـ تسمـ ىذه النظرية مف 
الشخصية لممحكـك عميو كأف يككف ذلؾ مف طرؼ القضاء، دكف أف تقدـ السند القانكني الذم 

كيمي لعمؿ قاضي تطبيؽ العقكبات يقـك عميو ىذا التدخؿ، باإلضافة إلى إغفاليا لميدؼ التؽ
 .2المتمثؿ في تحقيؽ أغراض السياسة العقابية الحديثةك
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 امتداد الشرعیة كأساس في مرحمة التنفیذ :الثالث الفرع 

مبدأ في مرحمة تطبيؽ العقكبة الجزائية حسب نظرية إمتداد الشرعية أساسو مف ياتي ىدا 
 .خالؿ فرض رقابة قضائية عامة عمى شرعية التطبيؽ

بحيث إذا كاف مبدأ شرعية الجرائـ ك العقكبات يييمف عمى مرحمتي التجريـ ك المحاكمة، 
أف يستمر في مرحمة تطبيؽ العقكبة الجزائية، لكي ال يتـ التطبيؽ بشكؿ مخالؼ  فإنو ينبغي

ىذا مع العمـ أف السمطة القضائية ىي أحسف ضامف لشرعية تطبيؽ الجزاءات الجنائية .1لمقانكف
حامي لحقكؽ المحكـك عميو، مف خالؿ قياميا بتسميط الرقابة عمى تطبيؽ الجزاءات  كأفضؿ
 .الجنائية

طبيعي كمنطقي لممجيكد  كاستمراريتميز ىذا األساس في ككنو أقر التدخؿ القضائي، 
القضائي،دكف المجكء إلى أفكار كٕافتراضات غربية عف طبيعة العممية، مما دفع البعض إلقراره 

كنظرية صالحة إلعطاء االساس القانكني لمتدخؿ القضائي في مرحمة التطبيؽ، ككف أنو 
 .2صمتكامؿ ك غير متناؽ

فيما يخص التدخؿ القضائي بأف الحاجة إلى الرقابة عمى  االتجاهيضيؼ أصحاب ىذا 
النشاط القضائي إلى مرحمة التطبيؽ، بؿ أيضا  امتدادالشرعية ليست كحدىا التي تستكجب 

ك بذلؾ يككف  لممحكـك عميو، االجتماعيالحاجة إلى إسياـ القضاء في تحقيؽ إعادة اإلدماج 
القضاء لو دكريف في مرحمة التطبيؽ، األكؿ يتمثؿ في تحقيؽ الضمانات اإلجرائية التقميدية، 
كالثاني يتمثؿ في تمكيف القاضي مف القياـ بدكره االجتماعي المتمثؿ في حماية المجتمع ك 

 .الفرد
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ة مبدأ يعطي بعدا جديدا لمبدأ الشرعية، كيتطمب مف المشرع صياغ االتجاهمثؿ ىذا 
التدخؿ في شكؿ معيف ،بحيث يحقؽ الصمة ما بيف اليدؼ مف التطبيؽ كحماية المركز القانكني 

 .لممحكـك عميو

شغمت فكرة التدخؿ القضائي مرحمة تطبيؽ الجزاء الجنائي كفكرة عممية تساعد عمى 
د لمبحث عف السف اىتماموعمى  استحكذتاليدؼ المسطر لمجزاء الجنائي، كفيما بعد  تحقيؽ

القانكني المناسب التي تقاـ عميو، ىذه الفكرة بغض النظر عف السند المعتمد إلقرارىا قد 
 اختالؼتجسدت فيما بعد في صمب الكثير مف التشريعات، فكجدت بذلؾ مجاال لتطبيقيا ،رغـ 

أشكاؿ التدخؿ القضائي ،كالقكاعد التي تحكمو، ك الخالفات العقائدية التي كانت منطمقا لو، فإف 
ليدؼ منو ضؿ تقريبا نفسو بالنسبة لكؿ التشريعات التي تبنتو كىك تحقيؽ إعادة التأىيؿ ا

. 1لممحكـك عميو االجتماعي

 تطور اإلشراف القضائي لمتطبیق الجزائي في التشریع الجزائري  المطمب الثالث
في التشريع الجزائرم مرتبطا  التطبيؽ الجزائيأتى نظاـ التدخؿ القضائي في مرحمة 

،نظرا لما 2، فكاف تكممة لممجيكد التشريعي في المجاؿ الجزائياالجتماعيبسياسة إعادة التأىيؿ 
يمعبو القضاء كجية مختصة كمؤىمة في تكجيو العقكبة تكجييا صحيحا لتحقؽ أغراضيا 

بدأ المشرع كتصكف حقكؽ المسجكف كتضمف مشركعية العقكبة، أخذ بيذا الـ االجتماعية
-72مف خالؿ األمر رقـ 1972الجزائرم الذم عرؼ تدخؿ القضاء في مرحمة التطبيؽ سنة

 04-05، كبتطكر نسبي لنضاـ اإلشراؼ القضائي عمى تطبيؽ العقكبات، صدر القانكف 02
العقابية في الجزائر كليغطي النقائص التي  المنظكمةليتماشى مع ىذا التطكر الذم عرفتو 

 . 3 02 -72كف يشكبيا القاف

                                      
 .40-39.ص.يؽخع َفسٓ، ص  - 1

 .86.طاشٕؼ عثع انسفٛع، يؽخع ساتك، ص - 2

 .325.يؽخع ساتك، ص ،"ظٔؼ لاضٙ تطثٛك انعمٕتاخ فٙ تُفٛػ انعمٕتاخ اندؿائٛح انُظاو اندؿائؽ٘ "عثًاَٛح نطًٛسٙ، - 3



 انفظم األٔل                                                     انُظاو انمإََٙ نماضٙ تطثٛك انعمٕتاخ   
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أماـ عدـ كفاية أساليب التعميـ المدرسي، التأىيؿ الميني كالعالج النفسي كغيرىا مف 
األساليب العالجية األخرل المطبقة في المؤسسات العقابية عمى تحقيؽ إصالح كتأىيؿ 

 1المحكـك عميو، كلكثرة اآلثار السمبية الناتجة عف إيداع المحكـك عميو في المؤسسة العقابية
 04-05المتمـ لقانكف  01 -18دعـ المشرع الجزائرم العقكبات البديمة بمكجب القانكف رقـ

 .2الذم أقر فيو الكضع تحت المراقبة اإللكتركنية
كفؽ ما سبؽ عرضو سيتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى التدخؿ القضائي لمتطبيؽ الجزائي في 

لتطبيؽ الجزائي في ظؿ القانكف ، التدخؿ القضائي ؿ(الفرع األكؿ)في  02-72ظؿ األمر رقـ
في  01-18التدخؿ القضائي لمتطبيؽ الجزائي في ظؿ القانكف ( الفرع الثاني)في  05-04

(. الفرع الثالث)
 02-72  األمرالقضائي في ظل  اإلشراف :الفرع األول

ئرم فكرة إحداث منصب قاضي تطبيؽ العقكبات مف التشريع االمشرع الجز أستمد
، إال أنو 1958رغـ أف إنشاء نظاـ قاضي تطبيؽ العقكبات في فرنسا يرجع إلى سنة  الفرنسي،

، عند صدكر قانكف تنظيـ السجكف كٕاعادة تربية االستقالؿلـ يطبؽ في الجزائر إال بعد 
 10المكافؽ  1391ذم الحجة عاـ  25المؤرخ في  02-72المساجيف بمكجب األمر رقـ 

، كىذا رغبة لممشرع في 3كأطمؽ عميو تسمية قاضي تطبيؽ األحكاـ الجزائية 1972فبراير 
تكريس مبدأ الشرعية في مرحمة تطبيؽ العقكبة، كضماف تطبيؽ العقكبة طبقا لمقانكف ،ك صكنا 

مكاكبة منو  02-72لحقكؽ المحبكسيف أثناء تطبيؽ العقكبات السالبة لمحرية، أقر األمر رقـ 
، ك ذلؾ ما يظير مف خالؿ ديباجة القانكف أعاله، 4جاؿ السياسة العقابيةلألفكار الحديثة في ـ

معيار تقييد الحرية كسيمة إلصالح المحكـك عميو، دكف أف يتعدل ذلؾ إلى  أعتمدحيث 
                                      

، يكتثح انٕفاء 1،انثعائم انعماتٛح نهسثس ٔإٔاعاظٕجعاظج إطالذ انًسكٕو عهٛٓى، طيسفٕظ عهٙ عهٙ - 1

 .                                                                       91، ص2016انمإََٛح   ،يظؽ،

، انظاظؼج 05ج، ععظ .ؼ،ج.،ج2018ُٚاٚؽ سُح  30انًٕافك 1439خًاظ٘ األٔنٗ عاو 12يؤؼش فٙ  01-18انمإٌَ ؼلى - 2

فثؽاٚؽ سُح  6انًٕافك  1425غٖ انسدح عاو  27انًؤؼش فٙ  04-05، ٚتًى  انمإٌَ  ؼلى2018ُٚاٚؽ  30تتاؼٚص 
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2005. 
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إخضاعو إلجراء آخر، كأنشأ في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ أم ىدؼ اإلصالح، مؤسسات ذات 
قاضي تطبيؽ األحكاـ "مف بينيا  ماالجتماعصالحيات مختمفة تسمى مؤسسات الدفاع 

 مف ىذا القانكف السالفة  7بمكجب المادة  1 كما سماه في ىذا القانكف" الجزائية

 .الذكر

مف خالؿ ىذه المادة يظير أف المشرع الجزائرم كبمجرد صدكر أكؿ قانكف لتنظيـ 
، كذلؾ 2ئيةتبنى نظاـ اإلشراؼ القضائي عمى تنفيذ العقكبات الجزا االستقالؿالسجكف بعد 

 لحماية األشخاص الذيف تنفذ عمييـ األحكاـ الجزائية حتى يتمكنكا مف الممارسة الكمية أك
 . نطاؽ ما ىك ضركرم لتحقيؽ األىداؼ المرجكة لجزئية لحقكقيـ فيا

تجدر اإلشارة عمى أنو قبؿ تاريخ صدكر ىذا األمر كانت ميمة القياـ بتطبيؽ العقكبات 
 .اختصاصوالتي تكجد المؤسسة العقابية في دائرة مككمة لككيؿ الجميكرية 

يفيـ مف ذلؾ أف المشرع الجزائرم أراد أف يضفي عمى المؤسسات العقابية نكعا مف 
الرقابة القضائية تكمف في شخص قاضي تنفيذ األحكاـ الجزائية، باإلضافة إلى إنشاء ىمزة 

التي ينفذ فييا الحكـ، كتبعا  كصؿ ما بيف الجية القضائية مصدرة الحكـ كالمؤسسة العقابية
لذلؾ فإف قاضي تنفيذ األحكاـ الجزائية يحمؿ رسالة ضخمة بإشرافو إشرافا مباشرا عمى تصنيؼ 

كؿ صنؼ مف الجناة  بالئـبما  02-72الجناة كعمى كيفية تطبيؽ العقكبات في ظؿ األمر رقـ 
دكر الحكـ خضع ليا قبؿ ص التيالفحص  كنتائجبحسب ما يكشؼ عنو ممؼ المسجكف 

 .باإلدانة كبعده

سالفة الذكر أف قاضي تطبيؽ األحكاـ الجزائية يعيف بمكجب قرار 07تـ ذكر في المادة 
مف كزير العدؿ لمدة ثالث سنكات قابمة لمتجديد لكف المشرع لـ يحدد معايير التعييف كشركطو، 

                                      
 .، يؽخع ساتك02 -72 األيؽ ؼلى - 1

 .170عًؽ ضٕؼ٘، يؽخع ساتك، ص - 2
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باإلشارة إلى  أكتفينما لـ يعرؼ قاضي تطبيؽ األحكاـ الجزائية، كإ  02-72كما أف األمر رقـ 
 1كظيفة ككيفية تعيينو محاكلة منو لتعريفو

بخصكص القاضي المشرؼ عمى التنفيذ أف التسمية التي  02 -72المالحظ في األمر رقـ 
أف األحكاـ  باعتباركىي تسمية كاسعة "قاضي تطبيؽ األحكاـ الجزائية"أطمقيا عميو المشرع 

الجزائية ال تشمؿ فقط العقكبات السالبة لمحرية، بؿ تشمؿ كذالؾ األحكاـ الصادرة بالغرامات 
قاضي اإلشراؼ، في حيف أف  الختصاصككذا التدابير ،كبالتالي التسمية ليست مناسبة نظرا 

 .2الكاقع العممي يختص فقط بتنفيذ العقكبات السالبة لمحرية

لؾ في ىذا القانكف إغفالو لتحديد الطبيعة القانكنية لمتدخؿ القضائي في مف األشياء الناقصة كذ
مرحمة التنفيذ الجزائي بتحديد جية كاحدة كىي قاضي تطبيؽ األحكاـ الجزائية كالذم بالنظر إلى 
طريقة تعيينو كطبيعة تككينو كالصفة التي يحمميا فيك قاضي، كبالتالي فإف األعماؿ التي يقـك 

باشرتو لميامو تفسر عمى أنيا أعماال قضائية كاألعماؿ القضائية تفرض أف يككف بيا بمناسبة ـ
 .3الطعف فييا ممكنا ك يتـ بالضركرة أماـ جية قضائية أعمى

 .01-18المتمم بالقانون  04-05القضائي في ظل القانون رقم اإلشراف  الفرع الثاني

المتضمف قانكف تنظيـ السجكف كٕاعادة تربية المساجيف لـ 02-72ظرا ألف األمر رقـ ف    
، كلعدـ قدرتو عمى 4النتائج المرجكة منو بتطبيقو ميدانيا لمدة تزيد عف ثالثيف سنةيحقؽ 

التجاكب مع المعاممة العقابية الحديثة كعدـ تكفره عمى اآلليات المناسبة لضماف تطبيؽ أنظمة 
المتضمف  06/02/2005المؤرخ في  04-05انكف رقـ إعادة التربية تـ إلغاؤه بمكجب الؽ

. 5لممحبكسيف االجتماعيقانكف تنظيـ السجكف كٕاعادة اإلدماج 

                                      
1 -  (13:24) (13/11/2017)4af6a1ff3297fcdd 

 :،ظٔؼ انمضاء فٙ تُفٛػ انعمٕتاخ، َشؽ عهٗ انًٕلع اإلنكتؽَٔٙهللا يُتعٖ انعكتٕؼج شًٛاء عطاا  - 2

http://www.shaimaaatalla.com/vb/forumdisplay.php?f=150&s=7a3e025dd7a513a 

 .18.إًٚاٌ تًشثاش، يؽخع ساتك،ص_  3

 .77.ٚاسٍٛ يفتاذ، يؽخع ساتك، ص_  4

 .3.طانر شٍُٛ، يؽخع ساتك،ص_  5
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   04-05في ظل القانون رقم -

عرؼ اإلشراؼ القضائي عمى التطبيؽ العقابي في ظؿ ىذا القانكف تطكرا ممحكظا  
كخاصة ما يتعمؽ بالصالحيات المخكلة لقاضي تطبيؽ العقكبات في مجاؿ إعادة اإلدماج 

سالفة الذكر التي تتضمف دكر  23لممحبكسيف ،ك ىذا ما نستخمصو مف نص المادة  االجتماعي
عمى مراقبة مشركعية تطبيؽ العقكبات السالبة لمحرية،  قاضي تطبيؽ العقكبات بالسير

 .1كعمى ضماف التطبيؽ السميـ لتدابير تفريد العقكبة االقتضاءكالعقكبات البديمة عند 

المشرع الجزائرم تراجع عف تسمية القاضي المكمؼ باإلشراؼ عمى  يتبيف أفكمف ىنا 
قاضي تطبيؽ ("  02-72قانكف )ديـ الجزائية إذ كاف يسميو في القانكف الؽ تطبيؽ العقكبة

المادة ")بقاضي تطبيؽ العقكبات "سمي (  04-05قانكف )، كفي القانكف الجديد"األحكاـ الجزائية
أف األحكاـ الجزائية ال تشمؿ فقط العقكبات السالبة  باعتباركىي التسمية األكثر مالئمة ( 22

لقضائي مطمكب في العقكبات السالبة ا التدخؿلمحرية كٕانما قد تشمؿ عقكبات أخرل، كبما أف 
 .2لمحرية فإف إعادة التسمية جاءت في محميا

عمى  أعتمدباإلضافة إلى أف المشرع الجزائرم مف خالؿ أحكاـ ىذا القانكف يتبيف أنو 
تأسيس التدخؿ القضائي في مرحمة تطبيؽ الجزاء الجنائي عمى أساس إضفاء صبغة المشركعية 
عمى العقكبة عف طريؽ تطبيقيا كفقا لمقانكف كىك بذلؾ يجسد مبدأ المشركعية الذم تؤسس عميو 

، كمنو لمعمؿ القضائي امتداداالجريمة كالعقكبة، كبالتالي فقد إعتبر مرحمة ما بعد الحكـ الجزائي 
 .3أصبم إضفاء صفة المشركعية عميو يأتي مف خالؿ إشراؼ القضاء عمى تطبيؽ العقاب

                                      
ٚتضًٍ لإٌَ تُظٛى انسدٌٕ ٔ إعاظج  ،2005فثؽاٚؽ  6، يؤؼش فٙ 04-05يٍ انمإٌَ ؼلى  23أَظؽ انًاظج _  1

 .اإلظياج اإلختًاعٙ نهًسثٕسٍٛ ،يؽخع ساتك

يؽخع ساتك،  "ظٔؼ لاضٙ تطثٛك انعمٕتاخ فٙ تُفٛػ انعمٕتاخ اندؿائٛح انُظاو اندؿائؽ٘ "عثًاَٛح نطًٛسٙ ،  - 2

 326.ص

يؽخع ساتك،  "نُظاو اندؿائؽ٘ظٔؼ لاضٙ تطثٛك انعمٕتاخ فٙ تُفٛػ انعمٕتاخ اندؿائٛح ا "عثًاَٛح نطًٛسٙ ،_  3

 .326ص
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 1 01-18في ظل القانون رقم -

 إصالحدكؿ العالـ لمتطكر التكنكلكجي في  معظـمع تطكر العقكبات البديمة اتباع 
زيادة عمى النفقات  العقكبة السالبة لمحرية التي تتعرض ليا  كاالنتقادات العقابية  المنظكمة

الباىظة التي تكمفيا لمدكؿ ،فقد بات لزاما عمى فقياء السياسة العقابية المعاصرة إيجاد بدائؿ 
مع طبيعة المجـر كتحد مف نسبة الجرائـ، كما تساعد المجرميف  تتالءـلمعقكبات السالبة لمحرية 

 .عمى إعادة اإلدماج في المجتمع

، كتضييؽ نطاؽ العقكبات السالبة ك أصبم العقاب بمفيـك أخر يتبنى إصالح المحكـك عميو 
عمى البحث عف بدائؿ ليا تكفؿ تحقيؽ عدالة متكازنة، حيث يطمؽ عمى الدكؿ  لمحرية، كعكفت 

كفؽ  2018، الذم تبنتو الجزائر سنة 2، كمنيا السكار اإللكتركني"بالعقكبات البديمة"ىذه البدائؿ 
 6المؤرخ في 04 -05المتمـ لمقانكف  2018يناير سنة  30المؤرخ في  01-18لقانكف رقـ ا

لممحبكسيف، حيث يتمـ  االجتماعيتضمف قانكف تنظيـ السجكف كٕاعادة اإلدماج  2005فبراير 
بفصؿ رابع تحت عنكاف  04-05الباب السادس المخصص لتكييؼ العقكبة مف القانكف رقـ 

تكضم  16مكرر150مكرر إلى  150يتضمف المكاد مف "اإللكتركنيةالكضع تحت المراقبة "
أحكاـ ىذه العقكبة البديمة كشركطيا ككؿ ما يتعمؽ بتنفيذه 

 المدة قصيرة لمحرية السالبة العقكبة لتنفيذ الحديثة األساليب أحد اإللكتركني السكار نظاـ ك
 ىذا ،كيقـك"البيت في بالسجف" عنو يعبر ما بصكرة _المفتكح الكسط في أم_السجف خارج
 بكاسطة مراقبة ك محدكدة تحركاتو أف منزلو،غير في بالبقاء عميو لممحكـك سماح عمى النظاـ
 ىذا تسمية جاءت ىنا قدمو،كمف أسفؿ في أك معصمو في مثبت السكار أك الساعة يشبو جياز

العقاب عمـ فقياء مف القميؿ البعض يعتمده الذم الكصؼ ،كىك(اإللكتركني السكار)األسمكب  

                                      
 .انسدٌٕ ٕٔاعاظج اإلظياج اإلختًاعٙ نهًسثٕسٍٛ، يؽخع ساتك ، انًتضًٍ لإٌَ تُظٛى01 -18انمإٌَ ؼلى  - 1

 يسعٕظ٘ كؽٚى ،َظاو انسٕاؼ اإلنكتؽَٔٙ فٙ ظم انسٛاسح انعماتٛح انًعاطؽج، يدهح انمإٌَ ٔ األعًال، خايعح سعٛعج ،  - 2

www.droitentreprise.com.(14/03/2018) : ،َشؽ عهٗ انًٕلع اإلنكتؽَٔٙ. 2018اندؿائؽ 
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 في كانت اإللكتركنية،كٕاف المراقبة نظاـ عمى أطمقت التي المصطمحات ك المفاىيـ تعددت لقد
 اإللكتركنية،بينما اإلسكرة بعبارة االنجميزم الفقو عنو عبر كاحد،حيث ىدؼ في تصب مجمميا

االلكتركنية الرقابة مصطمم اآلخر البعض أستعمؿ . 

 كجكد مف لمتأكد الكتركنية كسائط استخداـ أنيا عمى كتركنيةاالؿ المراقبة تعرؼ حاؿ أية كعمى
 ك الخير ىذا بيف عمييما اتفاؽ السابؽ الزماف ك المكاف في محددة فترة خالؿ ليا الخاضع
بيا اآلمرة القضائية السمطة  
 خارج لمحرية السالبة العقكبة لتنفيذ طريقة يعتبر اإللكتركنية المراقبة تحت الكضع أف إذف يتضم

 عف كبديؿ أك المحاكمة انتظار في أك اإلقامة تحديد تدابير إطار في إما السجف،يقرر سكارأ
.القضاء طرؼ مف محددة ساعات خالؿ منزلو في بالبقاء الشخص إلزاـ عمى العقكبة،يعتمد  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

الفصل الثاني 
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 أىمیتوقاضي تطبیؽ العقكبات مف خالؿ تبیاف مفيـك  تطرقنا في الفصؿ األكؿ إلى 
المعتمدة لمتدخؿ القضائي في مرحمة تطبیؽ   األسسك،كمكانتو في السمـ القضائي،  القانكنیة 

الجزاء الجنائي، تكصمنا إلى نتیجة مفادىا أف كجكد ىذا القاضي في مرحمة تطبیؽ الجزاء 
ضركرة حتمیة في ظؿ السیاسة العقابیة الحدیثة، حقیقیة لمحریات ك الحقكؽ ك ضمانة  الجنائي 

لممحكـك عمیو عف طریؽ تغیر  االجتماعيلما ليذه المرحمة مف أىمیة في إعادة اإلدماج 
 كتكجیو سمككو عمى نحك إیجابي، بإخضاعو ألسالیب المعاممة العقابیة الحدیثة كمختمؼ

 .داخؿ كخارج المؤسسة العقابیة األنشطة التي یخضع ليا المحبكس
 04 -05لضماف تطبیؽ ىذه األنشطة ك برامج إعادة اإلدماج في ظؿ القانكف رقـ 

لممحبكسیف، كصكنا لحقكؽ المحكـك  االجتماعيالمتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج 
ميـ یككف عمیو المتبقیة مف أم تعسؼ ،خكؿ المشرع الجزائرم لقاضي تطبیؽ العقكبات دكر 

 .االجتماعيمف خاله الركیزة األكلى إلرساء سیاسة عقابیة قائمة عمى فكرة الدفاع 
قاضي تطبیؽ  اختصاصات تـ عرضو إلى  سیتـ تقسیـ ىذا الفصؿ مف خالؿ ما

قاضي تطبیؽ العقكبات اختصاصات كٕالى ،(المبحث األول)العقكبات داخؿ المؤسسة العقابیة في
(. المبحث الثاني)في خارج المؤسسة العقابیة 
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 قاضي تطبیق العقوبات داخل المؤسسة العقابیةاختصاصات  المبحث األول
ليدؼ مف التدخؿ القضائي في مرحمة تطبیؽ العقكبة ىك تحقیؽ إعادة التأىیؿ ا إف

كتكییؼ العقكبة بشكؿ صحیح  االجتماعي لممحبكسیف، كضماف تطبیؽ العقكبة كفؽ القانكف،
،فإنو كألجؿ ىذا كاف مف الضركرم تمكیف المشرؼ عمى عممیة العالج العقابي بسمطات حقیقیة 

 .ك فعالة في تكجیو السیاسة العقابیة، ألف نجاحيا مرتبط بيذه السمطات
االختصاصات الرقابیة لقاضي تطبیؽ كفؽ ما تـ عرضو سیتـ تقسیـ ىذا المبحث إلى 

االختصاصات االستشاریة لقاضي تطبیؽ العقكبات ك إلى ( المطمب األول)في  العقكبات
 (.المطمب الثاني)

 االختصاصات الرقابیة لقاضي تطبیق العقوبات :المطمب األول 
العقكبة األساس الذم یرتكز عمیو تطبیؽ العقكبات السالبة لمحریة كالذم  یعتبر مبدأ تفرید

كضعیتو الجزائیة، كحالتو البدنیة كالعقمیة، كىذا  تقتضیویتمثؿ في معاممة المحبكس كفقا لما 
مف قانكف تنظیـ السجكف، كمنو فإف لكؿ فئة مف المحبكسیف شخصیتو ك 03حسب المادة 

، بشكؿ یضمف إدماجيـ في 1كضعیتو كحالتو النفسیةظركفو یجب أف یعالج كؿ حسب 
المجتمع، كمعاممتيـ معاممة حسنة تصكف كرامتيـ اإلنسانیة، كتعمؿ عمى الرفع مف قدراتيـ 

 .2الفكریة كالمعنكیة دكف تمییز بینيـ بسبب الجنس أك العرؼ أك المغة أك الدیف
یـ ألسالیب المعاممة العقابیة بما أف ىذا المبدأ أم مبدأ تفرید العقكبة أك التطبیؽ السؿ

یيدؼ إلى إعادة إدماج كتأىیؿ المحكـك عمیو، فإنو مف البدیيي أف یككف لقاضي تطبیؽ 
 23العقكبات دكر في ىذا األمر، كىك ما یظير جمیا في قانكف تنظیـ السجكف مف خالؿ المادة 

بات منيا ضماف منو التي تتضمف الصالحیات األساسیة التي یتمتع بيا قاضي تطبیؽ العقك

                                      
،المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع 04 -05مف القانكف رقـ  03أنظر المادة  - 1

 .سابؽ
حبكسیف ، ،المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادةكٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لمـ04 -05مف القانكف رقـ  02أنظر المادة  - 2

 .مرجع نفسو
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حیث یظير دكر قاضي  24، ككذلؾ مف خالؿ المادة 1التطبیؽ السمیـ لتدابیر تفرید العقكبة
 .2تطبیؽ العقكبات في إطار لجنة تطبیؽ العقكبات فیما یخص ترتیب كتصنیؼ المحبكسیف

تصنیؼ  العقابیةكفقا لما سبؽ عرضو  سیتـ تقسیـ ىذا المطمب إلى تصنیؼ المؤسسات 
، كٕالى أنشطة (الفرع الثاني) إلى أنظمة االحتباس في ،(الفرع األول)لیيـ في المحكـك ع

 (.الفرع الثالث) التأىیؿ كاإلصالح في
 تصنیف المؤسسات العقابیة و تصنیف المحكوم عمیيم : الفرع األول

یقصد بالتصنیؼ تقسیـ المحكـك عمیيـ إلى فئات مختمفة كتكزیعيـ عمى المؤسسات 
كالعقمیة، كغیرىا مف األسس  االجتماعیةلسف كالجنس كنكع العقكبة كحالتيـ المتخصصة طبقا ؿ

المعتمدة فى التصنیؼ، كبعدئذ یخضعكف داخؿ المؤسسة إلى تقسیمات أخرل فرعیة تتحدد عمى 
 .3ضكئيا المعاممة المالئمة لمقتضیات التأىیؿ

كفقا لما تـ عرضو التطرؽ إلى  تقتضي دراسة التصنیؼ داخؿ المؤسسات العقابیة،
 (.ثانیا)، كٕالى تصنیؼ المحكـك عمیيـ(أوال )تصنیؼ مؤسسات البیئة المغمقة

 تصنیف مؤسسات البیئة المغمقة: أوال
یعرؼ الفقو مؤسسات البیئة المغمقة عمى أنيا سجكف مرتفعة األسكار، تككف فیيا 

اس مسمحكف في مناطؽ متقاربة، الحراسة مشددة مف الداخؿ كمف الخارج كفكؽ األسكار حر
 .4ىـ بصفة تامةتكیخضع فیيا النزالء لمعاممة خاصة تسمب فیيا حریا

إال أف ىذا النظاـ ال یعزؿ المحبكسیف عزال تاما عف العالـ الخارجي، بؿ قرر ليـ حقكؽ 
ك كسائؿ تتیح ليـ التكاصؿ مع العالـ الخارجي كحؽ الزیارات كالمحادثة، كحؽ المراسالت، 
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 .سابؽ
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الشخصي، ككف أف نظاـ  الستيالكيـالحصكؿ عمى الجرائد كالطركد كالنقكد الضركریة  كحؽ
البیئة المغمقة في العصر الحدیث یعد أسمكبا مف أسالیب المعاممة العقابیة، یيدؼ أساسا إلى 

 .لممحبكسیف بإخضاعيـ إلى طرؽ عالجیة بداخميا االجتماعيتحقیؽ إعادة التأىیؿ 
في النظاـ العقابي الجزائرم، إذ  استغالالقة أكثر األنظمة العقابیة یعد نظاـ البیئة المغؿ

، 25تطرؽ إلیو في قانكف تنظیـ السجكف مف خالؿ إبراز ممیزاتو في الفقرة الثالثة مف المادة 
المحبكس  إخضاعكإ  االنضباطبذكر أنو نظاـ یفرض فیو  اكتفىكلـ یتطرؽ إلى تعریفو كإ 
 .1لمحضكر كالمراقبة الدائمة

مف قانكف تنظیـ السجكف نجد أف المشرع الجزائرم قد قسـ  28بالرجكع إلى المادة 
 .المؤسسات كالمراكز المتخصصة: مؤسسات البیئة المغمقة إلى صنفیف

 :المؤسسات. 1 
 .كتتمثؿ في مؤسسات الكقایة، مؤسسات إعادة التربیة، كمؤسسات إعادة التأىیؿ

 :مؤسسات الوقایة -أ
المحبكسیف مؤقتا  باستقباؿكؿ محكمة، مخصصة  اختصاصبدائرة  تقع ىذه المؤسسات

 الستنفاذ،كالمحكـك عمیيـ نيائیا بعقكبة سالبة لمحریة لمدة تساكم أك تقؿ عف سنتیف، كمف بقي 
 .عقكبتيـ سنتاف أك أقؿ كالمحبكسیف إلكراه بدني

 :مؤسسات إعادة التربیة -ب
قضائي، تختص في إستقباؿ المحبكسیف كؿ مجمس  اختصاصكىي مؤسسات تتكاجد في دائرة 

سنكات، ( 05)مؤقتا، كالمحكـك عمیيـ نيائیا بعقكبة سالبة لمحریة لمدة تساكم أك تقؿ عف خمس
. سنكات أك أقؿ، كالمحبكسیف إلكراه بدني( 05)مدة عقكبتيـ خمس انقضاءكالذم بقي عمى 

 
 

 
                                      

 .18.صالح شنییف، مرجع سابؽ، ص - 1
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 :مؤسسات إعادة التأىیل -ج
عمیيـ نيائیا بعقكبة الحبس لمدة تفكؽ خمس تختص ىذه المؤسسات بحبس المحكـك 

سنكات كبعقكبة السجف ،كالمحكـك عمیيـ معتادم اإلجراـ كالخطریف ميما تكف مدة العقكبة (05)
 . 1المحكـك بيا عمیيـ كالمحكـك عمیيـ باإلعداـ

كفیما یخص مؤسسات الكقایة كمؤسسات إعادة التربیة یمكف أف تخصص أیضا 
قتا مف األحداث كالنساء كالمحكـك عمیيـ نيائیا بعقكبة سالبة لمحریة المحبكسیف مؤ إلستقباؿ

 .2ميما تكف مدتيا كذلؾ عند المزـك
 :اكز المتخصصةالمر -2 

 .تتمثؿ في مراكز متخصصة لمنساء، كمراكز متخصصة لألحداث
 :مراكز متخصصة لمنساء -أ

كالمحكـك عمیيف نيائیا بعقكبة سالبة  تستقبؿ ىذه المراكز النساء المحبكسات مؤقتا،
 .لمحریة ميما تكف مدتيا، كالمحبكسات إلكراه بدني

 :مراكز متخصصة لألحداث  -ب
سنة المحبكسیف  18األحداث الذیف تقؿ أعمارىـ عف  الستقباؿكىي المراكز المخصصة 

 .3مؤقتا كالمحكـك عمیيـ نيائیا بعقكبة سالبة لمحریة ميما تكف مدتيا
 تصنیف المحكوم عمیيم:یاثان

یقصد بو تقسیميـ إلى طكائؼ كمجمكعات تتشابو ظركؼ أفرادىا، ثـ إیداعيـ في 
في تمؾ المؤسسات لبرامج تأىیمة تتناسب مع ظركفيـ،  ضاعيـخإمؤسسات عقابیة مالئمة، كإ 
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 .سابؽ
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف ، مرجع 04 -05، مف القانكف رقـ 29أنظر المادة  - 2

 .نفسو
،المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف ، مرجع 04-05مف القانكف  28أنظر المادة   - 3

 . نفسو
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كمف ىنا تظير أىمیة التصنیؼ كخطكة أكلى في طریؽ التأىیؿ ألف الخطأ في التصنیؼ یؤدم 
ل فشؿ سیایة التأىیؿ، كبؿ قد تككف لو نتائج عكسیة، لذلؾ یتـ الفصؿ بیف السجناء عمى إؿ

 :أسس معینة تتمثؿ في
 :عمى أساس الجنس -1

یتـ كفقا ليذا األساس عزؿ الذككر عف اإلناث مف النزالء بحیث تتعذر المشاىدة أك 
تاما، كیخصص ليف  الحدیث أك اإلتصاؿ فیما بینيـ ،كیجرم عزؿ الذككر عف اإلناث عزال

مركز إصالح كتأىیؿ النساء، كفي ىذا المركز تصنؼ كؿ منيف عمى حدة، فیتـ فصؿ 
المحككمات منيف عف المكقكفات ،كالمعتادات عف المبتدئات، كالمصابات بأمراض بدنیة أك 

 .1نفسیة أك عقمیة عف غیرىف
 :عمى أساس السن -2

ناؾ مؤسسات إصالحیة منفصمة یفصؿ األحداث عف البالغیف، كیستحسف أف تككف ق
تماما لمصنؼ األكؿ ،كٕاذا كجدت مؤسسة كاحدة فیجب أف یجرم كضع األحداث في جناح 

مع البالغیف تفادیا لنقؿ داء الجریمة مف الكبار إلى  اختالطيـمخصص ليـ ،بحیث یمنع 
 .2األحداث كتجنبا لتعمميـ فنكف اإلجراـ

 :عمى أساس مدة العقوبة -3
محكـك عمیيـ بمدد طكیمة عف المحكـك عمیيـ بمدد قصیرة، لتجنب إذ یتـ فصؿ اؿ

الطائفة األخیرة مضار اإلختالط بالمحكـك عمیيـ بمدد طكیمة الذیف یحتاحكف لفترة طكیمة في 
. خالليا لمعاممة عقابیة خاصة تستيدؼ إصالحيـ كتأىیميـ یخضعكفالمؤسسة العقابیة، 

 
 

                                      
 .211.ص.2009شر كالتكزیع، األردف ،، دار كائؿ لمف1، طمبادئ عمم العقاب الكریكات،هللا محمد عبد ا  - 1
، المؤسسة الجامعیة لمدراسات كالنشر كالتكزیع، 1، ط، داء الجریمة سیاسة الوقایة والعالجعمي محمد جعفر - 2

 2003لبناف،
 .131ص.



  اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري                         الفصل الثاني

 

46 

 :عمى أساس السوابق اإلجرامیة -4
یتـ فصؿ المبتدئیف في اإلجراـ عف المعتادیف عمیو، لتجنب الطائفة األكلى مضار  حیث

 .بالطائفة الثانیة، عالكة عمى أف كؿ طائفة منيا تحتاج لمعاممة عقابیة خاصة االختالط
 :عمى أساس نوع الجریمة -5

 ، ذلؾ أف مرتكبيعمدیوأـ غیر  عمدیویقصد بو أف یككف نكع الجریمة مف ناحیة أنيا 
الجرائـ العمدیة ال شؾ أنيـ أعداء المجتمع، في حیف أف الطائفة الثانیة یقعكف في شراؾ 

الجریمة بغیر قصد كبدكف سكء نیة مما یدؿ عمى أف اإلجراـ لیس متأصال في نفكسيـ كبالتالي 
ىـ مستعدكف لإلصالح كعكدتيـ إلى المجتمع، كلذلؾ یفضؿ كضعيـ في فئة كاحدة منعزلة عف 

 .العمدییفالمجرمیف 
قد یككف نكع الجریمة معیارا مف نكع آخر عمى أساس تقسیـ المجرمیف إلى طكائؼ مف 

 .1یرتكبكف جرائـ العرض أك جرائـ األشخاص أك جرائـ األمكاؿ
 الفرع الثاني أنظمة االحتباس

بالرجكع إلى قانكف تنظیـ السجكف، نجد أف المشرع الجزائرم قد تطرؽ إلى أنظمة 
في القسـ األكؿ مف الفصؿ الثاني تحت عنكاف أكضاع المحبكسیف، كفي الفرع األكؿ  االحتباس

 52-44مف ىذا القسـ حدد أنكاع األنظمة المكرسة داخؿ المؤسسات العقابیة مف خالؿ المكاد 
، 2لالحتباسكبعض األنظمة الخاصة  لالحتباسمف قانكف تنظیـ السجكف مف حیث النظاـ العاـ 

مف قانكف  46ك 45مف المادتیف  نستقریوقرر المشرع ثالثة أنظمة، كىذا ما  ففي النظاـ العاـ
 احتباسفردم كنظاـ  احتباسجماعي كنظاـ  احتباس، إذ قسميا إلى نظاـ 04-05رقـ 

 .3مختمط

                                      
 .189.أسحؽ إبراىیـ منصكر، مرجع سابؽ، ص - 1
،المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كاكٕاعادٕةعادة اإلدماج اإلجتماعي 04-05مف القانكف  52-44أنظر المكاد مف  - 2

 .لممحبكسیف،مرجع سابؽ
،المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف ، 04 -05مف القانكف رقـ46ك 45أنظر المادتیف  - 3

 .مرجع نفسو
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فنجد أنو قد قسميا إلى نظاـ المحبكس مؤقتا، كنظاـ  لالحتباسأما في األنظمة الخاصة 
مف قانكف تنظیـ  52-47بكسة الحامؿ كىذا مف خالؿ المكاد المحبكس المبتدئ، كنظاـ المح

 .السجكف
داخؿ المؤسسات العقابیة سیتـ تقسیـ  االحتباسكفؽ ما تـ عرضو فیما یخص أنظمة 

 (.ثانیا) في لالحتباسكٕالى األنظمة الخاصة ،(أوال)في  لالحتباسالنظاـ العاـ : ىذا الفرع إلى
 .لالحتباسالنظام العام :أوال

النزالء بعالقة مع بعضيـ البعض داخؿ المؤسسة العقابیة ،فيناؾ المحبكس  یرتبط
سسة ،فمكؿ زیؿ الذم یسبب المشاكؿ داخؿ المؤالخطیر المعتاد اإلجراـ كالمحبكس المبتدئ، كالف

محبكس فئة ینتمي إلیيا، كعمى أساس ىذه العالقة المرتبطة بیف السجناء، فإف المشرع الجزائرم 
، ك النظاـ المختمط بیف االنفرادمبیف النظاـ الجماعي، كالنظاـ  االحتباس قد عدد أنظمة

 :النظامیف السابقیف، كسنتطرؽ إلى ىذه األنظمة بالتفصیؿ فى العناصر التالیة
 :الجماعي االحتباسنظام  -1

یطبق نظام :"عمى أنو 04-05في فقرتيا األكلى مف القانكف رقـ  45تنص المادة 
 ..."ي المؤسسات العقابیة، وىو نظام یعیش فیو المحبوسون جماعیاالجماعي ف االحتباس

الجماعي عمى أنو  االحتباسیمكف تعریؼ نظاـ  45مف خالؿ ىذه الفقرة مف المادة 
نظاـ یتـ فیو قضاء فترة الحبس مف قبؿ  المحبكسیف مف خالؿ عیشيـ جماعیا كمزاكلة 

بیف المحكـك  االختالطسو الجمع ك ، أك ىك نظاـ أسا1البعض بعضيـأنشطتيـ مجتمعیف مع 
عمیيـ، إذ یعیش الجمیع لیال كنيارا، فیتشارككف معا أماكف النـك كیتناكلكف كجباتيـ معا في 

. 2قاعة الطعاـ، كیعممكف جنبا إلى جنب كیسمح ليـ بالحدیث فیما بینيـ
 
 

                                      
 .عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع سابؽ،المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كإ 04 -05القانكف رقـ   - 1
 .374، ص2002، منشكرات الحمبي الحقكقیة، لبناف،، أصول عممي اإلجرام والعقابعمي عبد القادر القيكجي  - 2
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 :أإلنفرادي االحتباسنظام  -2
بالرجكع إلى قانكف تنظیـ السجكف نجد أف المشرع الجزائرم قد أخذ بيذا النظاـ، كىك ما 

إذ عرفو عمى أنو نظاـ یخضع فیو المحبكس  04-05مف القانكف  46یظير ىىمف خالؿ المادة 
إذ یتمیز بالعزلة " الفیالدلفي"، كیعرؼ أیضا بالنظاـ 1لمعزلة عف باقي المحبكسیف لیال كنيارا

 .2لیال  كنياراالتامة 
 45یطبؽ ىذا النظاـ في ظؿ تكاجد ظركؼ معینة، فمف خالؿ الفقرة الثانیة مف المادة 

 أإلنفرادي االحتباسویمكن المجوء إلى نظام "...مف قانكف تنظیـ السجكف التي تنص عمى أنو 
لیال ،عندما یسمح بو توزیع األماكن، ویكون مالئما لشخصیة المحبوس، ومفیدا في عممیة 

 كاستثناءالنظاـ الجماعي كأصؿ كاألنظمة األخرل  أعتمدنالحظ أف المشرع ، "تربیتو إعادة 
لیال یتـ المجكء إلیو عندما  االنفرادم فاالحتباسیطبؽ عندما تتكفر مجمكعة مف الظركؼ، 

فإف تطبیؽ ىذا النظاـ لیال مقترف بظركؼ  كبالتاليف محبكسیتتكفر األماكف المناسبة كالكافیة لؿ
مؤسسة العقابیة ، إذ یتـ كضع المحبكسیف لیال في غرؼ منفردة عندما یتكفر المكاف المالئـ اؿ

كالكافي لمنزالء، لذلؾ فإنو مف المستبعد تطبیؽ ىذا النظاـ في المؤسسات العقابیة كالمراكز 
 .المحبكسیفالمتخصصة التي تستقبؿ عدد كبیر مف 

ل فئة معینة تـ تحدیدىا عمى سبیؿ كما تجدر اإلشارة إلى أف ىذا النظاـ یطبؽ عؿ
 .مف قانكف تنظیـ السجكف 46في المادة  الحصر

 :النظام المختمط -3
السالفة الذكر ىك نظاـ یجمع بیف النظامیف الجماعي  2الفقرة  45بحسب المادة 

تكزیع األماكف  لیال عندما یسمح بو أإلنفرادم، إذ یطبؽ النظاـ الجماعي نيارا كالنظاـ كاالنفرادم

                                      
 .92طاشكر عبد الحفیظ، مرجع سابؽ، ص - 1
 .، مرجع سابؽ04 -05مف القانكف رقـ  46أنظر المادة  - 2
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، فیختمط النزالء في النيار 1كیككف مالئما لشخصیة المحبكس، كمفیدا في عممیة إعادة تربیتو
أثناء العمؿ كتناكؿ الطعاـ كتمقي البرامج التيذیبیة كالدینیة، ككذا في أكقات الفراغ كالترفیو، كفي 

 .2المیؿ ینصرؼ كؿ مسجكف إلى زنزانتو الخاصة لمنـك
 لالحتباسة الخاصة نظماأل: ثانیا

بعض الفئات التي تخضع لنظاـ  52إلى  47تضمف قانكف تنظیـ السجكف مف المكاد 
 .احتباس خاص، كىـ المحبكس المؤقت، المحبكس المبتدئ كالمحبكسة الحامؿ

 المحبوس المؤقت-1
التي كضحت عمى فصؿ ىذا المحبكس عف  04-05مف قانكف  47نصت عمیو المادة 

 .3نظاـ االحتباس االنفرادم بناء عمى طمبو أك بأمر مف قاضي التحقیؽ باقي المحبكسیف في
 كما أف المحبكس المؤقت یعفى مف ارتداء البذلة الجزائیة كال العمؿ باستثناء العمؿ الضركرم

 .4مف القانكف المذككر آنفا 48بعد أخذ رأم طبیب المؤسسة العقابیة طبقا لنص المادة 
 المحبوس المبتدئ -2

یفصل المحبوس " كالتي تنص عمى 49یتـ فصؿ المحبكس المبتدئ عمال بنص المادة 
 ".المبتدئ عن باقي المحبوسین، ویتم إیواؤه وفق الشروط المالئمة

 المحبوسة الحامل-3
تخضع المحبكسة الحامؿ لنظاـ خاص بيا عمى غرار باقي المحبكسات حیث أنيا 

ذیة المتكازنة كالرعایة الطبیة المستمرة مع تمكینيا تستفید مف  رعایة مالئمة لكضعيا مف التغ

                                      
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع 04 -05مف القانكف رقـ  45أنظر المادة  - 1

 .سابؽ
2 _Bettaher Touati, oreganisation et système pènitentiaire en droit algèrien, Office nationl des 
travaux èducatifs, 12éme 2004, p131 . 

المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع 04 -05نكف رقـ مف قا 47أنظر المادة  - 3
 .سابؽ

المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع 04 -05مف قانكف رقـ  48أنظر المادة   - 4
 .سابؽ
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مف قانكف 50مف إجراء محادثات كزیارات مف دكف فاصؿ مع مف یزكرىا نص المادة 
 . 04-1.05رقـ

كما تسير إدارة المؤسسة العقابیة بالتنسیؽ مع المصالح المختصة بالشؤكف االجتماعیة 
بالمكلكد كتربیتو، مع إمكانیة االحتفاظ حاؿ كضع المحبكسة حمميا عمى إیجاد جية تتكفؿ 

سنكات حفاظا  03كفیؿ بو أك أم جية عمكمیة حتى بمكغو ثالث  إیجادبالمكلكد في حالة عدـ 
 .2عمى كرامتو فإنو ال یتـ ذكر بیانات تفید عمى كالدتو في مؤسسة عقابیة أك احتباس األـ

 الفرع الثالث أنشطة التأىیل و اإلصالح
ابي أدل إلى تغیر النظرة في سمب الحریة، إذ لـ یصبح ىدفا في حد بتطكر الغرض العؽ

ذاتو كما كاف في الماضي، كٕانما أصبح كسیمة تسمح بتحقیؽ أغراض العقكبة كعمى رأسيا 
تأىیؿ كٕاصالح المحكـك عمیو ، فخالؿ مدة سمب الحریة یخضع المحكـك عمیو لبرنامج یتضمف 

فیذىا اإلدارة العقابیة تحت مراقبة قاضي تطبیؽ مجمكعة مف األنشطة التي تشرؼ عمى تف
العقكبات، كبالتالي فإف تأىیؿ المحبكسیف مقترف بكیفیة معاممتيـ داخؿ المؤسسة العقابیة، كبيذا 

ظيرت المعاممة العقابیة كفكرة یعيد عمیيا الكثیر مف اآلماؿ في الدراسات العقابیة الحدیثة 
 .3تأىیؿ كٕاصالح المحكـك عمیو األساس الذم یعتمد عمیو في باعتبارىا

أشخاص تككؿ 4لكي تضمف األنشطة العقابیة اليدؼ المنتظر منيا قاـ المشرع الجزائرم بتعییف 
مدة عقكبتو  انتياءإلیيـ ميمة تعمیـ كتككیف المحبكسیف كتربیتيـ، بيدؼ خركج المحبكس عند 

 .5كؿ مباشركفي جعبتو مستكل مف التعمیـ أك عمؿ یجعمو ینخرط في مجتمعو بش

                                      
نظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف ، مرجع المتضمف قانكف ت04 -05مف قانكف رقـ  50أنظر المادة  - 1

 .نفسو
،المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف 04-05مف القانكف رقـ  52ك 51أنظر المادتیف  - 2

 .مرجع نفسو
 .391.عمي عبد القادر القيكجي ،مرجع سابؽ، ص - 3
 .222.مرجع سابؽ، ص الكریكات،هللا محمد عبد ا - 4
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع 04 -05مف القانكف رقـ  91أنظر المادة  - 5
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: كتتمثؿ ىذه األنشطة التي یستعمميا المربكف كالمختصكف في
 التعمیم:أوال

ساىـ التعمیـ في مختمؼ مستكیاتو بتشكیؿ نافذة مفتكحة عمى العالـ لمفرد ميما كانت 
 االجتماعیةالقیـ  الكتسابكضعیتو حر أـ محكـك عمیو بعقكبة سالبة لمحریة، ك كسیمة 

 .الطریؽ السمیـ فیيا النتياج االجتماعیةكتفيـ مشاكؿ الحیاة  كاألخالقیة،
بالنسبة لممحكـك عمیو فإف التعمیـ لو دكر ىاـ في تأىیمو كٕاصالحو، فيك یساعده عمى 

التكیؼ مع أقرانو في المؤسسة العقابیة كمع العاممیف فیيا بیسر كسيكلة ،لما لو أثر إیجابي في 
یبعث لدیو التفكیر اليادئ بعكاقب السمكؾ اإلجرامي مما یدفعو تكسیع مداركو كتنمیة قدراتو، ؼ

فراغو بما ىك نافع كمفید، كبالتالي  استغالؿعنو مستقبال ،كما أف التعمیـ یمكنو مف  لالبتعاد
، كما یرفع مف مستكاه الثقافي اآلخریفیبعد عنو التفكیر في اإلجراـ سكاء مع نفسو أك مع 

یة لدیو ،كیعرفو بما لو مف حقكؽ كما عمیو مف كاجبات كینعكس كتنمیة المبادئ كالقیـ الساـ
 .عمى سمككو تجاه  المجتمع اإلیجابيبالتالي ىذا األثر 

المشرع بيذا األسمكب داخؿ المؤسسة العقابیة فأقر تنظیـ حمقات محك األمیة  اىتـ
التعمیمیة كمدتيا  ، حیث تختص لجنة إعادة التربیة بكضع برامج الدكرات1لمنزالء األمییف بالنسبة

 .2بامتحاناتالتي تختتـ 
یقكد المحكـك  إبدائيالمشرع بالتعمیـ العاـ، حیث كضع األسس لتنظیـ تعمیـ  أىتـكما 

، كٕاعتني بالتعمیـ الثانكم، التقني منو كالعاـ، االبتدائيشيادة التعمیـ  امتحافعمیو إلى التقدـ إلى 
 .لیو إلى شيادة البكالكریاكذلؾ في جمیع مراحمو حتى یتقدـ المحكـك ع

رسـ المشرع الجزائرم اإلمكانیات المادیة كالبشریة إلنجاح ىذه العممیة، حیث یتـ التعمیـ 
إما في عیف المكاف أك بالمراسمة، كفي الحالة األكلى أجاز إلحاؽ أساتذة محترفیف لمقیاـ بالميمة 

                                      
 .103.طاشكر عبد الحفیظ، مرجع سابؽ، ص - 1
اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كاكٕاعادٕةعادة 04-05مف القانكف رقـ  128أنظر المادة  - 2

 .مرجع سابؽ
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الكفاءات كذلؾ بعد تمقیيـ الطرؽ  بالمحكـك عمیيـ ذك االستعانةالتعمیمیة ،كما أجاز إمكانیة 
 .البداغكجیة الضركریة

شمؿ أیضا ىذا النشاط التعمیـ العالي كأسمكب إلعادة اإلدماج، الذم یتـ عف طریؽ 
المراسمة كذلؾ بالنسبة لممحكـك عمیيـ الحاصمیف عمى شيادة البكالكریا، بشرط الحصكؿ عمى 

 .1ترخیص بالتسجیؿ مف كزیر العدؿ
 :نزالء في المؤسسات العقابیة یتمقكف تعمیميـ بعدة طرؽ أىميالإلشارة فإف اؿ

 :إلقاء الدروس والمحاضرات التعمیمیة -
تنظم لفائدة المحبوسین دروس  :"مف قانكف تنظیـ السجكف عمى أنو 94تنص المادة 

مدرسكف مف أصحاب الكفاءة كالخبرة نظرا لتعامميـ مع  حیث یقـك بيا ، 2..."في التعمیم
أشخاص كبار في السف كمستكاىـ التعمیمي ضعیؼ، كحالتيـ النفسیة سیئة كتقـك إدارة المؤسسة 

العقابیة بتعیف ىؤالء المدرسیف بحسب ما یتكافر لدیيا مف إمكانیات، أك تفتح المجاؿ أماـ 
 .المعممیف المتطكعیف لمقیاـ بيذه الميمة

إذ یتعیف كجكد مكتبة في المؤسسة العقابیة تحتكم عمى العدید مف الكتب األدبیة  :الكتب -
 .كالعممیة كالفنیة، إلتاحة الفرصة أماـ النزیؿ بالتعمـ كالتثقیؼ كزیادة اإلطالع

تمعب الصحؼ دكرا ىاما لممحبكس مف خالؿ تزكیده بالثقافة العامة كربطو  :الصحف -
. 3عرؼ عمى أخباره، كلذلؾ یتعیف السماح بدخكليا لممؤسسات العقابیةبالمجتمع مف خالؿ الت

باإلضافة إلى السماح بدخكؿ الصحؼ إلى داخؿ المؤسسة العقابیة ،یمكف أیضا إلدارة 
 93المؤسسة إصدار صحیفة خاصة بالنزالء بمساىمة المحبكسیف في إعدادىا كىذا طبقا لممادة 

                                      
 .103.طاشكر عبد الحفیظ، مرجع سابؽ، ص - 1
 .المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع سابؽ04 -05القانكف رقـ  - 2
 .309، ص1988، دار النيضة العربیة، مصر ،عمم اإلجرام وعمم العقابمحمد نجیب حسني، - 3
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یمكن إلدارة المؤسسة العقابیة إصدار نشریة :"ل أنومف قانكف  تنظیـ السجكف التى تنص عؿ
 .1"األدبیة والثقافیة بإنتاجیاتيمداخمیة یساىم المحبوسون في إعدادىا 

 التكوین الميني:ثانیا
یعتبر التككیف الميني مف أنجح الطرؽ لتحقیؽ التأىیؿ اإلجتماعي، كقد أكلى المشرع 

لتربیة كمؤسسات إعادة التأىیؿ كبالمراكز عنایة خاصة بو، حیث أقره داخؿ مؤسسات إعادة ا
 نستقریو، كىذا ما 2الخارجیة كمراكز التككیف الك رشاتالمختصة بإعادة التأىیؿ كالتقكیـ أك في 

یتم التكوین الميني داخل :" تنص عمى أنو  مف قانكف تنظیـ السجكف التى 95مف نص المادة 
العقابیة، أو في الورشات الخارجیة، أو في مراكز المؤسسة العقابیة أو في معامل المؤسسات 

 "  3التكوین الميني
حیث أقر تككیف ميني لصالح المحكـك عمیيـ داخؿ ىذه المؤسسات ،عمى أف تيیئ 

إنشاء ممحقات لمقیاـ بيذه  الضركرةلذلؾ المنشآت الالزمة مع تكفیر أجيزة تسییر العممیة كعند 
 .العممیة

في ىذا اإلطار یمكف لممحكـك عمیو أف یتمقي الجانب النظرم لمتككیف كجانبو العممي 
داخؿ المؤسسة أك خارجيا بمراكز التككیف الخاصة بالكبار، أك أثناء القیاـ بالخدمات العامة 

داخؿ المؤسسة كحتى بالكرش الخارجیة، كؿ ما في األمر یجب أف یتماشى ىذا التككیف 
المحكـك عمیو بعد إطالؽ سراحو، أك بالنظر لمعمؿ الذم یمكف أف یسند إلیو  تشغیؿ إمكانیاتكإ 

بعد إلحاقو بكرشة خارجیة أك بیئة مفتكحة ،كیمكف أف یأخذ ىذا التككیف طابعا صناعیا أك 
 .تجاریا أك فالحیا

یشترؾ قاضي تطبیؽ العقكبات في عممیة إعداد برامج التككیف الميني بصفتو رئیسا 
 .ىذه المجنة اختصاصاتالتربیة إذ أف ىذه الميمة تدخؿ في لمجنة إعادة 

                                      
 .، مرجع سابؽ04 -05القانكف رقـ  - 1
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كبذلؾ یعتبر التككیف الميني عنصرا أساسیا في عممیة العالج العقابي، یساعد المحكـك 
عادیة، إال أنو حتى یككف ناجعا كیؤدم إلى بمكغ اليدؼ  اجتماعیةعمیو عمى إیجاد كضعیة 

ابیر العالجیة، ألنو ميما كاف یبقي جزءا مف المنشكد ال یجب أف یحكؿ دكف تطبیؽ باقي التد
 استرجاعتظير نتائجو عمى المدل البعید، كىك  استثماراالعالج كلیس كؿ العالج، فيك یشكؿ 

 . 1زائد كفيءالمجتمع لفرد صالح ،أك بعبارة أخرل الحصكؿ عمى جاني ناقص كعامؿ 
 التيذیب:ثالثا

عنكم لدل المحكـك عمیو، مف خالؿ یرمي التيذیب إلى تقكیة الجانب الركحي أك الـ
غرس مجمكعة مف المبادئ كالقیـ األخالقیة في نفسو، كتجعمو أكثر قدرة عمى التكیؼ مع 

المجتمع كالتآلؼ معو بعد إنقضاء مدة عقكبتو، كعمى ىذا النحك فإف التيذیب یقع في 
 :2صكرتیف

ة المحبكس، بحیث یباشر یقصد بو زرع القیـ كاألخالؽ الدینیة في نفسی :التيذیب الدیني -
 الطمأنینةالجریمة، كیبعث في ركحو  ارتكابتأثیرىا عمى معتقداتو بشكؿ یجعمو یبتعد عف 

كالتصرفات الحسنة ،كلیس ىناؾ مف شؾ في أىمیة تمقي المبادئ الدینیة في تقكیـ سمكؾ 
إلى نقص  المنحرفیف، ال سیما كأف كثیرا مف المحكـك عمیيـ تككف تصرفاتيـ اإلجرامیة راجعة

التيذیب الدیني أف یخمؽ لدیيـ ىذا الكازع الذم یحكؿ في  الكازع الدیني، كبالتالي مف أىمیة
 .3كثیر مف األحیاف بینيـ كبیف الجریمة

یتكلى ميمة التيذیب الدیني في المؤسسات العقابیة رجاؿ الدیف، الذیف تعینيـ اإلدارة 
كالخبرة في معاممة النزالء ،لمتأثیر عمیيـ إیجابیا مف  الكفاءةالعقابیة ممف تتكافر فیيـ شركط 

                                      
 .102-101.ص.طاشكر عبد الحفیظ، مرجع سابؽ، ص - 1
 .226. مرجع سابؽ، ص الكریكات، مرجع سابؽ،هللا محمد عبد ا - 2
 .371.فكزیة عبد الستار، مرجع سابؽ، ص - 3
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كالدركس الدینیة، كتالكة القرآف الكریـ كتجكیده، كما الجریمة إال مف  المحاضراتخالؿ  إلقاء 
 .1النكاىي التي نيى عنيا المكلى عز كجؿ

امیة، بحیث كالمبادئ الس االجتماعیةیعني بو إقناع المحكـك عمیو بالقیـ  :التيذیب األخالقي -
سبؿ الجریمة مف  انتياجیؤمف بيا فتباشر تأثیرىا عمى تفكیره كسمككو مما یحكؿ بینو كبیف 

كمف جية أخرل یساىـ التيذیب األخالقي في غرس الثقة في نفس المحكـك عمیو كالتي 2جية،
تمكنو مف مكاجية الصعكبات التي یمكف أف یصادفيا في الحیاة، كمف ثـ القیاـ بدكره في 

مجتمع كالذم یتحقؽ مف خالؿ بعض القیـ اإلنسانیة كالحضاریة التي تتناقض مع األفعاؿ اؿ
 .3الضارة، كتتمثؿ في أبرز صكرىا بحاالت اإلجراـ المختمفة

، ككف أف األمر كاالجتماعترجع ميمة التيذیب األخالقي إلى مختصیف في عمـ النفس 
ؿ لمشاكمو بنفسو كٕالى تنمیة إحساسو یتطمب فيـ شخصیة النزیؿ ،ثـ تكجیيو إلى إیجاد حمك

بالمسؤكلیة تجاه نفسو كٕاتجاه المجتمع، كىذا مف خالؿ لقاءات فردیة بیف الميذب كالمحكـك 
عمیو، إذ أف إلقاء المحاضرات الجماعیة عمیيـ ال یجدم نفعا كیخمؽ بعدا بیف المحكـك عمیو 

شرة یخمؽ جكا مف الثقة بینيـ، عمى المختصیف في عمـ النفس مع النزالء مبا فانخراطكالميذب، 
نحك یتمكف األخصائي مف معرفة حیاتو الماضیة بما تشتمؿ عمیو مف مشكالت كظركؼ 

لمجریمة كدكافعو إلیيا ،فیكضع لو الميذب مكاطف الصكاب كالخطأ فیيا ،كیركز عمى  ارتكابو
یقـك بغرس القیـ القیـ كالمبادئ التي یؤمف بيا، كمدل تعارضيا مع قیـ المجتمع كمبادئو، 

بيا مما یتیح لو التكیؼ في  االلتزاـكالمبادئ األخالقیة في نفسو ،كٕاقناعو بأىمیتيا كضركرة 
كأف أشرنا مف خالؿ المقابالت الفردیة  مدة عقكبتو ،كؿ ىذا یتـ كما سبؽ انتياءالمجتمع بعد 
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تضمف الحصكؿ كالمحكـك عمیو ،إذ أف ىذه المقاءات   االجتماعيبیف المختص النفسي أك 
 .1عمى نتائج جیدة مف خالؿ أسمكب التيذیب

لضماف فعالیة المختصكف في عمـ النفس كالمربكف، أسندت إلى قاضي تطبیؽ العقكبات 
ميمة مراقبة ىذه المصالح كالمجاف التي تتضمف رجاؿ الدیف كعمماء النفس كالمربكف، لمقیاـ 

مف قانكف تنظیـ السجكف التي  89دة بمياميـ عمى أحسف كجو كىذا نستخمصو مف خالؿ الما
في كل مؤسسة عقابیة مربون وأساتذة ومختصون في عمم النفس،  یعین :"تنص عمى أنو

ومساعدات ومساعدون اجتماعیون یوضعون تحت سمطة المدیر ویباشرون مياميم تحت 
ص بحسب ىذه المادة فإف دكر قاضي تطبیؽ العقكبات فیما یخ."رقابة قاضي تطبیق العقوبات

 .2ىذا النشاط یكمف في مراقبة عمؿ المجاف كاألشخاص المكمفكف بالتيذیب
 العمل: رابعا

تطكر مفيـك العمؿ في السجكف، تبعا لتطكر النظرة المجـر كاليدؼ مف عقابو كذلؾ في 
كلـ یعد السجف محال  ظؿ السیاسة الحدیثة لممنظكمة العقابیة، إذ لـ یعد یيدؼ إلى التعذیب،

لمبطالة ،فأصبح العمؿ جزءا أساسیا في المعاممة العقابیة كیيدؼ إلى تأىیؿ المحكـك عمیو 
 .3كٕاصالحو

تبعا لذلؾ تسند إلى المحكـك عمیو بعض األعماؿ المفیدة لممحبكس مع مراعات في ذلؾ 
مف داخؿ المؤسسة البدني كالنفسي، كقكاعد حفظ النظاـ كاأل استعدادهحالتو الصحیة كمدل 

 .4مف قانكف تنظیـ السجكف 96العقابیة كىذا حسب المادة 
 :كلمعمؿ داخؿ المؤسسة العقابیة أغراض كأىداؼ ترجع بالفائدة عمى المحكـك عمیو تتمثؿ في

 :الغرض العقابي -
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 .229الكریكات، مرجع نفسو، صهللا محمد عبد ا- 3
 .المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف ، مرجع سابؽ04-05القانكف رقـ  - 4



  اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري                         الفصل الثاني

 

57 

یيدؼ العمؿ في ظؿ السیاسة العقابیة القدیمة إلى إیالـ المحكـك عمیو، كمف ثـ عّد 
تكمیمیة لعقكبة سمب الحریة، كنتیجة لمتطكر الذم أصاب أغراض العقكبة ذىبت  كسیمة العمؿ

في  اقتصارهاإلیالـ مف بیف أغراض العمؿ العقابي، كإ  استبعادالحدیثة إلى  النظـ العقابیة
العمؿ أحد عناصر العقكبة،  اعتبارعمى سمب الحریة فقط، كعدـ  العقكبات السالبة لمحریة

دكر العمؿ في تحدید مقدار األلـ الذم یصیب المحكـك عمیو، كعمى  اءانتؼكیترتب عمى ذلؾ 
الرغـ مف ذلؾ ما زالت بعض التشریعات تعترؼ بعقكبة األشغاؿ الشاقة لغایة اآلف تعد اإلیالـ 

 .1أحد أغراض العمؿ العقابي
 :الغرض النظامي -
یشغؿ العمؿ داخؿ المؤسسة العقابیة كقت المحكـك عمیو مما یرجع عمیو بالفائدة، كیجنبو   

الضار مع النزالء، عالكة عمى أنو یبعده عف إشغاؿ تفكیره بأسرتو كأىمو كقسكة حیاة  االختالط
الحبس ،لذلؾ فإف العمؿ یجنبو البطالة التي تعد مقدمة لمعصیاف كالتمرد كٕاشاعة الفكضى في 

ؤسسة العقابیة، مما یشغؿ إدارة المؤسسة عف تنفیذ برامجيا اإلصالحیة كالتأىیمیة بتفرغيا الـ
 .اضطرابلمقاكمة ما یسكد فیيا مف فكضى كإ 

 :الغرض اإلقتصادي -
یيدؼ العمؿ العقابي إلى تحقیؽ اإلنتاج كزیادة الربح بما یعكد بالفائدة عمى المؤسسة 

الرغـ مف أف الربح لیس ىدفا في حد ذاتو، كٕانما یساعد  العقابیة كنزالئيا عمى حد سكاء،عمى
كتكفیر اإلمكانیات  كحراستيـالمؤسسة عمى تغطیة جانب مف نفقاتيا، بإعانة المحكـك عمیيـ 

لتنفیذ برامج اإلصالح كالتأىیؿ بيا، كما أف النزیؿ یحصؿ عمى مقابؿ لما یقـك بو مف عمؿ مما 
. 2ة خالؿ فترة كجكده في المؤسسة كبعد اإلفراج عنوالمادی احتیاجاتویساعده عمى تمبیة 
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 :الغرض التأىیمي -
مف األكید أف اليدؼ مف العمؿ تطكر بتطكر أغراض العقكبة كأصبح كسیمة إصالح 

فاليدؼ الرئیسي مف العمؿ العقابي في  كتيذیب بعد أف كاف ال یستيدؼ إال اإلیالـ كالتعذیب،
العصر الحدیث ىك إصالح المحكـك عمیو كتأىیمو، كیتحقؽ ذلؾ بتعمیـ المحبكس حرفة أك 
صنعة یعیش مف خالؿ كجكده في المؤسسة العقابیة، كقد یدخر جزءا مف أجرة العمؿ الذم 

فیو كتككف  استقرارهجتمع كإ بو بعد اإلفراج عنو مما یساعده عمى تكیفو مع الـ لالستعانةیتقاضاه 
 .1االجتماعیةىذه الحرفة عكنا لو  في مكاجية الحیاة 

كفي ىذا الخصكص بیف المشرع الجزائرم كیفیة تقسیـ المكسب المالي الذم تحصؿ 
مف قانكف تنظیـ السجكف التي  98عمیو المحكـك عمیو كمقابؿ لمعمؿ المؤدل مف خالؿ المادة 

بكس مف المبالغ التي یمتمكيا كالمنح التي یتحصؿ حالمالي لمـ یتككف الكسب:"تنص  عمى أنو
تكزع إدارة المؤسسة العقابیة المكسب المالي لممحبكس عمى ثالث . عمیيا مقابؿ عممو المؤدل

 :حصص متساكیة
 .االقتضاءالقانكنیة عند  كاالشتراكاتحصة ضماف لدفع الغرامات كالمصاریؼ القضائیة _1
 .حصة قابمة لمتصرؼ تخصص إلقتناء المحبكس حاجاتو الشخصیة كالعائمیة 2
 ."2تسمـ لممحبكس عند اإلفراج عنو احتیاطحصة _3

النزیؿ المادیة كضماف عیش عائمتو، كمف ناحیة أخرل یساىـ  احتیاجاتىذا مف ناحیة 
إصابتو  التاحتماالمحكـك عمیو عمى صحتو البدنیة كالنفسیة، كیقمؿ مف  محافظةالعمؿ في 

مدة عقكبتو كىك  انقضاءباألمراض النفسیة كالعقمیة، مما یساعده عمى مكاجية الحیاة بعد 
 .3النفسیة إمكاناتویحتفظ بكؿ طاقتو البدنیة كإ 
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كلكي یحقؽ العمؿ العقابي أغراضو كالتي تيدؼ إلى إصالح المحكـك عمیو كتأىیمو البد 
 :مف تكافر شركط معینة تتمثؿ في

 .العمؿ منتجا أف یككف -
 .أف یككف العمؿ متنكعا -
 .أف یككف العمؿ العقابي مماثال لمعمؿ الحر -
 .1أف یككف لمعمؿ مقابؿ -

یمكف قكلو عف أسالیب العالج العقابي داخؿ المؤسسة العقابیة، سكاء تعمؽ  في آخر ما
دة في ركؼ السائظبالتعمیـ أك العمؿ أك أم أسمكب آخر فإف تطبیقو یعتمد عمى اؿ األمر

المركز ،كفي حالة تكفر ظركؼ عادیة في البیئة المغمقة فإف ىذه األسالیب تعكس  المؤسسة أك
نكعا مف التكامؿ في المعاممة العقابیة، أما حاالت أخرل عندما تككف المؤسسات العقابیة 

كعدـ تكفر اإلمكانیات المادیة كالبشریة  كاالكتظاظكالمراكز المتخصصة في ظركؼ غیر عادیة 
فإف الطرؽ العالجیة في ظؿ ىذه الظركؼ تككف صعبة التطبیؽ، كبالتالي فإف نجاح ىذه 

ؽ لمعالج العقابي یعتمد في تطبیقيا عمى حاالت كظركؼ كؿ مؤسسة فنجدىا كطر األنشطة
تصمح كتأتي بثمارىا في مؤسسة ما كغیر فعالة في مؤسسة أخرل كىذا راجع باألساس لمعامؿ 

 .سكاء البشرم كالمادم عمى حد
فیما یخص دكر القضاء في ىذه المرحمة فيك محتشـ جدا، كتكاجده عرضي ذلؾ أف 

األمف كحفظ النظاـ تأخذ األكلكیة عمى  اعتباراتالتكاجد الفعمي مقرر لمدیر المؤسسة لككف 
، كبالنظر إلى أف القائمكف عمى ىذه األسالیب كالمتمثمكف في 2إعادة التأىیؿ اعتباراتحساب 

ألساتذة كالمككنكف یمارسكف مياميـ تحت سمطة المدیر كقاضي تطبیؽ العقكبات المربكف كا
یعیف في :"مف قانكف تنظیـ السجكف التي تنص عمى أنو 89یكتفي بمراقبتيـ، كىذا حسب المادة 
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كؿ مؤسسة عقابیة مربكف  كأساتذة كمختصكف في عمـ النفس، كمساعدات كمساعدكف 
 ".یكضعكف تحت سمطة مدیر كیباشركف مياميـ تحت رقابة قاضي تطبیؽ العقكبات اجتماعیكف

كمنو كلضماف نجاعة ىذه األنشطة كاألسالیب في إعادة إصالح المحبكس كتأىیمو لكي 
یعكد فردا صالحا إلى المجتمع، ینبغي أف یشرؼ قاضي تطبیؽ العقكبات عمى ىذه المرحمة مف 

ات كأكامر ذات صبغة فعالة كممزمة، ككف أنو الجية األقرب اإلصالح بتمكینو مف إتخاذ قرار
 .1إلى المحكـك عمیو كاألعمى مرتبة مف مدیر المؤسسة

 اختصاصات استشاریة لقاضي تطبیق العقوبات : المطمب الثاني
إف تدخؿ القضاء في مرحمة تطبیؽ العقكبات كاف نتیجة مجمكعة مف المرتكزات 

القضائیة عمى شرعیة التنفیذ العقابي في ىذه المرحمة كما سبؽ كاألسس، مف بینيا نجد الرقابة 
كأف أشرنا في بحثنا ىذا، إذ حسب ىذا األساس یجب أف تفرض رقابة قضائیة عامة عمى 

، فحسب نص المادة 2تكریسيا في مرحمتي التجریـ كالمحاكمة شرعیة تطبیؽ العقكبات بعد
 جریمة وال عقوبة أو تدابیر أمن بغیر ال:"األكلى مف قانكف العقكبات التي تنص عمى أنو

كبالتالي ال مجاؿ لفرض عقكبة أك إتخاذ أم تدبیر أمف دكف أف یككف منصكص عمیو " قانون
 3قانكنا

كضمانا لتكریس ىذا المبدأ أم مبدأ الشرعیة في مرحمة تطبیؽ العقكبات كحمایة حقكؽ   
 ات سمطة مراقبة مشركعیة تطبیؽ المحكـك عمیيـ منح المشرع الجزائرم لقاضي تطبیؽ العقكب

 .4العقكبات

                                      
 .المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع سابؽ 04 -05القانكف رقـ   - 1
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المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع 04 -05مف القانكف رقـ  23أنظر المادة  - 3
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كفقا لما تـ عرضو سیتـ تقسیـ ىذا المطمب إلى المساىمة في حؿ النزاعات المتعمقة 
إلى تمقي شكاكم المحبكسیف كتظمماتيـ في  (الفرع األول)بتطبیؽ العقكبات السالبة لمحریة في 

 (.الثالفرع الث)كٕالى تسمیـ رخص الزیارة في ، (الفرع الثاني)
 الفرع األول المساىمة في حل النزاعات المتعمقة بتطبیق العقوبات السالبة لمحریة

تثیر العقكبة بعد النطؽ بيا كتطبیقيا عمى الشخص المحكـك عمیو العدید مف 
، كالنزاع حكؿ تطبیؽ الحكـ ذاتو بدعكة أنو غیر كاجب التطبیؽ، أك أنو یراد تطبیقو 1اإلشكاالت

عمیو، أك أف یككف النزاع حكؿ مدة العقكبة ذاتيا إلى غیرىا مف عمى غیر المحكـك 
، التي ترتبط بشرعیة التطبیؽ كال شؾ أف القضاء ىي الجية المالئمة لمنظر في ىذه 2اإلشكاالت

المشرع الجزائرم حیث أككؿ لو  ، كىك ما عمؿ بو3اإلشكاالت ممثمة في قاضي تطبیؽ العقكبات
ميمة المساىمة في الفصؿ في ىذه النزاعات المتعمقة بتطبیؽ العقكبات السالبة لمحریة مف 

 .مف قانكف تنظیـ السجكف 14خالؿ المادة 
ق في ظلـ یتطرؽ المشرع إلى تعریؼ ىذه النزاعات كلـ یعطي أمثمة حكليا، كىذا ما نالح

أف طبیعة النزاعات  14أیضا في المادة  استنتاجو إف ما یمكف المادة المشار إلیيا سابقا،إال
العارضة المتعمقة بتنفیذ األحكاـ الجزائیة ىي عبارة عف أخطاء مادیة تشكب ىذه األحكاـ، 

تختص الجية القضائیة التي أصدرت الحكـ بتصحیحيا أم المحكمة أك المجمس، بینما إذا كاف 
 .یؤكؿ إلى غرفة اإلتياـ االختصاصالحكـ صادر مف محكمة الجنایات فإف 

یتدخؿ قاضي تطبیؽ العقكبات فیما یخص الفصؿ في النزاعات مف خالؿ رفع طمب 
التصحیح، إما مف تمقاء نفسو أك تحكیؿ الطمب الذم تمقاه مف المحبكس إلى النائب العاـ إذا 

جمس التي فصمت كاف الخطأ كاردا في قرار الغرفة الجزائیة، أك في حكـ محكمة الجنایات بالـ

                                      
 .321، مرجع نفسو، ص"دكر قاضي تطبیؽ العقكبات في تنفیذ العقكبات الجزائیة النظاـ الجزائرم"عثمانیة لخمیسي،   - 1
 .28ص. طاشكر عبد الحفیظ، مرجع سابؽ_  2
 .321، مرجع سابؽ، ص"جزائرمدكر قاضي تطبیؽ العقكبات في تنفیذ العقكبات الجزائیة النظاـ اؿ"عثمانیة لخمیسي، _  3
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في القضیة ،أك إلى ككیؿ الجميكریة إذا كاف الخطأ كاردا في حكـ صادر مف المحكمة لإلطالع 
 .أیاـ 08خالؿ  التماساتوعمیو كتقدیـ 

لقاضي تطبیؽ العقكبات أیضا ميمة أخرل في ىذا المجاؿ، كىي تشكیؿ ممؼ دمج 
المتعمقة بتنفیذ األحكاـ الجزائیة العقكبة الذم یخضع لنفس إجراءات طمب الفصؿ في النزاعات 

. 1مف قانكف تنظیـ السجكف 14كفقا لمفقرة األخیرة مف المادة 
 تمقي شكاوي المحبوسین وتظمماتيم: الفرع الثاني

یحتؿ المحبكس داخؿ المؤسسة العقابیة مركزا قانكنیا كما أشرنا سابقا في بحثنا ىذا 
بيا المكاطف العادم ما عدا تمؾ التي حـر منيا ،كمنو فإف المحبكس لو نفس الحقكؽ التي یتمتع 

بمكجب الحكـ الجنائي ،كىي بالتخصیص الحرماف مف الحریة، كمف المعركؼ أف الشخص 
 .2الحر لو الحؽ في الشككل عند المساس بأحد حقكقو

كىك ما كرسو المشرع الجزائرم في قانكف  الشككلكذلؾ المحكـك عمیو لو الحؽ في تقدیـ 
منو التي تنص عمى  79لممحبكسیف مف خالؿ المادة  االجتماعيكٕاعادة اإلدماج  تنظیـ السجكف

یجكز لممحبكس عند المساس بأحد حؽ مف حقكقو، أف یقدـ شككل إلى مدیر المؤسسة :"أنو
العقابیة الذم یتعیف عمیو قیدىا في سجؿ خاص كالنظر فیيا، كالتأكد مف صحة ماكرد بيا، 

 .كنیة الالزمة في شأنياكٕاتخاذ كؿ اإلجراءات القاف
( 10)إذ لـ یتمؽ المحبكس ردا عمى شككاه مف مدیر المؤسسة العقابیة بعد مركر عشرة 

 .أیاـ مف تاریخ تقدیميا، جاز لو إخطار قاضي تطبیؽ العقكبات مباشرة
لممحبكس أف یقدـ شككاه كأف یرفع تظممو أیضا إلى المكظفیف المؤىمیف، كالقضاة 

لدكرم لممؤسسة العقابیة، كلو الحؽ في مقابمة ىؤالء دكف حضكر مكظفي المكمفیف بالتفتیش ا
 ".المؤسسة العقابیة

                                      
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع 04-05مف القانكف رقـ  14أنظر المادة _ 1

 .سابؽ
 .35ص. طاشكر عبد الحفیظ، مرجع سابؽ - 2
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عمى أم حؽ مف  لالعتداءنستنتج مف خالؿ ىذه المادة أف لممحكـك عمیو عند تعرضو 
األكؿ كالمباشر عف  المسئكؿ باعتبارهحقكقو أك كرامتو، لو أف یقدـ شككل إلى مدیر المؤسسة 

ؿ المؤسسة العقابیة ،كلممدیر أف ینظر في ىذه الشككل كالتأكد مف صحتيا حفظ النظاـ داخ
 .كٕاتخاذ كؿ اإلجراءات الالزمة في شأنيا

 سمطتيا، منح المشرع لممحبكس استعماؿتجنبا لتسمط إدارة المؤسسة العقابیة كتعسفا في 
كالفصؿ في الحؽ في تقدیـ الشككل مباشرة إلى قاضي تطبیؽ العقكبات في حالة عدـ الرد 

( 10)األكلى، أك تقدیـ رد لـ یقنع المحكـك عمیو مف طرؼ مدیر المؤسسة خالؿ عشرة الشككل
 .1أیاـ

تقدـ الشككل إلى قاضي تطبیؽ العقكبات عف طریؽ مراسمة مباشرة، حیث ال تخضع 
مراسالت المحبكسیف المكجية إلى السمطات القضائیة لرقابة مدیر المؤسسة، كىذا حسب المادة 

سسة العقابیة، ال تخضع لرقابة مدیر المؤ:"مف قانكف تنظیـ السجكف التي تنص عمى أنو74
س إلى محامیو أك التي یكجييا ىذا األخیر إلیو ،كال یتـ فتحيا ألم عذر المكجية مف المحبك

 .كاف ، إال إذا لـ یظير عمى الظرؼ ما یبیف بأنيا مرسمة إلى المحامي أك صادرة منو
أعاله عمى المراسالت المكجية مف المحبكس إلى السمطات القضائیة كاإلداریة یسرم حكـ الفقرة 

 .2..."الكطنیة
لإلشارة فإنو لیس مدیر المؤسسة العقابیة كقاضي تطبیؽ العقكبات الجيتیف الكحیدتیف 
المتاف یمكف لممحبكس تقدیـ شككاه إلیيما، بؿ یمكف كذلؾ أف یقدميا إلى المكظفیف المؤىمیف 

 حضكرلمكمفیف بالتفتیش الدكرم لممؤسسات العقابیة، كلو الحؽ في مقابمة ىؤالء دكف كالقضاة ا
 .3سالفة الذكر 79مكظفي المؤسسة العقابیة حسب الفقرة الثالثة مف المادة 

                                      
 .حبكسیف، مرجع سابؽالمتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لمـ04 -05القانكف رقـ   - 1
 .المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع سابؽ04-05القانكف رقـ  - 2
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع 04 -05مف القانكف رقـ  79أنظر المادة  - 3

 .نفسو
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ل المحبكسیف المقدمة إلیو، لو تطبیؽ العقكبات في النظر في شكاكباإلضافة إلى دكر قاضي 
مرفكع إلیو مف قبؿ المحبكس عند تعرضو لتدابیر تأدیبیة مف أیضا سمطة النظر في التظمـ اؿ

كاحدا فیما عدا زیارة ( 01)المنع مف الزیارة لمدة ال تتجاكز شيرا : الدرجة الثالثة التي تتمثؿ في
 .1یكما( 30)المحامي ،الكضع في العزلة لمدة ال تتجاكز ثالثیف 

التظمـ الذم یرفع إلى قاضي تطبیؽ مف قانكف تنظیـ السجكف، فإف  84بالرجكع إلى المادة 
العقكبات ضد مقرر التأدیب المنفذ مف قبؿ مدیر المؤسسة العقابیة لیس لو أثر مكقؼ ،أم أنو 
ینفذ مباشرة فكر صدكره كتبمیغو إلى المحبكس بكاسطة كاتب ضبط المؤسسة العقابیة كیتـ رفع 

سا مف تبمیغ 48قابیة خالؿ بمجرد تصریح المحبكس لدل كاتب ضبط المؤسسة الع ىذا التظمـ
المقرر، ك یحاؿ ممؼ التظمـ إلى قاضي تطبیؽ العقكبات دكف تأخیر لمنظر فیو كجكبا في أجؿ 

 .2أیاـ مف تاریخ إخطاره كلمقاضي السمطة الكاممة في إقراره أك إلغائو( 05)أقصاه خمسة 
لشكاكم في آخر ما یمكف قكلو عف دكر قاضي تطبیؽ العقكبات فیما یخص النظر في ا

كالتظممات الصادرة عف المحكـك عمیو، تعتبر مف بیف المياـ التي تمكف ىذا القاضي مف تأدیة 
إحدل سمطاتو األساسیة المنصكص عمیيا في قانكف تنظیـ السجكف، كالتي تتمثؿ في مراقبة 

 .3مشركعیة تطبیؽ العقكبات السالبة لمحریة
 الفرع الثالث تسمیم رخص الزیارات

مف بیف الحقكؽ المعطاة لممحكـك عمیو داخؿ المؤسسة العقابیة مف أجؿ ضماف إتصالو 
بالعالـ الخارجي كالمساىمة في إعادة إدماجو إجتماعیا، كبقاء الصمة معو كمع عائمتو، حؽ 

لممحبوس :"مف قانكف تنظیـ السجكف التي تنص عمى أنو 66تمقي الزیارات كىذا حسب المادة 

                                      
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع 04 -05مف القانكف رقـ  83أنظر المادة  - 1

 .نفسو
،المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف مرجع  04 -05مف القانكف رقـ  84أنظر المادة  - 2

 .نفسو
ضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع المت04 -05مف القانكف رقـ  23أنظر المادة - 3

 .سابؽ 
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، كأقاربو كمكفكلةرة أصكلو كفركعو إلى غایة الدرجة الرابعة، كزكجو الحؽ في تمقي زیا
 .بالمصاىرة إلى غایة الدرجة الثالثة

، بزیارة المحبكس مف طرؼ أشخاص آخریف أك جمعیات إنسانیة استثناءیمكف الترخیص 
 .اجتماعیاكخیریة ،إذا تبیف أف في زیارتيـ لو فائدة إلعادة إدماجو 

كما أف المحبكس الحؽ في ممارسة كاجباتو الدینیة، كفي تمقي زیارة رجؿ دیف مف 
 ".دیانتو

مف خالؿ ىذه المادة نستنتج أف المشرع كأصؿ قد أعطى لممحبكس حؽ تمقي زیارة 
، كأقاربو بالمصاىرة إلى غایة الدرجة كمكفكلةأصكلو كفركعو إلى غایة الدرجة الرابعة كزكجو 

یمكف لممحكـك عمیو تمقي الزیارات مف طرؼ أشخاص آخریف أم مف دكف  ءككاستثناالثالثة ،
أفراد العائمة أك جمعیات إنسانیة كخیریة عندما یككف ذلؾ في مصمحة المحبكس كلفائدتو إلعادة 

إدماجو في المجتمع ،كیمكف لو كذلؾ أف یتمقي الزیارة مف طرؼ رجؿ دیف لمقیاـ بكاجباتو 
 .1الدینیة كؿ حسب معتقداتو

 مف قانكف تنظیـ 66یتـ تسمیـ رخص الزیارات لألشخاص السابقیف المذككریف في المادة 
مف القانكف  68السجكف عمى سبیؿ الحصر مف طرؼ مدیر المؤسسة العقابیة حسب المادة 

 .2سالؼ  الذكر
لممحكـك عمیو كذلؾ الحؽ في أف یتمقي الزیارة مف طرؼ الكصي عمیو أك المتصرؼ في 

امیو أك أم مكظؼ أك ضابط عمكمي، إذا كانت أسباب الزیارة مشركعة كىذا ما أمكالو أك مح
 .3مف قانكف تنظیـ السجكف 67أقره المشرع في نص المادة 

ىنا یدخؿ دكر قاضي تطبیؽ العقكبات في ىذا المجاؿ حیث یعطي رخص الزیارة 
كمحامیو تعتبر إذ أف المتصرؼ في أمكاؿ المحكـك عمیو  67لألشخاص المذككریف في المادة 

                                      
عادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع  04-05مف القانكف رقـ  68المادة  - 1 ٕٕ المتضمف قانكف تنظیـ السجكف ٕكٕا

 .سابؽ
 .عي لممحبكسیف، مرجع نفسوالمتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتما04 -05القانكف رقـ  - 2
 .المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع نفسو04 -05مف القانكف رقـ  67المادة- 3
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جد ميمة، ككف المحامي یساىـ في الدفاع عمیو كضماف حقكقو، كالمتصرؼ في أمكالو تعتبر 
. 1ضمانة لحسف سیر أعمالو خارج المؤسسة

 
فیما یتعمؽ بسمطات قاضي تطبیؽ العقكبات في  04-05ما یالحظ في القانكف رقـ 

تسمیـ رخص الزیارات،أنيا تقتصر عمى األشخاص المذككر یف عمى سبیؿ الحصر في 
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف 02-72،عكس ما كاف عمیو الحاؿ في القانكف رقـ 2المادة

ات في جمیع في منح رخص الزیار االختصاصكٕاعادة تربیة المساجیف إذ كاف یرجع إلیو 
. 3االستثنائیةالحاالت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف مرجع نفسو04-05مف القانكف رقـ  68المادة - 1
 .المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع نفسو04-05القانكف رقـ  - 2
 .المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع سابؽ02 -72القانكف رقـ  - 3
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 خارج المؤسسة العقابیة قاضي تطبیق العقوبات اختصاصات :المبحث الثاني
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف نجد أف المشرع الجزائرم  04 -05بالرجكع إلى القانكف 

السمطة التقریریة في  ك داخؿ المؤسسة العقابیة ك خارجياقد أعطى لقاضي تطبیؽ العقكبات 
مف التدابیر العالجیة، كتكجیو المحبكس ألسمكب المعاممة العقابیة الذم  االستفادةإصدار قرارات 

 البیئة المغمقة یتناسب مع شخصیتو، مراعیا في ذلؾ تجنب اإلنتقاؿ المفاجئ لممحكـك عمیو مف 
 .إلى الكسط الحر

لتقریریة لقاضي تطبیؽ العقكبات عمیو حرص المشرع الجزائرم عمى تكسیع السمطة ا
فمو السمطة التقریریة في منح  04-05مقارنة بالقانكف القدیـ مف خالؿ إصدار قانكف رقـ 

 .1أسالیب إعادة اإلدماج اإلجتماعي خارج البیئة المغمقة
المطمب )قاضي تطبیؽ العقكبات فياالختصاصات التقریریة ؿسنقسـ ىذا المبحث إلى 

 .( المطمب الثاني)قاضي تطبیؽ العقكبات في تكییؼ العقكبة في  صالحیات ك  (األول
  قاضي تطبیق العقوباتاختصاصات التقریریة ل : األول المطمب

تناكؿ المشرع الجزائرم عدة أسالیب في إعادة التربیة ك اإلدماج االجتماعي لممحبكسیف خارج  
انكف تنظیـ السجكف، ك مف ؽ 110إلي  100البیئة المغمقة ك ذلؾ حسب نصكص المكاد مف

تمؾ األسالیب ك ظركؼ اإلصالح تختمؼ عف البیئة المغمقة فيي أكثر مركنة، فنجد أف المشرع 
ـ نظاـ البیئة المفتكحة إلي كرشات خارجیة، نظاـ الحریة النصفیة، مؤسسات البیئة  ّٕ قد قّس

غیر أف ىذه المفتكحة،ك ىذه األسالیب تيدؼ إلي تقریب حیاة المحبكس منالحیاة الحّرة، 
األسالیب لیست متاحة لكؿ المحبكسیف فمف یستفید منيا إال فئة محدكدة یجب أف تستكفي 

 04-205الشركط التي حددىا قانكف

                                      
 .لممحبكسیف، مرجع سابؽالمتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي  04-05القانكف رقـ  - 1
 المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي04-05مف القانكف رقـ  110إلى  100أنظر المكاد  - 2

 .لممحبكسیف، مرجع نفسو
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یتمثؿ عمؿ قاضي تطبیؽ العقكبات في تدعیـ سیاسة اإلصالح مف خالؿ قرار الكضع 
الفرع ) النصفیة ، قرار الكضع في نظاـ الحریة(الفرع األول)نظاـ الكرشات الخارجیة في

 (.الفرع الثالث)كقرار الكضع في مؤسسات البیئة المفتكحة(الثاني
 قرار الوضع في نظام الورشات الخارجیة: الفرع األول

یعتبر نظاـ الكرشات الخارجیة إحدل الطرؽ الناجعة في إنجاح سیاسة إعادة اإلدماج، 
ف ظركؼ تختمؼ عف فيك نظاـ یعطي فرصة لممحبكسیف لمعمؿ في الكسط الخارجي ضـ

مف  100، فقد عمؿ بو المشرع الجزائرم مف خالؿ نص المادة 1نظیرتيا في البیئة المغمقة
یقصد بنظاـ الكرشات الخارجیة قیاـ المحبكس المحكـك "قانكف تنظیـ  السجكف التي عّرفتو أنو 

ساب عمیو نيائیا بعمؿ ضمف فرؽ خارج المؤسسة العقابیة، تحت مراقبة إدارة السجكف لح
 :كیتـ تكریس ىذا النظاـ كفقا لشركط كٕاجراءات معینة. 2"اليیئات ك المؤسسات العمكمیة

 شروط االستفادة من نظام الورشات الخارجیة: أوال
،نجد أف المشرع كضع شر طیف لكي 04-05مف قانكف رقـ  101كفقا ألحكاـ المادة 

 : یستفید المحبكس مف ىذا النظاـ
 .العقكبة المحكـك بيا (3/1)المحبكس الذم قضى ثمث  -
العقكبة المحكـك ( ½)المحبكس الذم سبؽ الحكـ عمیو بعقكبة سالبة لمحریة ك قضى نصؼ -

. 3بيا عمیو
 .مف قانكف تنظیـ السجكف 100كأف یككف المحبكس محكـك عمیو نيائیا حسب المادة -
قكبات بعد تبمیغ ك لإلشارة فإف الكضع في ىذا النظاـ كفؽ مقرر یصدره قاضي تطبیؽ الع -

. 4المصالح المختمفة بكزارة العدؿ

                                      
 ، مذكرة لنیؿ إجازة المدرسة العمیا لمقضاء"دور المؤسسات العقابیة في ظل السیاسة العقابیة الجدیدة"تر یباش مریـ، - 1

 . 33، ص2005/2008، الجزائر ،16الدفعة 
 .المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع سابؽ04-05القانكف رقـ   - 2
 .المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع نفسو04-05مف القانكف رقـ  101المادة  -3
 .المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع نفسو04 -05القانكف رقـ   -4
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 إجراءات الوضع في نظام الورشات الخارجیة : ثانیا
لكي یتـ العمؿ بنظاـ الكرشات الخارجیة ،یتعیف إتباع إجراءات خاصة ك التي حددىا 

، حیث یجب تقدیـ طمبات تخصیص الید العاممة العقابیة 041-05مف قانكف  103نص المادة 
ضي تطبیؽ العقكبات الذم ىك بدكره یحیميا عمى لجنة تطبیؽ العقكبات إلبداء رأیيا إلي قا

بالرفض أك القبكؿ،كفي حالة القبكؿ تبـر االتفاقیة مع اليیئة الطالبة كفؽ الشركط العامة ك 
الخاصة الستخداـ الید العاممة العقابیة مف المحبكسیف ك التي یكقعيا مدیر المؤسسة العقابیة مع 

ئة الطالبة، ك بالتالي فإف القرار الذم یصدره قاضي تطبیؽ العقكبات ىك مجرد إجراء اليی
المحددة  شكمي، ك بمقتضى ىذه االتفاقیة یغادر المحبكس المؤسسة العقابیة خالؿ أكقات المدة

یـك بعد انتياء مدة دكاـ العمؿ في االتفاقیة المبرمة ك الرجكع إلي المؤسسة العقابیة مساء كؿ 
یتكلى حراسة المحبكس المكضكع في نظاـ الكرشات الخارجیة أثناء النقؿ ك خالؿ أكقات  حیثك

االستراحة مكظفك المؤسسة العقابیة مع إمكانیة بعد اإلجازة مف قاضي تطبیؽ العقكبات عمى أف 
        مف قانكف  102، كىذا ما أكضحتيالمادة 2تساىـ الجية المستخدمة في الحراسة جزئیا

. 04-05رقـ 
 قرار الوضع في نظام الحریة النصفیة: الفرع الثاني

 لقد طبؽ المشرع النظاـ التدریجي في تنفیذ العقكبات السالبة لمحریة، حیث أخذ بنظاـ
الحریة النصفیة الذم یسمح باستخداـ المحبكس خارج المؤسسة لممارسة أم شغؿ، أك لمزاكلة 

لتمقي تككیف ميني دكف مراقبة اإلدارة  دركس في التعمیـ العالي في إحدل الجامعات، أك
یقصد : "مف قانكف تنظیـ السجكف عمى ما یمي 104ك في ىذا الصدد تنص المادة  ،3العقابیة

 بنظاـ الحریة النصفیة،

                                      
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع 04 -05مف القانكف رقـ  103أنظر المادة   -1

 .سابؽ
 .66، ص2013كحة لنیؿ شيادة دكتكراه، كمیة الحقكؽ،جامعة الجزائر،فریدة بف یكنس، تنفیذ األحكاـ الجنائیة، أطر_  2

 .389عمر خكرم، مرجع سابؽ، ص - 3
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كضع المحبكس المحكـك عمیو نيائیا خارج المؤسسة العقابیة خالؿ النيار منفرد أك دكف حراسة 
 .1"اء كؿ یـكأك رقابة اإلدارة لیعكد إلیيا مس

ك یتضّمف مثؿ ىذا النظاـ إلي حد كبیر عمى الثقة التي یكتسبيا المحكـك عمیو ك التي 
غالبا ما تكشؼ عف مدل استقامتو، لذا یتطمب منح ىذا النظاـ انتباىا خاصا مف قبؿ المكمؼ 

 .2بتطبیقو خاصة في ما یخص الرقابة المساعدة المستمرة
 لحریة النصفیة شروط االستفادة من نظام ا: أوال

نجد أف المشرع  04-05ك ما یمیيا مف قانكف رقـ  104بالّرجكع إلي أحكاـ المادة 
 :الجزائرم كضع بعض الشركط الستفادة المحبكس مف نظاـ الحریة النصفیة تتمثؿ في

أف یككف المحبكس محكـك عمیو نيائیا، أم یككف قد صدر في حقو حكما أك قرار أصبح  -
 .    بعقكبة سالبة لمحریة ك تـ إیداعو بمؤسسة عقابیة تنطبؽ لذالؾ الحكـنيائیا قضى عمیو 

 .المحكـك عمیو المبتدئ الذم بقي عمى انقضاء العقكبة أربعة ك عشركف شيرا-
العقكبة ك ( 2/1)المحكـك عمیو الذم سبقالحكـ عمیو بعقكبة سالبة لمحریة، ك قضى نصؼ -

 .ك عشركف شيرا  بقي عمى انقضائيا مدة ال تزید عف أربعة
ك یكضع المحبكس في نظاـ الحریة النصفیة بمقرر لقاضي تطبیؽ العقكبات بعد 

 .3لجنة تطبیؽ العقكبات ك تبمیغ المصالح المختصة بكزارة العدؿ استشارة
 إجراءات الوضع في نظام الحریة النصفیة : ثانیا

تتمثؿ إجراءات الكضع قي نظاـ الحریة النصفیة في التزاـ المحبكس المستفید مف نظاـ 
الحریة النصفیة بإمضاء تعيد یمتـز بمكجبو احتراـ الشركط التي یتضمنيا مقرر االستفادة، ك 

الذم یككف أساسا حكؿ سمككو خارج المؤسسة ك حظكره الفعمي إلى مكاف العمؿ ك في االجتياد 
لو، ك احتراـ أك قات خركجو مف المؤسسة العقابیة كعكدتو إلیيا، كما یؤذف في أداء عـ

                                      
 . المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع سابؽ04-05القانكف رقـ   - 1
 .111طاشكر عبد الحفیظ،مرجع سابؽ،ص  - 2
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي 04-05ا، مف القانكف رقـ كما یمیو 104أنظر المادة   -3

 .لممحبكسیف، مرجع نفسو
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بحیازتو لمبمغ مالي مف مكسبو المكدع بحسابو لتغطیة  108لممحبكس كفقا لنص المادة 
مصاریؼ النقؿ ك الفدیة عند االقتضاء، كالتي یجب عمیو تبریرىا كا ٕرجاع ما تبقى مف المبمغ 

 (.165)1المحاسبة إلي حسابو لدل كتابة ضبط 
فقد منح لمدیر  االستفادةك في حالة إخالؿ المحبكس بالتعيد، أك خرقو ألحد شركط 

المؤسسة العقابیة صالحیة إرجاع المحبكس، كٕاخبار قاضي تطبیؽ العقكبات الذم ىك اآلخر لو 
مال صالحیة إبقاء ىذه االستفادة مف إلغائيا أك كقفيا بعد استشارة لجنة تطبیؽ العقكبات ع

 .2 107/2بنص المادة 
.(166) 

كما أنو یعتبر في حالة ىركب كؿ مف إستفاد مف ىذا النظاـ كلـ یرجع إلى المؤسسة 
العقابیة في الكقت المحدد لو كمنو یتعرض لمعقكبات المقررة لميارب في قانكف العقكبات المادة 

. 3مف قانكف تنظیـ السجكف 169
 ات البیئة المفتوحةقرار الوضع في مؤسس: الفرع الثالث  

لقد أقر المشرع الجزائرم بنظاـ البیئة المفتكحة كاعتبره كسیمة إلعادة التربیة ك التأىیؿ 
االجتماعي خارج المؤسسة العقابیة، ككمرحمة إنتقالیة لمنظاـ التدرجي بعد نظاـ البیئة المغمقة 

تتخذ : "عمى أنو 109كنظاـ  الكرشات الخارجیة ك نظاـ الحر یة النصفیة حیث نصت المادة 
مؤسسات البیئة  المفتكحة شكؿ مراكز ذات طابع فالحي أك صناعي أك حرفي أك خدماتي أك 

ك مف خالؿ ىذا النص " ذات منفعة عامة ،كتتمیز بتشغیؿ كا ٕیكاء المحبكسیف بعیف المكاف
 یتضح لنا أف مؤسسات البیئة المفتكحة ذك طابع فالحي أك صناعي أك حرفي أك خدماتي أك

ذات منفعة عامة، كىي مراكز تابعة لممؤسسة العقابیة،كما أف تشغیؿ كا ٕا یكاء المحبكسیف یككف 
بعیف المكاف، فتخرج عف نطاؽ الحراس ك البیئة المغمقة المعيكدة ك عمیو تككف الحراسة مخففة 

                                      
 .المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع سابؽ04-05مف القانكف رقـ  108المادة   -1
 .تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع نفسو المتضمف قانكف04-05مف القانكف رقـ  107المادة   -2
 .المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع نفسو04-05مف القانكف رقـ 106المادة    -3
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العتمادىا عمى الثقة المكضكعة في الشخص المحكـك عمیو مف خالؿ قبكلو لمطاعة كشعكره 
 .1لمسؤكلیة بؿ ك أف ىذه الثقة قد تعفي المستفید مف ارتداء البذلة الجزائیةبا

 شروط الوضع في مؤسسات البیئة المفتوحة : أوال
مف ىذا  لالستفادة 04 -05مف قانكف رقـ  111استكجب المشرع الجزائرم في المادة 

 110فقا لممادة النظاـ مجمكعة مف الشركط ك التي ىي نفسيا مع نظاـ الكرشات الخارجیة ك
. مف القانكف السالؼ الذكر كالتي فصمنا فیيا عند تطرقنا لنظاـ الكرشات الخارجیة

 إجراءات الوضع في مؤسسات البیئة المفتوحة: ثانیا
یتـ الكضع في نظاـ مؤسسات البیئة المفتكحة بناءا عمى مقرر یصدره قاضي تطبیؽ 

كعمیو یككف قاضي تطبیؽ العقكبات ىك  العقكبات مع إشعار المصالح المختصة بالكزارة،
المختص قانكنیا بإصدار مقرر الكضع في نظاـ البیئة المفتكحة ك ىذا بعد استشارة لجنة تطبیؽ 
العقكبات ك لو السمطة التقریریة بإرجاع المحبكس إلي مؤسسة البیئة المغمقة بنفس الطریقة التي 

، أم أنيا بعد استشارة لجنة تطبیؽ 111/2تقر فیيا كضعو في مؤسسة البیئة المفتكحة المادة 
العقكبات،كبذلؾ قاضي تطبیؽ العقكبات لو دكر فعاؿ في تقریر األنظمة العالجیة، الشيء الذم 
كاف مفتقد في ضؿ القانكف القدیـ ك الذم كاف یقتصر دكره في ىذا النظاـ عمى مجرد اإلقتراح 

ق الحؽ في إصدار قرار االستفادة مف ىذا لمسمطة المركزیة ك المتمثمة في كزیر العدؿ، الذم ؿ
. 2النظاـ مف عدمو

 الوضع في نظام عقوبة العمل لمنفع العام قرار   الفرع الرابع
 6مكرر5إلى  1مكرر5لقد نظـ المشرع الجزائرم عقكبة العمؿ لمنفع العاـ في المكاد مف

ات األخرل كالتشریع ك الذم لـ یقدـ تعریفا خاص بيا عمى غرار التشریع3مف قانكف العقكبات،

                                      
 .لممحبكسیف، مرجع سابؽالمتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي 04-05القانكف رقـ   - 1
 2013، مذكرة لنیؿ شيادة الماستر، جامعة قسنطینة،، قاضي تطیسق العقوبات الجزائیةسكیكى نكاؿ، ثغرم إبراىیـ - 2
 .49ص
، 1966یكنیك سنة  08المؤرخ في  156 -66یعدؿ كیتمـ األمر رقـ 2009فبرایر  25المؤرخ في  01 -09القانكف رقـ  - 3

 .2009مارس  08المؤرخة في  15ج عدد.ج ر،.المتضمف ؽ ع، ج
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بأنيا التزاـ عمؿ مف دكف مقابؿ یتـ إنجازه لفائدة المجتمع لدل "الفرنسي الذم عرفيا عمى أنيا 
مؤسسات أك جمعیات أك غیرىا، كطبقا ليذا النظاـ، فإف القاضي بدال مف أف یقـك بسمب حریة 

انكف الفرنسي ال تككف المحكـك عمیو فإنو یكتفي بإخضاعو لعقكبة العمؿ لمنفع العاـ، كفي الؽ
، كما تعرؼ 1ىذه العقكبة بدیال عف العقكبات السالبة لمحریة كحدىا بؿ حتى العقكبات المالیة

یقصد بعقكبة العمؿ لمنفع العاـ تمؾ العقكبة التي تصدرىا جية قضائیة "ىذه العقكبة بأنيا 
إحدل المؤسسات مختصة، تتمثؿ في إلزاـ المحكـك عمیو بالقیاـ بعمؿ ذا نفع عاـ لصالح 

 .2العمكمیة دكف أجر، بدال مف تطبیؽ عقكبة الحبس القصیرة المدة المنطكؽ بيا ضده
أما المشرع الجزائرم فقد نص عمى إمكانیة استبداؿ العقكبة السالبة الحریة قصیرة المدة 

متضمف قانكف العقكبات ،كذلؾ  01-09بعقكبة العمؿ لمنفع العاـ، كىذا مف خالؿ قانكف رقـ 
جؿ تعزیز المبادئ األساسیة لمسیاسة العقابیة التي ترتكز باألساس احتراـ حقكؽ اإلنساف أل

كتحقیؽ إعادة اإلدماج المحكـك عمیيـ، كىك اليدؼ الذم لـ یعد یرتكز عمى حبس األشخاص 
فقط، بؿ أصبح تحقیقو یتكقؼ مف جية عمى مدل احتراـ مبدأ تخصیص العقكبة عند النطؽ 

ل عمى إمكانیة مساىمة العقكبة في إصالح المحكـك عمیيـ دكف المجكء بيا، ك مف جية أخر
المفرط لكسائؿ اإلكراه التي قد تنجر عنيا أثار سمبیة عمى مختمؼ جكانب حیاتيـ فضال عمى 
أف ىذه العقكبة البدیمة تحقؽ ىذه الغایة كما تسمح بإشراؾ اليیئات ك المؤسسات العمكمیة في 

 .عممیة اإلدماج
الجزائرم في تصنیؼ ىذه العقكبة، قد خالؼ باقي التشریعات المقارنة،  إف المشرع

كاعتبرىا عقكبة بدیمة لمعقكبة السالبة لمحریة، في حیف أف بعض التشریعات المقارنة، اعتبرت 
ىذه العقكبة العقكبة عقكبة أصمیة كالتشریع اإلنجمیزم، كالتشریع التكنسي، كأخرل اعتبرتيا 

الجنح كالمخالفات كالتشریع الفرنسي الذم اعتبرىا عقكبة بدیمة، كما  عقكبة تكمیمیة في بعض
                                      

1 -Jean PRADEL, Droit pénal, édition Cujas, Paris,2001,p 607 .س 
، مجمة العمـك اإلنسانیة، كمیة الحقكؽ أحكام تطبیق عقوبة العمل لمنفع العام عمى ضوء التشریع الجزائريمبركؾ مقدـ ، - 2

، تطور العقوبات في القانون الجزائي التونسينقال عف رضا خماخـ ،.205، ص2011جامعة عنابة،  الجزائر،  36،العدد
 .196ص 2006منشكرات مركز الدراسات القانكنیة كالقضائیة، تكنس ،
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صنفتيا تشریعات أخرل كبدیؿ لإلكراه البدني في الغرامة كالتشریعیف المصرم كاإلیطالي، ك 
 .1بعضيا األخر كبدیؿ لممالحقة الجنائیة كالتشریع األلماني

 شروط إصدار عقوبة العمل لمنفع العام: أوال
 مكرر  5كالمادة  1مكرر5الجزائرم شركط االستفادة مف ىذه العقكبة في المادة نظـ المشرع 

، شركط متعمقة  2 مف قانكف العقكبات، كسنقسـ ىذه الشركط إلى شركط متعمقة بالمحكـك
 .بالعقكبة كشركط متعمقة بالحكـ

 :شروط متعمقة بالمحكوم -1
 .أال یككف مسبكؽ قضائیا -
 .سنة كقت ارتكاب الجریمة 16أال یقؿ سف المعني عف  -
مكافقة صریحة لممحكـك عمیو عمى عقكبة العمؿ لمنفع العاـ كعمى حضكره جمسة نطؽ الحكـ  -

 .الستطالع رأیو بالمكافقة أك بالرفض
 :شروط المتعمق بالعقوبة -2
 .سنكات حبسا3أال تتجاكز العقكبة المقرر قانكنا لمجریمة مدة  -
 .بيا مدة عاـ حبسا نافذةأال تتجكز العقكبة المنطكؽ  -
 .شير مف صدكر حكـ نيائي 18تنفیذ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ خالؿ -
ساعة كحد  300ساعا إلى 20ساعة لمبالغ ك 600ساعة إلى  40أف تتراكح مدة العمؿ مف  -

 .أقصى لمقاصر
 :الشروط المتعمقة بالحكم-3
 .ضركرة ذكر العقكبة األصمیة في منطكؽ الحكـ -
 .كر عقكبة الحبس النافذ استبدلت بالعمؿ لمنفع العاـضركرة ذ -
 .ضركرة حضكر المحكـك عمیو -

                                      
، أطركحة دكتكراة، جامعة أبي بكر بمقاید دور القاضي الجزائي، في تطبیق إتفاقیات حقوق اإلنسانلدغش سمیمة،  - 1

 .335ص، 2014،تممساف، القانكف العاـ ،
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اإلشارة إلى حضكر المحكـك عمیو في الجمسة مع التنكیو عمى أنو قد أعمـ بحقو في قبكؿ أك  -
 .رفض العقكبة البدیمة

مؿ لمنفع العاـ تنبیو المحكـك إلى أنو في حالة اإلخالؿ بااللتزامات المترتبة عف عقكبة الع -
 .،تطبؽ عمیو العقكبة األصمیة

 .1ضركرة ذكر الحجـ الساعي لعقكبة العمؿ لمنفع العاـ-
 إجراءات ودور قاضي تطبیق العقوبات في عقوبة العمل لمنفع العام: ثانیا

بعد تكفر الشركط السابقة، یصدر الحكـ أك القرار المتضمف عقكبة العمؿ لمنفع العاـ كال 
صیركرة الحكـ نيائیا، كلمنیابة العامة كلقاضي تطبیؽ العقكبات دكر في تنفیذ ىذه ینفذ إال بعد 

 :العقكبة البدیمة، كسنقتصر في دراسة ىذا العنصر عمى دكر قاضي تطبیؽ العقكبات
لقد أسند المشرع الجزائرم ميمة تطبیؽ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ لقاضي تطبیؽ العقكبات 

 :یمي قانكف العقكبات، كالذم یقـك بمامف  3مكرر 5حسب نص المادة 
 إجراءات تنفیذ عقوبة العمل لمنفع العام-1

بمجرد استالـ قاضي تطبیؽ العقكبات الممؼ مف النیابة العامة یقـك باستدعاء المعني 
 :بكاسطة محضر قضائي عمى العنكاف المدكف بالممؼ كیتضمف ىذا االستدعاء

تاریخ كساعة الحضكر،المكضكع كىك تنفیذ حكـ قضائي یتعمؽ بعقكبة العمؿ لمنفع العاـ ،كذالؾ 
التنكیو أنو في حالة عدـ حضكره في التاریخ المحدد تطبؽ عمیو عقكبة الحبس األصمیة، كما 

أنو بسبب بعد المسافات یمكف لقاضي تطبیؽ العقكبات، التنقؿ لمقرات المحاكـ التي یقیـ بدائرة 
اختصاص األشخاص المحكـك عمیيـ، لمقیاـ باإلجراءات الضركریة التي تسبؽ شركعيـ في 

 .2تطبیؽ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ
 :كبيذا یككف قاضي تطبیؽ العقكبات مف خالؿ ما تـ دراستو مف اإلجراءات أماـ حالتیف

                                      
 .، مرجع سابؽ01 -09مف القانكف رقـ  2مكرر 5ك 1مكرر5أنظر المادتیف  - 1

، مكتبة الكفاء القانكنیة، 1، طالقیمة العقابیة لمعقوبة السالبة لمحریة دراسة في التشریع یاسیف بكىنتمة، - 2
 .215ص2015مصر،
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 حالة امتثال المعني باالستدعاء -
 :یؿ ممؼ لو، یقـك قاضي تطبیؽ العقكبات بما یميفي حالة امتثاؿ المحكـك عمیو كبقصد تشؾ

التحقؽ مف ىكیتو الكاممة كالتعرؼ عمى كضعیتو االجتماعیة كالمينیة كالعائمیة ،عرض المعني 
عمى طبیب المؤسسة العقابیة أك عند الضركرة یمكف عرضو عمى أم طبیب آخر، كىذا ألجؿ 

 .1یتناسب كحالتو البدنیةالتحقؽ مف حالتو الصحیة كاختیار طبیعة العمؿ الذم 
بناء عمى ذلؾ یحرر قاضي تطبیؽ العقكبات بطاقة معمكمات شخصیة، كیضميا إلى 

ممؼ المعني، یقـك قاضي تطبیؽ العقكبات بعدىا باختیار منصب عمؿ مف بیف المناصب 
كقدراتو، كالتي ستساىـ في إدماجو االجتماعي دكف التأثیر عمى السیر  تتالءـالمعركضة كالتي 

 .لعادم لحیاتو المينیة كالعائمیةا
سنة، فیتعیف عمى قاضي تطبیؽ  18ك 16أما بالنسبة لفئتي النساء كالقصر ما بیف 

األحكاـ المتعمقة بتشریع العمؿ كمراعاة االستمرار في الدراسة كعدـ اإلبعاد عف  مراعاةالعقكبات 
 .المحیط األسرم كاالستمرار في مزاكلة دراستيـ كعدـ التشغیؿ المیمي بالنسبة لمنساء

إثر ذلؾ یصدر القاضي مقررنا بالكضع یعیف فیو المؤسسة التي تستقبؿ المعني ككیفیات 
اليكیة الكاممة : العاـ، كیجب أف یشمؿ ىذا المقرر عمى الخصكصأداء عقكبة العمؿ لمنفع 

لممعني، طبیعة العمؿ المسند إلیو، التزامات المعني، عدد الساعات اإلجمالي كتكزیعيا كفقا 
 .لمبرنامج الزمني المتفؽ عمیو مع المؤسسة

 الضماف االجتماعي إف كاف المعني مؤمف أك غیر مؤمف كفي حالة عدـ التأمیف یقـك
قاضي تطبیؽ العقكبات بإرساؿ اليكیة الكاممة لممعني لممدیریة العامة إلدارة السجكف كٕاعادة 

 .2اإلدماج عف طریؽ مدیر المؤسسة العقابیة قصد تأمیف المعني اجتماعیا
كذا التنكیو إلى أنو في حاؿ اإلخالؿ بااللتزامات كالشركط المدكنة في مقرر الكضع 

، كما یذكر عمى ىامش المقرر تنبیو المؤسسة المستقبمیة عمى ستنفذ عقكبة الحبس األصمیة

                                      
 .74صالح شنیف، مرجع سابؽ، ص - 1
 .136فریدة بف یكنس، مرجع سابؽ، ص - 2
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ضركرة مكافاة قاضي تطبیؽ العقكبات ببطاقة مراقبة أداء عقكبة العمؿ لمنفع العاـ كفقان لمبرنامج 
المتفؽ عمیو كتبمیغو عند ایة تنفیذىا، ككذا إعالمو فكرنا عف كؿ إخالؿ مف المعني في تنفیذ ىذه 

 .االلتزامات
ل قاضي تطبیؽ العقكبات تبمیغ مقرر الكضع إلى المعني كالنیابة العامة كیجب عؿ

كالمؤسسة المستقبؿ كٕالى المصمحة الخارجیة إلدارة السجكف المكمفة بإعادة اإلدماج االجتماعي 
 .1لممحبكسیف

 في حالة عدم امتثال المحكوم عمیو الستفادة  -
ثبكت تبمیغو شخصیان باالستدعاء بحمكؿ التاریخ المحدد كعند عدـ حضكر المعني رغـ 

، یقـك قاضي تطبیؽ العقكبات بتحریر محضر ینكیوكدكف تقدیـ عذر جدم مف قبمو أك ممف 
بعدـ المثكؿ یتضمف عرضان لإلجراءات التي تـ اتخاذىا كانجازىا كالمتعمقة بتبمیغ المعني كعدـ 

د الذم یقـك بإخطار كیتـ إرساؿ ىذا المحضر إلى النائب العاـ المساع. تقدیـ عذر جدم
مصمحة تنفیذ العقكبات التي تتكلى باقي إجراءات التنفیذ بصكرة عادیة بالنسبة لعقك بة الحبس 

 .2األصمیة
الفصؿ في إشكاالت تطبیؽ _العاـدكر قاضي تطبیؽ العقكبات في نظاـ عقكبة العمؿ لمنفع -2

 عقكبة العمؿ لمنفع العاـ 
سبة تطبیؽ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ كالتي مف تعرض جمیع اإلشكاالت التي تطرأ بمنا

شأنيا أف تعیؽ التطبیؽ السمیـ ليذه العقكبة عمى قاضي تطبیؽ العقكبات طبقا ألحكاـ المادة 
یسير قاضي تطبیؽ العقكبات عمى تطبیؽ عقكبة العمؿ  "مف  قانكف العقكبات ، 3ر مكر5

كیمكنو كقؼ تطبیؽ عقكبة العمؿ لمنفع . لمنفع العاـ كالفصؿ في اإلشكاالت الناتجة عف ذلؾ
 .3"العاـ ألسباب صحیة أك عائمیة أك اجتماعیة

                                      
 .136فریدة بف یكنس، مرجع سابؽ، ص - 1
 .136فریدة بف یكنس، مرجع نفسو، ص - 2
 .، مرجع سابؽ01 -09القانكف رقـ  - 3
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 انتياء تنفیذ مدة عقوبة العمل لمنفع العام-ب
المؤسسة المستقبمة بنيایة تنفیذ المحكـك عد عمـ قاضي تطبیؽ العقكبات بإخطار مف ب 

عمیو التزامات التي حددىا مقرر الكضع، یحرر إشعار بانتياء تنفیذ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ 
كیرسمو إلى النیابة العامة لتقـك بدكرىا بإرساؿ نسخة منو الى مصمحة السكابؽ القضائیة لمتأشیر 

 .1ار، كعمى ىامش الحكـ أك القر1عمى القسیمة رقـ
 أثار انقضاء عقوبة العمل لمنفع العام : ثالثا

 :یمكف حصر اآلثار الناجمة عف إنقضاء عقكبة العمؿ لمنفع العاـ في حالتیف
 :حالة انقضاء مدة العقوبة بنجاح-1

بعد تنفیذ المحكـك عمیو لمعقكبة بنجاح یتمقى قاضي تطبیؽ العقكبات إخطارنا مف 
المحكـك عمیو لاللتزامات التي حددىا مقرر الكضع لیقـك المؤسسة المستقبمة بنيایة تنفیذ 

القاضي بتحریر إشعار بانتياء تنفیذ عقكبة العمؿ لمنفع العاـ كیرسمو إلى النیابة العامة التي 
 01تقـك بدكرىا بإرساؿ نسخة منو إلى مصمحة السكابؽ القضائیة لمتأشیر عمى القسیمة رقـ 

 .كعمى ىامش الحكـ أك القرار
 :وقف تطبیق عقوبة العمل لمنفع العام حالة-2

لقاضي تطبیؽ العقكبات مف تمقاء نفسو أك بناء عمى طمب المعني أك مف ینكبو طبقا 
مف قانكف العقكبات، أف یصدر مقررنا بكقؼ تطبیؽ العقكبة إلى حیف زكاؿ  3مكرر 05لممادة

ؼ صحیة أك السبب الجدم الذم أدل إلى كقؼ التطبیؽ، كقد یككف سبب ىذا الكقؼ ظرك
اجتماعیة أكعائمیة، كیجب إبالغ كؿ مف النیابة العامة كالمعني كالمؤسسة المستقبمة كالمصمحة 

.  2الخارجیة إلدارة السجكف المكمفة بإعادة إدماج المحبكسیف بنسخة مف ىذا المقرر
 
 

                                      
 .211مبركؾ مقدـ، مرجع سابؽ ،ص_ 1
 .، مرجع سابؽ01-09مف القانكف  3مكرر05أنظر المادة _ 2
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 ة قاضي تطبیق العقوبات في تكییف العقوب صالحیات :المطمب الثاني
قیاـ قاضي تطبیؽ العقكبات بتعدیؿ ما قضى بو الحكـ الجزائي مف عقكبة،  یقصد بو

خالؿ مرحمة تنفیذ العقكبة لضركریات التفر ید الالحؽ ليا مف أجؿ إعادة اإلدماج االجتماعي 
 .لممحكـك عمیو،كما أظيره ىذا األخیر مف تطكر في السمكؾ ك قابمیة اإلصالح

ك إعادة اإلدماج خارج البیئة المغمقة، نص قانكف  باإلضافة إلي أسالیب إعادة التربیة،
الفرع ) تنظیـ السجكف عمى أسالیب أخرل في إطار تكییؼ العقكبة التي تتمثؿ في إجازة الخركج

، (الفرع الثالث)، نظاـ اإلفراج المشركط(الفرع الثاني)ك التكقیؼ المؤقت لتطبیؽ العقكبة (األول
 (.الفرع الرابع)المراقبة االلكتركنیة

 قرار منح إجازة الخروج:الفرع األول 
یمنح قاضي تطبیؽ العقكبات إجازة الخركج لممحكـك عمیو حسف السیرة كالسمكؾ، كتيیئة 

، كشركط (أوال) لو لعكدتو إلى المجتمع، كعمیو سنتطرؽ في ىذا الفرع إلى تعریؼ إجازة الخركج
 (.ثانیا)منحيا 

 تعریف إجازة الخروج: أوال
 ائرم لـ یعطي تعریفا بخصكص إجازة الخركج في قانكف تنظیـ السجكفإف المشرع الجز

كا ٕعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسیف ك عمیو یمكف تعریفو بأنو نظاـ یتـ بمقتضاه السماح 
أیاـ مف دكف حراسة كمكافئة عمى  10لممحبكس بالخركج مف المؤسسة العقابیة لمدة أقصاىا 

تو ك اإللتقاء بالعالـ الخارجي، ك یصدر مقرر اإلجازة مف حسف سیرتو ك سمككو لمالقاة أسر
. 129طرؼ قاضي تطبیؽ العقكبات كفؽ أحكاـ المادة 

 شروط منح إجازة الخروج: ثانیا
عمى الشركط التي یجب أف تتكفر في المحبكس  04-05مف قانكف  129تنص المادة 

 : لالستفادة مف نظاـ إجازة الخركج كالتي تتمثؿ في
 .المحبكس محككما عمیو نيائیاأف یككف -
 .أف یككف المحبكس ذك سمكؾ ك سیرة حسنة-
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 .سنكات أك تقؿ عنيا 03أف یككف المحبكس محككما عمیو بعقكبة سالبة لمحریة تساكم  -
 . 1أیاـ 10أف ال تتجاكز عطمة إجازة الخركج عشرة  -

، 2دؿ حافظ األختاـك كما یمكف أف یتضمف مقرر إجازة الخركج شركط خاصة یحددىا كزیر الع
مف قانكف تنظیـ  159ك یمكف إعفاء المحبكس مف بعض الشركط عمال بنص المادة 

، ك یجكز لمجنة تطبیؽ العقكبات إلغاء مقرر قاضي تطبیؽ العقك بات حكؿ إجازة 3السجكف
المتضمف قانكف  04-05مف القانكف  161الخركج بطمب مف كزیر العدؿ حسب نص المادة 

 .4ك في حالة إلغاء المقرر یتـ إعادة المحكـك عمیو إلى نفس المؤسسة العقابیةتنظیـ السجكف، 
بيذا یككف المشرع قد أعطى سمطة منح إجازة الخركج أك رفض طمب منح ىذه اإلجازة إلیقاضي 

تطبیؽ العقكبات كعمیو فتككف ىذه اإلجازة جكازیو كلیس حؽ لممحبكس، فتخضع مدة تحدید 
 .قریریة لمقاضي حسب حالة كؿ محبكساإلجازة إلي السمطة الت

 الفرع الثاني قرار التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة
 130لقد نظـ المشرع الجزائرم أحكاـ التكقیؼ المؤقت لتطبیؽ العقكبة في المكاد مف 

مف قانكف تنظیـ السجكف،سنعالج في ىذا العنصر شركط االستفادة مف ىذا النظاـ اك 133إلى
 .إجراءات إصداره

 شروط االستفادة من نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة: أوال
مف قانكف تنظیـ السجكف شركط معینة لیستفید  130حدد المشرع الجزائرم في المادة 

:  المحبكس مف ىذا النظاـ
 .أف یككف المحبكس محككما عمیو نيائیا -

                                      
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع 04 -05مف القانكف رقـ  129أنظر المادة  - 1

 .سابؽ
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع 04-05مف القانكف رقـ  129أنظر المادة  - 2

 .نفسو
ف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع المتضمف قانكف تنظیـ السجك04 -05مف القانكف رقـ  159أنظر المادة  - 3

 .نفسو
 .المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع نفسو04-05مف القانكف رقـ  161المادة  - 4
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 .أقؿ مف سنة كاحدة أك تساكیيا أف یككف باقي العقكبة المحككمة بيا -
 .أشير كأقصى مدة 3أف یككف تكقیؼ العقكبة مؤقتا في حدكد  -
 :، كىي130أف تتكفر في المحبكس أحد األسباب المذككرة في المادة  -
 .كفاة احد أفراد عائمة المحبكس -
 دإصابة احد أفراد عائمة المحبكس بمرض خطیر، كاثبت المحبكس بأنو المتكفؿ الكحی -

 .بالعائمة
 .لتحضیر لممشاركة في امتحاف -
القصر  ككاف مف شأف بقاء المحبكس في السجف إلحاؽ أضرار باألكالد, احتباس الزكج أیضا -

 .أك بأفراد العائمة المرضى منيـ أك العجزة
 .1301خضكع المحبكس لعالج طبي خاص المادة -

السجكف إعفاء المحبكس مف مف قانكف تنظیـ  159مع اإلشارة أنو یمكف كفقا لممادة 
. 135بعض أك كؿ الشركط لالستفادة مف ىذا النظاـ كما بینتو المادة 

 إجراءات التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة : ثانیا
عمى كیفیة إجراء التكقیؼ  04 -05مف قانكف رقـ  133ك  132تتضمف المادتاف 
كیككف ذلؾ بػتقدیـ طمب مف المحبكس أك ممثمو القانكني، أك مف أحد  المؤقت لتطبیؽ العقكبة،

، 2أیاـ مف تاریخ إخطاره 10قاضي تطبیؽ العقكبات، كالذم یفصؿ فیو خالؿ  أفراد عائمتو إلى
 .أیاـ لإلبالغ بالقبكؿ أك الرفض 3العاـ كالمحبكس ك ىذا خالؿ أجؿ  فیقـك بتبمیغ النائب

 ب العاـ ك لممحبكس الطعف في مقرر التكقیؼ المؤقت لتطبیؽك في حالة الرفض یمكف لمنائ
 أیاـ بتاریخ تبمیغ المقرر أماـ لجنة تكییؼ 8العقكبة الطعف بالرفض لكال الطرفیف خالؿ 

                                      
حبكسیف، مرجع المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لمـ04 -05مف القانكف رقـ 130أنظر المادة  - 1

 .سابؽ
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع 04-05مف القانكف رقـ  132أنظر المادة   -2

 .نفسو
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 .1العقكبات
ك ینتج عف ىذا النظاـ تعمیؽ العقكبة السالبة لمحریة مؤقتا مع إخالء سبیؿ المحبكس ك رفع 

 . 2 131تكقیؼ العقكبة مف مدة العقكبة عمال بنص المادة القید عنو ك ال تخصـ فترة 
 قرار منح اإلفراج المشروط الفرع الثالث

في " de maresangy"دي مارساني"لقد ظيرت الدعكل ليذا النظاـ عمى ید القاضي 
 04منتصؼ القرف التاسع عشر، كأخذ بو المشرع الفرنسي ألكؿ مرة في القانكف الصادر في 

 .3كخارجيا أكركباالنظاـ إلى دكؿ أخرل في  أنتقؿ ، كمنو1885أكت 
 انقضاءیقصد بو إخالء سبیؿ المحكـك عمیو الذم قضى فترة معینة مف العقكبة ،قبؿ   

 ،كاالختبارمدة العقكبة كاممة تحت شرط أف یسمؾ سمككا حسنا أثناء كضعو تحت المراقبة 
كیتضح مف ىذا التعریؼ أف نظاـ اإلفراج المشركط ىك تعمیؽ تنفیذ باقي العقكبة السالبة لمحریة 

عمیو، كٕاذا  المفركضة كااللتزاماتمتى تحققت الشركط  انقضائياكاإلفراج عف المحكـك عمیو قبؿ 
نظاـ ال یتـ خالفيا تسمب حریتو مف جدید كیعكد إلى المؤسسة العقابیة لتنفیذ باقي المدة ،كىذا اؿ

منو بقكة القانكف ، فيك لیس حؽ لو بؿ منحة أك مكافئة لممحبكس الذم یمتـز بالنظاـ  االستفادة
طكؿ فترة مدة  استقامتوضمانات إصالح حقیقیة مف خالؿ  الداخمي لممؤسسة العقابیة، كیقدـ

 .4االختبار
السالبة  مراجعة العقكبةكقد تبنى المشرع الجزائرم نظاـ اإلفراج المشركط كأسمكب مف أسالیب 

. 150-134مف خالؿ المكاد  04-05لمحریة في القانكف 
 

                                      
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع 04 -05مف القانكف رقـ  133أنظر المادة   -1

 .سابؽ
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع 04 -05مف القانكف رقـ  131أنظر المادة   -2

 .نفسو
 .404عمر خكرم، مرجع سابؽ، ص  -3

 211أسحؽ إبراىیـ منصكر، مرجع سابؽ، ص_ 4
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 .من اإلفراج المشروط االستفادةشروط : أوال
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف یتبیف أف  04-05مف القانكف  150إلى134مف خالؿ المكاد 

 :لإلفراج المشركط الشركط اآلتیة
 . أف یككف المحبكس حسف السیرة -
 .لالستقامةأف یقدـ ضمانات حقیقیة  -
 .أف یككف المحبكس محكـك عمیو نيائیا -
إذا كاف معتاد  كثمثیياتتحدد بنصؼ العقكبة إذا كاف مبتدئ،  اختبارقضاء المحبكس فترة  -

اإلجراـ ،كفي ىذه الحالة یجب أال تقؿ مدة العقكبة عف سنة، أما السجیف المحكـك عمیو بعقكبة 
سنة، كقد یستفید ( 15)مف ىذا النظاـ إال بعد قضائو خمسة عشر  االستفادةالمؤبد ال یمكنو 

المحبكس مف اإلفراج المشركط دكف تحقیؽ بعض أك كؿ الشركط المنصكص عمیيا في المادة 
لممحبكس الذم یقـك بتبمیغ كقكع حادث خطیر في المؤسسة العقابیة أك التبمیغ عف مدبر  134

 .العممیة
لمالیة كالغرامات كالتعكیضات لممؤسسة العقابیة أك لمطرؼ المدني طبقا تسدید المصاریؼ ا -

 .مف قانكف تنظیـ السجكف 136لممادة 
 .1شرط مكافقة المحبكس -

 .إجراءات منح اإلفراج المشروط: ثانیا
المتضمف قانكف تنظیـ  04 -05مف القانكف  150-137لقد تضمنت المكاد مف 

لمشركط كسنقـك بتقسیـ ىذه اإلجراءات إلى قسمیف قسـ السجكف كؿ إجراءات منح اإلفراج ا
یككف حكؿ اإلجراءات المتبعة أماـ قاضي تطبیؽ العقكبات، كقسـ ثاني حك ؿ اإلجراءات 

 .األختاـ المتبعة أماـ كزیر العدؿ حافظ

                                      
 المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي04-05مف القانكف رقـ  150إلى  134أنظر المكاد  - 1

 .لممحبكسیف، مرجع سابؽ
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یقدـ  طمب اإلفراج المشركط مف المحبكس أك ممثمو القانكني، أك في شكؿ إقتراح مف 
، كذلؾ إلى قاضي تطبیؽ 137تطبیؽ العقكبات أك مدیر المؤسسة العقابیة طبقا لممادة  قاضي

مف قانكف  148ك142العقكبات، أك كزیر العدؿ في الحالتیف المنصكص عمیيما في المادتیف 
 .1تنظیـ السجكف

فیصدر قاضي تطبیؽ العقكبات مقرر اإلفراج المشركط بعد استشارة لجنة تطبیؽ 
یؽ إجراء تصكیت أعضاء ىذه المجنة، الذم یتـ بینيـ لإلفراج عف المحبكس العقكبات عف طر

 .2كفي حالة تساكم األصكات فیرجح تصكیت رئیس المجنة أم قاضي تطبیؽ العقكبات
 4ك141/3یتـ تبمیغ النائب العاـ بمقرر اإلفراج، كالذم لو الحؽ بالطعف بمكجب المادة 

یـك لتفصؿ لجنة  45، كیكقؼ اإلفراج إلى غایة مركرأیاـ مف یـك تبمیغو( 8)في أجاؿ ثمانیة 
 .3یـك یعتبر بالرفض 45تكیؼ العقكبات بالقبكؿ أك بالرفض، كسككت المجنة بعد مركر 

تجدر اإلشارة إلى أف سمطة إلغاء مقرر اإلفراج المشركط تعكد إلى لجنة تكییؼ 
 147یر العدؿ طبقا لممادة العقكبات بعد دراستيا الطعكف، كٕالى قاضي تطبیؽ العقكبات، ك كز

 .مف قانكف تنظیـ السجكف
 أثار منح اإلفراج المشروط : ثالثا

المحكـك عمیو مف ىذا النظاـ، فإنو یترتب عمیو إخالء سبیمو قبؿ األجؿ مف  استفادةعند 
 .خالؿ إعفائو مؤقتا مف قضاء ما تبقى مف عقكبتو

مف  إشكاالت عرضیة طرأتة ما إف غیر أنو یمكف الرجكع عف منح اإلفراج المشركط في حاؿ
 مدة العقكبة انقضاءشأنيا إبطالو، كصدكر حكـ جدید بإدانة المستفید مف اإلفراج المشركط قبؿ 

                                      
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، مرجع 04 -05مف القانكف رقـ  137أنظر المادة  - 1

 .سابؽ
لجنة تطبیؽ العقكبات ككیفیة سیرىا  كالمحدد لتشكیمة 2005مام 17المؤرخ في  180-05مرسـك تنفیذم رقـ   - 2
 .2005مام18، 35ج، عدد.ر،ج.ج

المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كاكٕاعادٕةعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف، 04 -05مف القانكف رقـ 141أنظر المادة  - 3
 .مرجع نفسو
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عمیو سكاء تعمؽ  المفركضة بااللتزاماتمف أجميا مف اإلفراج، ككذا في حالة إخاللو  استفادالتي 
المراقبة كالمساعدة أك باإلجراءات المنصكص عمیيا في مقرر اإلفراج المشركط  األمر بتدابیر

 . 1نفسو
 الفرع الرابع قرار الوضع تحت المراقبة اإللكترونیة

یعتبر نظاـ الكضع تحت المراقبة اإللكتركنیة مف أحدث الكسائؿ في سیاسة إعادة 
ة لمعقكبة السالبة لمحریة قصیرة المدة اإلدماج  االجتماعي في الجزائر التي أخذ بيا كعقكبة بدیؿ

لمكاكبة التطكر التشریعي المعاصر مقارنة بالتشریعات المقارنة التي سبقتو عمى  ،كمحاكلة لو
 .غرار التشریع الفرنسي كاألمریكي كغیرىا

 تعریف نظام المراقبة اإللكترونیة : أوال
أك المحبكس احتیاطیا باإلقامة إلزاـ المحكـك عمیو "عمى أنو " عمر سالـ"لقد عرفو الفقیو 

في منزلو، أك في محؿ إقامتو، خالؿ ساعات محدكدة بحیث تتـ متابعة الشخص الخاضع 
 .2"لممراقبة اإللكتركنیة

إلزاـ المحكـك عمیو باإلقامة في مكاف سكنو أك "یكسؼ الكساسبة "كما عرفو الدكتكر فيد 
ؾ خالؿ متابعتو عف طریؽ كضع جياز محؿ إقامتو، خالؿ أكقات محددة كیتـ التأكد مف ذاؿ

إرساؿ عمى یده، یسمح لمركز المر اقبة مف معرفة، ما إذا كاف المحكـك عمیو مكجكد أـ ال في 
المكاف كالزماف المحددیف، مف قبؿ الجية القائمة عمى التنفیذ، حیث یعطي الكمبیكتر نتائج عف 

 .3"ىذه االتصاالت
 تحت المراقبة اإللكترونیة  شروط االستفادة من نظام الوضع: ثانیا

إف قرار الكضع تحت المراقبة اإللكتركنیة بالسكار اإللكتركني یخضع لمجمكعة مف الشركط 
 :3مكرر150نصت عمیيا المادة  التي

                                      
 .185، ص1991الجزائر ، ، دیكاف المطبكعات الجامعیة،2، طالموجز في عمم العقابدردكس مكي ، - 1
، دار النيظة العربیة 2، طالمراقبة اإللكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة لمحریة خارج السجنعمر سالـ ، - 2

 .10، ص2005،القاىرة ، 
 .295ص 2013فيد یكسؼ الكساسبة ،مرجع سابؽ  - 3
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 .أف یككف الحكـ نيائیا -
 .أال یضر حمؿ السكار اإللكتركني بصحة المعني -
 .عمیو أف یسدد المعني مبالغ الغرامات المحكـك بيا -

تؤخذ بعیف االعتبار، عند الكضع تحت المراقبة اإللكتركنیة، الكضعیة العائمیة لممعني 
كمتابعتو لعالج طبي أك نشاط ميني أك دراسي أك تككیني أك إذا أظير ضمانات جدیة 

 .1لالستقامة
ة سنكات أك في حالة ما إذا كانت العقكب( 3)أف ال تتجاكز مدة العقكبة المحكـك بيا ثالث -

 .2 1مكرر150سنكات حسب نص المادة ( 3)المتبقیة ال تتجاكز ثالث
مف نفس القانكف عمى مكافقة المحكـك عمیو أك ممثمو  2مكرر150كما نصت المادة 

مع احتراـ كرامة كسالمتو كحیاتو الخاصة عند  مقرر الكضع إذا كاف قاصرا القانكني التخاذ
 .3تنفیذ المقرر

 إجراءات الوضع تحت المراقبة اإللكترونیة  :ثالثا
یتـ إجراء الكضع تحت المراقبة اإللكتركنیة بتقدیـ طمب مف طرؼ قاضي تطبیؽ 

العقكبات مف تمقاء نفسو أك مف طرؼ المحكـك عمیو شخصیا، أك عف طریؽ محامیو إذا كانت 
متبقیة ثالث سنكات أك العقكبة المداف بيا ال تتجاكز ثالث سنكات أك أف تككف مدة العقكبة اؿ

أقؿ منيا، فیصدر قاضي تطبیؽ العقكبات مقرر الكضع تحت ىذا النظاـ بعد أخذ رأم النیابة 
 .4العامة مع استشارة لجنة تطبیؽ العقكبات

                                      
تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف،  المتضمف قانكف01-18مف القانكف  3مكرر  150أنظر المادة  - 1

 .مرجع سابؽ
 المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي01 -18مف القانكف رقـ  1مكرر  150أنظر المادة   - 2

 .لممحبكسیف، مرجع نفسو
 المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي01-18مف القانكف رقـ  2مكرر  150أنظر المادة  - 3

 ..لممحبكسیف، مرجع نفسو
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي 01 -18مف القانكف رقـ  1مكرر 150أنظر المادة   -4

 .لممحبكسیف، مرجع نفسو
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یقدـ الطمب االستفادة إلى قاضي تطبیؽ العقكبات لمكاف إقامة المحكـك عمیو أك المكاف   
یة المحبكس بيا المعني، فیفصؿ قاضي تطبیؽ العقكبات في یكجد بو مقر المؤسسة العقاب الذم

 .أیاـ مف یـك إخطاره، بمقرر غیر قابؿ ألم لمطعف( 10)أجاؿ عشرة
أشير مف ( 6)یمكف لممحكـك عمیو الذم رفض طمبو أف یعید طمب جدید بعد مركر ستة 

ت إذا تبیف ليا ، كلمنیابة العامة صالحیة طمب اإللغاء إلى لجنة تكیؼ العقكبا1تاریخ الرفض
أیاـ مف ( 10)تيدید یمس األمف كالنظاـ العاـ، فتفصؿ لجنة تكیؼ العقكبات في أجاؿ عشرة

 .2تاریخ إخطارىا كقر ارىا غیر قابؿ لمطعف
 آثار منح االستفادة من نظام المراقبة اإللكترونیة : رابعا

 :یترتب الكضع تحت المراقبة اإللكتركنیة عمى جممة مف اآلثار تتمثؿ في
عدـ مغادرة المعني لمنزلو أك لمكاف الذم یعینو قاضي تطبیؽ العقكبات، خارج الفترات _

. المحددة في مقرر الكضع
تحدید األكقات كاألماكف مع مراعات ممارسة المحكـك عمیو لنشاط ميني أك متابعتو لدراسة _ 

 .3أك تككیف أك تربص أك شغمو كظیفة أك متابعتو لعالج
قبة تنفیذ الكضع تحت المراقبة اإللكتركنیة تحت إشراؼ قاضي تطبیؽ تتـ المتابعة كمرا

 العقكبات، مف قبؿ المصالح الخارجیة إلدارة السجكف المكمفة بإعادة اإلدماج االجتماعي 
.  4لممحبكس

 

                                      
 ـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیفالمتضمف قانكف تنظی -18مف القانكف رقـ  4مكرر 150المادة  - 1
االجتماعي لممحبكسیف،  كف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماجالمتضمف قاف01-18مف القانكف رقـ  12مكرر 150المادة  - 2

 .مرجع نفسو
جتماعي المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإل01-18مف القانكف رقـ  10مكرر  150، أنظر المادة  3

 لممحبكسیف ،مرجع نفسو 
لممحبكسیف،  المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي01-18مف القانكف رقـ  5مكرر  150المادة   - 4

 .مرجع سابؽ
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تبمیغ المصالح الخارجیة إلدارة السجكف المكمفة بإعادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسیف قاضي  -
 .تطبیؽ العقكبات لكؿ خرؽ لمكاقیت الكضع تحت المراقبة اإللكتركنیة

كمف اآلثار المترتبة عف نظاـ المراقبة اإللكتركنیة إمكانیة إلغاء مقرر الكضع في ىذا النظاـ مف 
 :1كىي 10مكرر150لعقكبات في الحاالت المذككرة في المادة طرؼ قاضي تطبیؽ ا

 .عدـ احتراـ اللتزاماتو دكف مبررات شرعیة-
 .اإلدانة الجیدة -
 طمب المعني -

في حالة إخالؿ المستفید مف النظاـ بااللتزامات المتفؽ عمیيا السیما الذم یتممص مف 
السكار اإللكتركني سیتعرض الى العقكبات المراقبة اإللكتركنیة خاصة عف طریؽ نزع أك تعطیؿ 

 .2المقررة لجریمة اليركب المنصكص عمیيا في قانكف العقكبات
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                      
 المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف،01-18مف القانكف رقـ  8مكرر  150المادة  -1

 .مرجع سابؽ
المتضمف قانكف تنظیـ السجكف كٕاعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبكسیف  -18مف القانكف رقـ  14مكرر 150أنظر المادة   -2

 .مرجع نفسو
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 أصبحيتم بصفة الية تجاه المحبوسين بل  إجراءالعقوبة السالبة لمحرية مجرد  تنفيذلم يعد  
عممية و فنية يراعى فييا ظروف المحبوس و ىي مرحمة التي يبنى  أصولمنيجا يطبق وفق 

و  اإلصالحعمييا السياسة العقابية الحديثة حيث يتم فييا تحقيق اليدف المنتظر منيا و ىو 
من خالل تكريس سياسة في المجتمع بعد االفراج عنو  إدماجو إعادةتربية المحبوس و  إعادة

 المشرع الجزائري عقابية قائمة عمى فكرة الدفاع االجتماعي، وذلك بتبنی
االجتماعي  اإلدماجالمتضمن قانون تنظيم السجون وٕاعادة 04 -05لمقانون رقم  

 .لممحبوسين
 لمحقوق و الحريات أن القاضي ىو الضامن األساسي  روباعتبامن خالل ىذا القانون ، 

يقوم من  اختصاصاتالمشرع ىذه الميمة إلى قاضي تطبيق العقوبات، فمنحو سمطات وإ  اسند 
 .لممحبوسين االجتماعيدوره المتمثل في إعادة اإلدماج  بأداءخالليا 

نظام قاضي  قف عمىفان نجاح السياسة العقابية في الجزائر يتو و سيرا في ىدا االتجاه 
الركيزة األولى لمسياسة العقابية، وىذا ما يظير من خالل الدور  يعتبر  الذيتطبيق العقوبات 

الممقي عمى عاتقو سواء داخل المؤسسات العقابية أو خارجيا، إال أنو ومن خالل دراستنا ىذه 
رقى إلى تطمعات يتبين لدينا أن السمطات والصالحيات الممنوحة لو آلداء ىذا الدور، ال ت

السياسة العقابية الحديثة وليست فعالة بما يكفي في عممية إعادة اإلدماج االجتماعي 
لممحبوسين، ضف إلى أن الصعوبات الميدانية التي يواجييا ىذا القاضي تجعل من تكريس 

 تتطمب مزيد من الجيد  االجتماعيسياسة عقابية قائمة عمى فكرة الدفاع 
 :يمي فيما تكمن النتائج الميم الى وع دراستنا ليذا الموضتوصمنا في نياية 

إال أنيا  04-05أنو بالرغم من تعزيز سمطات قاضي تطبيق العقوبات في القانون رقم  -
 الحديثة السياسة العقابية  شيدىات  لمتطورات التي الترقى مازالت 

 بماديات المؤسسة العقابية يختص مدير المؤسسة العقابية باألعمال اإلدارية وكل ما يتعمق  -
 مما ينعكس سمبا عمى دور القضاء في التنفيذ الجزائي دون إشراك قاضي تطبيق العقوبات، 
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إن قاضي تطبيق العقوبات لحد اآلن لم تحدد طبيعة عممو، ولم يتم الجزم ىل ىو من قضاة  -
يقوم بأعمال قضائية  الحكم أو النيابة أو يعتبر ىيئة مستقمة، و في الواقع العممي تارة نجده

 .وتارة أخرى يقوم بأعمال إدارية
المحكوم عمبيم  اإلدماج إعادةعيين قاض واحد في كل مجمس قضائي يجعل مردوده في ت -

 .محدود 
كذلك بميام أخرى عمى  والقيام  قاضي تطبيق العقوبات في الِمؤسسات العقابية، عمل -

 .اء دوره كجية مختصة في تطبيق العقوباتمستوى المجمس وىو ما من شأنو أن يعيقو في آد
 اإلشراف القضائي في مرحمة تطبيق العقوبة في ظل القانون  نستنتج ايضا ان  -6

مدرسة الدفاع اإلجتماعي الحديثة سواء تعمق األمر بالجوانب اىداف لم يصل بعد إلى  05-04
 .النظرية أو العممية

 :نقترح مايمي قاضي تطبيق العقوبات  و عمى ىدا االساس ولتفعيل دور
 إعطاء صالحيات أكثر لقاضي تطبيق العقوبات  -
وضع أعمال مدير المؤسسة العقابية تحت مراقبة قاضي تطبيق العقوبات لتجنب تسمط  -

  اإلدارة العقابية عمى المحبوسين
 . حقيقي تعيين أكثر من قاض في مجمس قضائي واحد لضمان تحقيق إعادة اإلدماج -
إعفاء قاضي تطبيق العقوبات من الميام التى كمف بيا عمى مستوى المجمس القضائي  -

 .لتفرغو التام لعممية تطبيق العقوبات
تخصيص قاضي تطبيق العقوبات بتكوين خاص ومالئم يتماشى مع الوظيفة المسندة  -

. إليو
لمحكوم عمييم العمل عمى توعية وتحسيس المجتمع لمقيام بدوره في إعادة اإلدماج ا-

 .وتضافر الجيود لمقضاء عمى الجريمة
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- Les Ouvrages  

1 -  BETTAHER Touati, oreganisation et système pènitentiaire en droit 
algèrien, ONTE, 12éme 2004. 

2- PRADEL Jean, Droit Pénal, édition Cujas, Paris,2001. 

األطروحات والمذكرات الجامعية : ثالثا
 :األطروحات_أ
رسالة دكتوراة، جامعة محمد خیضر،بسكرة  تنفيذ األحكام الجنائيةفریدة بن یونس ،   -1
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 .2012الحقوق والعموم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ، باتنة ،

 المقاالت: رابعا

ذ العقوبات الجزائیة النظام دور قاضي تطبیق العقوبات في تنفی"لخمیسي عثمانیة ، -1
 .2012، 12، العددمجمة اإلحياء، "الجزائري
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جمادي األول عام 12المؤرخ في  01-18، المتمم بالقانون رقم 2005فبرایر  13الصادرة  12
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 والمحدد لتشكیمة لجنة تطبیق 2005ماي 17المؤرخ في  180-05المرسوم تنفیذي رقم  -

 .2005ماي18، 35ج، عدد.ر،ج.العقوبات وكیفیة سیرىا ج
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 المصادر اإللكترونية: سادسا

ختیار قاضي تطبیق بشأن إ 2000دیسمبر  19رقم مؤرخة في  01-2000مذكرة رقم  -1
 www.mjustice.dz :المتاحة عمى الموقع اإللكتروني.األحكام الجزائیة، وزارة العدل

، نشر عمى الموقع دور القضاء في تنفيذ العقوبات،هللا منتدى الدكتورة شیماء عطاا -2
ياإللكترون

http://www.shaimaaatalla.com/vb/forumdisplay.php?f=150&s=7a3e025
dd7a513a4 

كریم ،نظام السوار اإللكتروني في ظل السیاسة العقابیة المعاصرة، مجمة القانون  مسعودي  -3
 :نشر عمى الموقع اإللكتروني. 2018و األعمال، جامعة سعیدة ،الجزائر،

- www.droitentreprise.com.    

http://www.shaimaaatalla.com/vb/forumdisplay.php?f=150&s=7a3e025dd7a513a4
http://www.shaimaaatalla.com/vb/forumdisplay.php?f=150&s=7a3e025dd7a513a4
http://www.droitentreprise.com/
http://www.droitentreprise.com/
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المذكرة  مــلخص
 

تدخل القضاء في مرحمة تنفيذ الجزاء الجنائي يعتبر ثورة في مجال القانون  إن  
 تنفيذلحق مضمون  الذيالجنائي بصفة عامة و قد تقرر ىدا التدخل تدريجيا نتيجة التطور 

 بارات العقابية اعتبارات فقيية و قانونية الى جانب اعت إلىالجزاء الجنائي و ىو تدخل يرجع 

استحداث منصب قاضي تطبيق العقوبات الذي تبنـاه المشـرع الجزائـري مـن خـالل  إن 
، والذي تدارك نقائص القانون القديم قانون 01-18والمـتمم بقـانون  04-05قـانون رقـم 

صـالحيات واسـعة لقاضي تطبيق العقوبات التي تحمي  الممغى،بمـنح سـمطات و 72-02
بمبدأ مساىمة و عمال  الدولية المصادق عمييا ، طبقا لالتفاقيات محكوم عمييم الحقوق 

و القيام بمراقبة مشروعية تطبيق العقوبة السالبة جزاء الجنائي تطبيق الالقضاء في مرحمة  
لحد من تعسف اإلدارة العقابية الذي قد تمارسو تجاه المحبوس ،من إعادة تكييف ا و لمحرية 

الحديثة غير  نالمحبوسي ة لمحرية بالعقوبة البديمة و بأساليب إعادة اإلدماجالعقوبة السالب
 احترام  إطار السياسة القائمة عمىفي .األساليب التقميدية، ومع مراعاة ضمان أمن المجتمع

                                                                                 .و فكرة الدفاع االجتماعي اإلنسانحقوق 
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